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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αδιαμφισβήτητα η φορολογία  αποτελούσε και  συνεχίζει  να  είναι  ένα  από τα  θέματα μεγίστης 

σημασίας  σε  μία  οικονομία.  Αποτελεί  κεντρικό  θεσμό  λειτουργίας  κάθε  κράτους  σήμερα  και 

επηρεάζει τόσο το ίδιο ο κράτος όσο και τα υπόλοιπα, ειδικά όταν πρόκειται για μία οικονομική 

ένωση  όπως  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Τα  τελευταία  χρόνια  –  λόγω και  της  οικονομικής  κρίσης- 

γινόμαστε θεατές διαρκών φορολογικών τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει τη φορολογική νομοθεσία και τις πρακτικές 

που  εφαρμόζονται  στην  Ε.Ε.  και  ειδικότερα  στην  Ευρωζώνη,  το  φαινόμενο  του  φορολογικού 

ανταγωνισμού που αναπτύσσεται και τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση του και για 

τη  φορολογική  εναρμόνιση.  Επιπλέον,  εξετάζονται  οι  βασικές  πτυχές  τριών  φορολογικών 

συστημάτων – συγκεκριμένα της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Κύπρου.

Τέλος,  η  διεξαγωγή  της  έρευνας  βασίζεται  στην  στατιστική  επεξεργασία  των  κύριων 

φορολογικών  δεικτών  –  συντελεστών  σε  επίπεδο  Ευρωζώνης  με  σκοπό  τη  διεξαγωγή 

συμπερασμάτων ώστε να  κατανοηθεί αν η φορολογία στα κράτη- μέλη έχει αποκλίσεις -λόγω της 

πολυπλοκότητας  και  διαφορετικότητας  των  φορολογικών  συστημάτων,  αν  υπάρχει  σχέση 

εξάρτησης μεταξύ των φόρων και του ΑΕΠ  και αν το ΑΕΠ του εκάστοτε έτους επηρεάζει τη 

μελλοντική φοροδοτική ικανότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα 

σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η 

Ε.Ε. δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση 

της  οικονομικής  συνεργασίας.  Στην  ενιαία  ή  "εσωτερική"  αγορά  εφαρμόζονται  οι  τέσσερις 

ελευθερίες  της  Συνθήκης  του  Μάαστριχ,  δηλαδή  οι ελευθερίες  κίνησης  των  κεφαλαίων,  των 

εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και του εργατικού δυναμικού. Οι τρεις πρώτες ελευθερίες (κίνησης 

κεφαλαίων,  εμπορευμάτων και  υπηρεσιών)  δίνουν τη  δυνατότητα το  κεφάλαιο  της  Ένωσης να 

διεισδύει και να δρα ελεύθερα, να αναπτύσσεται και να βγάζει κέρδη, μέσα και έξω από τα όρια της 

Ένωσης.  Η  Συνθήκη  του  Μάαστριχ  αποτελεί  το  θεμέλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απ'  αυτήν 

απορρέουν και οι κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως εξειδικεύονται, συμπληρώνονται και αναπτύσσονται 

στην  πορεία  από  τις  Συνόδους  Κορυφής,  τα  Συμβούλια  Υπουργών  της  Κομισιόν,  δηλαδή 

συνδιαμορφώνονται  από  τις  κυβερνήσεις  των  κρατών  -  μελών  για  κάθε  κράτος  -  μέλος  και 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε κάθε κράτος - μέλος, από την κυβέρνησή του.  

Πρόσφατο  παράδειγμα  είναι  η  ενισχυμένη  οικονομική  εποπτεία  σε  επίπεδο  ΕΕ  που 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, την καθήλωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων κάτω από το 3% του 

ΑΕΠ του κάθε κράτους,  τη μείωση του κρατικού χρέους στο 60% του ΑΕΠ, με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και ετήσιους ρυθμούς καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση διαφόρων 

δημοσιονομικών μεγεθών, όπως τα εμπορικά και άλλα ελλείμματα ή πλεονάσματα του ισοζυγίου 

εξωτερικών συναλλαγών.  Επίσης,  εποπτεύονται  οι προβλεπόμενες δαπάνες  όλων των κρατικών 

προϋπολογισμών. 

Το «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» προβλέπει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

κρατικών  δαπανών  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  ρυθμό  του  ΑΕΠ  ή παρέχεται  η  δυνατότητα 

αύξησης των δαπανών πάνω από το ρυθμό του Μάαστριχ αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση ότι θα 

αντισταθμιστούν με τα κατάλληλα ισοδύναμα μέτρα. Οι κανόνες της ενισχυμένης δημοσιονομικής 

εποπτείας  ισχύουν  και  για  τα  28  κράτη  της  ΕΕ.  Ειδικά  για  τους  «18»  της  Ευρωζώνης 

προβλέπονται και χρηματικές κυρώσεις, μέχρι και 0,5% του παραγόμενου ΑΕΠ, καθώς επίσης 
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και αφαίρεση των προβλεπόμενων χορηγήσεων μέσω του ΕΣΠΑ και των διαρθρωτικών ταμείων 

της ΕΕ.

Η φορολογία αποτελεί  κεντρικό θεσμό λειτουργίας κάθε κράτους  σήμερα και  επηρεάζει 

τόσο το ίδιο ο κράτος όσο και τα υπόλοιπα. Στις τωρινές συνθήκες παρατηρούμε όχι μόνο ανάμεσα 

στα  κράτη-  μέλη  της  Ε.Ε.  αλλά  και  παγκόσμια  να  εξελίσσεται  ένας  διεθνής  φορολογικός 

ανταγωνισμός. 

Μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λόγω της 

ενιαίας  αγοράς  μπορούμε  να  δούμε  ότι  στην  Ε.Ε.   αλλά  και  παγκόσμια   δραστηριοποιούνται 

επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν  εγκατεστημένη σε άλλο κράτος τη φορολογική βάση από το 

κράτος που γίνεται η παραγωγή ή παρέχονται οι υπηρεσίες εταιριών για να υπάρχει μικρότερη ή  

καθόλου φορολογική επιβάρυνση.  Το φαινόμενο αυτό αφορά φορολογικούς παραδείσους αλλά και 

χώρες με μικρούς φορολογικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, πριν την εκδήλωση αλλά και κατά 

τη διάρκεια της  κρίσης στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στα Βαλκάνια και αλλού. 

Σ'  αυτό  συνεπικουρεί  και  η  εξέλιξη  σε  κλάδους  όπως  η  πληροφορική,  οι  τηλεπικοινωνίες  και 

συνολικά οι νέες τεχνολογίες.

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης της φορολογική νομοθεσία που 

διέπει τη φορολογία στην Ε.Ε. και ειδικότερα στην Ευρωζώνη, το φαινόμενο του φορολογικού 

ανταγωνισμού που αναπτύσσεται, τις ευκαιρίες που αφήνουν οι συνθήκες για χαμηλή φορολόγηση 

και τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση του. Επιπλέον, εξετάζονται οι βασικές πτυχές 

τριών φορολογικών συστημάτων – συγκεκριμένα της  Ελλάδας,  της  Ιρλανδίας και  της Κύπρου. 

Πρόκειται για τρεις χώρες στις οποίες με βάση τα κριτήρια που τίθενται από τις συνθήκες της Ε.Ε. 

Σχετικά με τους δημοσιονομικούς δείκτες εφαρμόστηκαν μέτρα δημοσιονομικής αναπροσαρμογής 

με δυσμενείς  συνέπειες για το λαό των χωρών. Και στις  τρεις  χώρες εφαρμόστηκαν πρόσφατα 

αλλαγές  στην  φορολογική  νομοθεσία,  στην  Ιρλανδία  όπως  και  στην  Ελλάδα μονιμοποιήθηκαν 

έκτακτοι φόροι. Επίσης, γύρω από την Ιρλανδία και την Κύπρο υπάρχει μία έντονη συζήτηση, λόγω 

των  χαμηλών  φορολογικών  συντελεστών  που  εφαρμόζονται  στα  εταιρικά  κέρδη,  για  το  αν 

πρόκειται για φορολογικούς παραδείσους.

1.2 Ορισμοί- Εισαγωγικές έννοιες φορολογίας

1.2.1 Φόρος

Κατά  τον  επικρατούντα  στην  νομική  επιστήμη  ορισμό  του  G.  Jeze  ΄΄ο  φόρος είναι 
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αναγκαστική χρηματική παροχή των ιδιωτών προς το κράτος υπό μορφή οριστική και χωρίς ειδικό 
αντάλλαγμα με σκοπό την κάλυψη των δημοσίων δαπανών``. Ο ορισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται 
στην σύγχρονη πραγματικότητα διότι ο φόρος υπηρετεί και άλλους σκοπούς πέρα από τους καθαρά 
ταμιευτικούς.

1.2.2  Χαρακτηριστικά φόρων

Οι φόροι δηλαδή έχουν τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: είναι μονομερείς, από τον κάθε 
ιδιωτικό  φορέα  προς  τους  δημόσιους,  χωρίς  αντίστοιχη  και  βέβαιη  αντιπαροχή  και  αποτελούν 
αναγκαστικό  υποχρεωτικό  μέσο  μεταφοράς  πόρων από  τον  ιδιωτικό  στο  δημόσιο  τομέα  με 
οριστικό τρόπο.

1.2.3 Λειτουργίες φόρων 

Ταμιευτική λειτουργία: η χρηματοδότηση μέσα από την είσπραξη φόρων των δαπανών των 
δημοσίων φορέων, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία. 

Οικονομική λειτουργία:  Η  χρήση  των  φόρων  αποτελεί  μέσο  άσκησης  οικονομικής 
πολιτικής. 

Κοινωνική Λειτουργία: Η χρήση και επίδραση των φόρων επί εισοδηματικών ανισοτήτων.

1.2.4 Διάκριση φόρων

Οι  φόροι  διακρίνονται  (ανάλογα  με  τον  τρόπο  που  εισπράττονται-  διοικητική  άποψη ή 
ανάλογα με τη φύση του φορολογικού αντικειμένου-δημοσιονομική άποψη) σε:

• Άμεσους   φόρους πχ. φόρος εισοδήματος, κληρονομιών
• Έμμεσους   φόρους πχ. δασμοί, φόροι κατανάλωσης

Σύμφωνα με νεώτερη άποψη, οι φόροι διακρίνονται με βάση τη φύση του φορολογικού 
αντικειμένου,  αφού  ληφθεί  υπόψη  και  η  φοροδοτική  ικανότητα  του  φορολογούμενου.  Οπότε 
άμεσος φόρος είναι αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα ή την περιουσία του φορολογούμενου, 
και έμμεσος φόρος αυτός που επιβάλλεται στο εισόδημα που δαπάνησε ο φορολογούμενος- δηλαδή 
στην κατανάλωση.
Δύο κύριες διαφορές ανάμεσα στους άμεσους και τους έμμεσους φόρους είναι ότι:

1. η είσπραξη του άμεσου φόρου απαιτεί σύνταξη φορολογικής βεβαίωσης, ενώ του έμμεσου 
όχι – εισπράττεται αμέσως.

2. Στους  άμεσους  φόρους  αιτία  δημιουργίας  τους  είναι  η  περιοδικότητα  και  υπάρχει 
κανονικότητα ενώ στους έμμεσους όχι.

1.2.5 Φορολογική βάση

Πρόκειται για το μέγεθος βάση του οποίου υπολογίζεται το ποσό του φόρου που πρέπει να 
καταβάλλει ο κάθε φορολογούμενος.

1.2.6 Φορολογούμενη μονάδα

Είναι το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού 
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των φόρων. Τα πρόσωπα χωρίζονται σε φυσικά και νομικά.

1.2.7 Φορολογικός συντελεστής

Είναι ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε μία μονάδα της φορολογικής βάσης. 
• Μέσος φορολογικός συντελεστής:   είναι ο λόγος του φόρου που καταβάλλεται συνολικά από 

μία φορολογική μονάδα προς τη συνολική αξία τς φορολογικής βάσης.
• Οριακός φορολογικός συντελεστής:   είναι ο πρόσθετος φόρος που πρέπει να καταβληθεί για 

κάθε μία νέα μονάδα αύξησης της φορολογικής βάσης. 

1.2.8 Φορολογικό σύστημα

Οι φόροι που ισχύουν σε μία χώρα και οι κανόνες που τους διέπουν.

1.2.9 Κανόνες φορολογίας

Η  φορολογία  στα  κράτη  επιβάλλεται  με  βάση  ορισμένους  κανόνες  που  είναι  διεθνώς 
αναγνωρισμένοι και προκύπτουν από τη σύζευξη της επιστήμης και της πείρας. 

Οι ακόλουθοι κανόνες έχουν διατυπωθεί από πληθώρα συγγραφέων και είναι :
• αρχές δικαιοσύνης
• αρχές ταμιευτικές
• αρχές διοικητικές
• αρχές οικονομικές

Οι αρχές αυτές στη συνέχεια συμπληρώθηκαν ώστε να μπορούν τα κράτη να ανταποκριθούν 
στις νέες συνθήκες (παγκόσμια αγορά, ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής κλπ).

1.2.10 Παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση της φορολογικής δικαιοσύνης

• Η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη.
• Η καθολικότητα του φόρου.
• Ο διαφορισμός της φορολογητέας ύλης.
• Η αποφυγή της διπλής φορολογίας.
• Η αναλογικότητα ή προοδευτικότητα του φόρου.
• Ο προσωπικός ή πραγματικός χαρακτήρας του φόρου.
• Το αφορολόγητο ελάχιστο όριο συντήρησης κλπ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

2.1 Γενικά Στοιχεία

Στα κράτη- μέλη της ΕΕ υπάρχουν αρκετές διαφορές στον τομέα της φορολογίας, όσον αφορά τον 

τρόπο φορολόγησης και τη δομή του φορολογικού συστήματος. Η φορολογία του κάθε κράτους 

μέλους αποτελεί υπόθεση του κάθε κράτους. Η 1άμεση φορολογία ρυθμίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

μέσω διμερών συμφωνιών, ενώ η συνθήκη ΕΚ περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις και προβλέπει 

την εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας. Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

(ΔΕΚ)  και  η  συνεργασία  μεταξύ  των  φορολογικών  αρχών  των  κρατών  μελών  παραμένουν 

ουσιαστικές  συνιστώσες  της  ευρωπαϊκής  φορολογικής  πολιτικής.  Εξελίσσονται,  δηλαδή σε  ένα 

πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 

2.2 Νομικό Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παρακάτω ανακοίνωση της  εξηγεί  τη φορολογική πολιτική της 

Ε.Ε.  :  “Φορολογική  πολιτική  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  -  προτεραιότητες  για  τα  προσεχή  έτη” 

(COM(2001)260), δηλαδή εκθέτει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για απόλυτα ολοκληρωμένη εναρμόνιση 

των  φορολογικών  κρατών-  μελών,  θέτει  σαν  προϋπόθεση  να  τηρούνται  οι  κανόνες  της  Ε.Ε., 

διευκρινίζει την ανάγκη συνεργασίας και όχι μεμονωμένης δράσης των κρατών για την προώθηση 

αλλαγών στον τομέα της φορολογίας- που θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και 

της αναλογικότητας. 

Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη στρατηγική που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 

των φορολογικών αδυναμιών και εμποδίων που παραμένουν στις διασυνοριακές συναλλαγές στην 

ενιαία αγορά καθώς και στην εξάλειψη των προβλημάτων που απορρέουν από την ύπαρξη του 

φορολογικού  ανταγωνισμού  εντός  της  Ε.Ε  (ανακοίνωση  Επιτροπής  COM(2001)582). Στην 

προαναφερόμενη ανακοίνωση η Επιτροπή παρουσίασε συγκεκριμένα μέσα για την υλοποίηση του 

μακροπρόθεσμου  στόχου  δημιουργίας  μιας  κοινής  ενοποιημένης  φορολογικής  βάσης  για  τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ενδοκοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση 

επισημαίνεται ότι αν και έχει συντελεσθεί ικανοποιητική πρόοδος στους μεσοπρόθεσμους στόχους 
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που  είχαν  τεθεί,  εντούτοις  αναγνωρίζεται  ότι  η  υλοποίηση  του  μακροπρόθεσμου  στόχου  περί 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Βάσης και η περαιτέρω εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας στην Ε.Ε απέχει  

αρκετά  από  την  ολοκλήρωση  της.  Ουσιαστικά,  ενώ  θεωρητικά  έχει  γίνει  αποδεκτή  από  την 

πλειοψηφία των Κρατών-μελών,  με εξαίρεση ορισμένα Κράτη-Μέλη  (Ην. Βασίλειο,  Ιρλανδία, 

Λιθουανία, Πολωνία),  κυρίως η ουσία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ε.Ε στην άμεση 

φορολογία  για  την  περαιτέρω εναρμόνιση  και  συντονισμό  των  φορολογικών  συστημάτων  των 

Κρατών-μελών εντούτοις σε πρακτικό επίπεδο η πολιτική διαδικασία είναι βραδεία.

  Ειδικότερα η στρατηγική της  Επιτροπής  για την φορολογία των επιχειρήσεων αναλύεται 

ουσιαστικά στις τρεις εναλλακτικές προτάσεις:

• Φορολογία  στη  χώρα  κατοικίας  για  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται σε ενδοκοινοτικό επίπεδο  (Home State Taxation-HST).

• Εφαρμογή  Ενιαίας  Φορολογητέας  Βάσης  για  την  φορολογία  των  επιχειρήσεων 

(Common Consolidated base Taxation-CCBT).

• Επιβολή Ενιαίου Ευρωπαϊκού φόρου (European Corporate Income Tax-CIT)

Σημειώνεται  ότι  με  βάση  την  πρώτη  επιλογή  της  φορολογίας  στην  χώρα  κατοικίας,  οι 

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  σε  ενδοκοινοτικό  επίπεδο  θα  μπορούν  να 

φορολογούνται με βάση κανόνες που ήδη υπάρχουν στο Κράτος-μέλος της Μητρικής εταιρείας. Με 

βάση την δεύτερη επιλογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Φορολογητέας Βάσης, ομάδα επιχειρήσεων 

μπορεί να επιλέξει να φορολογείται με βάση νέους κοινούς Ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους 

θα υπολογίζεται ενιαία φορολογική βάση. Απαραίτητο για την εφαρμογή της επιλογής αυτής είναι 

και η δημιουργία μηχανισμού για τον επιμερισμό των εσόδων στα Κράτη-μέλη. Τέλος,  η τρίτη 

επιλογή  αναφέρεται  σε  επιβολή  ενός  ενιαίου  Ευρωπαϊκού  φόρου με  κοινούς  συντελεστές  σε 

κεντρικό επίπεδο Ε.Ε και επιμερισμό μέρους των εσόδων με δημιουργία απαραίτητου μηχανισμού 

(χρηματοδότηση ποσοστού Κοινοτικού προϋπολογισμού).

 Το  2003  η  Επιτροπή εξέφρασε  ότι  είναι  δύσκολος  ο  συντονισμός  στη  φορολογία  των 

κρατών  και  χρησιμοποίησε  το  επόμενο  διάστημα  μη  δεσμευτικές  προσεγγίσεις πχ.  συστάσεις. 

Περαιτέρω η ανακοίνωση (ανακοίνωση Επιτροπής COM(2001)582) και η στρατηγική της Ε.Ε σε 

μεταγενέστερο  στάδιο  εξειδικεύτηκε,  αναγνωρίζοντας  τις  πρακτικές  και  ουσιαστικές  δυσκολίες 

στην υλοποίηση των τεθέντων στόχων, στην ανάλυση συγκεκριμένων μέτρων τα οποία καταλήγουν 

στην ανάγκη συντονισμού των φορολογικών συστημάτων στην άμεση φορολογία των Κρατών-

μελών (ανακοίνωση  Επιτροπής COM(2006) 823/ 19.12.06).  

Ουσιαστικά η πλειοψηφία των Κρατών-μελών αναγνωρίζει πλέον ότι για την αποφυγή των 

ανεπιθύμητων συνεπειών της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τρόπου με τον οποίο τα Κράτη-μέλη 

ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στον τομέα της άμεσης φορολογίας και των απαιτήσεων 
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της  Συνθήκης  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (ΣΕΚ)  σε  συγκεκριμένους  τομείς  είναι  απαραίτητος  ο 

συντονισμός των φορολογικών συστημάτων σε επίπεδο Ε.Ε. .

Προκειμένου  να  προωθηθούν  οι  στόχοι  αυτοί  και  να  εξασφαλιστεί  μια  υγιής  βάση 

φορολογικών  εσόδων  σε  όλα τα  Κράτη-μέλη  η  Επιτροπή  έχει  δώσει  ιδιαίτερη βαρύτητα  στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από αποφάσεις  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

(ΔΕΚ),  με  την  δημιουργία  ειδικών  ομάδων  συνεργασίας  (task force)  με  την  συμμετοχή 

εμπειρογνωμόνων,  καθώς  και  στην  προώθηση  των  εργασιών  για  την  θέσπιση  της  Ενιαίας 

Φορολογητέας  Βάσης στην φορολογία των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται  στην Ενιαία 

Αγορά.  Σημειώνεται  ότι  η  Επιτροπή  στόχευε  στην  υποβολή  στο  Συμβούλιο  συγκεκριμένης 

νομοθετικής πρότασης εντός του 2008 για την θέσπιση Ενιαίας Φορολογητέας Βάσης αλλά και 

επιμέρους νομοθετικών προτάσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν 

ανακύψει  από  αποφάσεις  του  ΔΕΚ  (όπως  η  διασυνοριακή  έκπτωση  ζημιών,  η  φορολογία 

αναχώρησης κλπ). 

2.3 Φορολογικός Ανταγωνισμός

Ο Φορολογικός ανταγωνισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον 

των Κυβερνήσεων και  Φορολογικών Διοικήσεων τα τελευταία χρόνια στην Ε.Ε.  Η διευρυμένη 

Ενιαία  Αγορά  συνετέλεσε  στην  αύξηση  της  κινητικότητας  της  φορολογικής  βάσης,  και  κατά 

συνέπεια τη μειούμενη δυνατότητα των Φορολογικών Αρχών να φορολογήσουν τους παραγωγικούς 

συντελεστές  οι  οποίοι  χαρακτηρίζονται  από  μεγαλύτερη  κινητικότητα.  Οι  συντελεστές 

φορολόγησης  του  κεφαλαίου  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  προσέλκυση  άμεσων  ξένων 

επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών- μελών κυρίως 

στην προσέλκυση επενδύσεων έχει γίνει περισσότερο έντονος όπως προαναφέρθηκε ύστερα από τις 

τελευταίες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία που υπάρχουν και έρευνες δείχνουν ότι σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει πίεση για μείωση 

των  συντελεστών  φορολογίας,  χωρίς  βέβαια  να  παραβλέπεται  ότι  η  υιοθέτηση  χαμηλών 

συντελεστών  φορολόγησης  δεν  αποτελεί  τον  μόνο  παράγοντα  προσέλκυσης  άμεσων  ξένων 

επενδύσεων  (πχ  όπως  ιδιαίτερη  σημασία  αποκτούν  το  γενικότερο  θεσμικό  πλαίσιο,  λοιποί 

οικονομικοί  παράγοντες,  δυνατότητες  πρόσβασης  σε  αγορές,  ύπαρξη  καταλλήλων  δικτύων 

διανομής, καινοτομίες κλπ. ).

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θεωρώντας  πρωταρχικής  σημασίας  την  ενίσχυση  της  Ενιαίας 

Αγοράς  (και  την  αντιμετώπιση  του  φορολογικού  ανταγωνισμού)  μέσω  του  κατάλληλου 

μείγματος  φορολογικής  πολιτικής  υιοθέτησε  ανακοίνωση  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  αναλυτική 
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δέσμη  μέτρων  (Contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy-

COM(2005)  532  final/25.10.05) τα  οποία  θα  συντελέσουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  της 

Λισσαβόνας.  Επισημαίνεται  ότι  στην  προαναφερόμενη  ανακοίνωση  η  Επιτροπή  καταγράφει 

υπάρχουσες  και  μελλοντικές  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  στοχεύουν  στη  μείωση  του  κόστους 

συμμόρφωσης,  στην  διατήρηση  σταθερής  ροής  φορολογικών  εσόδων,  στην  ενίσχυση  του 

ανταγωνισμού  και  καταπολέμησης  ταυτόχρονα  του  επιζήμιου  φορολογικού  ανταγωνισμού, 

στην ανάπτυξη του Εμπορίου καθώς και στην ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης . Τα εν 

λόγω μέτρα δεν αλλάζουν τις δομές των φορολογικών συστημάτων των Κρατών-μελών.

2.4 Φορολογική Εναρμόνιση

Η φορολογική εναρμόνιση αφορά το συντονισμό των συστημάτων φορολογίας των χωρών της Ε.Ε. 

ώστε να μην εφαρμόζονται μονομερείς και ανταγωνιστικές αλλαγές των φορολογικών πολιτικών 

των κρατών- μελών που θα έπλητταν την εσωτερική αγορά. Δεν έχει επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση 

αλλά ένας  βαθμός  εναρμόνισης  σε  ορισμένους  τομείς  πχ  οι  κοινές  ζώνες  συντελεστών Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας, όπου επιβάλλεται.

Έχει επιτευχθεί ένας ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης, για παράδειγμα με τις κοινές ζώνες 

συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για να επιβάλλεται ελάχιστος συντελεστής 

ΦΠΑ 15% σε όλα τα προϊόντα (πλην απαλλαγών και ειδικών αδειών).  Από το 1997 τα κράτη μέλη  

εξετάζουν τις δυνατότητες να αναληφθεί συντονισμένη δράση για τον περιορισμό του φορολογικού 

ανταγωνισμού. Οι τρεις τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η συζήτηση είναι: ο φόρος εταιρειών, 

η φορολογία εισοδήματος από αποταμίευση και η φορολογία των δικαιωμάτων μεταξύ εταιρειών.

2.5 Διάβρωση Βάσης και Μετατόπιση Κερδών (BEPS)

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μελέτες και στοιχεία δείχνουν ότι έχει αυξηθεί ο διαχωρισμός 

μεταξύ  της  θέσης  που  η  επιχείρηση  πραγματικά  δραστηριοποιείται  και  αυτής  όπου  τα  κέρδη 

αναφέρονται για φορολογικούς σκοπούς, ώστε να φορολογούνται με πιο ευνοϊκό τρόπο. Στις χώρες 

του ΟΟΣΑ, ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών διαφέρει από χώρα σε χώρα και κατά μέσο όρο 

ισοδυναμεί με περίπου 3% του ΑΕΠ ή περίπου 10% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Το 

παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει  τους εταιρικούς  φόρους σαν ποσοστό του ΑΕΠ από το 1965 

μέχρι το 2011.
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Διάγραμμα 1, Φόροι εταιρικού εισοδήματος (ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις οι επιμέρους εταιρείες τους δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα 

πλαίσιο  πολιτικών  και  στρατηγικών  του  ομίλου  που  έχουν  οριστεί  από

τον  όμιλο  ως  σύνολο.  Οι  χωριστές  νομικές  οντότητες  που  απαρτίζουν  τον  όμιλο  λειτουργούν

σαν  ενιαία  επιχείρηση  ακολουθώντας  τη  συνολική  επιχειρηματική  στρατηγική.

Παγκόσμιες  αλυσίδες  αξίας  (GVCs)  που  χαρακτηρίζονται  από  τον  κατακερματισμό  της

παραγωγής  πέραν  των  συνόρων  αποτελούν  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  της  σημερινής

οικονομίας  και  συμπεριλαμβάνουν  τις  αναδυόμενες  και  τις  ανεπτυγμένες  οικονομίες.

Το παρακάτω σχήμα (1) δείχνει ένα παράδειγμα της λειτουργίας αυτών των αλυσίδων, δηλαδή πως 

ένα  προϊόν  που  παράγεται  στην  Οικονομία  1  και  εξάγεται  στην  αγορά  της

για  τελική  κατανάλωση περιλαμβάνει  εισροές  που  παρέχονται  από τους  παραγωγούς  σε  άλλες 

οικονομίες, οι οποίοι προμηθεύονται εισροές τους από τρίτες οικονομίες. 
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Σχήμα 1

Όπως είναι λογικό έχει ξεκινήσει συζήτηση για το εάν οι εγχώριοι ή οι διεθνείς φορολογικοί 

κανονισμοί για τα διασυνοριακά κέρδη συμβαδίζουν με τον τρόπο που δραστηριοποιούνται σήμερα 

οι επιχειρήσεις. 

Θα αναφερθούμε σε  ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν τη φορολογία των κερδών των 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων και τις ευκαιρίες για Διάβρωση Βάσης και Μετατόπιση Κερδών 

(  BEPS  )  που είναι  είναι  πιθανόν να  δημιουργήσουν.    Πρόκειται  κυρίως για  κανόνες  εσωτερικού 

φορολογικού δικαίου, καθώς και για συνθήκες που αφορούν τη διπλή φορολογία και για άλλες 

πράξεις του διεθνούς δικαίου πχ πράξεις που εφαρμόζονται στην Ε.Ε.(κανονισμοί, οδηγίες, κτλ.). 

Οι  βασικές  αρχές  που  αφορούν  το  θέμα  που  εξετάζουμε  περιλαμβάνουν  τη  δικαιοδοσία  

σε φόρο, τις τιμές μεταβίβασης, τη μόχλευση και κατά της φοροαποφυγής. 

2.5.1 Δικαιοδοσία σε φόρο
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Το  δικαίωμα  σε  φόρο  παραδοσιακά  βασίζεται  σε  έναν  παράγοντα  που  καθορίζει  τη  

σύνδεση με μια δικαιοδοσία. Ο φόρος ασκείται σε ένα φορέα που έχει σαν βάση μία οντότητα 

και όχι σε επίπεδο ομίλου. Γενικά, τα φορολογικά συστήματα συχνά χωρίζονται σε παγκόσμια και 

εδαφικά. Ένα σύστημα παγκόσμιας φορολογίας γενικά υπάγει σε φορολογία τους κατοίκους όσον 

αφορά το παγκόσμιο εισόδημα τους, δηλαδή αυτό που προέρχεται από πηγές εντός και εκτός της 

επικράτειάς  τους  (συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος  που προέρχεται  από τις  ελεγχόμενες 

θυγατρικές του εξωτερικού). Από την άλλη πλευρά, ένα εδαφικό σύστημα υπάγει σε φορολογία 

τόσο τους κάτοικους όσο και τους μη κάτοικους μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από πηγές 

που βρίσκονται στην επικράτεια του. 

Η  αλληλεπίδραση  των  εθνικών  φορολογικών  συστημάτων  οδηγεί  κάποιες  φορές  σε

αλληλοεπικαλύψεις, δηλαδή  ένα  στοιχείο  του  εισοδήματος  μπορεί  να  φορολογείται  σε 

περισσότερες  από  μία  δικαιοδοσίες,  οδηγώντας  σε  “διπλή  φορολόγηση”.  Μπορεί  όμως  να

αφήνει  κενά  και   ένα  στοιχείο  του  εισοδήματος  να  μην  φορολογείται  πουθενά,  οδηγώντας  σε 

“διπλή μη- φορολόγηση”. 

Εγχώριες και διεθνείς κανόνες για την αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας αποσκοπούν 

στην  αντιμετώπιση  των  επικαλύψεων  που  οδηγούν  σε  διπλή  φορολόγηση.  Αν  και  υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των άνω των 3.000 διμερών φορολογικών συνθηκών που ισχύουν 

σήμερα,  οι  αρχές  που  διέπουν  τις  διατάξεις  των  συνθηκών  που  διέπουν  τη  φορολογία  των 

εταιρικών  κερδών  είναι  σχετικά  ομοιόμορφες. Σύμφωνα  με  τους

κανόνες των φορολογικών συνθηκών, η ευθύνη στη φορολογία μιας χώρας εξαρτάται πρώτα 

από  το  αν  ο  φορολογούμενος  που  αντλεί  το  εισόδημα  είναι  κάτοικος  της  χώρας  ή  όχι.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Συνθηκών προβλέπουν ότι κάθε ο φορολογούμενος κάτοικος της 

ημεδαπής μπορεί να φορολογείται επί των εταιρικών κερδών του οπουδήποτε και αν προκύπτουν, 

ενώ οι φορολογούμενοι κάτοικοι της αλλοδαπής μπορούν να φορολογούνται μόνο για τα εταιρικά 

τους κέρδη, όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.  Χρησιμοποιούν την έννοια της μόνιμης

εγκατάστασης ως βασικό κανόνα για να καθοριστεί εάν μια χώρα έχει φορολογικά δικαιώματα ή 

όχι  στα  κέρδη  των  επιχειρήσεων  φορολογούμενων  που  δεν  είναι  μόνιμοι  κάτοικοι.

Ωστόσο,  ορισμένες  κατηγορίες  των  κερδών  μπορούν  να  φορολογούνται  σε  μία

χώρα χωρίς να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση. 

Πρόκειται για:  

• τα κέρδη που προέρχονται από ακίνητη περιουσία τα οποία μπορούν να φορολογούνται από 

τη χώρα προέλευσης όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία,

• τα  κέρδη  που  περιλαμβάνουν  ορισμένους  τύπους  πληρωμών  πχ  μερίσματα,  τόκους, 

δικαιώματα,
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• υπό ορισμένες συνθήκες, τα κέρδη που προέρχονται από τη συλλογή των ασφαλίστρων ή 

την ασφάλιση κινδύνων στην χώρα- πηγή,

• υπό ορισμένες  συνθήκες,  τα κέρδη που προέρχονται  από την παροχή υπηρεσιών,  εάν η 

παρουσία του παρόχου στη χώρα προέλευσης πληροί ορισμένες συνθήκες. 

Σήμερα  είναι  δυνατό  επιχειρήσεις  να  συμμετέχουν  σε  μεγάλο  βαθμό  στην

οικονομική  ζωή  άλλης  χώρας,  πχ.  με  την  επιχειρηματική  δραστηριότητα  με  πελάτες

που  βρίσκεται  στη  χώρα  αυτή  μέσω  του  διαδικτύου,  χωρίς  να  έχει  φορολογητέα  παρουσία

σ' αυτή. Σε μια εποχή όπου οι φορολογούμενοι- μη κάτοικοι- μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά 

κέρδη από συναλλαγές με τους πελάτες που βρίσκονται σε άλλη χώρα, ερωτήματα εγείρονται ως 

προς  το  εάν  οι  ισχύοντες  κανόνες  διασφαλίζουν  μια  δίκαιη  κατανομή  των  φορολογικών 

δικαιωμάτων για τα κέρδη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όπου τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές 

πάνε αφορολόγητα οπουδήποτε. 

2.5.2 Μεταφορά τιμολόγησης

Το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας του φόρου συνδέονται στενά με εκείνα της μέτρησης

των κερδών: τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί ότι ένα ποσοστό των κερδών μιας επιχείρησης μπορεί 

να  θεωρηθεί  ότι  προέρχεται  από  μια  χώρα  και  ότι  πρέπει  να  επιτραπεί  η  χώρα

να  φορολογεί,  χρειάζεται  να  υπάρχουν  κανόνες  για  τον  καθορισμό  του  σχετικού

μεριδίου  των  κερδών  που  θα  υποβληθεί  σε  φορολογία.  Οι  κανόνες  Μεταφοράς  Τιμολόγησης

εκτελούν αυτή τη λειτουργία. 

Η διεθνώς αποδεκτή αρχή που διέπει τη μεταφορά τιμολόγησης είναι η αρχή του πλήρους 

ανταγωνισμού,  η  οποία  απαιτεί  ότι  για  φορολογικούς  σκοπούς,  τα  συνδεδεμένα  μέρη  να 

καταλογίσουν τα έσοδα, όπως θα έπρεπε να κατανεμηθούν μεταξύ ανεξάρτητων οντοτήτων σε ίδιες 

ή  παρόμοιες  συνθήκες. Σε  συναλλαγές  μεταξύ  δύο  ανεξάρτητων  επιχειρήσεων,  η  αποζημίωση 

συνήθως  αντικατοπτρίζει  τις  λειτουργίες  που  εκτελεί  κάθε  επιχείρηση,  παίρνοντας  υπόψη  τα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και τους κίνδυνους. 

Η  εισαγωγή  των  κατευθυντηρίων  γραμμών,  ακολουθούμενη  από  την  αναγνώριση

της  αναγκαιότητα  να  τεθούν  σε  εφαρμογή  ρητής  νομοθεσίας  οι  τιμές  μεταβίβασης,

συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων τεκμηρίωσης. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότερες

κυβερνήσεις  νομοθέτησαν  για  την  μεταφορά  τιμολόγησης  και  τα  σχετικά  έγγραφα

τεκμηρίωσης. Παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εγχώριων συστημάτων βασίζονται 

στην  αρχή  του  πλήρους  ανταγωνισμού,  κάθε  εγχώριο  σύστημα  έχει  τις  δικές  του

ιδιαιτερότητες και αντανακλά τις εσωτερικές θέσεις της χώρας του για τις τιμές μεταβίβασης.
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2.5.3 Μόχλευση

Οι περισσότερες χώρες διακρίνουν τη φορολογική μεταχείριση του χρέους και των ιδίων 

κεφαλαίων. Το χρέος θεωρείται ως πόρος που δεν ανήκει στην εταιρεία και γιαυτό υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις  ο  τόκος  του  χρέους  εκπίπτει  για  φορολογικούς  σκοπούς.  Από  την  άλλη,  

η αμοιβή που πληρώνει μια επιχείρηση στους μετόχους της, με τη μορφή μερισμάτων δεν  εκπίπτει  

του φόρου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσπάθειες να χαρακτηριστούν συγκεκριμένες πληρωμές 

ως  έκπτωσης  τόκων  στη  δικαιοδοσία  του  πληρωτή  και  ως  μερίσματα  (που  δεν  μπορεί  να 

φορολογηθούν) στην αρμοδιότητα του αποδέκτη. 

2.5.4 Κατά της φοροαποφυγής

Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές αντί- φοροαποφυγής που οι χώρες χρησιμοποιούν για να 

εξασφαλίσουν  τη  δικαιοσύνη  και  την  αποτελεσματικότητα  του  φορολογικού  συστήματός  των 

επιχειρήσεων,  που  επικεντρώνονται  στην  αποτροπή,  τον  εντοπισμό  και  την  αντιμετώπιση  του 

επιθετικού  φορολογικού  σχεδιασμού.   Οι  στρατηγικές  αναχαίτισης  στοχεύουν  γενικά  στο  να 

αποθαρρύνουν  τους  φορολογούμενους  να  λάβουν  μια  επιθετική  θέση. Αυτές  οι  στρατηγικές 

επηρεάζουν τους  φορολογούμενους  μέσω της  έκδοσης των δημόσιων αποφάσεων,  την  επιβολή 

κυρώσεων,  επιβολή  πρόσθετων  υποχρεώσεων  υποβολής  εκθέσεων  και  την  εφαρμογή 

αποτελεσματικών  στρατηγικών  μαζικής  επικοινωνίας.  Έχουν  ως  στόχο  να  διασφαλίσουν  την

έγκαιρη διαθεσιμότητα στοχευμένων και επαρκών πληροφοριών που δίνουν στις κυβερνήσεις τη 

δυνατότητα να εντοπίζουν έγκαιρα περιοχές κινδύνου και να μπορούν να αποφασίσουν γρήγορα αν 

και πώς πρέπει να αντιδράσουν. 

Οι κανόνες κατά της φοροαποφυγής σε εθνικά φορολογικά συστήματα περιλαμβάνουν: 

• Γενικούς κανόνες κατά της φοροαποφυγής ή δόγματα, που περιορίζουν ή αρνούνται την 

διαθεσιμότητα αχρεωστήτως φορολογικών οφελών.

• Κανόνες Ελεγχόμενης ξένης εταιρείας, σύμφωνα με την οποία επέρχεται διάβρωση βάσης ή 

«μολυσμένο» εισόδημα (που αποκτάται από ελεγχόμενη οντότητα- μη κάτοικο) έχει αποδοθεί 

και  φορολογείται  στους  ημεδαπούς  μετόχους  ανεξάρτητα  από  το  αν  το  εισόδημα  έχει 

επαναπατριστεί.

•Υποκεφαλαιοποίηση  και  άλλους  κανόνες  που  περιορίζουν  εκπτώσεις  τόκων,

που απορρίπτουν την έκπτωση ορισμένων δαπανών για τόκους.
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•Αντί-υβριδικούς  κανόνες   που  συνδέουν  την  εγχώρια  φορολογική  μεταχείριση  με  τη

φορολογική  μεταχείριση  στην  εν  λόγω  ξένη  χώρα  εξαλείφοντας  έτσι  την  πιθανότητα

αναντιστοιχιών.

•Κανόνες  αντί-  διάβρωσης  βάσης  που  επιβάλλουν  υψηλότερη  φορολογία  στην  πηγή  ή 

αρνούνται την έκπτωση σε ορισμένες πληρωμές.

Κανόνες κατά της φοροαποφυγής βρίσκονται  συχνά στις διμερείς φορολογικές συνθήκες 

για  να  μειωθεί  ο  κίνδυνος  κατάχρησης  των  συνθηκών  από  άτομα  που  δεν  είχαν  σκοπό  να

επωφεληθούν  από  αυτές, πχ.  μέσω  της  χρήσης  των  εταιρειών  αγωγού.  Ορισμένες  χώρες

περιλαμβάνουν ρητά στις διατάξεις της Συνθήκης τους ότι στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτού του

είδος  της  κατάχρησης.  Τυπικές  διατάξεις  στοχεύουν  ειδικά  στην  άρνηση

των  οφελών  της  Συνθήκης  σε  συγκεκριμένες  οντότητες,  διατάξεις  που  αποσκοπούν  σε 

συγκεκριμένους  τύπους  εισοδήματος,  σε  προτιμησιακά   καθεστώτα  που  εισήχθησαν  μετά  την 

υπογραφή της Συνθήκης και διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία της φορολογικής βάσης 

χωρών που έχουν συνάψει συμβάσεις με δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. 

Οι  παρακάτω παράγραφοι  περιλαμβάνουν την  περιγραφή κάποιων τυπικών ευκαιριών 

BEPS που δημιουργούνται από την ύπαρξη και αλληλεπίδραση των κανόνων που βασίζονται 

στις αρχές που περιγράφηκαν παραπάνω.

 Αρμοδιότητα του φόρου 

Όπως αναφέρθηκε  οι αλληλοεπικαλύψεις μπορεί να οδηγήσουν σε διπλή φορολογία αλλά 

και σε διπλή μη φορολόγηση, δηλαδή μπορούν να αφήσουν το περιθώριο εισόδημα να εξαφανιστεί 

για φορολογικούς σκοπούς. Αυτό οδηγεί σε μείωση του συνολικού φόρου που καταβλήθηκε από 

όλα τα μέρη που εμπλέκονται ως σύνολο, αν και είναι συχνά δύσκολο να καθοριστεί ποια από

τις χώρες που εμπλέκονται έχει χάσει φορολογικά έσοδα. Το αποτέλεσμα είναι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση και έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένη φορολογική τεχνογνωσία 

να μπορούν να επωφεληθούν και να έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες 

επιχειρήσεις, όπως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο. 

Οι Συνθήκες αποφυγής της διπλής φορολογίας είναι διμερή εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

χώρες για να συντονίσουν την άσκηση των φορολογικών τους δικαιωμάτων, μπορεί, επίσης, να 

δημιουργήσουν  ευκαιρίες  για  τους  φορολογούμενους  που  θα  τους  εξασφαλίζουν  φορολογικά 

πλεονεκτήματα  με  τη  μορφή  χαμηλότερης  ή  καθόλου  φορολόγησης  στην  πηγή  ή  

χαμηλότερης ή καθόλου φορολογίας στο κράτος κατοικίας. 

Εκτός  από τον  πιο άμεσο τρόπο για την επίτευξη χαμηλής ή καθόλου φορολογίας,  στο 
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επίπεδο του παραλήπτη,  που είναι  η  μετατόπιση του εισοδήματος  σε μια οντότητα με  χαμηλή 

φορολογική δικαιοδοσία, αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν και με άλλους τρόπους 

και μεταξύ χωρών με υψηλή φορολογία. Αυτοί οι τρόποι, αν και είναι πιο πολύπλοκοι, μπορεί να 

συνεπάγονται πρόσθετα φορολογικά οφέλη, όπως την διεκδίκηση πλήρης έκπτωσης στο επίπεδο 

του πληρωτή, την πιθανή μείωση ή εξάλειψη του φόρου(παρακράτηση) στην πηγή, καθώς και η μη 

εφαρμογή των διατάξεων κατά της φοροδιαφυγής στην πηγή ή στη χώρα κατοικίας (πχ επειδή οι 

κανόνες  αυτοί  μπορούν  να  στοχεύουν  μόνο  στις  στρατηγικές  που  χρησιμοποιούν  δικαιοδοσίες 

χαμηλής  φορολογίας).  Αμέσως  παρακάτω  θα  περιγράψουμε  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι 

ισχύοντες κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν για να επιτευχθεί χαμηλή ή καθόλου φορολόγηση, 

κυρία σε σχέση με τη χρηματοδότηση:

• Χαμηλής φορολογίας υποκατάστημα ξένης εταιρείας: μια εταιρεία μπορεί να συσταθεί

φαινομενικά  σε  μια  υψηλή  φορολογικά  αρμοδιότητα,  αλλά  να  πετύχει  ένα  χαμηλό 

πραγματικό φορολογικό συντελεστή επί του εισοδήματος με την παροχή δανείων (αδειών 

ή  υπηρεσιών),  μέσω  ενός  υποκαταστήματος  στο  εξωτερικό  που  υπόκειται  σε  χαμηλό 

φορολογικό  καθεστώς.  Σε  γενικές  γραμμές,  αυτό  απαιτεί  ότι  η  χώρα  στην  οποία   το 

"γραφείο  -κεφαλή"  έχει  συσταθεί  λειτουργεί  ένα  σύστημα  απαλλαγής  για  τα 

υποκαταστήματα  του  εξωτερικού,  είτε  βάσει  του  εσωτερικού  δικαίου  ή  της  διπλής 

φορολογίας. Η χαμηλή φορολογία στον κλάδο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους: 

(i) η χώρα του υποκαταστήματος εισπράττει ένα χαμηλό ή μηδενικό φόρο επί του 

εισοδήματος

 (ii)σε  αντίθεση  με  τη  χώρα  της  έδρας,  η  χώρα  του  υποκαταστήματος   για  τις 

δραστηριότητες  που  διεξάγονται  σ'  αυτή  δεν  είναι  σημαντικό  να  δημιουργήσει  μια 

υποκείμενη στο φόρο παρουσία της ξένης εταιρείας 

(iii)σε  αντίθεση  με  τη  χώρα  της  έδρας,  η  χώρα  του  υποκαταστήματος  δίνει  μια 

έκπτωση για τόκους επί του κεφαλαίου του υποκαταστήματος. 

• Υβριδικές οντότητες: χαμηλή φορολόγηση στο επίπεδο της χρηματοδότησης της εταιρείας

που λειτουργεί αποκλειστικά σε χώρες με υψηλή φορολογία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

χρήσης των υβριδικών οντοτήτων. Μία υβριδική οντότητα αντιμετωπίζεται ως υποκείμενη 

στο φόρο σε μία χώρα, αλλά ως "διαφανή" σε μια άλλη χώρα (δηλαδή σε άλλη χώρα, τα 

κέρδη ή οι ζημίες της επιχείρησης φορολογούνται/ εκπίπτουν στο επίπεδο των μελών).

• Υβριδικά χρηματοπιστωτικά μέσα και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές: μπορούν 

να  επιφέρουν  παρόμοια  αποτελέσματα.  Πρόκειται  για  χρηματοοικονομικά  μέσα  που 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συνήθως συνδεδεμένων με το χρέος, αλλά επίσης διαθέτει 
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συνήθως συνδεδεμένων με ίδια κεφάλαια. 

Περαιτέρω, η φορολογία της χώρας στην πηγή μπορεί συχνά να μειωθεί ή να εξαλειφθεί

με την παρεμβολή ενδιάμεσων φορέων σε δικαιοδοσίες της Συνθήκης, ώστε να διεκδικήσουν τα 

οφέλη της σχετικής φορολογικής σύμβασης, ή όταν ορισμένα στοιχεία του εισοδήματος, όπως τα 

παράγωγα των πληρωμών, δεν φορολογούνται στην πηγή: 

3. Εταιρείες Αγωγός: όταν ο ιδιοκτήτης του εισοδήματος- που προέρχεται από άλλες χώρες 

και παράγεται από περιουσιακά στοιχεία- βρίσκεται σε δικαιοδοσία χαμηλής φορολογίας 

και  δεν  περιορίζεται  από  Συνθήκη  διπλής  φορολογίας.  Η  παρεμβολή  μιας  εταιρείας- 

αγωγού που βρίσκεται  σε ένα κράτος που έχει  μια συνθήκη με το κράτος  προέλευσης 

μπορεί  να  επιτρέψει  στον  φορολογούμενο  να  διεκδικήσει  τα  οφέλη  της  Συνθήκης, 

επομένως, τη μείωση ή την εξάλειψη του φόρου στην πηγή. Περαιτέρω , εάν το κράτος της 

εταιρείας  αγωγού  δεν  εφαρμόζει  παρακράτηση  φόρου  επί  ορισμένων  εξερχόμενων 

πληρωμών (βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας του ή έχει η ίδια μια συνθήκη με το κράτος 

του ιδιοκτήτη του εισοδήματος που παράγει το περιουσιακό στοιχείο), αυτό  προβλέπει την 

κατάργηση της παρακράτησης φόρου στην πηγή, το εισόδημα μπορεί να επαναπατριστεί  

στον  ιδιοκτήτη  του  εισοδήματος  χωρίς  κανένα  φόρο  στην  πηγή.  Φορολόγηση  του 

εισοδήματος από κεφάλαια στο κράτος της εταιρείας- αγωγού δεν θα  πραγματοποιηθεί, 

δεδομένου ότι τα έσοδα θα αντισταθμιστούν από αντίστοιχη έκπτωση για τις πληρωμές 

στον ιδιοκτήτη του εισοδήματος σε χαμηλή φορολογική δικαιοδοσία. 

4. Παράγωγα:  Ορισμένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη μείωση ή την εξάλειψη των παρακρατούμενων φόρων σε διασυνοριακές πληρωμές. 

Για παράδειγμα, τα τέλη για τις συμβάσεις παραγώγων, όπως τα forwards ή  o τόκος των

swaps, μπορεί οικονομικά να αντικαταστήσουν τις πληρωμές τόκων και ως εκ τούτου να 

αποφευχθεί  η  παρακράτηση  του  φόρου  στην  πηγή,  είτε  επειδή  η  σχετική  εγχώρια

νομοθεσία  δεν  υποβάλει  τις  εν  λόγω  πληρωμές  του  φόρου  στην  πηγή,  είτε  επειδή  η

σχετική  συνθήκη  αποφυγής  διπλής  φορολογίας  μπορεί  να  αποτρέψει  τη  χώρα  από  τη 

φορολόγηση του εισοδήματος στην πηγή. 

 Μεταφορά τιμολόγησης

Μία από τις  βασικές υποθέσεις  της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού είναι ότι  όσο πιο 

εκτεταμένες  είναι  οι  λειτουργίες/  περιουσιακά στοιχεία/  κίνδυνοι  ενός  μέρους  της  συναλλαγής, 

τόσο  μεγαλύτερη  αναμένεται  να  είναι  η  αμοιβή  τους  και  το  αντίστροφο.  Αυτό,  επομένως,

δημιουργεί ένα κίνητρο να στραφούν λειτουργίες/ περιουσιακά στοιχεία/ κίνδυνοι στο σημείο όπου 
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οι αποδόσεις τους φορολογούνται πιο ευνοϊκά. Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο να μετατοπιστούν οι 

υποκείμενες λειτουργίες, οι κίνδυνοι και η ιδιοκτησία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, λόγω της φύση τους, είναι πιο εύκολο να μετατοπιστούν. Πολλές εταιρικές φορολογικές 

δομές εστιάζουν στην κατανομή σημαντικών κινδύνων και είναι δύσκολο να εκτιμήσουν την αξία 

άυλων περιουσιακών στοιχείων σε χαμηλές  φορολογικές  δικαιοδοσίες,  όπου οι  αποδόσεις  τους 

μπορούν να επωφεληθούν από ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να 

προκαλέσει ή να συμβάλει στη δημιουργία BEPS. 

Μετατόπιση του εισοδήματος μέσω των ρυθμίσεων των τιμών μεταβίβασης που σχετίζονται 

με τη συμβατική κατανομή των κινδύνων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται 

συχνά ακανθώδη ερωτήματα. Ένα βασικό ερώτημα αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες η κατανομή 

εισοδήματος ενός φορολογούμενου θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. Η μεταφορά τιμολόγησης βάσει 

της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού γενικά σέβεται τα κονδύλια των κινδύνων που εγκρίθηκαν 

από συγγενικά  μέρη.  Μια τέτοια  κατανομή  του κινδύνου και  οι  συνέπειες  της  κατανομής  του 

εισοδήματος μπορεί να γίνουν πηγή διαμάχης. Η αξιολόγηση του κινδύνου συχνά περιλαμβάνει 

συζητήσεις  σχετικά  με  το  αν,  στην  πραγματικότητα,  μια  χαμηλή  φορολογία  των  άυλων 

περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει  να  θεωρείται  ότι  έχει  ληφθεί  εξ  ονόματος  της  πολυεθνικής 

εταιρίας,  σημαντικοί  κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  και  τη  χρήση  των  άυλων 

περιουσιακών στοιχείων σε εμπορικές δραστηριότητες. Τέτοια επιχειρήματα δημιουργούν πίεση για 

την ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων να εξετάσουν την ουσία αυτών των ρυθμίσεων, και να 

καθορίσουν αν τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων στο σύνολό τους, είναι συνεπή με τους κανόνες 

της πολιτικής (δηλαδή η αποφυγή της ακατάλληλης βάσης διάβρωσης). 

Μια  βασική  πρόκληση  είναι  ο  καθορισμός  των  συνθηκών  υπό  τις  οποίες

τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στη διάβρωση βάσης, καθώς και οι 

αρχές σύμφωνα με τις οποίες η διάβρωση βάσης προκύπτει. Διατάξεις σχετικά με την μετατόπιση 

του κίνδυνου εγείρουν μια σειρά από δύσκολα ζητήματα μεταφοράς τιμολόγησης. Σε θεμελιώδες 

επίπεδο, θέτουν το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο ο κίνδυνος πραγματικότητα διανέμεται μεταξύ 

των μελών ενός ομίλου  και εάν οι κανόνες μεταφοράς τιμολόγησης θα πρέπει να δέχονται εύκολα 

τις συμβατικές κατανομές κινδύνου. Μπορεί, επίσης, να εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με το 

επίπεδο της οικονομικής ουσίας που απαιτείται για να τηρεί τις συμβατικές κατανομές κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τη διαχειριστική ικανότητα για τον έλεγχο των 

κινδύνων και την οικονομική δυνατότητα να φέρει τους κινδύνους. Τέλος, τίθεται το ερώτημα ως 

προς το αν οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης πρέπει να γίνει όταν ο κίνδυνος μετατοπίζεται 

μεταξύ  των  μελών  του  ομίλου.  Συμπυκνώνοντας,  οι  κατευθυντήριες  γραμμές  θεωρούνται  από 

ορισμένους  ότι  δίνουν  υπερβολική  έμφαση  στις  νομικές  δομές  (όπως  αντικατοπτρίζεται,  για 
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παράδειγμα, στις συμβατικές κατανομές κινδύνου) και όχι στην πραγματικότητα του οικονομικά

ολοκληρωμένου ομίλου που μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία BEPS.  

 

 Μόχλευση

Οι ισχύοντες κανόνες ενθαρρύνουν τις εταιρείες να αυτοχρηματοδοτηθούν με το χρέος και 

όχι με τα ίδια κεφάλαια. Η διαφορετική μεταχείριση των χρεών έναντι των ιδίων κεφαλαίων, εντός 

και μεταξύ των χωρών δημιουργεί ένα κίνητρο για το παραπάνω. Όταν μια μητρική εταιρεία και η 

θυγατρική  της  υπόκεινται  σε  διαφορετικούς  φορολογικούς  κανόνες,  πχ  στην  περίπτωση  που 

βρίσκονται  σε  διαφορετικές  χώρες,  το  ποσό των ιδίων κεφαλαίων που η μητρική  παρέχει  στη 

θυγατρική θα επηρεάσει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση του ομίλου.

Για  παράδειγμα,  μία  τυπική  περίπτωση  περιλαμβάνει  τη  δημιουργία  μιας  λειτουργίας 

χρηματοδότησης σε μια χώρα με χαμηλή φορολογία για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες των 

άλλων εταιρειών του ομίλου. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πληρωμές εκπίπτουν από το φορολογητέο 

κέρδος  των  υψηλά  φορολογούμενων  εταιρειών,  ενώ  απαλλάσσονται  από  τον  φόρο  ή  δεν 

φορολογούνται ευνοϊκά ή καθόλου στο επίπεδο του αποδέκτη τους, και έτσι επιτρέπουν τη μείωση 

της  συνολικής  φορολογικής  επιβάρυνσης.  Αξιοποιώντας  την  υψηλή  φορολογία  εταιρειών  του 

ομίλου με το χρέος του ομίλου είναι ένα πολύ απλός τρόπος για να επιτευχθεί εξοικονόμηση φόρου 

σε επίπεδο ομίλου

 Κατά της φοροαποφυγής

Οι φορολογικοί κανόνες προφανώς διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυσκολίες για τον ακριβή προσδιορισμό της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στο τι είναι επιθετική 

φορολογική πολιτική και τι όχι, εγχώριες διατάξεις και  διατάξεις βασισμένες στη Συνθήκη κατά 

της φοροαποφυγής αποτελούν το σημείο αναφοράς βάσει του οποίου θα κριθεί αν μια δεδομένη 

στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί (από την πλευρά του φορολογούμενου), ή να προσβληθεί (από 

την πλευρά των φορολογικών αρχών). Καταστάσεις  που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο 

πλαίσιο  των  υφιστάμενων  κανόνων,  αλλά  δημιουργούν  ανησυχίες  στο  επίπεδο  του  σώματος 

εσόδων,  θα  πρέπει  να  έρθουν  στο  προσκήνιο  της  εργασίας  των  υπαλλήλων  της  φορολογικής 

πολιτικής  προκειμένου  να  καθορίσουν  αν  πρέπει  να  εισαχθούν  αλλαγές  στους  υφιστάμενους 

κανόνες. 

Επιπλέον,  υπάρχουν στην πραγματικότητα αρκετές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για 

να αποφύγουν την εφαρμογή των κανόνων κατά της φοροαποφυγής με σκοπό να διασφαλιστεί μια 

συνολική χαμηλή φορολογική επιβάρυνση. Οι χώρες έχουν αντιμετωπίσει διάφορες στρατηγικές 

για  να  αποφευχθεί  η  εφαρμογή  των  κανόνων  των  ελεγχόμενων  ξένων  εταιρειών  (CFC),  που 
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περιλαμβάνουν αναστροφές, δηλαδή συναλλαγές μέσω των οποίων μεταβάλλεται η εταιρική δομή 

της  Πολυεθνικής  Εταιρείας.  Έτσι,  μια  αλλοδαπή  εταιρεία  που  συνήθως  βρίσκεται  σε  μία 

δικαιοδοσία με χαμηλή ή καθόλου φορολογία, χωρίς καθεστώς CFC, αντικαθιστά την υπάρχουσα 

μητρική  εταιρεία.  Στο  ίδιο  πνεύμα,  η  χρήση  των  υβριδικών  οντοτήτων  (που  περιγράφηκαν 

παραπάνω) μπορούν να “εξαφανίσουν” το εισόδημά για φορολογικούς σκοπούς εντός της χώρας 

της μητρικής, για να αποφύγουν την εφαρμογή των σχετικών κανόνων των CFC. 

2.5.5 Ανάλυση των δομών των εταιρικών φόρων 

Παρατηρώντας  κάθε  ανάλυση  των  δομών  φορολογίας  των  εταιρειών  βλέπουμε  ότι

η  αλληλεπίδραση  των  διαφόρων  αρχών  και  πρακτικών  είναι  που  επιτρέπει  να  δημιουργηθούν 

ευκαιρίες για   BEPS  .   Η αλληλεπίδραση των φορολογικών κανόνων παρακράτησης σε μια χώρα, του 

συστήματος φορολογίας σε άλλη χώρα, και οι κανόνες χαρακτηρισμού οντότητας σε μια τρίτη 

χώρα μπορεί αν συνδυαστούν να καταστήσουν δυνατό ορισμένες συναλλαγές να εμφανιστούν κατά 

τέτοιο  τρόπο που  να  μην  προκαλούν  τους  τρέχοντες  φόρους  και  να  έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη 

μετατόπιση εισοδήματος σε μία δικαιοδοσία που δεν επιβάλλεται φόρος. Δηλαδή, συχνά δεν είναι ο 

φορολογικός κανόνας κάθε συγκεκριμένης χώρας που δημιουργεί την ευκαιρία για   BEPS   , αλλά ο   

τρόπος που οι κανόνες των διαφόρων χωρών αλληλεπιδρούν. 

Στην πράξη, κάθε δομή που αποσκοπεί στη δημιουργία    BEPS   θα πρέπει να ενσωματώσει   

έναν αριθμό συντονισμένων  στρατηγικών,  οι οποίες μπορούν να αναλυθούν σε τέσσερα στοιχεία: 

(i)ελαχιστοποίηση της φορολογίας σε μια ξένη λειτουργία ή στη χώρα- πηγή (που συχνά είναι ένα 

μέσο προς υψηλό φορολογικό καθεστώς) είτε με τη μετατόπιση μικτών κερδών μέσω εμπορικών 

δομών  ή  τη  μείωση  των  καθαρών  κερδών  με  τη  μεγιστοποίηση  μειώσεων  στο  επίπεδο  του 

πληρωτή, 

(ii) χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση φόρου στην πηγή, 

(iii)χαμηλή ή μηδενική φορολόγηση στο επίπεδο του δικαιούχου (η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω  δικαιοδοσιών  χαμηλής  φορολογίας,  προτιμησιακά  καθεστώτα  ή  ρυθμίσεων  υβριδικών 

αναντιστοιχιών) με το δικαίωμα σε έκτακτα κέρδη που συχνά δημιουργούνται μέσω ενδοεταιρικών 

ρυθμίσεων

(iv)μη τρέχουσα φορολόγηση των χαμηλά φορολογούμενων κερδών (που επιτυγχάνεται μέσω των 

τριών πρώτων βημάτων) στο επίπεδο της τελικής μητρικής εταιρείας. 
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Παρά το γεγονός ότι περαιτέρω εργασίες σχετικά με τα δεδομένα που μπορούν να παρέχουν 

χρήσιμες ενδείξεις για το μέγεθος των θεμάτων που σχετίζονται με  BEPS χρειάζονται να γίνουν, 

είναι προφανές από ένα αριθμό των δεικτών ότι διαδικασίες διάβρωσης βάσης και μετατόπισης 

κερδών λαμβάνουν χώρα. Όπως φαίνεται και από τις καταστάσεις των G20  για το 2012 , τα θέματα 

αυτά αφορούν τις βιομηχανικές χώρες, αλλά και τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

2.6  Προτάσεις  για  την  αντιμετώπιση  της  διάβρωσης  βάσης  και  μεταφοράς 

κερδών 

Ο ΟΟΣΑ, στη συγκεκριμένη μελέτη που αφορά τη διάβρωση βάσης και τη μετατόπιση κερδών 

διευκρινίζει  ότι  για  την  αντιμετώπιση  των  παραπάνω  πρέπει  να  αναπτυχθεί  γρήγορα  ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα παρέχει στις χώρες όργανα, εγχώρια και διεθνή, με στόχο την 

καλύτερη ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων σε φόρο με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα. 

Τονίζει ότι αν και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν μονομερείς λύσεις, υπάρχει αναγκαιότητα 

για την παροχή μιας διεθνώς συντονισμένης προσέγγισης. Επισημαίνει  ότι  η συνεργασία και  ο 

συντονισμός θα διευκολύνει και θα ενισχύσει όχι μόνο εγχώριες δράσεις για την προστασία των 

φορολογικών βάσεων, αλλά θα είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για την παροχή αναλυτικών 

διεθνών λύσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά.

Ένα  τέτοιο  σχέδιο  δράσης  θα  πρέπει:  (i)  να  προσδιορίσει  τις  δράσεις  

που απαιτούνται για την αντιμετώπιση BEPS, ( ii ) να θέσει προθεσμίες για την υλοποίηση αυτών των  

δράσεων  και (  iii  )  να  προσδιορίσει  τους  απαιτούμενους  πόρους   και  την  μεθοδολογία  για  την  

υλοποίηση αυτών των ενεργειών.

Οι  διάφορες  συνιστώσες  του  σχεδίου  δράσης  θα  περιλαμβάνουν  προτάσεις  για  την 

ανάπτυξη: 

• Μέσων για να θέσει τέλος ή να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων υβριδικών 

αναντιστοιχιών και του αρμπιτράζ.

• Βελτιώσεων  ή  διευκρινίσεων  για  τους  κανόνες  της  μεταφοράς  τιμολόγησης  για 

συγκεκριμένους  τομείς,  όπου  οι  ισχύοντες  κανόνες  παράγουν  ανεπιθύμητα

αποτελέσματα πχ για τα άυλα στοιχεία.

• Αναβαθμισμένων λύσεων για τα θέματα που σχετίζονται  με  τη δικαιοδοσία  στον φόρο, 

ιδίως στους τομείς των ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών.

• Αποτελεσματικών  μέτρων  κατά  της  φοροαποφυγής.  Μέτρα  για  την  καταπολέμηση  της 

φοροαποφυγής  μπορούν  να  συμπεριληφθούν  στους  εγχώριους  νόμους  ή  να 
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περιλαμβάνονται  σε  διεθνή  κείμενα.  Παραδείγματα  αυτών  μέτρων  περιλαμβάνουν  τους 

γενικούς κανόνες κατά της φοροαποφυγής, τους κανόνες των ελεγχόμενων ξένων εταιρειών. 

• Κανόνων σχετικά με τη μεταχείριση των συναλλαγών, όπως εκείνες που σχετίζονται με τη 

δυνατότητα έκπτωσης των πληρωμών και την εφαρμογή της παρακράτησης φόρων.

• Λύσεων  για  την  αντιμετώπιση  επιβλαβών  καθεστώτων,  λαμβάνοντας  υπόψη  και 

παράγοντες όπως η διαφάνεια και η ουσία. 

      Το σχέδιο δράσης θα εξετάσει επίσης τον καλύτερο τρόπο για να εφαρμόσει εγκαίρως τα 

μέτρα  που  οι  κυβερνήσεις  μπορούν  να  συμφωνήσουν,  αν  απαιτούνται  αλλαγές  της  Συνθήκης, 

λύσεις για ταχεία εφαρμογή αυτών των αλλαγών θα πρέπει να εξετάζονται και να προτείνονται. Ο 

ΟΟΣΑ έχει  αναπτύξει  πρότυπα  για  την  εξάλειψη  της  διπλής  φορολογίας  και  ταυτόχρονα  θα 

εξασφαλίζουν την πρόληψη της διπλής μη φορολόγησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του  στις 22 Μάη του 2013 κατέληξε στα 

ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά τη φορολογία:

• είναι  σημαντικό  να  ληφθούν  αποτελεσματικά  μέτρα  για  την  καταπολέμηση  της 

φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης,

• απαιτούνται  αυξημένες  προσπάθειες  στον τομέα  αυτό,  που  συνδυάζει  μέτρα σε  εθνικό, 

ευρωπαϊκό  και  παγκόσμιο  επίπεδο,  με  πλήρη σεβασμό των  αρμοδιοτήτων των  κρατών-

μελών και των Συνθηκών. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο 

στις 14 Μαΐου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για ταχεία πρόοδο για τα 

ακόλουθα θέματα:

5. Να  δοθεί  προτεραιότητα  στις  προσπάθειες  να  επεκταθεί  η  αυτόματη  ανταλλαγή 

πληροφοριών  σε  επίπεδο  ΕΕ και  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Στο  επίπεδο  της  ΕΕ,  η 

Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία τον Ιούνιο ώστε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να καλύπτει ένα 

πλήρες  φάσμα  των  εισοδημάτων.  Σε  διεθνές  επίπεδο,  με  βάση  τις  τρέχουσες 

εργασίες  στην  ΕΕ  και  τη  δυναμική  που  δημιουργήθηκε  πρόσφατα  από  την 

πρωτοβουλία μίας ομάδας κρατών-μελών, η ΕΕ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 

προώθηση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, όπως το νέο διεθνές πρότυπο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ρυθμίσεις της ΕΕ.

6. Κατόπιν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 14 Μαΐου 2013, με την εντολή να 

βελτιωθούν οι συμφωνίες της ΕΕ με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, την 

Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο, οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν το συντομότερο 

δυνατό  για  να  διασφαλίσουν  ότι  οι  χώρες  εξακολουθούν  να  εφαρμόζουν  μέτρα 

ισοδύναμα με εκείνες στην ΕΕ.
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7. Τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση 

της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

8. Είναι σημαντικό να συνεχίσει το έργο εντός της ΕΕ για την εξάλειψη των επιζήμιων 

φορολογικών  μέτρων.  Για  το  σκοπό  αυτό,  οι  εργασίες  θα  πρέπει  να 

πραγματοποιούνται  για  την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας  για τη φορολογία 

των επιχειρήσεων βάσει της ισχύουσας εντολής του.

9. Προσπάθειες πρέπει να γίνουν κατά της διάβρωσης βάσης, της μετατόπισης κερδών, 

της  έλλειψης  διαφάνειας  και  των  επιζήμιων  φορολογικών  μέτρων  σε  παγκόσμιο 

επίπεδο και με τις τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για 

να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων 

χωρών,  πληρούν  τα  κατάλληλα  πρότυπα  καλής  διακυβέρνησης  σε  φορολογικά 

θέματα.

10. Την ανάγκη να ασχοληθεί με τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη και για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, εντός της εσωτερικής αγοράς και έναντι 

των  μη  συνεργάσιμων  τρίτων  χωρών  και  δικαιοδοσιών,  με  έναν  ολοκληρωμένο 

τρόπο. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο προσδιορισμός της πραγματικής κυριότητας, 

είναι απαραίτητος. Έβαλε στόχο την έγκριση της αναθεώρηση της τρίτης Οδηγίας 

για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

11. Η πρόταση για την τροποποίηση των οδηγιών σχετικά με την αποκάλυψη των μη 

χρηματοπιστωτικών  και  ποικιλόμορφων  πληροφοριών  από  μεγάλες  εταιρείες  και 

ομίλους  θα  πρέπει  να  εξεταστεί,  κυρίως,  με  σκοπό  την  εξασφάλιση  παροχής 

στοιχείων από χώρα σε χώρα από τις μεγάλες εταιρείες και τους ομίλους.

12. Οι  προσπάθειες  που  απαιτούνται  για  να  ανταποκριθεί  στις  προκλήσεις  της 

φορολογίας  στην  ψηφιακή  οικονομία  λαμβάνοντας  πλήρως  υπόψη  τις  τρέχουσες 

εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική 

απάτη  στην  3238η Συνεδρίαση  για  Οικονομικές  και  Χρηματοοικονομικές  Υποθέσεις  του 

Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, 14 Μάη, 2013:

• επιβεβαίωσε ότι  ‘’όλα  τα  κράτη-μέλη  αναγνωρίζουν  τη  σημασία  της  λήψης 

αποτελεσματικών  μέτρων  για  την  καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  και  φορολογικής 

απάτης’’,  και  αναγνωρίζει  την  ανάγκη  αντιμετώπισης  του  επιθετικού  φορολογικού 

σχεδιασμού,

• αναγνωρίζει  την  ανάγκη  για  ένα  κατάλληλο  συνδυασμό  των  προσπαθειών  σε  εθνικό, 

κοινοτικό  και  παγκόσμιο  επίπεδο  για  την  καταπολέμηση  της  φορολογικής  απάτης,  της 
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φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού,

• στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει περαιτέρω προσπάθειες σε εθνικό, ΕΕ, G8, G20, ΟΟΣΑ και 

σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

• σημειώνει  ότι  τα  κράτη-μέλη  διαπραγματεύονται  διακυβερνητικές  συμφωνίες  με  τρίτες 

χώρες για να ανταλλάσσουν μια μεγάλη έκταση πληροφοριών με αυτόματο τρόπο.

• χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο  έχουν  συμφωνήσει  να  δουλέψουν  σε  ένα  πιλοτικό  πολυμερές  μηχανισμό 

ανταλλαγής, χρησιμοποιώντας το πρότυπο που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ, στη βάση για την 

πολυμερή ανταλλαγή απόψεων με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου 

προτύπου και σημειώνει ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην υποστήριξη και 

προώθηση της αποδοχής αυτών των προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο,

• υποστηρίζει περαιτέρω προσπάθειες σε επίπεδο ΟΟΣΑ για θέματα που σχετίζονται με τη 

Διάβρωση Βάσης και τη Μετατόπιση Κερδών (BEPS) και υπενθυμίζει τα συμπεράσματα 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανάγκη για 

στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τους G20 για την ανάπτυξη διεθνώς συμφωνηθέντων 

προτύπων  για  την  πρόληψη  της  διάβρωσης  βάσης  και  της  μετατόπισης  κερδών  και  το 

Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  καλεί  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  συντονίσουν  τις  θέσεις  τους. 

Διαπιστώνει ότι ο συντονισμός αυτός θα πραγματοποιείται μέσω των κατάλληλων οργάνων 

του  Συμβουλίου,  συμπεριλαμβανόμενης  της  Ομάδας  Εργασίας  Υψηλού  Επιπέδου  και 

χαιρετίζει  το  γεγονός  ότι  η  πρόοδος  σε  διεθνές  επίπεδο  στον  τομέα  αυτό  είναι  υπό 

παρακολούθηση. Σε αυτό το σκοπό, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το 

νομικό της πλαίσιο και προσδιορίζει τις κοινές λύσεις που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη 

δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα,

• χαιρετίζει  το  έργο  της  Επιτροπής  για  την  ανάπτυξη μέτρων για  την  καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο 

αναγνωρίζει  το  χρήσιμο  ρόλο  που  μπορούν  να  διαδραματίσουν  το  Σχέδιο  Δράσης  της 

Επιτροπής (17637/12) και οι δύο διαστάσεις σχετικά με το Επιθετικό Φόρο (17617/12) και 

τη χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα σε τρίτες χώρες (17669/12),

• σημειώνει τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα των συστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 288 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι ‘’συστάσεις … 

δεν θα έχουν καμία δεσμευτική ισχύ’’,

• επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ECOFIN της 13ης Νοεμβρίου 2012, με 

τα οποία το Συμβούλιο καθορίζει της προτεραιότητες, και τις μη προτεραιότητες στον τομέα 
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τη  άμεσης  και  έμμεσης  φορολογίας  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  στην  περιοχή  της 

φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά της εξέταση 

περαιτέρω μέτρων με βάση το σχέδιο δράσης (17637/12),

• τονίζει ότι στο πλαίσιο των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της 

φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, η αρχή της επικουρικότητας και η αρμοδιότητα 

των κρατών-μελών σε σχέση με φορολογικά θέματα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστές,

• υπενθυμίζει  τις  συνεχιζόμενες  εργασίες  στο  πλαίσιο  του  Συμβουλίου  στον  τομέα  της 

φορολογικής  απάτης  και  της  καταπολέμησης  της  φοροδιαφυγής  και  επισημαίνει  ότι  τα 

κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα υφιστάμενα νομικά μέτρα, ιδίως τις Οδηγίες του Συμβουλίου 

για τη Διοικητική Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την Οδηγία του Συμβουλίου 

σχετικά με την Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, 

δασμούς και άλλα μέτρα,

• καλεί την Ομάδα του Κώδικα Δεοντολογίας (Φορολογίας των επιχειρήσεων) να συνεχίσει 

τις  εργασίες  της  για  την  ανάπτυξη  λύσεων  στα  προβλήματα  που  προκαλούνται  από 

αναντίστοιχες θεραπείες για τις υβριδικές οντότητες και τα μέσα και καλεί την Ομάδα να 

αναπτύξει γρήγορα λύσεις στον τομέα αυτό και, επίσης, σημειώνει τις εργασίες σε άλλα 

διεθνή φόρουμ σχετικά με το θέμα αυτό και καλεί την Ομάδα του Κώδικα Δεοντολογίας να 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εργασίες σε άλλα διεθνή φόρουμ πάνω στο θέμα αυτό,

• σημειώνει  τις  εργασίες  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  προπαρασκευαστικά  όργανα  του 

Συμβουλίου  για  να  εντείνουν  τον  αγώνα  κατά  της  Απάτης  του  ΦΠΑ,  καθώς  και  τις 

προσπάθειες της ιρλανδικής προεδρίας για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος με 

ένα  ολοκληρωμένο  τρόπο  και  ζητεί  να  συνεχιστούν  οι  προσπάθειες  για  να  εξευρεθούν 

λύσεις που θα είναι αποδεκτές από όλα τα κράτη-μέλη,

• σημειώνει  το  γεγονός  ότι  η  Προεδρία  προτίθεται  να  αποστείλει  επιστολή  στη  Διεθνή 

Κοινοπραξία  Ελεγκτικών  Δημοσιογράφων  ζητώντας  τους  να  παρέχουν  στα  κράτη-μέλη 

μέσω των αρμόδιων αρχών με τα ονόματα και τα στοιχεία που αφορούν όλους τους πολίτες 

της ΕΕ σχετικά με τη λίστα των ‘’υπεράκτιων διαρροών’’.

Η Σύσταση για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (17617/12):

• αναγνωρίζει  ότι  ο  επιθετικός  φορολογικός  σχεδιασμός  είναι  ένα  παγκόσμιο  ζήτημα  και 

συνίσταται  στην  εκμετάλλευση  τεχνικών  πτυχών  του  φορολογικού  συστήματος  ή 

αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση 

των  φορολογικών  υποχρεώσεων.  Τα  κράτη-μέλη  θεωρούν  ότι  είναι  δύσκολο  να 

προστατεύσουν  τις  εθνικές  φορολογικές  βάσεις  τους  από  τη  διάβρωση  του  επιθετικού 
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φορολογικού σχεδιασμού. Με στόχο τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς και την προστασία των φορολογικών εσόδων, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθούν τα 

κράτη-μέλη  να  λάβουν  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  του  επιθετικού 

φορολογικού  σχεδιασμού,  ανάλογα  με  την  περίπτωση,  τα  οποία  θα  βοηθήσουν  στην 

ελάττωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων,

• καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν κατά περίπτωση, σε ποιο βαθμό το σημερινό τους εθνικό 

νομικό  πλαίσιο  μπορεί  να  περιλαμβάνει  γενικό  κανόνα  κατά  της  φοροαποφυγής,  που 

επιτρέπει  την  αποτελεσματική  δράση,  σύμφωνα  με  τις  Συνθήκες  της  ΕΕ,  κατά  των 

κοινόχρηστων φορολογικών ρυθμίσεων,

• καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης γενικού κανόνα κατά 

της φοροαποφυγής, όπως αυτόν που προτείνεται στη σύσταση (17617/12), στην εθνική τους 

νομοθεσία.

• τονίζει  τη  σημασία  της  ανάληψης  συγκεκριμένων  δράσεων  κατά  της  διπλής  μη 

φορολόγησης  μέσω  της  λειτουργίας  των  συμβάσεων  διπλής  φορολόγησης,  σεβόμενο 

πλήρως  την  αρμοδιότητα  των  κρατών-μελών  στη  διαπραγμάτευση  διμερών  συμβάσεων 

διπλής φορολόγησης όσο και την αρχή της επικουρικότητας, και λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους σχετικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η  Σύσταση σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα από τρίτες 

χώρες (17669/12):

• επιβεβαιώνει τη βούληση για την προώθηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στο 

φορολογικό  τομέα  (διαφάνεια,  ανταλλαγή  πληροφοριών  και  θεμιτών  φορολογικό 

ανταγωνισμό) μεταξύ των τριών χωρών,

• δεσμεύεται να εργαστεί περαιτέρω για τον καλύτερο τρόπο για να εξασφαλιστεί ότι οι τρίτες 

χώρες πληρούν τα δέουσα πρότυπα της χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα. 

Υπενθυμίζει τον κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και καλεί να 

εξεταστεί το κατά πόσον η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού καταλόγου των τρίτων χωρών μη 

συνεργάσιμων δικαιοδοσιών είναι κατάλληλη,

• υποστηρίζει  το  συνεχιζόμενο  έργο  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  για  τη  φορολογία  των 

επιχειρήσεων. Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τον 

ΟΟΣΑ και  το  Παγκόσμιο  Φόρουμ  για  τη  Διαφάνεια  και  Ανταλλαγή  Πληροφοριών  για 

φορολογικούς σκοπούς, να επινοήσουν σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της έλλειψης 

διαφάνειας και των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών σε τρίτες χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1 Φορολογία Εισοδήματος 

Ο  νέος  Κώδικας  Φορολογίας  Εισοδήματος  ρυθμίζει  τη  φορολογία  εισοδήματος  των  φυσικών 

προσώπων,  των  νομικών  προσώπων  και  οντοτήτων.  Εφαρμόζεται  για  τα  εισοδήματα  που 

αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου και μετά.

3.1.1 Υποκείμενα του φόρου

Αν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό 

φορολογητέο εισόδημα είτε προκύπτει στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή σε ορισμένο φορολογικό 

έτος. 

Αν δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ο φόρος επιβάλλεται  μόνο στο 

συνολικό φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα  σε ορισμένο φορολογικό έτος.

3.1.2 Φορολογική κατοικία

Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όταν:

α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του, ή τη συνήθη διαμονή του, ή το κέντρο των 

ζωτικών του συμφερόντων ή

β)  είναι  προξενικός,  διπλωματικός ή  δημόσιος  λειτουργός  παρόμοιου  καθεστώτος  ή  δημόσιος 

υπάλληλος που έχει  την ελληνική ιθαγένεια και  υπηρετεί στην  αλλοδαπή.  Το φυσικό  πρόσωπο 
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πρέπει να έχει τη φυσική του ουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα 

τριών ημερών εντός  οποιασδήποτε δωδεκάμηνης  περιόδου,  αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η 

δωδεκάμηνη περίοδος.

Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για 

οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:

α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,

β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή

γ)  ο  τόπος άσκησης  της  πραγματικής  διοίκησης  είναι  στην  Ελλάδα  οποιαδήποτε περίοδο  στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ο "τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης" θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα 

πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:

α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,

γ) την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων,

δ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,

ε) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,

στ) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή  όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου 

διοίκησης,

ζ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή  όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου 

διοίκησης.

3.1.3 Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

Εισόδημα   που προκύπτει   στην ημεδα  πή   είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:
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• εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις  που παρέχεται στην ημεδαπή,εισόδημα από 

μισθωτή εργασία  και  συντάξεις  που  παρέχεται  στην  αλλοδαπή και  πληρώνεται  από 

Ελληνικό Δημόσιο,

• εισόδημα  από υπηρεσίες διοίκησης,  συμβουλευτικές  και  τεχνικές  που  παρέχονται  στην 

ημεδαπή,

• εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην ημεδαπή,

• εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή,

• εισόδημα  από την μεταβίβαση  παγίων  περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,

• εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν 

από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,

• εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή

• εισόδημα  από  την  πώληση  ολόκληρης  επιχείρησης,  εταιρικών  μεριδίων  ή  ποσοστών 

συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη, ομολόγων και  παραγώγων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων,

• εισόδημα  από μερίσματα  ή  λοιπά διανεμόμενα  ποσά  από νομικό  πρόσωπο που έχει  τη 

φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,

• εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες  που έχουν 

τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,

• εισόδημα  από τόκους καταβληθέντες  ή  πιστωθέντες  από κάτοικο Ελλάδας ή  αλλοδαπής 

μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,

• εισόδημα  από δικαιώματα  που  πιστώνεται  ή  καταβάλλεται  από κάτοικο  ημεδαπής ή 

αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.

Ει  σόδημα    π  ου    προκύπτει   στην    αλλοδαπή   νοείται κάθε εισόδημα  που δεν  εμπίπτουν στις 

παραπάνω κατηγορίες.
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3.1.4 Μόνιμη εγκατάσταση

Πρόκειται  για  τον  καθορισμένο  τόπο  ε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τ{ιχε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τιρηματικών δραστηριοτήτων  μέσω του  οποίου 

διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

3.1.5 Φορολογητέο εισόδημα

Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των  δαπανών 

που εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.

Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) ε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τισόδημα α{πό μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο, και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

3.2 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Αντικείμενο  του  φόρου  εισοδήματος  των  φυσικών  προσώπων  είναι  ο  φόρος  που επιβάλλεται 

ετησίως στο εισόδημα που ασκούν τα φυσικά πρόσωπα.

3.2.1 Εξαρτώμενα μέλη

Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, θεωρούνται:

α) ο -η σύζυγος, εφόσον δεν έχει φορολογητέα εισοδήματα
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β)  άγαμα τέκνα,  εφόσον είναι  ανήλικα έως 18 ετών ή  υπηρετούν τη στρατιωτική  τους  θητεία 

εφόσον  το  εισόδημα  τους  δεν  ξεπερνά  τις  τρεις  χιλιάδες  ευρώ  και   συνοικούν  με  το 

φορολογούμενο,

γ) τα φυσικά  πρόσωπα (τέκνα του φορολογούμενου, αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων) με 

ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή 

σε χηρεία και το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις έξι χιλιάδες ευρώ 

δ) ανιόντες  εφόσον το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες ευρώ  και  συνοικούν με το 

φορολογούμενο,

ε)  ανήλικα  ορφανά  από πατέρα  και  μητέρα  που  έχουν  έως  τρίτου  βαθμού  συγγένεια  με  το 

φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο εφόσον το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες ευρώ  και 

συνοικούν με το φορολογούμενο.

Στα παραπάνω δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξής κατηγορίες εισοδήματος: 

διατροφή  που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική  απόφαση ή με συμβολαιογραφική 

πράξη,

εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα ανα{πηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Το  εισόδημα  των  ανήλικων  τέκνων  προστίθεται  στα  εισοδήματα  και  φορολογείται  στο 

όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, εκτός από το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από 

εργασιακή σχέση  ή τις  συντάξεις  λόγω θανάτου  γονέα για τα οποία έχει δική του φορολογική 

υποχρέωση.

3.2.2 Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το  ακαθάριστο  εισόδημα  από μισθωτή  εργασία  και  συντάξεις  περιλαμβάνει  τα  πάσης 

φύσεως  εισοδήματα  σε  χρήμα  ή  σε  είδος  που αποκτώνται  στο  πλαίσιο  της υφιστάμενης, 

παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 
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Όσον αφορά τις παροχές σε είδος  που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό  πρόσωπο 

αυτού  συνυπολογίζονται στο  φορολογητέο  εισόδημά  του  στην  αγοραία  αξία  τους,  εφόσον  η 

συνολική  αξία  των  παροχών  σε  είδος  υπερβαίνει το  ποσό  των  τριακοσίων  (300)  ευρώ  ανά 

φορολογικό  έτος. Παραδείγματα  είναι  η  παραχώρηση οχήματος  (εξαιρούνται  τα  οχήματα  που 

παραχωρούνται σε περιοδεύοντες πωλητές), δανείου, κατοικίας, δικαιωμάτων προαίρεσης. 

3.2.3 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία

Κατά   τον  υπολογισμό του εισοδήματος  από μισθωτή  εργασία  και  συντάξεις  υπάρχουν 

εξαιρούνται εισοδήματα όπως:

• η  αποζημίωση εξόδων  διαμονής, σίτισης,  κίνησης που  έχουν  καταβληθεί  από τον 

εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,

• οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων,

• η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς,

• η αποζημίωση για έξοδα σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ημερησία,

• οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι είκοσι επτά ευρώ ετησίως,

• τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών 

ασφαλιστικών συμβολαίων κ.α.

Υπάρχουν  και  κατηγορίες  εισοδήματος  από μισθωτή  εργασία  και  συντάξεις  που 

απαλλάσσονται από το φόρο όπως:

• η διατροφή που λαμβάνε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τι ο/η σύζυγος σύμφωνα με̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τ δικαστική α{όφαση ή συμβολαιογραφική 

πράξη,

• η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων 

πολέμου,

• επιδόματα, μισθοί, συντάξεις αναπήρων
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• το επίδομα ανεργίας εφόσον το άθροισμα των  λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου 

δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες ευρώ,

• το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων κ.α.

3.2.4 Φορολογικός συντελεστής

Το  φορολογητέο  εισόδημα  από  μισθωτή  εργασία  και  συντάξεις  φορολογείται  με  την 

παρακάτω κλίμακα:

• για φορολογητέο εισόδημα από 0 μέχρι 25.000 ευρώ αντιστοιχεί φορολογικός συντελεστής 

22% και φορολογική κλίμακα 5.500 ευρώ,

• για  φορολογητέο  εισόδημα  από 25.001 μέχρι  42.000 ευρώ  αντιστοιχεί  φορολογικός 

συντελεστής 32% και φορολογική κλίμακα 5.440 ευρώ,

• για  φορολογητέο  εισόδημα  μεγαλύτερο  από  42.001 ευρώ  αντιστοιχεί  φορολογικός 

συντελεστής 42%.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν 

οι  αξιωματικοί  που  υπηρετούν  σε  πλοία  του  εμπορικού ναυτικού  το  κατώτερο  πλήρωμα  που 

υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 15% και 

10% αντίστοιχα.

Κάθε  εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται  από οποιονδήποτε φορέα και για  οποιονδήποτε 

λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο 

της αποζημίωσης. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

13. για κλιμάκιο αποζημίωσης από 0 έως 60.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 

0%,

14. για  κλιμάκιο  αποζημίωσης  από  60.001 έως  100.000 ευρώ  εφαρμόζεται  φορολογικός 

συντελεστής 10%,
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15. για  κλιμάκιο  αποζημίωσης  από  100.001 έως  150.000 ευρώ  εφαρμόζεται  φορολογικός 

συντελεστής 25%,

16. για  κλιμάκιο  αποζημίωσης  μεγαλύτερη  από  150.001 ευρώ  εφαρμόζεται  φορολογικός 

συντελεστής 30%.

Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

• με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή,

• με συντελεστή 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι 40.000 ευρώ,

• με συντελεστή 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που άνω των 40.000 ευρώ.

Οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται κατά 50% αν ο δικαιούχος εισπράξει ποσό πρόωρης 

εξαγοράς. 

3.2.5 Αφορολόγητο όριο εισοδήματος ή φορολογική έκπτωση

Ο φόρος  που  προκύπτει μειώνεται κατά το  ποσό των  2.100 ευρώ, όταν το φορολογητέο 

εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 

2.100  ευρώ,  το  ποσό  της  μείωσης  περιορίζεται  στο  ποσό  του  αναλογούντος  φόρου.  Για 

φορολογητέο  εισόδημα  το  οποίο υπερβαίνει το  ποσό  των  21.000  ευρώ,  το  ποσό  της  μείωσης 

μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. Όταν το φορολογητέο 

εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000 ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου.

Επίσης, εφαρμόζονται οι ακόλουθες μειώσεις φόρου:

1)   Μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη  

Τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου για τα οποία προβλέπεται πρόσθετη μείωση 

φόρου ποσού 200 ευρώ είναι πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, ανάπηροι αξιωματικοί και 

οπλίτες που έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί που είχαν τραυματιστεί σε πολεμική περίοδο, 
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θύματα  πολέμου  ή  τρομοκρατικών  ενεργειών  που  δικαιούνται  να  λαμβάνουν  σύνταξη  από 

πολε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τμική  αιτία,  συμ{ε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τριλαμβανομένων  με̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τλών  των  οικογε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τνε̟ιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω τιών  τους  που  απεβίωσαν κατά  την 

εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως 

ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

2)   Μειώσεις φόρου για ιατρικές   δαπάνες  

Το ποσό του φόρου μειώνεται σε  ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης,  εφόσον  αυτά  υπερβαίνουν το  5%  του  φορολογητέου  εισοδήματος  του 

φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Οι παρακάτω δαπάνες θεωρούνται έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, κατά το 

μέρος που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια του φορολογούμενου:

 αμοιβές ιατρών και ιατρικών κέντρων για εξετάσεις, επισκέψεις, θεραπείες,

 έξοδα  νοσηλείας  νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή  ιδιωτικών κλινικών,  δαπάνες  που 

καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

 έξοδα για ιατρική περίθαλψη,

 αμοιβές   νοσηλευτών  για την  παροχή  υπηρεσιών σε  ασθενή  κατά  τη  νοσηλεία  του  σε 

νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,

 η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη ή για την αγορά ή 

τοποθέτηση στο σώμα οργάνων  που  είναι  απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του 

οργανισμού,

 έξοδα  νοσοκομειακής  περίθαλψης,  δίδακτρα  ή  τροφεία  που  καταβάλλονται  σε  ειδικές 

σχολές για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο 

φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ, 

 ποσό  ίσο  με  το  50%  της  δαπάνης που  καταβάλλεται  σε  επιχειρήσεις  περίθαλψης 

ηλικιωμένων.

Οι  ιατρικές  δαπάνες για  τα  εξαρτώμενα  μέλη  του  φορολογούμενου  μπορούν  να 
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συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης φόρου σύμφωνα με τα παραπάνω.

3)  Μειώσεις φόρου για δωρεές  

Το  ποσό του φόρου μειώνεται κατά 10%  επί του ποσού των δωρεών  εάν οι  δωρεές δεν 

ξεπερνούν το ποσό των  100 ευρώ.  Το σύνολο των δωρεών δεν μπορεί  να ξεπερνά το  5% του 

φορολογητέου εισοδήματος. Το Υπουργείο Οικονομικών με απόφασή του ορίζει τους φορείς στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι  δωρεές στους οποίους  -μέσω κατάθεσης σε ειδικούς  τραπεζικούς 

λογαριασμούς γι αυτόν το σκοπό- αναγνωρίζονται για τον σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης 

φόρου.

3.2.6  Πίστωση  φόρου  και  ρυθμίσεις  για  τους  φορολογούμενους  που δεν  είναι  φορολογικοί 

κάτοικοι της ελλάδας.

Οι μη-  φορολογικοί  κάτοικοι  δεν  δικαιούνται  τις  μειώσεις  φόρου  που  προαναφέρθηκαν 

εκτός από την περίπτωση που διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος και 

τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στη χώρα μας.

3.3 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

3.3.1 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Πρόκειται για το σύνολο των εσόδων που προκύπτουν από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την 

αφαίρεση των  επιχειρηματικών δαπανών, των  αποσβέσεων και των  επισφαλών απαιτήσεων. Στα 

έσοδα  των επιχειρηματικών συναλλαγών περιλαμβάνονται και τα έσοδα  πώλησης  στοιχείων του 

ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια του φορολογικού έτους.
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Το  κέρδος  προσδιορίζεται  για  κάθε  φορολογικό  έτος  με  το  λογιστικό  αποτέλεσμα  που 

προκύπτει  με  βάση  το  λογαριασμό  αποτελεσμάτων χρήσης,  που  συντάσσεται  σύμφωνα  με  το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).  Αν η 

επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τότε το κέρδος προσδιορίζεται από τον Πίνακα 

Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης.

3.3.2 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά  τον  προσδιορισμό  του  κέρδους  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  επιτρέπεται  η 

έκπτωση όλων των δαπανών, αν ισχύουν οι παρακάτω τρεις βασικές προϋποθέσεις:

α)  πραγματοποιούνται προς  το  συμφέρον  της  επιχείρησης ή  κατά  τις  συνήθεις  εμπορικές 

συναλλαγές της,

β) αφορούν πραγματική συναλλαγή,

γ)  εγγράφονται  στα  τηρούμενα  βιβλία  απεικόνισης των  συναλλαγών  της  περιόδου  που 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

3.3.3 Μη- εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ανήκουν σε δύο κατηγορίες, στις δαπάνες που δεν εκπίπτουν 

λόγω του  είδους  τους  και  τις  δαπάνες  που δεν  εκπίπτουν  κατά  το  μέρος  που  υπερβαίνουν  το 

αριθμητικό όριο που ορίζεται από το άρθρο 23 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Οι μη 

εκπιπτόμενες είναι οι παρακάτω:

 τόκοι δανείων που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους 

τόκους  που  θα  προέκυπταν εάν  το  επιτόκιο ήταν  ίσο  με  το  επιτόκιο  των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου,
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 κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, 

με  την  προϋπόθεση  ότι  η  τμηματική  ή  ολική  εξόφληση  δεν  έγινε  μέσω  λογαριασμού 

τραπέζης ή επιταγής,

 μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

 προβλέψεις εκτός από αυτές που αφορούν την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων,

 πρόστιμα και ποινές,

 παροχή ή λήψη αμοιβών είτε σε χρήμα είτε σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,

 ο  φόρος  εισοδήματος  (τέλος επιτηδεύματος,  έκτακτη  εισφορά)  που  επιβάλλεται για  τα 

κέρδη  επιχειρηματικής  δραστηριότητας και  ο  ΦΠΑ  μη  εκπιπτόμενων  δαπανών  εάν  δεν 

εκπίπτει ως ΦΠΑ εισροών.

 το  τεκμαρτό  μίσθωμα  όταν  υπάρχει  ιδιόχρηση  κατά  το  μέτρο  που  ξεπερνά  το  3% της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

 δαπάνες της επιχείρησης κατά τη διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που 

σχετίζονται  με  τη σίτιση και  τη  διαμονή  πελατών ή εργαζομένων της  ή δαπάνες για τη 

διεξαγωγή  εορταστικών  εκδηλώσεων  που  σχετίζονται  με  τη  σίτιση  και  τη  διαμονή 

φιλοξενούμενων προσώπων αν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική 

δαπάνη κατά το έτος ξεπερνά  το 0,5% του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της,

 δαπάνες ψυχαγωγίας,  δεν  εφαρμόζεται  αν  το  αντικείμενο  της  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του  φορολογούμενου  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών ψυχαγωγίας  και  οι 

δαπάνες αυτές είναι στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,

 δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης,

 οι  συνολικές  δαπάνες  που  καταβάλλονται  σε φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  -φορολογικό 

κάτοικο- σε  κράτος  μη  συνεργάσιμο  ή  σε  κράτος  στο  οποίο  εφαρμόζεται  προνομιακό 

φορολογικό  καθεστώς  εκτός  εάν  ο  φορολογούμενος  αποδείξει  ότι  οι  δαπάνες  αφορούν 

πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν στοχεύουν στη φοροδιαφυγή με τη μεταφορά 
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κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων.

3.3.4 Φορολογικές αποσβέσεις

Κατά  τον  προσδιορισμό  των  φορολογικών  κερδών  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα 

εκπίπτουν οι αποσβέσεις  των παγίων στοιχείων του ενεργητικού. Ο δικαιούχος διενέργειας των 

αποσβέσεων  είναι  ο  ιδιοκτήτης  των  παγίων  στοιχείων.  Κατ'  εξαίρεση  στην  περίπτωση  της 

χρηματοοικονομικής  μίσθωσης  ο  μισθωτής  εάν  πληρείται  τουλάχιστον  ένα  από  τα  ακόλουθα 

κριτήρια:

 η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με την λήξη του χρόνου 

της μίσθωσης,

 η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του 

εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,

 η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το 90% της οικονομικής διάρκειας ζωής του 

περιουσιακού  στοιχείου  ακόμη  και  όταν  ο τίτλος  δεν  μεταβιβάζεται  κατά  τη  λήξη  της 

μίσθωσης,

 κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται 

στο 90% της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,

 τα  περιουσιακά  στοιχεία  που  εκμισθώνονται  είναι  τέτοιας  ειδικής  φύσης  που  μόνον  ο 

μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.

Τα  πάγια  στοιχεία  του  ενεργητικού  που  δεν  υπόκεινται  σε  φθορά  λόγω  παλαιότητας, 

εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης κ.α. δεν αποσβένονται. 

Το  κόστος  κτήσης  ή  κατασκευής  (συμπεριλαμβανομένου  του  κόστους  βελτίωσης, 

ανανέωσης και ανακατασκευής) αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές (% ανά φορολογικό 

έτος) ανάλογα με την κατηγορία ενεργητικού της επιχείρησης (το ποσό της απόσβεσης δεν μπορεί 

38



να υπερβαίνει το κόστος κτήσης ή κατασκευής):

• 4% για κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις (βιομηχανικές και μη, ειδικές, μη κτιριακές), 

αποθήκες  και  σταθμοί-  περιλαμβάνονται  τα  παραρτήματα  και  τα  ειδικά  οχήματα 

φορτοεκφόρτωσης,

• 5% για  εδαφικές  εκτάσεις  που  χρησιμοποιούνται σε  εξόρυξη  και  λατομεία,  εκτός  της 

περίπτωσης που χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης,

• 5% για μέσα μαζικής μεταφοράς (τρένα, πλοία, αεροσκάφη),

• 10% για μηχανήματα και εξοπλισμό (εκτός των Η/Υ και του λογισμικού),

• 16% για μέσα μεταφοράς ατόμων,

• 12% για μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων,

• 10% για άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης,

• 20% για εξοπλισμό Η/Υ και λογισμικό,

• 10% για λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία  που έχουν αξία μικρότερη των 1.500 ευρώ μπορούν να 

αποσβεστούν εξ' ολοκλήρου στο έτος απόκτησης. Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να μην διενεργούν 

αποσβέσεις στο σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων κατά την πρώτη τριετία. 

Οι  νέες  αυτές  διατάξεις  του  Νέου  Κώδικα  Φορολογίας  Εισοδήματος  ισχύουν  για  τις 

φορολογικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και αφορούν όλα τα πάγια 

στοιχεία ανεξάρτητα από το χρόνο που αποκτήθηκαν.

3.3.5 Επισφαλείς απαιτήσεις

Από την 1η Ιανουαρίου και μετά καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού και σχηματισμού 

προβλέψεων για τις  επισφαλείς  απαιτήσεις  και διαγραφής αυτών. Η βάση υπολογισμού είναι  ο 

χρόνος που οι απαιτήσεις παραμένουν ανείσπρακτες και το ποσό της κάθε απαίτησης. 
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Τα ποσά των προβλέψεων εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς εάν τηρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις:

• για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού μέχρι 1.000 ευρώ που παραμένουν ανείσπρακτες για 

διάστημα  μεγαλύτερο  των  δώδεκα  μηνών,  ο  φορολογούμενος  μπορεί  να  σχηματίσει 

πρόβλεψη σε ποσοστό 100% της απαίτησης εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για να 

εισπραχθεί η απαίτηση,

• για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού άνω των 1.000 ευρώ που παραμένουν ανείσπρακτες 

για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών,  ο  φορολογούμενος  μπορεί  να σχηματίσει 

πρόβλεψη εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για να εισπραχθεί η απαίτηση:

1. σε  ποσοστό 50% της  απαίτησης  αν  η  απαίτηση  παραμένει  ανείσπρακτη  για 

διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, 

2. σε  ποσοστό  75% της  απαίτησης  αν  η  απαίτηση  παραμένει  ανείσπρακτη  για 

διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών,

3. σε  ποσοστό  100% της  απαίτησης  αν  η  απαίτηση  παραμένει  ανείσπρακτη  για 

διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών.

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά της στα κέρδη της 

επιχείρησης αν η απαίτηση καταστεί εισπράξιμη ή διαγραφεί. 

Μία απαίτηση μπορεί να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνο αν έχει γίνει εγγραφή 

ποσού που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, έχει διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, 

έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη της.

3.3.6 Μεταφορά ζημιών

Εάν το αποτέλεσμα κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 

είναι ζημία, τότε η ζημία μεταφέρεται για να συμψηφισμό με τα κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 
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πέντε φορολογικά έτη- με προτεραιότητα τη ζημία προγενέστερου έναντι μεταγενέστερου έτους.

Οι ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν συμψηφίζονται με κέρδη που προκύπτουν 

στην Ελλάδα για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν 

με μελλοντικά κέρδη. Η μόνη εξαίρεση είναι το εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη- μέλη και 

δεν απαλλάσσεται στη βάση σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα.

3.3.7 Φορολογικός συντελεστής

Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι:

• 26% για φορολογητέο εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ και 

• 33% για φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ. 

Ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα μικρότερα των 50.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%, 

δηλαδή γίνεται 13% για τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν πρώτη φορά έναρξη επιτηδεύματος από 

την 1η Ιανουαρίου και  μετά για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους,  εάν το 

ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ.

Τα κέρδη από αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13%. Το εισόδημα από 

προσαύξηση περιουσίας φορολογείται με συντελεστή 33%. 

Υπάρχουν φορολογικές μειώσεις για φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με 

πληθυσμό  μικρότερο  των  3.100  κατοίκων,  το  πρώτο  κλιμάκιο  του  φορολογητέου  εισοδήματος 

αυξάνεται στις 75.000 ευρώ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.

3.4 Εναλλακτικός Τρόπος Υπολογισμού Της Ελάχιστης Φορολογίας

Ο φορολογούμενος  (όταν   πρόκειται  φυσικό  πρόσωπο)  υποβάλλεται  σε  εναλλακτική  ελάχιστη 

φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του, τότε το 
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φορολογητέο εισόδημα είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού 

εισοδήματος και φορολογείται με τους συντελεστές που παραθέσαμε παραπάνω.

Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούμενου 

και  των  εξαρτώμενων  μελών  του.  Το  “συνολικό  εισόδημα”  προσδιορίζεται  ως  το  σύνολο  του 

φορολογητέου  εισοδήματος  που αποκτά ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του από τις 

τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εσόδων.

Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του 

τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου και των εξαρτημένων μελών είναι οι ακόλουθες:

• η ετήσια αντικειμενική  δαπάνη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή 

μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας,

• η ετήσια  αντικειμενική  δαπάνη με  βάση  τα  τετραγωνικά  μέτρα  μιας  ή  περισσοτέρων 

δευτερευουσών κατοικιών (ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων ), και των βοηθητικών χώρων 

στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης,

• η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης,

• η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία,

• η ετήσια αντικειμενική  δαπάνη  για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους 

κλπ όταν  ο  φορολογούμενος  απασχολεί  περισσότερους  από  έναν.  Εξαιρείται,  όμως,  ο 

φορολογούμενος ή πρόσωπο με το οποίο διαμένει βαρύνεται από αναπηρία 67% και άνω ή 

είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο,

• η ετήσια  αντικειμενική  δαπάνη για  σκάφη  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης,  αεροσκάφη, 

ελικόπτερα και ανεμόπτερα,

• η ετήσια  αντικειμενική  δαπάνη για  εξωτερική  δεξαμενή  κολύμβησης,  για  εσωτερική 

δεξαμενή κολύμβησης,

• η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται στις 3.000 ευρώ  για 

άγαμο και  στις  5.000 ευρώ για  τους  συζύγους που  υποβάλλουν κοινή  δήλωση,  εφόσον 
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δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Το  ετήσιο  συνολικό  ποσό  της  αντικειμενικής  δαπάνη  που  προσδιορίζεται  με  βάση  τα 

παραπάνω μπορεί να αμφισβητηθεί  από τον φορολογούμενο στην περίπτωση που υπερβαίνει την 

πραγματική δαπάνη του φορολογούμενου και των και των εξαρτώμενων μελών του εάν μπορεί να 

αποδειχτεί  με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.  Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπως οι 

παρακάτω:

• υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

• είναι φυλακισμένοι,

• νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

• είναι άνεργοι,

είναι ορφανοί ανήλικοι και έχουν στην κυριότητα τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από 

κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους κ.α. 

Αν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο φορολογούμενος πρέπει 

να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση του. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει 

την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των  αποδεικτικών στοιχείων και μειώνει ανάλογα 

την ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

3.4.1 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα 

χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για:

• αγορά  ή  χρηματοδοτική  μίσθωση  αυτοκινήτων,  αυτοκινούμενων  οχημάτων,  πλοίων  και 

σκαφών  αναψυχής,  αεροσκαφών  και  κινητών  πραγμάτων  μεγάλης  αξίας  (η  αξία  τους 

υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ),

• αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων,
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• αγορά ή χρονομεριστική  ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή 

κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης,

• χορήγηση δανείων,

• η  ετήσια  δαπάνη για  δωρεές,  γονικές  παροχές  ή  χορηγίες  χρηματικών  ποσών,  εφόσον 

υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ (εξαιρούνται οι δωρεές προς το Δημόσιο, τους Δήμους, 

τις  κοινότητες,  τα  ανώτατα  εκπαιδευτικά ιδρύματα,  τα νοσηλευτικά  ιδρύματα  και  τα 

νοσοκομεία, τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα

• απόσβεση  δανείων  ή  πιστώσεων  και  σ'  αυτά  περιλαμβάνονται τόκοι και  τυχόν  τόκοι 

υπερημερίας.

Η  ετήσια  αντικειμενική  δαπάνη και  η  δαπάνη απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων  δεν 

εφαρμόζονται για:

• αντικειμενική  δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου  ιδιωτικής  χρήσης  αναπήρου  που 

απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας,

• για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή  ημεδαπό που κατοικεί 

μόνιμα  στο  εξωτερικό  για  το  ποσό  της  ετήσιας  αντικειμενικής   δαπάνης  επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας,

• για  αντικειμενική  δαπάνη σκαφών αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης,  κυριότητας  ή  κατοχής 

μονίμων κατοίκων εξωτερικού,

• για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης που έγινε από πρόσωπα που ασκούν 

εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,

• για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης για πρόσωπα με κινητικές αναπηρίες 

άνω του 67%, 

• οι ετήσιες αντικειμενικές  δαπάνες  για συνταξιούχους  που έχουν  υπερβεί το 65ο έτος της 

ηλικίας τους είναι μειωμένες κατά 30%,

• για  φυσικό  πρόσωπο  που  είναι  φορολογικός  κάτοικος στην  αλλοδαπή  εάν δεν  αποκτά 
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εισόδημα στην Ελλάδα.

3.4.2 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου 

Η  διαφορά  που  προκύπτει μεταξύ  του  τεκμαρτού  και  του  συνολικού  εισοδήματος 

φορολογείται σύμφωνα με τους συντελεστές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η  Φορολογική  Διοίκηση  κατά  τον  προσδιορισμό  της  διαφοράς  της  προηγούμενης 

παραγράφου  πρλεπει να  λάβει  υπόψη τα  χρηματικά  ποσά τη  δήλωσης που  αποδεικνύονται  με 

νόμιμα παραστατικά. 

3.5 Εισόδημα Από Κεφάλαιο

Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο κατά το 

φορολογικό  έτος  σε  μετρητά,  σε  είδος,  με  τη  μορφή  μερισμάτων,  τόκων,  δικαιωμάτων  ή  από 

ακίνητη περιουσία.

3.5.1 Μερίσματα

Σύμφωνα με  τα  πρότυπα του ΟΟΣΑ τα μερίσματα περιλαμβάνουν όλα τα διανεμόμενα 

κέρδη ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του διανέμοντος φορέα, καθώς και κάθε άλλο συναφές 

διανεμόμενο  ποσό.  Τα  μερίσματα  περιλαμβάνουν  το  εισόδημα  που  προκύπτει  από  μετοχές, 

ιδρυτικούς  τίτλους,  ή  άλλα  δικαιώματα  συμμετοχής  σε  κέρδη-που δεν  είναι απαιτήσεις από 

οφειλές-,  από άλλα  εταιρικά  δικαιώματα  (τα  μερίδια,  οι  μερίδες  συμπεριλαμβανομένων  των 

προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών εταιρειών, 

οι διανομές των κερδών από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές 
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διανεμόμενο ποσό).

Εάν η διανομή των μερισμάτων  υπόκειται σε  παρακράτηση φόρου,  ο παρακρατούμενος 

φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο 

είδος εισοδήματος του φορολογούμενου. 

3.5.2 Τόκοι

Αφορούν το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε  εξασφαλίζονται με 

υποθήκη είτε όχι, είτε δίδουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και κυρίως 

εισόδημα  από κρατικά  χρεόγραφα,  τίτλους  και  ομολογίες  και  κάθε  είδους  δανειακή  σχέση, 

συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων, των συμφωνιών επαναγοράς και ανταμοιβών 

που απορρέουν. 

Οι  τόκοι  ομολογιακών  δανείων  και  εντόκων  γραμματίων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  που 

αποκτούν φυσικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.  Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική  υποχρέωση μόνο για τα 

φυσικά  πρόσωπα και  για  το  συγκεκριμένο είδος  εισοδήματος  του φορολογούμενου.  Τα νομικά 

πρόσωπα  ή  οι  νομικές  οντότητες  που  είναι  φορολογικοί  κάτοικοι  της  Ελλάδας  και  αποκτούν 

εισόδημα  από  τόκους  φορολογούνται  με  τις  γενικές  διατάξεις  αφαιρουμένου  του  φόρου  που 

παρακρατήθηκε με συντελεστή 15%.

3.5.3 Δικαιώματα (Royalties)

Αφορούν το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης 

των δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή  επιστημονικού έργου, 

αναδημοσιεύσεις  άρθρων,  media,   λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  εμπορικών σημάτων, 
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εμπορικών μυστικών, εξοπλισμού κ.α.

Εάν  το εισόδημα  φυσικών προσώπων από δικαιώματα  υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

(20%) τότε  εξαντλείται  η  φορολογική  υποχρέωση  για  το  συγκεκριμένο είδος  εισοδήματος  του 

φορολογούμενου.  Εάν το εισόδημα από δικαιώματα νομικών προσώπων ή οντοτήτων, που είναι 

φορολογικοί  κάτοικοι  της  Ελλάδας  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου  (20%),  το  εισόδημα 

φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις αφαιρουμένου του ποσού που παρακρατήθηκε. 

3.5.4 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Αφορά  το  εισόδημα,  σε  χρήμα  ή  σε  είδος,  που  προέρχεται  από  την  εκμίσθωση,  την 

ιδιοχρησιμοποίηση ή  τη  δωρεάν  παραχώρηση  χρήσης  γης  ή  ακινήτων.  Το  εισόδημα  σε  είδος 

αποτιμάται  στην  αγοραία  αξία.  Το  εισόδημα  από  ιδιοχρησιμοποίηση  ή  δωρεάν παραχώρηση 

υπολογίζεται στο 3% της αντικειμενικής του αξίας.

3.5.5 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

Ο φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο (εισοδήματα που αποκτώνται 

από φυσικά πρόσωπα από την 1/1/2014 και μετά) είναι:

• 10% για τα μερίσματα,

• 15% για τους τόκους,

• 20% για τα δικαιώματα,

• 11% για εισόδημα από ακίνητη περιουσία μέχρι 12.000 ευρώ,

• 33%  για εισόδημα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ.

3.6 Φορολογητέο Εισόδημα Νομικών Προσώπων Και Νομικών Οντοτήτων
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Αντικείμενο του φόρου είναι ο φόρος εισοδήματος  που επιβάλλεται ετήσια στα καθαρά κέρδη που 

πραγματοποιούνται. 

3.6.1 Νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε φόρο και απαλλασσόμενα

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος είναι :

• οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που έχουν συσταθεί στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

• οι προσωπικές εταιρείες που έχουν συσταθεί στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

• τα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα (δημόσιου  ή  ιδιωτικού δικαίου)  που 

έχουν συσταθεί στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

• οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,

• οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι  αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή 

αφανείς εταιρείες,

• οι  Κοινοπραξίες.

Τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος είναι:

• οι φορείς της γενικής κυβέρνησης,

• η Τράπεζα της Ελλάδας,

• οι  εταιρείες  επενδύσεων  χαρτοφυλακίου  και  οι  οργανισμοί  συλλογικών  επενδύσεων  σε 

κινητές αξίες,

• οι διεθνείς οργανισμοί,

• το Ταμείο Αξιοποιήσεις Ιδιωτικη΄ς Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

3.6.2 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
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Για  τα  νομικά  πρόσωπα  και  τις  νομικές  οντότητες  το  κέρδος  από  επιχειρηματική 

δραστηριότητα προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών από επιχειρηματικές δαπάνες, αποσβέσεις 

και  προβλέψεις  για  την  απόσβεση  επισφαλών  απαιτήσεων  από  το  συνολικά  έσοδα  των 

επιχειρηματικών δαπανών.

3.6.3 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

Για να απαλλαχθούν από το φόρο τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό 

πρόσωπο- φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας- πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

ο λήπτης φορολογούμενος πρέπει να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% της 

αξίας ή του κεφαλαίου του νομικού προσώπου που διανέμει,

β) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πρέπει να διακρατείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 

μηνών,

γ) το νομικό  πρόσωπο που διανέμει τα κέρδη, που είναι υποκείμενα  σε φόρο, δεν έχει έδρα σε 

κράτος που περιλαμβάνεται στη λίστα των μη- συνεργάσιμων κρατών.

3.6.4 Φορολογικός συντελεστής νομικών προσώπων

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία αποκτούν οι εταιρείες που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία  και  τα  νομικά  πρόσωπα  (μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα)  που  τηρούν 

απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 26%.

Οι  προσωπικές  εταιρείες,  οι  συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  αυτών,  οι  κοινωνίες  αστικού 

δικαίου, οι αστικές εταιρείες, οι συμμετοχικές εταιρείες, οι αφανείς εταιρείες, οι κοινοπραξίες και 

οι  λοιπές  νομικές  οντότητες  που  τηρούν  απλογραφικά  βιβλία  και  αποκτούν  κέρδη  από 
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επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται ως εξής;

• με συντελεστή 26% για φορολογητέο εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ και

• με συντελεστή 33% για φορολογητέο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ. 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και

οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.

Ο  φορολογούμενος  που  αποκτά  εισόδημα  που  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου 

περιλαμβάνει  το  εισόδημα  αυτό  στα  φορολογητέα  κέρδη  του  πριν  την  αφαίρεση  του 

παρακρατούμενου φόρου. Ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί από τον φορολογούμενο σε σχέση με 

το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το οσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

3.7 Παρακράτηση Φόρου

3.7.1 Φορολόγηση στην πηγή

Σε παρακράτηση φόρου οφείλουν να προβαίνουν τα παρακάτω πρόσωπα:

• το φυσικό  πρόσωπο που  αποκτά κέρδη απο επιχειρηματική δραστηριότητα ή  το  νομικό 

πρόσωπο ή  η  νομική  οντότητα  που  πραγματοποιεί πληρωμές  ή  δίνει  παροχές  στους 

εργαζομένους του σε είδος,

• το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα,

• τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή αντίστοιχες οντότητες που διενεργούν πληρωμές στους 

ασφαλισμένους τους.

Το  πρόσωπο  που  καταβάλλει  εισόδημα  για  μισθωτή  εργασία  φέρει  την  ευθύνη  της 

παρακράτησης και απόδοσης ου φόρου. Εάν η παρακράτηση δεν διενεργηθεί, ο υπόχρεος οφείλει 

να καταβάλλει το φόρο και  τυχόν πρόστιμα και ποινές που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. 
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Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις- που συμπεριλαμβάνει τις παροχές σε 

είδος και τις εφάπαξ παροχές- μετά την αναγωγή του σε ετήσιο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

με βάση την κλίμακα που έχει αναφερθεί στην αντίστοιχη ενότητα.

Υπόχρεοι   σε   παρακράτηση   είναι κάθε νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα, φυσικό πρόσωπο 

που ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι 

φορείς γενικής κυβέρνησης καθώς και κάθε φορολογούμενος που δεν είναι φορολογικός κάτοικος 

της  Ελλάδας,  δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης  εγκατάστασης στην Ελλάδα και  προβαίνει στις 

ακόλουθες πληρωμές:

• μερίσματα,

• τόκοι,

• δικαιώματα (royalties),

• αμοιβές  για  τεχνικές  υπηρεσίες,  διοίκησης,  για  συμβουλευτικές  υπηρεσίες και  άλλες 

αμοιβές  για  παρόμοιες  υπηρεσίες -που μπορεί να έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα ή όχι- 

όταν ο λήπτης της  αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,

• το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων.

3.7.2 Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι:

• 10% για μερίσματα

• 15% για τόκους

• 20% για δικαιώματα και λοιπές πληρωμές

• 20% για  αμοιβές  για τεχνικές  υπηρεσίες,  διοίκησης,  για  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και 

άλλες αμοιβές για  παρόμοιες  υπηρεσίες.  Εξαιρούνται οι αμοιβές εργοληπτών κατασκευής 

κάθε  είδους  τεχνικών  έργων  και  ενοικιαστών  δημοσίων,  δημοτικών  και  κοινοτικών  ή 

λιμενικών προσόδων που υπόκεινται σε συντελεστή 3% επί της αξίας του υπό κατασκευή 

έργου ή του μισθώματος.
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• 10-  20  % για  το  ασφάλιστρο  που  καταβάλλεται  και  προσαυξάνεται  κατά 50% στην 

περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς,

• 15% για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο.

• Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από 

νομικά  πρόσωπα,  υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής 

πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο 

καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές:

• 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας

• 4% για τα λοιπά αγαθά

• 8% για την παροχή υπηρεσιών

 Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση στην περίπτωση που αυτός που 

λαμβάνει την πληρωμή, που υπόκειται σε παρακράτηση, είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό ή νομική 

οντότητα  που  λαμβάνει  αμοιβές  για  υπηρεσίες  και  δεν  έχει  τη  φορολογική  κατοικία  και  δεν 

διατηρεί  μόνιμη  εγκατάσταση  στην  Ελλάδα.  Αν  η  παρακράτηση  δεν  εξαντλεί  τη  φορολογική 

υποχρέωση του δικαιούχου, ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που 

πρέπει να βεβαιωθεί.

3.7.3 Απαλλαγές από την παρακράτηση φόρου

Από την παρακράτηση φόρου απαλλάσσονται οι πληρωμές τόκων δανείων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων- περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και των τόκων διατραπεζικών καταθέσεων. 

Επίσης, προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης σε καταβολές μερισμάτων, 

τόκων και δικαιωμάτων από ελληνική θυγατρική στη μητρική της.

Δεν παρακρατείται καθόλου φόρος μερίσματων και παρόμοιων πληρωμών που διανέμονται 

σε νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ σχετικά με το 

κοινό φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών 

μελών, εφόσον:

α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει, κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 10% στο 

μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή,

β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερις μήνες, και

γ) το νομικό  πρόσωπο που  εισπράττει περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 

2009/133/ΕΚ,  είναι  φορολογικός  κάτοικος  κράτους  μέλους  της  ΕΕ  και  υπόκειται,  χωρίς  τη 
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δυνατότητα  επιλογής ή  απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους  του Παραρτήματος Ι Μέρος Β της 

Οδηγίας 2009/133/ΕΚ.

Δεν  παρακρατείται  φόρος  από τόκους  και  δικαιώματα  που  καταβάλλονται  σε  νομικό 

πρόσωπο  του Παραρτήματος της  Οδηγίας  2003/49/ΕΚ για  την  καθιέρωση  κοινού  συστήματος 

φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων  που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων  προσώπων 

διαφορετικών κρατών μελών, εφόσον:

α) το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που εισπράττει κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή 

τουλάχιστον  10%  στο μετοχικό κεφάλαιο  ή  στα  δικαιώματα ψήφου του  φορολογούμενου  που 

προβαίνει στη στην καταβολή,

β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερις μήνες, και

γ) το νομικό  πρόσωπο που  εισπράττει περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 

2009/133/ΕΚ,  είναι  φορολογικός  κάτοικος  κράτους  μέλους  της  ΕΕ  και  υπόκειται,  χωρίς  τη 

δυνατότητα  επιλογής ή  απαλλαγής, σε έναν  από τους φόρους  του Παραρτήματος Ι Μέρος Β της 

Οδηγίας 2009/133/ΕΚ.

Εάν ένας φορολογούμενος  που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα διανείμει 

μέρισμα, καταβάλλει τόκους ή δικαιώματα σε νομικό πρόσωπο που δεν έχει  συμπληρώσει  είκοσι 

τέσσερις μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής, 

αλλά  πληρεί τους  λοιπούς  όρους, ο υπόχρεος σε  παρακράτηση  που έχει τη φορολογική κατοικία 

του στην Ελλάδα  μπορεί προσωρινά να μην  προβεί σε  παρακράτηση φόρου, εφόσον καταθέσει 

τραπεζική  εγγύηση  στη  Φορολογική  Διοίκηση  ποσού  ίσου  με  το  ποσό  που  έπρεπε  να 

παρακρατηθεί.

3.8 Προκαταβολή Φόρου

3.8.1  Προκαταβολή  του  φόρου  εισοδήματος  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα  που 

αποκτούν φυσικά πρόσωπα 

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που 

προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου 

που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. `Οταν 

υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό περιορίζεται στο μισό

Αν  δεν  έχει  υποβληθεί δήλωση,  η  Φορολογική  Διοίκηση  προβαίνει  στη  βεβαίωση  του 

προκαταβλητέου  ποσού φόρου, με βάση την  υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την 
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παράλειψη  υποβολής της  δήλωσης  οικονομικό  έτος,  εφόσον  διαπιστώνεται ότι  ο  υπόχρεος 

εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

Συγκεκριμένα για  τους  αρχιτέκτονες  και  τους  μηχανικούς  ο  προκαταβλητέος  φόρος 

υπολογίζεται ως εξής:

4%  της συμβατικής αμοιβής για  εκπόνηση μελετών και σχεδίων στις  περιπτώσεις β` και δ` της 

παραγράφου 5 του άρθρου 49,

10% της  συμβατικής  αμοιβής  για  εκπόνηση μελετών και  σχεδίων  που αφορούν  οποιασδήποτε 

άλλης  φύσης  έργα  και  για  την  επίβλεψη της  εκτέλεσης  αυτών,  καθώς  και  των  έργων  της 

προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λ.π. για τα έργα αυτά.

Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την  επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε 

είδους τεχνικών έργων ο προκαταβλητέος φόρος  επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων 

εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου 

για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος υπλογίζεται στο 

ποσό της συμβατικής αμοιβής.

Όσον  αφορά  τις  αμοιβές  των δικηγόρων οφείλεται  προκαταβολή  φόρου  15%.  Δεν 

υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις και για κάθε άλλη νομική 

υπηρεσία που  παρέχουν δικηγόροι  που συνδέονται  με τον  εντολέα τους  με σύμβαση έμμισθης 

εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

Κάθε  δικηγορικός  σύλλογος  ή  ταμείο  συνεργασίας  ή  διανεμητικός  λογαριασμός 

υποχρεούται  να  παρακρατεί  φόρο  εισοδήματος  με  συντελεστή  15% επί  οποιουδήποτε ποσού 

καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο.

Αν μειωθεί το εισόδημα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του 

τη  μείωση  του  φόρου  που  βεβαιώθηκε.  Η  αίτηση  υποβάλλεται μέχρι  το  τέλος  του  μήνα 

Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου 

για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Αν περάσει 

άπρακτη η προθεσμία ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει τις,  από τη λήξη της προθεσμίας 

και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων 

του  που  αναφέρεται στην αίτησή  που υπέβαλε με  επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν  επιπλέον 

οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάριση του. Αν γίνει νέα 

εκκαθάριση  λόγω  υποβολής τροποποιητικής  δήλωσης,  εφόσον  μειωθεί  ο  φόρος  μειώνεται 

αναλόγως και η προκαταβολή του.

Κατά  την  εκτίμηση  της  μείωσης  του  εισοδήματος  από επιχειρηματική  δραστηριότητα 

λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

54



• το  ποσό  των  ακαθάριστων  εσόδων  της  επιχείρησης στο  τρέχον  φορολογικό  έτος,  σε 

σύγκριση με  τα  ακαθάριστα  έσοδα  της  αντίστοιχης  περιόδου  του  προηγούμενου 

φορολογικού έτους, 

• το  ποσοστό  των  δαπανών και  εξόδων  διαχείρισης  επί των  ακαθάριστων  εσόδων  του 

τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο  ποσοστό του  προηγούμενου 

φορολογικού έτους,

• οι  ουσιώδεις  μεταβολές  που τυχόν  επήλθαν στους  παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού 

κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο,

• κάθε  άλλο  στοιχείο  από το  οποίο  πιθανολογείται  μείωση  του  κέρδους  του  τρέχοντος 

φορολογικού έτους.

3.8.2 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού  προσώπου ή της  νομικής  οντότητας  ή τον 

οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση βεβαιώνει  ποσό ίσο με το 80% του φόρου που αναλογεί 

στα  εισοδήματα  του  φορολογικού  έτους  που  έληξε,  και  αυξάνεται  σε  100% ειδικά  για  τις 

τραπεζικές ημεδαπές  ανώνυμες  εταιρείες  και  τα  υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Για  τις  προσωπικές  εταιρείες,  νομικά  πρόσωπα  μη 

κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  κοινωνίες  αστικού  δικαίου,  αστικές  εταιρείες,  συμμετοχικές  και 

αφανείς εταιρείες και για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών το ποσοστό είναι 55%. Τα 

ποσοστά μειώνονται κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από 

τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Δεν εφαρμόζεται αν τα νέα νομικά πρόσωπα προέρχονται από 

μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων. 

Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου  που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου 

φορολογικού έτους.  Σε  περίπτωση που δεν  υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος 

φόρος  υπολογίζεται με βάση το φόρο  που  προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού 

έτους. Εφαρμόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα  ή οι 

νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.

Για  τον  υπολογισμό  της  οφειλόμενης  προκαταβολής  φόρου  εκπίπτει  ο  φόρος  που 

παρακρατείται από πηγή Ελλάδας, αλλά δεν εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή 

για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα εφαρμόζονται διατάξεις που προβλέπουν την μείωση 

του προκαταβλητέου φόρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

4.1 Γενικά Στοιχεία 

Η Ιρλανδία έχει τη φήμη ως φιλική προς τις επιχειρήσεις δικαιοδοσία,  αλλά μετά την κρίση έχει  

αποκτήσει τη φήμη του φορολογικού παραδείσου. Ο συντελεστής εταιρικού φόρου της Ιρλανδίας 

12,5 % και είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με μόνους χαμηλότερους τη Βουλγαρία 

και την Κύπρο. Το ιρλανδικό φορολογικό καθεστώς έχει αποδειχθεί πολύ ελκυστικό για τις μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες και έτσι έχει δώσει ένα ψευδώνυμο στο φορολογικό της σύστημα ("διπλό 

ιρλανδικό"). Περιλαμβάνει τη συγκρότηση δύο εταιρειών με έδρα την Ιρλανδία - για παράδειγμα η 

Google Ireland και η Google Ireland Holdings - μία από τα οποίες, σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο 

θα  έχει  την  έδρα της  αλλού (συνήθως  μια  πολύ χαμηλή φορολογική  δικαιοδοσία).  Η εν  λόγω 

εταιρεία θα κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για τα οποία στη συνέχεια θα δίνει 

άδεια  στη  δεύτερη  εταιρεία.  Η  δεύτερη  εταιρεία  μπορεί  τότε  να  αντισταθμίσει  τα

δικαιώματα  που  καταβάλλονται  στην  πρώτη  με  τα  έξοδα  που  εκπίπτουν  της  φορολογίας.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple και η Google κάνουν χρήση της ιρλανδικής 

φορολογικής πολιτικής προκειμένου να πληρώνουν πολύ μικρότερο φόρο. Για παράδειγμα η Apple 

– σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της την τελευταία τριετία κατέβαλε φόρους που αντιστοιχούν 

μόλις στο 2% των πωλήσεων της στο εξωτερικό ύψους 74 δις. δολαρίων. Η Apple προωθεί το 

μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αυτών μέσω τριών εταιρειών που έχουν συσταθεί στην Ιρλανδία, 

αλλά δεν υπόκεινται πουθενά για φορολογικούς σκοπούς  και παράλληλα οι αμερικανικοί νόμοι 

επιτρέπουν στις εταιρείες της χώρας που έχουν συσταθεί στο εξωτερικό να μην πληρώνουν φόρους 

στην  Αμερική.  Επίσης,  εκθέσεις  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  λένε  ότι  η  Google έχει  δημιουργήσει 

εταιρεία στην Ιρλανδία προκειμένου να αποφύγει τους βρετανικούς φόρους.

4.2 Εταιρικός Φόρος

Ο εταιρικός φόρος αφορά στα παγκόσμια κέρδη των εταιριών που είναι φορολογικοί κάτοικοι της 

Ιρλανδίας  και  σε  ορισμένα  κέρδη  ιρλανδικών  υποκαταστημάτων  εταιριών  που  δεν  είναι 

φορολογικοί κάτοικοι. Τα "Κέρδη" αποτελούνται από το εισόδημα (επιχειρήσεων ή εσόδων από 

χρηματοοικονομικές πράξεις και εσόδων από επενδύσεις) και από ορισμένες υπεραξίες. 

56



Οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις είναι: 

 12,5% για  τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

αλλοδαπών μερισμάτων που καταβάλλονται από τα κέρδη των εμπορικών συναλλαγών), 

 25% για  όλα τα άλλα εισοδήματα,  συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών 

πράξεων και των εισοδημάτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αλλοδαπών μερισμάτων,

 33% για τα Κεφαλαιακά κέρδη (εφαρμόζεται από τις 06/12/12, προηγουμένως ήταν 30%).

4.2.1 Πίστωση έρευνας και ανάπτυξης

Η ιρλανδική έκπτωση φόρου Ε & Α παρέχει μια συνολική έκπτωση εταιρικού φόρου 37,5 % 

σε ορισμένες δαπάνες Ε & Α. Οι τύποι των δαπανών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

αυτής της πίστωσης είναι εκτεταμένοι. Στοιχειώδεις δαπάνες Ε & Α πληρούν τις προϋποθέσεις για 

έκπτωση φόρου 25 % επιπλέον της κανονικής έκπτωσης για τις δαπάνες Ε & Α (12,5 %). Για το 

σκοπό του υπολογισμού στοιχειωδών δαπανών,  το 2003 έχει  οριστεί  ως έτος  βάσης.  Όταν μια 

εταιρεία δεν έχει δαπάνες Ε & Α το 2003, τότε η απαλλαγή υπολογίζεται από τις πραγματικές 

ειδικές δαπάνες που πραγματοποιούνται στην υπό εξέταση λογιστική περίοδο.

Η  πίστωση  Ε  &  Α μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  δημιουργία  επιστροφής  φόρου

 για τα κέρδη του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η επιστροφή για την υπέρβαση πιστώσεων  είναι 

διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ενός τριετούς κύκλου. Οι επιστροφές περιορίζονται στο μεγαλύτερο 

μέρος του εταιρικού φόρου που οφείλεται από την εταιρεία κατά τα προηγούμενα δέκα χρόνια ή 

στις υποχρεώσεις μισθοδοσίας, τόσο για την περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες Ε & Α προέκυψαν 

όσο και για το προηγούμενο έτος. 

4.3 Φορολογία Επιχειρήσεων

4.3.1 Φορολογική έκπτωση της πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) μπορούν  να 

επωφεληθούν  από  σημαντικές  μειώσεις  σε  ορισμένες  κεφαλαιουχικές  δαπάνες.  Η  φορολογική 

απόσβεση είναι διαθέσιμη για τις κεφαλαιακές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων IP. Η έκπτωση συνδυάζεται με την απόσβεση επιβαρύνσεων IP που είχαν 

συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς. Εναλλακτικά, μια εταιρεία  μπορεί να επιλέξει φορολογικές 

εκπτώσεις για πάνω από 15 χρόνια, ή σε ποσοστό 15 %  ετησίως ή 2 % κατά το τελευταίο έτος. 

Ο ορισμός των περιουσιακών στοιχείων IP περιλαμβάνει την απόκτηση ή την άδεια χρήσης:
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, νηολογημένα σχέδια, 

εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες, 

τεχνογνωσία, 

domain names, πνευματικά δικαιώματα, σήματα υπηρεσιών και τη δημοσίευση  τίτλων,

την  άδεια  να  πωλούν  φάρμακα,  ένα  προϊόν  από  οποιοδήποτε  σχέδιο,  φόρμουλα,  διεργασία  ή

εφεύρεση (και τυχόν δικαιώματα που απορρέουν από έρευνα για το ίδιο), 

καλή θέληση , στο βαθμό  που αποδίδεται άμεσα σε στοιχεία ενεργητικού .

Το φάσμα των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει επίσης τις αιτήσεις για νομική 

προστασία (για παράδειγμα, αιτήσεις  για τη χορήγηση ή καταχώριση σημάτων, των εμπορικών 

σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ).

Φορολογικές εκπτώσεις είναι διαθέσιμες για το συμψηφισμό με έσοδα που προκύπτουν από 

την  αξιοποίηση  των  περιουσιακών  στοιχείων  IP  ή  ως  αποτέλεσμα  της  πώλησης  αγαθών  ή 

υπηρεσιών, όπου η χρήση των στοιχείων του ενεργητικού IP συμβάλλει στην αξία των εν λόγω 

αγαθών  ή  υπηρεσιών.  Η  διαθέσιμη  φορολογική  ελάφρυνση  IP  (συμπεριλαμβανομένων  των 

μειώσεων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση για την απόκτηση IP) σε ένα δεδομένο έτος, δεν 

μπορεί  να  να  υπερβαίνει  το  80  %  του  εισοδήματος  των  συναλλαγών  της  εταιρίας,  όπως 

υπολογίστηκε πριν από αυτές τις εκπτώσεις. Τυχόν πλεόνασμα εκπτώσεων μπορεί να  μεταφέρεται 

και να συμψηφίζεται με τα κέρδη των IP στα επόμενα έτη, με την επιφύλαξη του περιορισμού του 

80 %.

4.3.2 Φορολογική απόσβεση

Οι  αποσβέσεις  στα  βιβλία  δεν  εκπίπτουν  για  φορολογικούς  σκοπούς  (εκτός  από  την 

περίπτωση των περιουσιακών στοιχείων IP). Η φορολογική απόσβεση (γνωστή ως κεφαλαιουχικές 

εκπτώσεις), επιτρέπονται για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν τεθεί σε χρήση από την εταιρεία. 

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες τιμές ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου:

• 12,5% για εγκαταστάσεις και μηχανήματα, 

• 4% για βιομηχανικά κτίρια που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, 

• 12,5% για μηχανοκίνητα οχήματα, 

• αποσβέσεις βιβλίων ή 7% για περιουσιακά στοιχεία IP.

Τα επιδόματα υπολογίζονται στο κόστος μετά την αφαίρεση των επιχορηγήσεων , εκτός των 

εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παρασκευής 

58



των  μεταποιημένων  τροφίμων  που  προορίζονται  για  ανθρώπινη  κατανάλωση.  Στην  περίπτωση 

αυτή, τα τα επιδόματα υπολογίζονται επί του ακαθάριστου κόστους. Αποζημιώσεις σε αυτοκίνητα 

περιορίζονται στο κεφαλαιουχικό κόστος των €24.000 και μπορεί να περιοριστούν περαιτέρω (στο 

50% ή μηδέν), ανάλογα με το επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος. Υπάρχει 

ένα σύστημα επιδομάτων που προβλέπει για το 100 % του κεφαλαίου αποζημιώσεις κατά το έτος 

της  αγοράς  σχετικά  με  τις  δαπάνες  που  πραγματοποιήθηκαν  για  εξοπλισμό  εξοικονόμησης 

ενέργειας και αποκτήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς. Για να είναι επιλέξιμες, πρέπει να πληρούν 

ορισμένα κριτήρια  ενεργειακής  απόδοσης  και  πρέπει  να  εμπίπτουν  στις  ακόλουθες  κατηγορίες

της τεχνολογίας: 

• τεχνολογία πληροφοριών και των επικοινωνιών, 

• παροχή θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, 

• ηλεκτρικά και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων,  

• συστήματα ελέγχου θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού,

• φωτισμός,

• κινητήρες και συστήματα μετάδοσης κίνησης, 

• συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίου, 

• συστήματα ψύξης, 

• ηλεκτρο- μηχανικά συστήματα,

• εξοπλισμός εστίασης και φιλοξενίας εξοπλισμού.

Στην  Ιρλανδία  λειτουργεί  οκταετή  ζωή  φορολογικών  αποσβέσεων  για  τα  περισσότερα 

περιουσιακά  στοιχεία. Μια ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση εφαρμόζεται σε χρηματοδοτικές και 

λειτουργικές  μισθώσεις  ορισμένων  στοιχείων  του  ενεργητικού.  Για  σύντομης  διάρκειας  ζωής 

περιουσιακών  στοιχείων  (δηλαδή με  διάρκεια  ζωής  μικρότερη  από οκτώ χρόνια),  η  Ιρλανδία 

επιτρέπει στους  εκμισθωτές να ακολουθήσουν το λογιστικό χειρισμό της συναλλαγής που παρέχει 

μια ταχύτερη διαγραφή του κόστους κεφαλαίου ενός περιουσιακού στοιχείου αντί να στηρίζεται 

στη φορολογική  απόσβεση σε διάστημα οκτώ ετών.

4.4 Η Ιρλανδία ως μία τοποθεσία εταιριών συμμετοχών

Η Ιρλανδική φορολογική νομοθεσία προβλέπει απαλλαγή από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για 

εταιρείες,  που  είναι  κάτοικοι  της  Ιρλανδίας,  οι  οποίες  κάνουν  πωλήσεις  ειδικών  συμμετοχών 

(τουλάχιστον  5%)  σε  θυγατρικές  -φορολογικούς  κατοίκους  χωρών  της  Ε.Ε.  ή  της  Συνθήκης 

(συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας), όπου είτε η ίδια η θυγατρική ή η ομάδα στο σύνολό της 
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είναι  θεωρούνται  ότι  διαπραγματεύονται.  Στην  περίπτωση  του  ομίλου,  οι  εκμεταλλεύσεις  των 

άλλων μελών του ομίλου λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί αν ικανοποιείται η ελάχιστη 

απαίτηση συμμετοχής. 

Σύμφωνα με ξένους κανόνες έκπτωσης φόρου συγκέντρωσης, και τους περιορισμούς που 

επιβλήθηκαν  στις  πιστώσεις  που  προκύπτουν  από  τη  διαπραγμάτευση  των  μερισμάτων,  η 

υπερβολική φορολογική πίστωση που προκύπτει σε σχέση με μέρισμα της αλλοδαπής μπορεί να 

συμψηφιστεί με το φόρο εταιριών που προκύπτει από άλλα εισοδήματα από μερίσματα αλλοδαπής 

προέλευσης.  Το  υπερβάλλον  ποσό  φορολογικών  πιστώσεων  που  προκύπτει  σε  μια  λογιστική 

περίοδο μπορεί να μεταφερθεί επί αόριστον για την αντιστάθμιση του φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων για τα αλλοδαπά μερίσματα μεταγενέστερων περιόδων. Τυχόν πλεόνασμα αλλοδαπών 

φορολογικών  πιστώσεων  που  προκύπτουν  σε  σχέση  με  αλλοδαπό  υποκατάστημα  μπορεί  να 

συμψηφίζεται με τον ιρλανδικό φόρο που προκύπτει στα κέρδη του υποκαταστήματος σε άλλες 

χώρες  κατά  το  ενδιαφερόμενο  έτος,  καθώς  και  τυχόν  αχρησιμοποίητες  πιστώσεις  μπορούν  να

μεταφερθούν επί αόριστον και να πιστώνονται έναντι του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 

για τα κέρδη αλλοδαπού υποκαταστήματος σε επόμενες χρήσεις.

Από  την  1η  Ιανουαρίου  του  2013  το  ποσό  της  διπλής  φορολογικής  ελάφρυνσης  για 

ορισμένα μερίσματα έχει αυξηθεί. Η πίστωση για τους ξένους φόρος μπορεί να υπολογιστεί με 

βάση το χαμηλότερο ανάμεσα στο ποσοστό του ιρλανδικού εταιρικού φόρου και του ονομαστικού 

ποσοστού φόρου της χώρα προέλευσης, όπου αυτό δίνει μια μεγαλύτερη διπλή έκπτωση φόρου από 

ότι θα ήταν αν εφαρμοζόταν διαφορετικά.  

Όλα τα αλλοδαπά μερίσματα που καταβάλλονται από κέρδη διαπραγμάτευσης υπόκεινται 

σε εταιρικό  φόρο (12,5 %)  όταν η εταιρεία  είναι  ένα 75 % θυγατρική (άμεσα ή έμμεσα) της 

εταιρείας των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε εγκεκριμένο χρηματιστήριο, ή όταν, με την 

επιφύλαξη των κανόνων διαπραγμάτευσης, η εταιρεία που καταβάλλει είναι κάτοικος χώρας της ΕΕ 

ή  της  Συνθήκης.  Οι  διατάξεις  αυτές  επεκτείνονται  για  να  συμπεριλάβουν  τα  μερίσματα  που 

λαμβάνονται από τη διαπραγμάτευση εταιρειών που εδρεύουν στην επικράτεια που έχει κυρώσει τη 

Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή στον φορολογικό τομέα. 

Αλλοδαπά  μερίσματα  που  λαμβάνονται  από  μια  ιρλανδική  εταιρεία  που  δεν  κατέχει 

ποσοστό  μεγαλύτερο  του  5%  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  των  δικαιωμάτων  ψήφου  της 

αλλοδαπής εταιρείας απαλλάσσονται από τον φόρο εταιριών.   Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο στην 

περίπτωση που τα έσοδα από μερίσματα φορολογούνται ως έσοδα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών 

της ιρλανδικής εταιρείας. Η Ιρλανδική φορολογική νομοθεσία δεν έχει χαμηλή κεφαλαιοποίηση ή 

κανόνες των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (CFC). 

Μια μορφή της συγκέντρωσης των εκπτώσεων φόρου (και όχι των πιστώσεων) για ξένο 
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φόρο επί των δικαιωμάτων είναι διαθέσιμη, όπου τα δικαιώματα αυτά αντιμετωπίζονται ως έσοδα 

από χρηματοοικονομικές πράξεις για τις επιχειρήσεις. Όλα τα δικαιώματα, που προέρχονται από 

χώρες  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στη  συνθήκη,  από  τα  οποία  έχουν  παρακρατήσει  φόρο 

αθροίζονται  και  ο  αλλοδαπός  φόρος  χρησιμοποιείται  για  τη  μείωση  του  ποσού  των  εν  λόγω 

δικαιωμάτων που υπόκεινται στην ιρλανδική φορολογία.

4.5 Μεταφορά Τιμολόγησης

Η ιρλανδική νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά τιμολόγησης είναι σύμφωνη με τις κατεύθυνσης 

του ΟΟΣΑ. Οι κανόνες των τιμών μεταβίβασης εφαρμόζονται σε συμφωνίες που έχουν συναφθεί 

μεταξύ  συνδεδεμένων  προσώπων  και  αφορούν  την  προμήθεια  ή  την  απόκτηση   αγαθών, 

υπηρεσιών,  χρημάτων  ή  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων.  Οι  κανόνες  ισχύουν  μόνο  για

εμπορικές συναλλαγές που φορολογούνται με 12,5 % .

Οι κανόνες παρέχουν την εξουσία στο ιρλανδικό Τμήμα Εσόδων να υπολογίσει εκ νέου το 

φορολογητέο κέρδος  ή τη ζημία ενός  φορολογούμενου όταν το εισόδημα έχει  υποτιμηθεί  ή οι 

δαπάνες  έχουν  υπερεκτιμηθεί.  Οι  κανόνες  μεταφοράς  τιμολόγησης  τέθηκαν  σε  ισχύ  για  τις 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου του 2011 και αφορούν συμφωνίες 

που έχουν συναφθεί μετά την 1η Ιουλίου 2010.

4.6 Νεοσύστατες  Εταιρείες

Νέες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις,  που αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του 2009 και του 

2014 απαλλάσσονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από τον φόρο εταιρικού εισοδήματος και επί 

των φορολογητέων κερδών από τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται 

για νέες εμπορικές συναλλαγές. Η μείωση αυτή ισχύει για τρία χρόνια. Για λογιστικές περιόδους 

που λήγουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013, επιτρέπεται κάθε αχρησιμοποίητη ελάφρυνση που 

προκύπτει  κατά τα τρία πρώτα έτη των συναλλαγών μπορούν να  μεταφερθούν για  χρήση στα 

επόμενα έτη.

4.7 Εταιρική Φορολογική Μεταχείριση

4.7.1 Φορολογική περίοδος
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Η φορολογική λογιστική περίοδος κατά κανόνα συμπίπτει με τη λογιστική περίοδο της εταιρείας, 

εκτός εάν η τελευταία περίοδος υπερβαίνει τους 12 μήνες.

4.7.2 Εταιρική φορολογική δήλωση

Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εντός εννέα μηνών (και όχι αργότερα από 

την 21η ημέρα του ένατου μήνα) μετά το τέλος της  λογιστικής φορολογικής περιόδου προκειμένου 

να αποφευχθεί μια προσαύξηση.

4.7.3 Πληρωμή φόρου

Οι ημερομηνίες πληρωμής του εταιρικού φόρου είναι διαφορετικές για τις «μεγάλες» και 

τις  «μικρές» επιχειρήσεις. Μία μικρή εταιρεία είναι εκείνη που είχε υποχρέωση εταιρικού φόρου 

κατά  την προηγούμενη περίοδο μικρότερη από € 200.000. 

4.7.4 Μεγάλες εταιρείες

Η  πρώτη  δόση  της  προκαταβολής  του  φόρου  είναι  συνολικού  ύψους  45  % του 

αναμενόμενου τελικού φόρου, ή το 50 % της φορολογικής υποχρέωσης προηγούμενης περιόδου, 

πρέπει να καταβληθεί εντός έξι μηνών από την έναρξη της φορολογικής λογιστικής περιόδου (αλλά 

όχι αργότερα από την 21η ημέρα του μήνα).Η δεύτερη δόση της προκαταβολής φόρου οφείλεται 31 

ημέρες πριν από το τέλος της φορολογικής λογιστικής περιόδου (αλλά όχι αργότερα από την 21η

ημέρα  του  μήνα).  Η  πληρωμή  πρέπει  να  καλύπτει  το  σύνολο  του  90  %  της  εκτιμώμενης 

φορολογικής υποχρέωσης για την περίοδο. Το υπόλοιπο του φόρου οφείλεται, όταν η φορολογική 

δήλωση για την περίοδο κατατίθεται. 

4.7.5 Μικρές εταιρείες

Οι μικρές εταιρείες καλούνται να πληρώσουν μόνο μία δόση προκαταβολής φόρου. Αυτή 

οφείλεται 31 ημέρες πριν τη λήξη της φορολογικής λογιστικής περιόδου (αλλά όχι αργότερα από 

την 21η ημέρα του μήνα). Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής 

φόρου  ίσο με το 100% του εταιρικού φόρου για την αμέσως προηγούμενη περίοδο ή με το 90 % 

της  εκτιμώμενης φορολογικής υποχρέωσης για την τρέχουσα περίοδο. Όπως και για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, η τελευταία δόση οφείλεται όταν κατατεθεί η φορολογική δήλωση. 
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4.8 Τραπεζική και Διαχείριση Διαθεσίμων

Ο διεθνής τραπεζικός τομέας έχει εξελιχθεί σε ένα ζωτικής σημασίας συστατικό της ιρλανδικής 

οικονομίας,  με  25  από τις  50  κορυφαίες  τράπεζες  παγκοσμίως  να  βρίσκονται  στην   Ιρλανδία. 

Επιπλέον, πολλές πολυεθνικές εταιρίες έχουν δημιουργήσει εταιρικές λειτουργίες στην Ιρλανδία 

για  τη  διαχείριση  του  δανεισμού  μεταξύ  του  ομίλου,  των  διαθεσίμων  κ.α.  Εκτός  από  τους 

συγκριτικά χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, το  φορολογικό πλαίσιο της Ιρλανδίας συντελεί 

στην προσέλκυση επενδύσεων. Κάποια στοιχεία του φορολογικού πλαισίου:

• Απουσία της Ελεγχόμενης Ξένης Εταιρίας και κανόνων χαμηλής κεφαλαιοποίησης. 

• Διαθέσιμες φορολογικές εκπτώσεις για το κόστος χρηματοδότησης. 

• Εκτεταμένες  εθνικές  εξαιρέσεις  από  την  παρακράτηση  φόρου  επί  των  τόκων  και  των 

πληρωμών μερισμάτων .

• Γενναιόδωρες  διατάξεις  αποφυγής  της  διπλής  φορολογίας  για  τους  ξένους  και 

παρακρατούμενους φόρους.

• Πρόσβαση σε εκτενές δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας.

• Ευνοϊκοί  κανόνες  φορολογίας  εισοδήματος  για  τους  μη-  φορολογικούς  κατοίκους  που 

εργάζονται στην Ιρλανδία.

• Απαλλαγές  από  το  τέλος  χαρτοσήμου  που  διατίθεται  στην  πλειοψηφία  των 

χρηματοοικονομικών μέσων.

4.9Ασφάλιση

Η  Ιρλανδία  είναι  ένας  βασικός  παράγοντας  παγκόσμια  στον  τομέα  της  ασφάλειας  και  των 

αντασφαλίσεων λόγω του δημοσιονομικού περιβάλλοντος, του ευρωπαϊκού προτύπου που υπάρχει 

στο ρυθμιστικό καθεστώς, μια βάσης με σχετικά χαμηλό κόστος και μιας ισχυρής επιχειρηματικής 

υποδομής που αφορά διεθνούς επιπέδου (αντ)ασφαλίσεων. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις  που  είναι  φορολογικοί  κάτοικοι  στην  Ιρλανδία  υπόκειται  σε  εταιρικό  φόρο  με 

συντελεστή 12,5% για τα κέρδη εμπορικών συναλλαγών. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις  απολαμβάνουν  το  ίδιο  ελκυστικό  φορολογικό  πλαίσιο  που  περιγράφεται

παραπάνω για τον τραπεζικό, ενώ υπάρχουν και μια σειρά άλλων φορολογικών χαρακτηριστικών 

για τον ασφαλιστικό τομέα.
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4.10 Εταιρικοί παρακρατούμενοι φόροι (WHT)

Οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ιρλανδίας υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου 

στην πηγή για ορισμένους τύπους των πληρωμών όπως: 

• WHT μερίσματος:  εφαρμόζεται  με  ποσοστό  20% στα  μερίσματα  και  άλλες  διανομές. 

Ωστόσο, μια  απαλλαγή μπορεί να είναι διαθέσιμη όταν η δικαιούχος του μερίσματος είναι 

είτε  μια ιρλανδική  είτε  μια μη-ιρλανδική εταιρεία που είναι  επιλέξιμες για την οδηγία 

Μητρικών  -Θυγατρικών  (που  στην  Ιρλανδία  απαιτεί  5% ή  μεγαλύτερο  ποσοστό 

συμμετοχής).  Εξαιρέσεις από WHT μερίσματος είναι διαθέσιμες και σε άλλες περιπτώσεις.

• WHT τόκου: ορισμένες ετήσιες πληρωμές τόκων υπόκειται σε παρακράτηση με ποσοστό 

20%. Οι πληρωμές  τόκων από  εταιρίες σε εταιρίες που εδρεύουν σε άλλες χώρες, κράτη- 

της ΕΕ ή σε χώρες της Συνθήκης, γενικά δεν υπόκεινται σε WHT. Η οδηγία της ΕΕ για τον 

τόκο και τα δικαιώματα μπορεί επίσης να παρέχει απαλλαγή από WHT για τις πληρωμές 

μεταξύ εταιριών. 

• WHT  δικαιωμάτων: τα  δικαιώματα,  εκτός  από  τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας,  δεν 

υπόκεινται  γενικά  σε  WHT βάσει  του  εσωτερικού  δικαίου.  Η  Συνθήκη  της  ΕΕ μπορεί 

επίσης  να  προβλέπει  απαλλαγή  από  από  την  παρακράτηση  για  πληρωμές  μεταξύ 

συνδεδεμένων εταιρειών. Συνδεδεμένες εταιρείες για την παρούσα οδηγία, είναι οι εταιρείες 

στις οποίες για μια περίοδο 2 ετών, μπορεί η μία να ελέγχει άμεσα τουλάχιστον το 25% των 

δικαιωμάτων  ψήφου  της  άλλης,  ή  τουλάχιστον  25%  των  ψήφων  των  δύο  εταιρειών 

ελέγχεται άμεσα από τρίτη εταιρεία. Σε όλες τις περιπτώσεις, όλες οι εταιρείες πρέπει να 

είναι μόνιμοι κάτοικοι σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• WHT επί της υπεραξίας 

• Παρακράτηση  φόρου  στις  επαγγελματικές  υπηρεσίες  (PSWT)  :  Φόρος  εισοδήματος 

φυσικών  προσώπων,  με  συντελεστή  20%,  αφαιρείται  από  τις  πληρωμές  για  τις 

επαγγελματικές υπηρεσίες από την κυβέρνηση, τα τμήματα, τους κρατικούς φορείς και τις 

τοπικές αρχές. 

4.10.1 WHT μειώσεις συντελεστών και απαλλαγές

Απαλλαγές  και  μειώσεις  συντελεστών  εφαρμόζονται  από  το  εσωτερικό  δίκαιο  και  τις 

φορολογικές συμβάσεις. Όπου η απαλλαγή από το WHT δεν είναι διαθέσιμη μπορεί να εφαρμοστεί 

ένας μειωμένος συντελεστής WHT στο πλαίσιο της ισχύουσας φορολογικής συνθήκης. 
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4.11 Φορολογικές συνθήκες

Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ιρλανδία μπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη των 

φορολογικών συνθηκών της Ιρλανδίας. Αυτές οι φορολογικές συνθήκες εξασφαλίζουν τη μείωση ή 

και μια ολική εξάλειψη -σε ορισμένες περιπτώσεις- την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, 

δικαιωμάτων και των τόκων.

4.12 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος επί των συναλλαγών και είναι απαιτητός κατά την παράδοση  αγαθών ή 

υπηρεσιών  στην  Ιρλανδία  από  ένα  υπόχρεο  πρόσωπο  εκτός  αν  διενεργεί  απαλλασσόμενες 

δραστηριότητες. Ο ΦΠΑ είναι, επίσης, απαιτητός για τα εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες 

εκτός της ΕΕ, για την αγορά συγκεκριμένων υπηρεσιών από προμηθευτές που βρίσκονται εκτός της 

Ιρλανδίας και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις των εμπορευμάτων. 

Ορισμένα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιρλανδία των οποίων 

ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  ακόλουθα  κατώτατα  όρια  δεν  απαιτείται  να 

εγγραφούν και να χρεώνουν ΦΠΑ στην  Ιρλανδία: 

 €75.000 για τα αγαθά και 

 €37.500 για τις υπηρεσίες. 

Το κράτος, ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή, θεωρείται επίσης ως υπόχρεο πρόσωπο για το 

ΦΠΑ για ορισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται. 

Οι ξένοι επιχειρηματίες που προμηθεύουν ορισμένες υποκείμενες σε φόρο υπηρεσίες στην 

Ιρλανδία, ή πωλούν αγαθά από αποθέματα που βρίσκονται ή αποκτήθηκαν στην  Ιρλανδία, είναι  

υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο ΦΠΑ στην Ιρλανδία. Οι ξένοι επιχειρηματίες δεν επωφελούνται 

από τα κατώτατα όρια εγγραφής εκτός εάν ο έμπορος έχει ένα καθορισμένο τόπο επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στην Ιρλανδία. Οι ξένοι επιχειρηματίες που διενεργούν πωλήσεις εξ' αποστάσεως 

στην Ιρλανδία υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΦΠΑ, εάν η αξία των πωλήσεων  υπερβαίνει τις 

€35.000 σε ένα ημερολογιακό έτος.

Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΦΠΑ,υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις 

ΦΠΑ γενικά διμηνιαία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μηνιαία, κάθε τέσσερις μήνες, εξαμηνιαία ή 

ετήσια. Μερικά υπόχρεα άτομα μπορούν να επιλέξουν να αποδίδουν τον ΦΠΑ σε ταμειακή βάση 

για μία φορολογική περίοδο και όχι με βάση τις τιμολογηθείσες πωλήσεις του.
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4.12.1 Συντελεστές ΦΠΑ

Οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται είναι:

• ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 23%, 

• συντελεστής  13,5% εφαρμόζεται για τη γη και  τα κτήρια (αν υπόκεινται σε φόρο),  για 

οικοδομικές  υπηρεσίες,  για  βραχυπρόθεσμη  ενοικίαση   αυτοκινήτου,  για  υπηρεσίες 

θέρμανσης, για ηλεκτρική ενέργεια και για τη διάθεση των αποβλήτων,

• συντελεστής 9% εφαρμόζεται  για  ορισμένα  έντυπα  πχ.  εφημερίδες-  περιοδικά,  για 

ξενοδοχεία-   καταλύματα  διακοπών,  εστιατόρια-  υπηρεσίες  τροφοδοσίας,  υπηρεσίες 

κομμωτικής,  κινηματογράφους,  μουσεία,  εκθέσεις-  γκαλερί,  μουσικές  παραστάσεις, 

πανηγύρια- πάρκα  αναψυχής και εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων,

• συντελεστής 4,8% εφαρμόζεται για ζώα και για τη μίσθωση ίππων,

• συντελεστής 0% εφαρμόζεται για εξαγωγές, βιβλία, από του στόματος  φάρμακα, παιδική 

ένδυση και υπόδηση. 

4.12.2 ΦΠΑ ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με τους κανόνες του ΦΠΑ ιδιοκτησίας, τα επαγγελματικά μισθώματα ακινήτων 

απαλλάσσονται  από τον  ΦΠΑ (με  την  επιλογή ενός  εκμισθωτή να  φορολογήσει  το ενοίκιο  σε 

ορισμένες  περιπτώσεις).  Η  προμήθεια  των  ιδιοκτητών  “νέας  ιδιοκτησίας”  υπόκεινται  σε  ΦΠΑ 

13,5%.  Η πώληση της “παλιάς ιδιοκτησίας” απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, εκτός εάν η επιλογή 

ασκείται από κοινού από τον πωλητή και τον αγοραστή.

4.12.3 Απαλλασσόμενες δραστηριότητες 

Η  παράδοση  ορισμένων  αγαθών  και  υπηρεσιών  απαλλάσσεται  από  τον  ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων  των  περισσότερων  τραπεζικών  και  ασφαλιστικών  υπηρεσιών,  της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιατρικών υπηρεσιών και μεταφοράς επιβατών.

4.13 Τέλος χαρτοσήμου

Το  τέλος  χαρτοσήμου  είναι  ένας  φόρος  που  καταβάλλεται  για  μεταβιβάσεις  γης  και  άλλων 
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περιουσιακών στοιχείων.

4.14Tόκος 

Τόκοι  που  πληρώθηκαν  ή  είναι  πληρωτέοι.  Απαλλαγή  είναι  διαθέσιμη  για  τους  τόκους  που 

καταβάλλονται σε σχέση με χρήματα που δανείζονται: 

17. για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς που ασκούνται από ένα άτομο ή μία εταιρεία

18. για την αγορά, τη βελτίωση ή επισκευή του μισθίου, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση 

οικιστικών χώρων η απαλλαγή υπόκειται σε περιορισμούς και η έκπτωση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 75% του τόκου.

4.15 Τοπικός Φόρος Περιουσίας

Ο τοπικός φόρος Ακίνητης Περιουσίας (LPT), που καταβάλλεται σε σχέση με τις κατοικίες, έχει 

ισχύ  από  την  1η  Ιουλίου  2013  και  θα  λειτουργεί  μέσω  ενός  συστήματος  αυτοαξιολόγησης. 

Υποχρέωση για τον LPT προκύπτει όταν ένα πρόσωπο κατέχει κατοικία στο κράτος την 1η Μαΐου 

του 2013. Αυτό περιλαμβάνει και τους ιδιοκτήτες και τους συνιδιοκτήτες των κατοικιών και των 

μισθίων και τους ενοικιαστές με μισθωτήριο για 20 ή περισσότερα χρόνια. Το LPT βασίζεται στην 

αγοραία αξία μιας κατοικίας στην «ημερομηνία αποτίμησης», δηλαδή την 1η Μάη 2013 για την 

τετραετία έως το 2016.

Οι τιμές του LPT υπολογίζονται με ποσοστό 0,18% για ακίνητα με αγοραία αξία μέχρι το 

1.000.000€. Ο φόρος καταβάλλεται για το 2013 θα μειωθεί κατά 50 %. Το LPT για κατοικίες αξίας 

άνω των  1.000.000€ θα υπολογιστεί με ποσοστό   0,18%   μέχρι το €1.000.000 και με   0,25%   για το   

πλεόνασμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.     

4.16 Φόρος Εισοδήματος

Κύριες φορολογικές ελαφρύνσεις ατόμων για το 2013:

• 1.650 για άγαμο χωρίς εξαρτώμενο παιδί 

• 3.300 για έγγαμος ή σύμφωνο συμβίωσης

• 2.190 για χήρο ή επιζών σύντροφο χωρίς εξαρτώμενο παιδί 

• 3.300 για χήρο ή επιζών σύντροφο- πενθούντες στο πρώτο έτος

• 3.300 για  μονογονεική οικογένεια με εξαρτώμενο παιδί
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• 5.250 για χήρο γονέα ή επιζών σύντροφο με εξαρτώμενο παιδί- πρώτο έτος μετά το πένθος

• 3.300 για ανίκανο παιδί 

• 810 για παντρεμένο ζευγάρι ή σύμφωνο συμβίωσης – οικιακά

• 1.630 πίστωση φόρου για τυφλό άτομο: άγαμος, παντρεμένος ή σύμφωνο συμβίωσης (ένας 

τυφλός) 

• 3.330 για έγγαμο ή σύμφωνο συμβίωσης (και οι δύο τυφλοί)

• 70 για εξαρτημένη σχέση 

• 245 για έκπτωση φόρου λόγω ηλικίας (άγαμος, χήρος ή επιζών σύντροφος)

• 490 για έκπτωση φόρου λόγω ηλικίας (έγγαμος ή σύμφωνο συμβίωσης) 

• 1.650 για έκπτωση φόρου υπαλλήλου.

Υπάρχουν   κάποιες  φορολογικές  ελαφρύνσεις  για  αποζημιώσεις,  απασχόληση  και  επενδύσεις, 

συνταξιοδοτικές εισφορές, επαγγελματικές συντάξεις, παροχές υγείας κ.α.

Τα όρια απαλλαγής φόρου εισοδήματος για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω είναι για το 2013:

 18.000€  άγαμο,χήρο, ή επιζών σύντροφο 

 36.000€  για έγγαμο ή σύμφωνο συμβίωσης

4.16.1 Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος για το 2013 είναι:

 για άγαμο, χήρο ή επιζών σύντροφο χωρίς εξαρτώμενα παιδιά 20% μέχρι 32.800€ και 41% 

για άνω των 32.800€

 20% για άγαμο, χήρο ή επιζών σύντροφο με εξαρτώμενα παιδιά μέχρι 36.800 € και  41% 

για άνω των 36.800€

 20% για παντρεμένο ζευγάρι ή σύμφωνο συμβίωσης: ένα εισόδημα μέχρι 41.800€ και 41% 

για άνω των 41.800€ 

 20% για παντρεμένο ζευγάρι ή σύμφωνο συμβίωσης: δύο εισοδήματα  μέχρι 65.600€ και 

41% για άνω των 65.600€.

4.16.2 Επίδομα Τοκετού 

Από την 1η Ιουλίου 2013, το επίδομα μητρότητας, το επίδομα υιοθεσίας και το επίδομα 

υγείας και ασφάλειας αντιμετωπίζονται ως φορολογητέο εισόδημα και φορολογούνται ως εισόδημα 
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από μισθωτές υπηρεσίες.

4.16.3 Πληρωμές διατροφής 

Σε γενικές γραμμές, για τις πληρωμές κάτω από νομικά εκτελεστές συμφωνίες διατροφής,

δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος στην πηγή, καθώς και ο πληρωτής αφαιρεί τις πληρωμές 

στην υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος για το φορολογικό έτος. Οι πληρωμές αξιολογούνται 

για  φορολογικούς  σκοπούς ως εισόδημα του παραλήπτη.  Πληρωμές  προς  όφελος  ενός  παιδιού 

γίνονται χωρίς την παρακράτηση φόρου στην πηγή και δεν μειώνουν το συνολικό εισόδημα του 

πληρωτή για  φορολογικούς  σκοπούς.  Οι  χωρισμένοι  /  διαζευγμένοι  σύζυγοι  φορολογούνται  ως 

μεμονωμένα άτομα. 

4.17 Φορολογική Βάση Εμβασμάτων (RBT) 

Το RBT παρέχει μια ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για άτομα που δεν είναι κάτοικοι Ιρλανδίας 

σε σχέση με το εισόδημα από ξένες επενδύσεις (πχ. ενοίκιο) και αλλοδαπής πηγής εισόδημα από 

απασχόληση που σχετίζεται με εξωτερικούς δασμούς.  Όταν εφαρμόζεται  το RBT, το ποσό του 

ξένου φορολογητέου εισοδήματος στην Ιρλανδία περιορίζεται στο ποσό που μεταφέρθηκε στην 

Ιρλανδία. Όταν ένα άτομο υποκείμενο στο RBT μεταφέρει εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης (ή 

ακίνητο που  αγοράστηκε χρησιμοποιώντας αυτό το εισόδημα) στο σύζυγό, και την ή μετά την 13η 

Φλεβάρη του 2013, το εισόδημα ή η περιουσία εμβάζεται στην Ιρλανδία, το έμβασμα θεωρείται ότι 

έχει  γίνει  από  το  άτομο.  Η  υπεραξία  που  προκύπτει  από  τη  διάθεση

μη ιρλανδικών περιουσιακών στοιχείων από μη ιρλανδό κάτοικο, το άτομο είναι υπόκειται σε φόρο 

υπεραξίας στην Ιρλανδία μόνο για το κέρδος που μεταφέρθηκε στην Ιρλανδία. 

4.18 Εισφορά Κατοικίας

Ισχύει  μια  εισφορά κατοικίας  για τα  άτομα που κατοικούν στην Ιρλανδία,  ανεξάρτητα από τη 

φορολογική τους κατοικία, και, από το 2012, έστω και αν δεν κατέχουν Ιρλανδική υπηκοότητα. Το 

ποσό  της  εισφοράς  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  του  παγκόσμιου  εισοδήματος  και  την  αξία  της 

ιρλανδικής ιδιοκτησίας. 

4.19  Ειδικό βοήθημα αρωγής (SARP)
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Ένα  βοήθημα  που  δίνεται  σε  ορισμένους  υπαλλήλους  που  έχουν  έρθει  στην  Ιρλανδία  για  να 

εργαστούν για μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. Εισήχθη για πρώτη φορά το 2009 για όσους 

ήρθαν στην Ιρλανδία από το 2010. Ωστόσο, το υφιστάμενο καθεστώς SARP αποσύρθηκε για να 

πάρει τη θέση του ένα νέο- που θα διευκολύνει τα άτομα που φθάνουν στην Ιρλανδία από το 2012.

4.20 Διασυνοριακοί Εργαζόμενοι 

Είναι διαθέσιμη μία ελάφρυνση φόρου εισοδήματος για ιδιώτες που κατοικούν στην Ιρλανδία, αλλά 

εργάζονται εκτός Ιρλανδίας. Η ελάφρυνση λειτουργεί ως μέθοδος αποκλεισμού από τον ιρλανδικό 

φόρο του εισοδήματος που προκύπτει από ειδική απασχόληση. Για να ισχύσει το παραπάνω, το 

άτομο  πρέπει  να  απασχολείται  εκτός  της  Ιρλανδίας  για  μία  συνεχή  περίοδο  τουλάχιστον  13 

εβδομάδων  σε  μια  χώρα  με  την  οποία  η  Ιρλανδία  έχει  συνάψει  σύμβαση  αποφυγής  διπλής 

φορολογίας. Προϋπόθεση είναι το εισόδημα από την απασχόληση να είναι πλήρως  φορολογημένο 

στη χώρα αυτή και ο αλλοδαπός φόρος να έχει καταβληθεί. Το άτομο πρέπει επίσης να είναι παρών 

στην Ιρλανδία για τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα κατά την περίοδο της απασχόλησης.

Υπάρχουν επίσης  ελαφρύνσεις  για  άτομα που εργάζονται  (περνούν εκεί  τουλάχιστον 60 

ημέρες το χρόνο) στις χώρες των BRICS  αλλά και σε Αλγερία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,  

Αίγυπτο, Γκάνα, Κένυα,Νιγηρία, Σενεγάλη και Τανζανία. 

Ελάφρυνση για τις πληρωμές τόκων στεγαστικών δανείων

Φορολογική ελάφρυνση για τον τόκο υποθήκης δεν είναι πλέον διαθέσιμη σε σχέση με τα 

δάνεια που ελήφθησαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2012. Φορολογική ελάφρυνση στην πηγή είναι 

διαθέσιμη μέχρι το 2017 για στεγαστικά δάνεια που λαμβάνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι 

αγοραστές για πρώτη οι αγοραστές έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις για τα πρώτα 10.000€ των 

τόκων που καταβάλλονται κάθε χρόνο (ένα άτομο). Επίσης, ο ρυθμός με τον οποίο εφαρμόζονται οι 

φορολογικές ελαφρύνσεις βασίζεται σε μια κλίμακα ολίσθησης (25 % στο 20 %) για τα πρώτα επτά 

χρόνια του δανείου, από 8ο έτος, τα ποσοστά και τα όρια για την ελάφρυνση είναι ίδια για τους -όχι 

για πρώτη φορά- αγοραστές. Οι -όχι για πρώτη φορά- αγοραστές δικαιούνται μια ελάφρυνση για τα 

3.000€  των  τόκων  που  καταβάλλονται  κάθε  χρόνο  (ένα  άτομο).  Ο  συντελεστής  του  φόρου 

ελάφρυνσης είναι 15%. Οι αγοραστές των ακινήτων μεταξύ του 2004 και το 2008 δικαιούνται 

ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30%, αν πήραν για πρώτη φορά δάνειο μεταξύ του 2004 και του 

2008. 
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4.21 Ανακούφιση Για Πληρωμή Ενοικίου Κατοικίας 

Για τις νέες μισθώσεις δεν είναι πλέον διαθέσιμη ανακούφιση ενοικίου. Για τους ιδιώτες οι  οποίοι 

πλήρωναν ενοίκιο μίσθωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2010, η ανακούφιση είναι ακόμα διαθέσιμη μέχρι 

το  2018-  που  θα  καταργηθεί.  Η  ελάφρυνση  δίνεται  μέσω  έκπτωσης  φόρου-  20%  επί  της 

πραγματικής πληρωμής ενοικίου

Ορισμένες  φοροαπαλλαγές  δεν  διατίθενται  σε  άτομα  με  υψηλά  εισοδήματα.  Ισχύει 

κοινωνικός περιορισμός για τα άτομα με εισόδημα άνω των 125.000€ (πριν υποβάλει αίτηση για τη 

συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση). Ο περιορισμός μπορεί να εφαρμοστεί όταν τα εισοδήματα 

του ατόμου για το έτος υπερβαίνουν τα 80,000€. Αυτό οδηγεί σε φορολογικό συντελεστή 30%, 

όταν  εφαρμόζεται  ο  μέγιστος  περιορισμός.  Κάθε  ελάφρυνση  που  δεν  έχει  αποκτηθεί  σε  ένα 

συγκεκριμένο φορολογικό έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. Στην περίπτωση των παντρεμένων 

ζευγαριών (ή σύμφωνο συμβίωσης) κάθε σύζυγος αντιμετωπίζεται χωριστά κατά τον υπολογισμό. 

4.22 Φορολόγηση Των Εργαζομένων

Οι πληρωμές που γίνονται σε σχέση με τον τερματισμό της απασχόλησης μπορούν να τύχουν μίας 

από  τις  ακόλουθες  φορολογικές  απαλλαγές  (συνήθως  ισχύει  η  υψηλότερη  απαλλαγή:

• βασική εξαίρεση -  €10.160 με  επιπλέον  €765 για  κάθε  πλήρες  έτος  της  υπηρεσίας.  Σε 

γενικές γραμμές εφαρμόζεται όταν η διάρκεια της υπηρεσίας ενός υπαλλήλου είναι μικρή.

• αυξημένη εξαίρεση - η βασική απαλλαγή αυξάνεται κατά €10.000 και μειώνεται κατά την 

αξία κάθε αφορολόγητου εφάπαξ από ένα επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

• Πρότυπο Capital Superannuation Benefit (SCSB) - γενικά για εκείνους τους εργαζόμενους 

με μακρά υπηρεσία/υψηλές αποδοχές, αλλά εξαρτάται από τις συνταξιοδοτικές επιλογές του 

υπαλλήλου.  Βασίζεται  στις  μέσες  αποδοχές  και  τη  διάρκεια  της  υπηρεσίας.  Δεν 

εφαρμόζεται η μείωση, όταν μεμονωμένα άτομα παραιτούνται ανεγκλήτως από το δικαίωμα 

του  αφορολόγητου  εφάπαξ.  Το  μέγιστο  διαθέσιμο  ποσό  σε  σχέση  με  την  απαλλαγή 

πληρωμών περιορίζεται στις €200.000.     

4.23 PRSI  Υπαλλήλου/ Εργοδότη

PRSI Υπαλλήλου/ Εργοδότη χρεώνεται στις αποδοχές για την απασχόληση συμπεριλαμβανομένων 
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και των περισσότερων παροχών. Οι εργαζόμενοι που κερδίζουν λιγότερα από €352 σε οποιαδήποτε 

εβδομάδα  δεν  είναι  υποχρεωμένοι  να  πληρώσουν  το  PRSI  των  εργαζομένων  σε  αυτή  την 

εβδομάδα, ωστόσο, το PRSI του εργοδότη εξακολουθεί να οφείλεται. 

Η εβδομαδιαία απαλλαγή PRSI των €127 έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Ορισμένες εφάπαξ πληρωμές  - υποκείμενες σε φόρο - που γίνονται στους εργαζομένους κατά την 

έξοδο  από  την  απασχόληση  (συμπεριλαμβανομένων  των  απολύσεων  και  των  χαριστικών)  δεν 

υπόκεινται σε PRSI.

4.24 Οικουμενική Κοινωνική Χρέωση (USC)

Η USC είναι πληρωτέα επί των ακαθαρίστων εσόδων μετά την απαλλαγή για ορισμένες ζημίες 

συναλλαγών και κεφαλαίων επιδόματα, αλλά πριν τις ελαφρύνσεις για συνταξιοδοτικές εισφορές. 

Ξεκινάει από τις 10.036 ευρώ εισοδήματος και κυμαίνεται από 2% μέχρι 10%.

4.25 Οι τοπικοί φόροι 

Οι  τοπικοί  φόροι  δεν  βασίζονται  στο  εισόδημα,  αλλά  επιβάλλονται  στους  ιδιοκτήτες  των 

επιχειρηματικών ακινήτων σε σχέση με την αξία της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου. Το επίπεδο 

των επιτοκίων που επιβάλλονται μπορούν να εξαρτώνται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το 

ακίνητο.  Οι  τιμές  αποτελούν παραχωρούμενη έκπτωση για εταιρικό φόρο σκοπούς.  Οι  τοπικές 

αρχές  έχουν  επίσης  την  εξουσία  να  επιβάλλουν  επιβαρύνσεις  για  όλους  τους  κατακτητές  για 

συγκεκριμένες  υπηρεσίες  (πχ.  παροχή  νερού).  Αυτές  οι  δαπάνες  είναι  επίσης  εκπίπτουν  για 

φορολογικούς σκοπούς εταιριών.

4.25.1 Φόρος διοξειδίου του άνθρακα

Ο φόρος στον άνθρακα έχει εισαχθεί στα πετρελαιοειδή έλαια, τα οποία παρέχονται στην Ιρλανδία. 

Οι  συντελεστές  του  φόρου  άνθρακα  στο  πετρέλαιο  και  το  φυσικό  αέριο  σε  γενικές  γραμμές 

ισοδυναμεί με 20 ευρώ ανά τόνο εκπεμπόμενου CO2. 

Υπάρχουν εκπτώσεις φόρου πχ. όταν χρησιμοποιούνται για την την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και κάποιες απαλλαγές πχ. για το συστατικό βιοκαυσίμων του καυσίμου. Όσον αφορά τα 

Δικαιώματα  εκπομπών,  η  νομοθεσία  εισήχθη  σε  σχέση  με  το  φορολογική  μεταχείριση  των 
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δικαιωμάτων εκπομπής βάσει του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η νομοθεσία τα διακρίνει μεταξύ εκείνων που μπορούν να αποκτηθούν δωρεάν από τον 

Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και εκείνων που αγοράζονται. Επιπλέον, σε σχέση με τους 

περιβαλλοντικούς  φόρους στην Ιρλανδία,  υπάρχει  μια  εισφορά (σήμερα 22 σεντ ανά πλαστική 

σακούλα)  για τους  καταναλωτές που  αγοράζουν αγαθά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

5.1 Γενικά Στοιχεία

Η δομή του φορολογικού συστήματος στην Κύπρο ξεχωρίζει από διάφορες σκοπιές. Η Κύπρος 

επιδεικνύει το υψηλότερο ποσοστό στη συμμετοχή των έμμεσων φόρων στην ΕΕ-27. Αντλεί 47,4% 

των φορολογικών εσόδων από τους έμμεσους φόρους, των οποίων ο ΦΠΑ αποτελεί περισσότερο 

από τους μισούς- να και τα ποσοστά του ΦΠΑ είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην Ε.Ε.

Στην Κύπρο υπάρχει ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς  offshore, διατηρεί μια κανονική 

εμφάνιση της οικονομίας αν και έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με τα διεθνή 

πρότυπα.  Δεκάδες  χιλιάδες  υπεράκτιες  εταιρείες  βρίσκονται  νηολογημένες  στην Κύπρο από το 

1975.  Μετά  την  αναδιάρθρωση  του  φορολογικού  καθεστώτος,  την   1η  Ιανουαρίου  2003,  οι 

εγχώριες και υπεράκτιες επιχειρήσεις πληρώνουν σήμερα φόρο 10%.

Η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες για αποφυγή της διπλής φορολόγησης με περισσότερες 

από  40  χώρες-  με  τις  περισσότερες  από  τις  μεγάλες  δυτικές  και  τις  περισσότερες  χώρες  της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τον Ιούλιο του 2000, η Κύπρος χαρακτηρίστηκε από την FAFT ως μία από τις δεκαπέντε 

υπεράκτιες  δικαιοδοσίες.  Το  παραπάνω  υποδήλωνε  την  ανεπαρκή  καταπολέμηση  της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη συνέχεια η Κύπρος έσπευσε σε μία 

δικαιοδοσία  προσαρμογής  στα  διεθνή  πρότυπα για  την  τραπεζική  εποπτεία  και  την  ανταλλαγή 

πληροφοριών.  Τον Ιούνιο  του 2003,  η  Κύπρος  ανακοίνωσε ότι  θα  εφαρμόσει  διάταξη για  την 

“ανταλλαγή πληροφοριών”, δηλαδή οι πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση επιστροφών που 

λαμβάνονται στην Κύπρο από υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ έχουν περάσει στις φορολογικές 

αρχές των χωρών καταγωγής των ατόμων. Τον Απρίλιο του 2009, η Κύπρος βρέθηκε στη “λευκή 

λίστα του ΟΟΣΑ , δηλαδή είναι μία από τις δικαιοδοσίες που έχουν εναρμονιστεί με τα διεθνώς 

συμφωνηθέντα πρότυπα για τη φορολογική συνεργασία.   

5.2 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

Στην Κύπρο εφαρμόζεται  ένας  φόρος ατομικού εισοδήματος  που έχει  προοδευτικό χαρακτήρα. 

Χρησιμοποιούνται τρία κλιμάκια με ποσοστά 20%, 25% και 30%. 
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Το αφορολόγητο εισόδημα ήταν το 2010 19.500 ευρώ,  άρα είναι μικρός ο αριθμός των 

υποκείμενων σε φόρο εισοδήματος. 

5.2.1 Φορολογικοί Συντελεστές

Οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στην Κύπρο είναι:

0% για εισόδημα από 0 έως 19.500 ευρώ

20% για εισόδημα από 19.500 έως 28.000 ευρώ

25% για εισόδημα από 28.000 έως 36.300 ευρώ

30% για εισόδημα από 36.300 ευρώ και άνω.

Ο ίδιος νόμος που εφαρμόζεται για τα άτομα, εφαρμόζεται και για τις εταιρίες. Οι εταιρείες 

δεν φορολογούνται σαν ξεχωριστές οντότητες, αλλά το εισόδημα τους κατανέμεται στους εταίρους 

και φορολογείται αντίστοιχα.

5.2.2 Φορολογία συζύγων

Οι  σύζυγοι  φορολογούνται  ξεχωριστά  για  τα  εισοδήματά  τους.  Το  φορολογικό  έτος 

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

έτους. 

5.2.3 Φορολογική κατοικία

Από το 2003 στην Κύπρο υπάρχει η έννοια του φορολογικού και  του μη- φορολογικού 

κατοίκου Κύπρου. Φορολογικοί κάτοικοι θεωρούνται αυτοί που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή 

περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν τις 183 ημέρες και οι εταιρείες των οπίων ο έλεγχος και η  

διοίκηση ασκείται στην Κύπρο.

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά 

τους,  ενώ οι μη- φορολογικοί κάτοικοι  φορολογούνται για τα εισοδήματα στην Κύπρο. Οι μη- 

φορολογικοί  κάτοικοι,  αν  έχουν  μόνιμη  εγκατάσταση  στην  Κύπρο,  μπορούν  να  επιλέξουν  για 

οποιοδήποτε φορολογικό έτος αν θα φορολογηθούν ή όχι στην Κύπρο.

5.2.4 Πηγές φορολογίας εισοδήματος

Οι πηγές των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται είναι:
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Α) Για τους φορολογικούς κατοίκους:

• κέρδη από επιχείρηση

• εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

• εισόδημα από μερίσματα και τόκους

• συντάξεις και ετήσιοι πρόσοδοι

• εισόδημα από την εκμετάλλευση ιδιοκτησίας

• ποσό ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία

Β) Για τους μη- φορολογικούς κατοίκους:

• κέρδη από επιχείρηση που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο

• εισόδημα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στην Κύπρο

• συντάξεις από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στην Κύπρο

• εισόδημα από την εκμετάλλευση ιδιοκτησίας στην Κύπρο

• ποσό ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία

• εισόδημα από τη διεξαγωγή οποιουδήποτε επιτηδεύματος ή επαγγέλματος στην Κύπρο

5.2.5 Απαλλαγές εισοδημάτων από το φόρο

Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος στην Κύπρο είναι τα παρακάτω:

• κέρδος από τη διάθεση τίτλων  (μετοχές, ομόλογα κ.λ.π)

• μερίσματα

• εισόδημα ατόμου από τόκους

• ποσά που λαμβάνονται εφάπαξ κατά την αφυπηρέτηση

• εισόδημα από υποτροφίες 

• ποσά από ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής ή ταμεία πρόνοιας

• αποδοχές ξένων διπλωματικών ή προξενικών αντιπροσώπων

• και άλλα

5.2.6 Εκπτώσεις δαπανών

Επίσης,  το  φορολογητέο  εισόδημα  μειώνεται  με  εκπτώσεις  δαπανών  που 

πραγματοποιήθηκαν για: 
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• ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής και εγκεκριμένα σχέδια 

υγείας,

• συνεισφορές σε εγκεκριμένα ταμεία πρόνοιας,

• συνεισφορές με βάση το Νόμο του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Επιπλέον, εφαρμόζονται μειώσεις – κάποιες φορές υπό προϋποθέσεις- όπως:

19. μειώσεις για ποσά που δαπανήθηκαν για επισκευή κτιρίων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων 

και μεταφορικών μέσων,

20. μειώσεις για δαπάνες για την απόκτηση προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων,

21. μειώσεις για δωρεές ή συνεισφορές,

22. μειώσεις για επισφαλείς και ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις,

23. μειώσεις για δαπάνες για έρευνα,

24. μειώσεις για συνήθεις ετήσιες εργοδοτικές εισφορές σε εγκεκριμένο ταμείο,

25. μειώσεις για δαπάνες συντήρησης διατηρητέων κτιρίων ή αρχαίων μνημείων,

26. κ.α.

5.3 Φορολογία Μη Φορολογικών Κατοίκων Κύπρου

Ορισμένα εισοδήματα που αποκτούν οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με ειδικές 

φορολογικές διατάξεις:

• τα εισοδήματα από μερίσματα και τα κέρδη από διάθεση τίτλων – για τα φυσικά και τα 

νομικά πρόσωπα- απαλλάσσονται από τη φορολογία,

• το ακαθάριστο εισόδημα από παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας φορολογείται με συντελεστή 

10%,

• το ακαθάριστο ποσό μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών φορολογείται 

με συντελεστή 5%, και υπό προϋποθέσεις απαλλάσσεται από τη φορολογία αν ο δικαιούχος 

είναι συνδεδεμένη εταιρεία άλλο κράτους- μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση τέτοιας εταιρείας 

σε άλλο κράτος- μέλος,

• το ακαθάριστο ποσό από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  φορολογείται με συντελεστή 

10%  και  υπό  ορισμένες  προϋποθέσεις  αν  προορίζονται  για  χρήση  εκτός  Κύπρου 

απαλλάσσεται από το φόρο και ο δικαιούχος είναι συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους- 

μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση τέτοιας εταιρείας σε άλλο κράτος- μέλος.
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5.4 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Ο συντελεστής φορολογίας που εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα από το 2003 είναι  10%. Ο 

συντελεστής  φορολογίας  για  τις  ημι-  κυβερνητικές  μειώθηκε  σε  10%  το  2009.  Παράλληλα 

παρέχονται διάφορα φορολογικά κίνητρα με συγκεκριμένα κριτήρια ή σε συγκεκριμένους κλάδους 

για παράδειγμα στη ναυτιλία. 

Οι  εταιρικές  ζημίες  συμψηφίζονται  με  τα  εισοδήματα  επόμενων  ετών  επί  αόριστον.  Οι 

ζημίες που δημιουργούνται στο εξωτερικό μπορούν να συμψηφιστούν με εισοδήματα από άλλες 

πηγές. 

Δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος ή υπεραξίας στα έσοδα ή στα κέρδη που προέρχονται 

από τη διάθεση τίτλων, είτε είναι εμπορικής ή επενδυτικής φύσης. 

5.4.1 Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 

Χορηγείται έκπτωση για μείωση ή φθορά της αξίας στοιχείων του ενεργητικού. Η έκπτωση 

υπολογίζεται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης που λαμβάνει ως βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου. Το ύψος του συνόλου της έκπτωσης δεν μπορεί αν υπερβαίνει την 

κεφαλαιουχική δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για να αποκτηθεί το περιουσιακό στοιχείο.

Η σύσταση ιθύνουσας εταιρίας παρουσιάζει και τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• μηδενική παρακράτηση φόρου στα εξερχόμενα μερίσματα κυπριακής εταιρίας προς μέτοχο 

κάτοικο εξωτερικού

• μη ύπαρξη φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (εκτός από τις περιπτώσεις  κερδών ακίνητης 

περιουσίας στην Κύπρο ή διάθεσης μετοχών που αντιπροσωπεύουν ακίνητη περιουσία στην 

Κύπρο

• μη ύπαρξη φορολογικής επιβάρυνσης για πληρωμές, διανομές μερισμάτων, κερδών, τόκων 

και δικαιωμάτων στο εξωτερικό

• πλήρης απελευθέρωση στη διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών.

5.5 Φόροι Στην Περιουσία

Στην Κύπρο δεν εφαρμόζονται αυτούσιοι φόροι πλούτου, κληρονομιάς και δωρεών. Όσον αφορά 

την ακίνητη ιδιοκτησία υπόκειται σε ένα φόρο ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται κατ' εκτίμηση 

στην τρέχουσα αγοραστική αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας το 1980, και κυμαίνεται από  0% έως 
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0,4% της αξίας. Τα κέρδη από τη διάθεση της ακίνητης περιουσίας φορολογούνται με  20%. Οι 

Κυπριακές εταιρίες που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός 

Κύπρου όταν πωλούν περιουσιακά στοιχεία δεν φορολογούνται.

5.5.1 Φόρος Χαρτοσήμων

Ο φόρος  χαρτοσήμων επιβάλλεται  σε  έγγραφα  που  αφορούν  περιουσιακά  στοιχεία  που 

βρίσκονται στην Κύπρο ή σε ζητήματα και πράγματα- ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξης τους- 

που θα εκτελεστούν στην Κύπρο.

5.6 Νόμος Περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων

Διασφαλίζει τη διατήρηση των υποχρεώσεων για εξόφληση όλων των φόρων του αποθανόντα (που 

απεβίωσε από την 01/01/2000 και μετά) πριν τη μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων.

5.7Φόρος Για Την Άμυνα

Όλοι οι κάτοικοι υπόκεινται στο φόρο για την άμυνα. Είναι αυτοτελής και δεν συμψηφίζεται με το 

φόρο εισοδήματος. Εφαρμόζεται με διαφορετικά ποσοστά στα μερίσματα, τις πληρωμές ενοικίου 

και το φορολογητέο εισόδημα δημοσίων εταιρικών υπηρεσιών. 

Θα  παραθέσουμε  τον  τρόπο  που  φορολογούνται  τα  εισοδήματα  που  αποκτούν  οι 

φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου.

5.7.1 Μερίσματα

• Τα μερίσματα που λαμβάνουν άτομα- φορολογικοί  κάτοικοι  της  Κύπρου- υπόκεινται  σε 

έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 15%. 

• Τα  μερίσματα  που  λαμβάνουν  οι  εταιρείες-  φορολογικοί  κάτοικοι  της  Κύπρου- 

απαλλάσσονται  από  την  έκτακτη  αμυντική  εισφορά.  Άτομο  ή  εταιρεία-  φορολογικής 

κάτοικος  Κύπρου-  που  λαμβάνει  μέρισμα  από  οργανισμό  συλλογικών  επενδύσεων 

υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 35%. 

• Άτομα  ή  εταιρείες-  που  δεν  είναι  φορολογικοί  κάτοικοι  της  Κύπρου-  που  λαμβάνουν 

μερίσματα, απαλλάσσονται από την έκτακτη αμυντική εισφορά.
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5.7.2 Εισόδημα από τόκους

Άτομο-  φορολογικός  κάτοικος  Κύπρου-  που  λαμβάνει  τόκους  υπόκειται  σε  έκτακτη 

αμυντική  εισφορά με  συντελεστή 10%,  αλλά οι  τόκοι  από τα  ταμεία  πρόνοιας  ή  ασφαλίσεως 

υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%. 

5.7.3 Εισόδημα από ενοίκια

Άτομο ή εταιρεία-φορολογικός κάτοικος Κύπρου- που λαμβάνουν εισόδημα από ενοίκια, 

υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 3% επί του ακαθάριστου ποσού ενοικίων 

(μειωμένο κατά 25%)

5.8 Ασφαλιστικές Εισφορές

Θα παραθέσουμε τους συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

 12,6% του εννοιολογικού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες,

 6,8% για τους υπαλλήλους,

 6,8% για τους εργοδότες,

 1,2% εργοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού,

 0,5% εργοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης,

 2%  εργοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο  Κοινωνικής  Συνοχής-  δεν μειώνει  το εταιρικό 

εισόδημα,

 4,3% επιπλέον ποσοστό επιβάρυνσης για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες για το 

κράτος.

5.9 ΦΠΑ Και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης

Ο  ΦΠΑ αποτελεί  μία  από  τις  σημαντικότερες  πηγές  δημοσίων  εσόδων  της  Κύπρου.  Ο  ΦΠΑ 

επιβάλλεται στις εσωτερικές συναλλαγές, στις εισαγωγές και τις παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών  που  πραγματοποιούνται  στην  Κύπρο.  Ο  κανονικός  συντελεστής  ΦΠΑ  15%. 

Εφαρμόζονται και δύο μειωμένοι συντελεστές (8% και 5%) και συντελεστής 0%.

 Ο  Συντελεστής  8% εφαρμόζεται  για  υπηρεσίες  εστιατορίου,  διανομή  σε  ξενοδοχεία, 

80



τουριστικά καταλύματα, μεταφορά επιβατών (χερσαία και θαλάσσια) στο εσωτερικό.

 Ο Συντελεστής 5% εφαρμόζεται για παραδόσεις ζωοτροφών- λιπασμάτων- φυτοφαρμάκων- 

σπόρων-  ζώων,  παραδόσεις  νερού  (μη-  εμφιαλωμένου  και  εμφιαλωμένου)- 

βιομηχανοποιημένων  ποτών-  φρουτοχυμών  (εξαιρούνται  αναψυκτικά  και  αλκοολούχα), 

βιβλία-  εφημερίδες-  περιοδικά,  αγαθά  για  την  εξυπηρέτηση  αναπήρων,  παραδόσεις 

φαρμάκων και εμβολίων κ.α.

 Ο Συντελεστής  0% εφαρμόζεται για εξαγωγές, παραδόσεις τροφίμων, προμήθειες από το 

εξωτερικό  για  διαμεσολάβηση  σε  εισαγωγές  ή  εξαγωγές  από  ή  προς  την  Κύπρο,  για 

φαρμακευτικά είδη- ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες,  τραπεζικές και ασφαλιστικές 

υπηρεσίες,  πολιτιστικές  και  αθλητικές  υπηρεσίες,  διεθνείς  μεταφορές  προσώπων  και 

αγαθών (αεροπορικές και θαλάσσιες), υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων κ.α.

Οι υπόχρεοι  δηλώσεων ΦΠΑ έχουν χρηματικό πρόστιμο -πενήντα ένα ευρώ- αν δεν  σ 

στείλουν τη δήλωση ΦΠΑ. Εάν δεν καταβάλλουν το ΦΠΑ, τότε προσαυξάνεται κατά 10% την 

επόμενη κιόλας μέρα και  επιπλέον προσαυξάνεται ετήσια 5% λόγω καθυστέρησης καταβολής.

Εάν σε μία επιχείρηση- που είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΦΠΑ- ο κύκλος εργασιών 

πέσει ή υπολογίζεται ότι θα πέσει από 13.668,81 ευρώ, τότε η επιχείρηση έχει το δικαίωμα από το 

νόμο να ζητήσει την ακύρωση της εγγραφής της από το μητρώο ΦΠΑ και μετά από έγκριση του 

αρμοδίου ακυρώνεται η εγγραφή της επιχείρησης στους υπόχρεους του ΦΠΑ.

5.10 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας είναι διμερείς φορολογικές συμβάσεις που καθορίζουν 

ποιο  κράτος  έχει  την  δικαιοδοσία  να επιβάλλει  φόρο και  όχι  το  ύψος του φόρου.  Οι  χαμηλοί 

φορολογικοί συντελεστές της Κύπρου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει διμερείς συμβάσεις με 

περισσότερες από 45 χώρες και ότι είναι μέλος της ΕΕ, ανέδειξαν την Κύπρο σε επιχειρηματικό 

κέντρο.  Η  Κύπρος  δεν  συμπεριλαμβάνεται  ούτε  στους  “φορολογικούς  παραδείσους”  ούτε  στη 

λίστα με τις “μη- συνεργάσιμες δικαιοδοσίες του ΟΟΣΑ.

5.11 Επιχειρηματικές Διευκολύνσεις

 Αναδιοργανώσεις: 

Μία  συναλλαγή  που  θεωρείται  “αναδιοργάνωση”  (δηλαδή  πρόκειται  για  συγχώνευση, 

διάσπαση,  μερική  διάσπαση,  μεταβίβαση  στοιχείων  ενεργητικού,  ανταλλαγή  μετοχών  και 
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μεταφορά  του  εγγεγραμμένου  γραφείου  μεταξύ  εταιρειών  που  είναι  ή  δεν  είναι  φορολογικοί 

κάτοικοι Κύπρου) απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, υπεραξίας και από τα τέλη χαρτοσήμου 

και μεταβίβασης. Τα παραπάνω προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Συγχωνεύσεων που έχει 

υιοθετήσει η Κύπρος.

 Προκαταρκτικές αποφάσεις και εκ των προτέρων εγκρίσεις

Οι Κυπριακές φορολογικές αρχές μπορούν να παρέχουν- εφόσον ζητηθεί- εκ των προτέρων 

ερμηνείες του νόμου.

• Εταιρεία Περιφερειακής εργασίας

Οι  υπάλληλοι  κυπριακών  εταιριών-  που  εργάζονται  εκτός  Κύπρου-  μπορούν  να 

πληρώνονται  από την Κύπρο,  χωρίς  να  έχουν υποχρέωση καταβολής φόρου και  ασφαλιστικών 

εισφορών. 

• Χρηματοοικονομική εταιρεία/ εταιρεία επενδυτικών δραστηριοτήτων

Κυπριακή εταιρεία μπορεί να εισπράττει τόκους από δάνεια που χορηγεί σε άλλες εταιρείες 

του  ομίλου (που  έχουν  ιδρυθεί  σε  κράτη-  μέλη της  ΕΕ,  στη  Ρωσία  ή  την  Ουκρανία)  και  να 

πληρώνει τόκους προς άλλες εταιρείες του ομίλου, χωρίς παρακράτηση φόρου. Επίσης Κυπριακή 

εταιρεία που εμπορεύεται χρεόγραφα δεν έχει φορολογική υποχρέωση, επειδή το εισόδημα και το 

κέρδος από τη διάθεση τους δεν υπόκεινται σε καμία καταβολή φόρου. 

4. Ιδιοκτησία πλοίου και πλοιοδιαχείριση

 Πρόκειται για μία χώρα με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους διεθνώς, παρέχει ειδικές 

φορολογικές  απαλλαγές  σε  πλοιοκτήτριες  εταιρείες  και  σε  εταιρείες  πλοιοδιαχείρισης  με 

πληρώματα που εργάζονται σε διεθνή ύδατα. Ναυτιλιακή εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην 

Κύπρο, έχει πλοία με κυπριακή σημαία και δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα απαλλάσσονται από 

το φόρο εισοδήματος για τα κέρδη και  τα μερίσματα που καταβάλλει. Ο φόρος επιβάλλεται επί της 

χωρητικότητας των πλοίων.

• Ελεύθερη Ζώνη της Λάρνακας

Στην Κύπρο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίας και Βιομηχανίας, δημιουργήθηκε η 

Ελεύθερη  Ζώνη  της  Λάρνακας  σε  κοντινές  αποστάσεις  από  το  αεροδρόμιο  και  το  λιμάνι  της 

Λάρνακας. 

Χορηγούνται τα παρακάτω κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων όπως η κατάργηση 

εισαγωγικών δασμών και φόρων για την εισαγωγή αγαθών, το χαμηλό κόστος ενοικίασης χώρου 

για βιομηχανική παραγωγή εντός της Ζώνης (περίπου ένα ευρώ) τα πρώτα πέντε χρόνια και  η 

δωρεάν εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.

• Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών
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Επιβάλλεται στα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο 

ή  μετοχών εταιρειών που έχουν ακίνητη  περιουσία  στην περιουσία  στην  Κύπρο (αν  δεν  είναι  

εισηγμένες στο χρηματιστήριο). 

• Επενδυτικό Καθεστώς

Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην συντριπτική πλειοψηφία των τομέων της 

οικονομίας με ποσοστό μέχρι  και  100%. Οι επενδυτές  που προέρχονται  από τις  χώρες της ΕΕ 

μπορούν να αποκτούν γη χωρίς να υφίστανται περιορισμοί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1 Εισαγωγή

Η έρευνα αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας: “Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών: “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ” του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.

Η εργασία πραγματεύεται την φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το νομοθετικό πλαίσιο που 

το διέπει με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία που συμπυκνώνεται σε Συνθήκες αλλά και οδηγίες- 

συστάσεις  (μη  δεσμευτικού  χαρακτήρα)  και  προτάσεις  για  το  μέλλον  το  φαινόμενο  του 

φορολογικού  ανταγωνισμού  στην  Ε.Ε.,.  Περιγράφονται,  επίσης,  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του 

φορολογικού  συστήματος  τριών  χωρών  –  Ελλάδα,  Κύπρος,  Ιρλανδία.  Επειδή,  η  έκταση  της 

εργασίας και το αντικείμενο της δεν επέτρεπε την ανάλυση των φορολογικών συστημάτων όλων 

των κρατών- μελών έκρινα σκόπιμο στην έρευνα της εργασίας να ασχοληθώ με τη στατιστική 

ανάλυση των φορολογικών δεικτών για τα περισσότερα κράτη– μέλη ώστε να γίνει μια σύγκριση 

των  δεικτών  ανάμεσα  στα  κράτη  αλλά  και  των  συσχετίσεων  που  τα  διέπουν  όσον  αφορά  τα 

ποσοστά συνεισφοράς στο ΑΕΠ της κάθε χώρας. Θα ασχοληθώ, δηλαδή, στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας  με  τα  συνολικά  έσοδα  από  φόρους  του  κάθε  κράτους,  τα  φορολογικά  έσοδα  που 

προκύπτουν από τη φορολογία των φυσικών προσώπων, των εταιρειών και άλλα είδη φόρων που 

υπάρχουν όπως ο ΦΠΑ, οι φόροι στην περιουσία και οι  περιβαλλοντικοί φόροι.  Θα μελετηθούν  οι 

μέσες τιμές των δεικτών, οι συχνότητες των τιμών τους και η συσχέτιση των φορολογικών εσόδων 

με την πορεία του ΑΕΠ της χώρας. 

Στόχος μετά το πέρας της εκπόνησης της ερευνητικής διαδικασίας είναι να κατανοηθεί αν η 

φορολογία στα κράτη- μέλη έχει αποκλίσεις -λόγω της πολυπλοκότητας και διαφορετικότητας των 

φορολογικών συστημάτων. Εξάλλου, γινόμαστε θεατές αλλαγών στα φορολογικά συστήματα και 

διαδικασιών εναρμόνισης.  

6.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Μελετώντας  κατά τη διάρκεια της  εκπόνησης της  διπλωματικής εργασίας συνάντησα πληθώρα 
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μελετών που σχετίζονται με την πορεία των φορολογικών συντελεστών (σε συνάρτηση προφανώς 

με τη μελέτη της φορολογίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο). Το συγκεκριμένο θέμα λόγω και της 

επίδρασης που έχει στη διάρθρωση της οικονομίας και των κρατικών εσόδων- που με τη σειρά τους 

καθορίζουν και τα ευρωπαϊκά απασχόλησε και τους ώθησε να ασχοληθούν με τη μελέτη του- με 

διάφορες  μορφές-  πολλούς  οικονομολόγους  αλλά  και  πολλούς  μεταπτυχιακούς  φοιτητές.  Αν 

ανατρέξει κανείς στη βιβλιογραφία θα συναντήσει συγκρίσεις των φορολογικών συντελεστών των 

διαφόρων κρατών- μελών, συγκρίσεις με φορολογικά συστήματα της Ασίας ή της Αμερικής που θα 

πραγματεύονται  τα  διαφορετικά  στοιχεία  ή  τις  ομοιότητες  μεταξύ  τους.  Επιπλέον,  έχουν  γίνει 

μελέτες  από  ελεγκτικές  εταιρείες  που  ασχολούνται  με  το  θέμα,  για  παράδειγμα  η  μελέτη  της 

PricewaterhouseCoopers   με  θέμα: “Φορολογικά  στοιχεία  2013  -Ο  βασικός  οδηγός  για  την 

Ιρλανδική Φορολογία”

Επίσης,  στον  επίσημο  διαδικτυακό  τόπο  της  Ε.Ε.  (ec.europa.eu)  θα  συναντήσει  κανείς 

ετήσιες μελέτες όσον αφορά τη φορολογία των κρατών- μελών που διενεργούνται από τη eurostat. 

Θα  αναφέρω  ενδεικτικά  δύο  από  αυτές  που  εκδόθηκαν  το  2013.  “Τάσεις  φορολόγησης  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση- Η συνολική φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ των 27 φτάνει στο 

38,8% του ΑΕΠ το 2011”, η οποία πραγματεύεται τα φορολογικά έσοδα και τους φορολογικούς 

συντελεστές των έμμεσων φόρων ανάλογα με το είδος της οικονομικής δραστηριότητας. “Τάσεις 

φορολόγησης στην Ε.Ε. - Τα στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία”, η 

οποία πραγματεύεται και παρουσιάζει εκτενώς με πληθώρα γραφημάτων και πινάκων την ανάπτυξη 

των συνολικών φορολογικών εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη διάρθρωση και τις 

εξελίξεις στα κράτη μέλη ξεχωριστά. Αναλύει τα είδη φόρων πχ στο εισόδημα, στην περιουσία, την 

κατανάλωση τους και τη διάρθρωση των εσόδων ανάλογα με το επίπεδο της κυβέρνησης. Κάνει 

συγκρίσεις με τη φορολογία σε χώρες άλλων ηπείρων- τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την 

Ιαπωνία. 

6.3 Μεθοδολογία

6.3.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Στο ερευνητικό τμήμα της εργασίας θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω ερωτήματα:

Α) Θα ασχοληθούμε με τα συνολικά έσοδα από φόρους των κρατών- μελών (σαν ποσοστό 

του  ΑΕΠ)  ώστε  να  δούμε  τις  τιμές  τους  στα  διάφορα κράτη της  Ε.Ε.  και  με  βάση τη 

διαγραμματική τους απεικόνιση θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τη  συμβολή τους στο 

ΑΕΠ, αν οι τιμές τους προσεγγίζουν μια μέση τιμή ή αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των 
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χωρών λόγω διαφορετικών φορολογικών πολιτικών και αν μεταβάλλονται με την πάροδο 

των ετών. 

Β) Θα ασχοληθούμε με ορισμένα από τα κυριότερα είδη φόρων σε επίπεδο Ε.Ε., δηλαδή με 

τα  έσοδα από φόρους προσωπικού εισοδήματος (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), τα έσοδα από 

φόρους εταιρικού (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), τα έσοδα από φόρους περιουσίας(σαν ποσοστό 

του ΑΕΠ), τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους (σαν ποσοστό του ΑΕΠ). Σκοπός του 

συγκεκριμένου τμήματος της ερευνητικής εργασίας είναι να δούμε πως κυμαίνονται αυτά τα 

είδη φόρων στο κάθε κράτος- μέλος και  να δούμε αν οι τιμές  βρίσκονται  σε παρόμοια 

επίπεδα,  αν  είναι  κοντά  στο  μέσο  όρο  ή  αν  απέχουν  αρκετά.  Θα  μελετήσουμε  το 

συγκεκριμένο ερώτημα διαχρονικά για να δούμε όχι μόνο αν εφαρμόζονται διαφορετικές 

πολιτικές αλλά και αν μεταβάλλονται με βάση το χρόνο. 

Γ)  Θα  παρουσιάσουμε  τις  μέγιστες  τιμές  των  φορολογικών  συντελεστών  εισοδήματος 

(προσωπικού και εταιρικού) την τελευταία διετία σε κάθε κράτος μέλος ώστε να δούμε που 

κυμαίνεται η μέση τιμή τους και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών.

Δ) Το επόμενο σημείο στο οποίο θα επικεντρωθεί η ερευνητική διαδικασία είναι ο  ΦΠΑ, 

δηλαδή  έναν  έμμεσο  φόρο  που  επιβάλλεται  στην  κατανάλωση.  Έχει  καθιερωθεί  

ομοιόμορφο υπολογισμός του φόρου απ΄ όλα τα κράτη-μέλη καθώς και ο υπολογισμός ενός 

κοινού ποσοστού επί αυτού που αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία στη χρηματοδότηση του 

κοινοτικού προϋπολογισμού, και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που παρακολουθείται  

ιδιαίτερα η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Θα διερευνήσουμε για δύο προηγούμενα έτη αν 

οι συντελεστές του ΦΠΑ είναι όμοιοι στα κράτη-μέλη ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από το 

μέσο συντελεστή.

Ε) Στη  συνέχεια  δημιουργώντας  ιστογράμματα  για  δύο  περιόδους  –  πριν  και  μετά  την 

έναρξη της κρίσης) θα παρατηρήσουμε τις συχνότητες εμφάνισης των τιμών των φόρων 

(Συνολικά Φορολογικά Έσοδα,Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ, Φόροι στο 

εισόδημα, Φόροι επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών, Φόροι επί των 

εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων) σε εκατομμύρια ευρώ και θα βρούμε το μέσο 

όρο.

ΣΤ) Θα εξετάσουμε αν υπάρχει σχέση εξάρτησης (συσχέτιση) και προς ποια κατεύθυνση 

μεταξύ  των  φόρων  (Συνολικά  Φορολογικά  Έσοδα,  Τρέχοντες  φόροι  εισοδήματος, 

περιουσίας  κλπ,  Φόροι  στο εισόδημα,  Φόροι επί  ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων 

νοικοκυριών,  Φόροι  επί  των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων)   και  του ΑΕΠ 

(πραγματικού) των χωρών - που αποτελεί το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που 

παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. 
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Ζ)  Τέλος,  θα  διερευνήσουμε  αν  το  ΑΕΠ  του  εκάστοτε  έτους  επηρεάζει  τη  μελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα, δηλαδή τα έσοδα από φόρους της χώρας. Η διερεύνηση αυτή θα 

γίνει σε όλη τη  περίοδο που μελετάμε αλλά και στα τμήματα της – πριν και μετά την 

έναρξη της κρίσης.

6.3.2 Τρόπος έρευνας

Για  τα  τέσσερα  πρώτα  ερωτήματα  (Α  -  Δ) χρησιμοποιώντας  τα  στατιστικά  δεδομένα 

(επισυνάπτονται  στο  παράρτημα)  έγινε  χρήση  του  προγραμμάτων  επεξεργασίας  λογιστικών 

φύλλων και δεδομένων ώστε τα δεδομένα να αναπαρασταθούν σε διαγράμματα και από εκεί να 

προκύψουν  τα  συμπεράσματα.  Στο  κάθε  διάγραμμα  απεικονίζεται  διαχρονικά  ένας  από  τους 

φορολογικούς δείκτες που μελετάμε για όλες τις χώρες που αποτελούν το δείγμα προς ανάλυση.

Για  τα υπόλοιπα ερωτήματα έγινε χρήση του προγράμματος  SPSS και  θα αναφερθούμε 

συγκεκριμένα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το κάθε ερώτημα της παρούσας εργασίας. Για 

το πέμπτο ερώτημα (Ε) κατασκεύασα μία μεταβλητή για να ενσωματώσω στα δεδομένα μου την 

επίδραση της κρίσης.  H μεταβλητή αυτή είναι μία μεταβλητή “κατηγορίας” (discrit variable) και 

παίρνει  την  τιμή  0 για  την  προ-  κρίσης  περίοδο  και  1 για  την  περίοδο  μετά  την  κρίση.  Οι 

συχνότητες υπολογίστηκαν ανά μεταβλητή (Συνολικά Φορολογικά Έσοδα κλπ) για το σύνολο της 

Ευρωζώνης πριν και μετά την κρίση ώστε να μπορεί να επέλθει σύγκριση.

Για το έκτο ερώτημα (ΣΤ) διενέργησα έλεγχο ανεξαρτησίας αναφορικά με τις μεταβλητές 

των φόρων (Συνολικά Φορολογικά Έσοδα κλπ)  και  του ΑΕΠ (πραγματικού)  με  τη  χρήση του 

Pearson's Correlation προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχει σχέση εξάρτησης και αν ναι προς ποια 

κατεύθυνση.  Αν η τιμή είναι    κοντά στη μονάδα   αποτυπώνεται θετική συσχέτιση ανάμεσα στις   

εξεταζόμενες  μεταβλητές  και  η  στατιστική  σημαντικότητα  της  τιμής  που  βρέθηκε  αν  είναι 

μικρότερη του   0,1   (δηλαδή <  10%) δείχνει ισχυρή συσχέτιση.  

Για το έβδομο ερώτημα (Ζ) χρησιμοποιήθηκε χρονική υστέρηση (lag) στο πραγματικό ΑΕΠ 

ίση με ένα χρόνο για να διαπιστώσουμε κατά πόσο το ΑΕΠ επηρεάζει τη μελλοντική (δηλαδή της 

επόμενης χρονιάς) φοροδοτική ικανότητα που μετράται από τα έσοδα από φόρους. Το παραπάνω 

ελέγχθηκε για τρία δείγματα (όλη η περίοδος, πριν και μετά την κρίση) για να δούμε αν υπάρχει  

μεταβολή  στη  συμπεριφορά.  Και  σε  αυτή  την  περίπτωση  διενέργησα  Pearson's Correlation 

ανάμεσα στα lagged δεδομένα του ΑΕΠ και τις μεταβολές των φόρων. 

6.4 Ανάλυση Δείγματος
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Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η παρούσα εργασία έχουν σαν πηγή τα στατιστικά στοιχεία των 

βάσεων δεδομένων της EUROSTAST και του OECD statistics. Οι δείκτες που αντλήθηκαν από τις 

δύο αυτές πηγές αφορούν σε γενικές γραμμές τα έτη 2003 έως 2013, για κάποια έτη ή χώρες μπορεί 

να μην ήταν δυνατή η άντληση στοιχείων για κάποιο δείκτη. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι όσον 

αφορά το ΦΠΑ και τις μέγιστες τιμές φορολογικών συντελεστών εισοδήματος (προσωπικού και 

εταιρικού), τα στοιχεία περιορίστηκαν στα έτη 2012 και 2013 και επιπλέον ότι για τους δείκτες 

(Συνολικά  Φορολογικά  Έσοδα,  Τρέχοντες  φόροι  εισοδήματος,  περιουσίας  κλπ,  Φόροι  στο 

εισόδημα,  Φόροι  επί  ατομικών  εισοδημάτων  ή  εισοδημάτων  νοικοκυριών,  Φόροι  επί  των 

εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων) δεν υπήρξε η δυνατότητα να αντληθούν στοιχεία για τις 

χώρες Κύπρο και Μάλτα.

Τα δεδομένα πάνω στα οποία θα βασιστούμε είναι: 

 το ΑΕΠ σε τιμές αγοράς (σε εκατομμύρια ευρώ), 

 τα συνολικά φορολογικά έσοδα (σαν ποσοστό του ΑΕΠ),

 οι φόροι προσωπικού εισοδήματος (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), 

 οι φόροι εταιρικού εισοδήματος (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), 

 οι φόροι περιουσίας (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), 

 οι περιβαλλοντικοί φόροι (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), 

 οι μέγιστες τιμές των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος (προσωπικού και εταιρικού) 

 ο ΦΠΑ

 Συνολικά Φορολογικά Έσοδα

 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ

  Φόροι στο εισόδημα

 Φόροι επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών

 Φόροι επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων 

Τα δεδομένα που περιγράφηκαν αφορούν τις παρακάτω χώρες:

 Αυστρία

 Μάλτα

 Σλοβενία

 Βέλγιο

 Εσθονία

 Ιρλανδία

 Ολλανδία

 Ισπανία
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 Φιλανδία

 Ιταλία

 Γαλλία

 Πορτογαλία

 Κύπρος

 Γερμανία

 Ελλάδα 

 Λουξεμβούργο

 Σλοβακία

6.5 Αποτελέσματα

Α)
Διάγραμμα 2, Συνολικά Έσοδα από φόρους (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Β)

Διάγραμμα 3, Έσοδα από φόρους προσωπικού εισοδήματος (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Διάγραμμα 4, Έσοδα από φόρους εταιρικού εισοδήματος (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Διάγραμμα 5, Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Διάγραμμα 6, Έσοδα από φόρους περιουσίας (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Γ)

Διάγραμμα 7, Μέγιστος φορολογικός συντελεστής προσωπικού εισοδήματος

Διάγραμμα 8, Μέγιστος φορολογικός συντελεστής εταιρικού εισοδήματος
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Δ)

Διάγραμμα 9, ΦΠΑ 

Ε)

Διάγραμμα 10, Ιστόγραμμα συνολικών φορολογικών εσόδων - μετά την κρίση
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Διάγραμμα 11, Ιστόγραμμα  τρεχόντων φόρων εισοδήματος, περιουσίας - μετά την κρίση

Διάγραμμα 12, Ιστόγραμμα  φόρου εισοδήματος - μετά την κρίση
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Διάγραμμα 13, Ιστόγραμμα φόρου εισοδήματος ή εισοδημάτων νοικοκυριών - μετά την κρίση

Διάγραμμα 14, Ιστόγραμμα φόρων  επί  των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων -  μετά την  

κρίση
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Διάγραμμα 15, Ιστόγραμμα συνολικών φορολογικών εσόδων – πριν την κρίση

Διάγραμμα 16, Ιστόγραμμα  τρεχόντων φόρων εισοδήματος, περιουσίας – πριν την κρίση
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Διάγραμμα 17, Ιστόγραμμα  φόρου εισοδήματος - πριν την κρίση

Διάγραμμα 18, Ιστόγραμμα φόρων επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών - πριν την 

κρίση
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Διάγραμμα 19, Ιστόγραμμα φόρων  επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων - πριν την 

κρίση

ΣΤ) 

Συσχέτιση φόρων με το πραγματικό ΑΕΠ (2003-2012)

• Συνολικοί φόροι : 

Τιμή (value): 0,989 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ : 

Τιμή (value): 0,988 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόροι εισοδήματος : 

Τιμή (value): 0,985  και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόροι επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών : 

Τιμή (value): 0,875  και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόροι επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων : 

 Τιμή (value): 0,774  και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

Ζ) 

Συσχετισμός του ΑΕΠ με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα (2003-2012)

• Συνολικοί φόροι : 

Τιμή (value): 0,989  και στατιστική σημαντικότητα: 0,00 

• Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ : 

Τιμή (value): 0,987 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00
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• Φόρος εισοδήματος : 

Τιμή (value): 0,985 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών : 

Τιμή (value): 0,871  και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων : 

Τιμή (value): 0,764 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

Συσχετισμός του ΑΕΠ με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα μετά την κρίση (2009-2012)

• Συνολικοί φόροι : 

Τιμή (value): 0,990 και στατιστική σημαντικότητα :0,00

• Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ : 

Τιμή (value): 0,988 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος εισοδήματος : 

Τιμή (value): 0,985 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών : 

Τιμή (value): 0,736 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων : 

Τιμή (value): 0,991 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

Συσχέτιση φόρων με ΑΕΠ πριν την κρίση (2003-2008)

• Συνολικοί φόροι : 

Τιμή (value): 0,988 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κλπ : 

Τιμή (value): 0,987 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος εισοδήματος : 

Τιμή (value): 0,984και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

• Φόρος επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών : 

Τιμή (value): 0,982 και στατιστική σημαντικότητα:0,00

• Φόρος επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων : 

Τιμή (value): 0,683 και στατιστική σημαντικότητα: 0,00

6.6 Συμπεράσματα
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Α) Όσον αφορά τα συνολικά εισοδήματα από φόρους (% ΑΕΠ) :

Οι περισσότερες χώρες έχουν ποσοστό που κυμαίνεται από 30% σε 40%. Έντονες αυξομειώσεις 

παρουσιάζουν το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα. Από 40% έως 

50% κινούνται λιγότερες χώρες - με σχετικά σταθερή πορεία- το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία, η 

Φιλανδία και η Μάλτα που παρουσιάζει αυξητική πορεία.  

Β)  Όσον αφορά τα εισοδήματα από φόρους προσωπικού εισοδήματος (% ΑΕΠ) :

Τα πιο χαμηλά επίπεδα από φόρους προσωπικού εισοδήματος (% ΑΕΠ) παρουσιάζουν η Γερμανία 

και  η  Αυστρία  και  ακολουθούν  η  Γαλλία,  η  Σλοβακία  και  η  Κύπρος.  Όλες  οι  χώρες  που 

αναφέρθηκαν  βρίσκονται  κάτω  από  5%  και  παρουσιάζουν  σχετικά  σταθερή  πορεία  κατά  τη 

διάρκεια των ετών. Στα υψηλότερα ποσοστά - γύρω στο 10% - κινούνται το Βέλγιο και η Ιταλία. Οι 

περισσότερες  χώρες  κινούνται  σε  ενδιάμεσα  ποσοστά  των  δύο  παραπάνω  περιπτώσεων.  Σε 

σταθερά σχετικά επίπεδα παραμένουν η Σλοβενία και η Πορτογαλία. Η Εσθονία και η Ιρλανδία 

έχουν  αυξητική  τάση  μέχρι  και  το  2007,  όπου  σταθεροποιούνται  μέχρι  το  2008  και  μετά 

παρουσιάζουν πτωτική τάση. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν μία αυξητική τάση. 

Όσον αφορά τα εισοδήματα από φόρους εταιρικού εισοδήματος (% ΑΕΠ) :

Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η Γερμανία και ακολουθεί η Εσθονία. Το υψηλότερο επίπεδο 

παρουσιάζει η Σλοβενία καθώς βλέπουμε μία μεγάλη αύξηση το 2006 και μετά να ακολουθεί μία 

σταθερή  πορεία.  Σύμφωνα  με  το  διάγραμμα  οι  περισσότερες  χώρες  κινούνται  στο  3%  και  η 

πλειοψηφία τους εμφανίζει μία έντονη άνοδο το 2007 και μία πτωτική πορεία μέχρι το 2009 και σε 

γενικές γραμμές μετά τα εισοδήματα από φόρους εταιρικού εισοδήματος αυξάνονται ξανά – με 

εξαίρεση την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Όσον αφορά τα εισοδήματα από περιβαλλοντικούς φόρους (% ΑΕΠ) :

Στα χαμηλότερα επίπεδα (κάτω από 2%) κινούνται η Γαλλία και η Ισπανία. Στο υψηλότερο επίπεδο 

(κοντά  στο  4%)  και  μάλιστα  σε  σταθερή  πορεία  βρίσκεται  η  Ολλανδία.  Οι  υπόλοιπες  χώρες 

βρίσκονται σε ενδιάμεσα ποσοστά και γενικά παρουσιάζουν σταθερά ποσοστά με την πάροδο των 

ετών παρουσιάζοντας κάποιες αυξήσεις ή μειώσεις στην πορεία τους.

Όσον αφορά τα εισοδήματα από φόρους περιουσίας (% ΑΕΠ) :

Στα χαμηλότερα επίπεδα (κάτω από 1%) και με διαχρονικά σταθερή πορεία βρίσκονται η Αυστρία, 

η Μάλτα, η Γερμανία και η Σλοβακία. Ακολουθούν σε επίπεδα λίγο υψηλότερα του 1% η Φιλανδία 

και η Πορτογαλία. Τα εισοδήματα από φόρους περιουσίας για τις περισσότερες χώρες βρίσκονται 
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στα ενδιάμεσα ποσοστά από 1% έως 3%. Η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Ιταλία 

παρουσιάζουν μία έντονη πτώση το διάστημα μετά το 2007. Η Ιταλία ενώ παρουσιάζει μια σχετικά 

σταθερή πορεία με μικρές αυξομειώσεις, το 2009 παρουσιάζει σημαντική αύξηση, η οποία στη 

συνέχεια υποχωρεί. Το Βέλγιο και η Πορτογαλία βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα, πάνω από 3%.

Γ) Όσον αφορά το μέγιστο φορολογικό προσωπικού συντελεστή εισοδήματος :

Όπως  παρατηρούμε  από  το  διάγραμμα  7  οι  τιμές  του  συντελεστή  είναι  ίδιες  ή  με  μικρές 

αυξομειώσεις για τα δύο έτη για την κάθε χώρα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Σλοβενία 

(χώρα 3). Τις χαμηλότερες τιμές – περίπου 20%- παρουσιάζουν η Εσθονία και η Σλοβακία (χώρες 5 

και 17) και ακολουθούν η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο (χώρες 2, 6, 13, 16).  

Τη μεγαλύτερη τιμή – πάνω από 50%- παρουσιάζουν το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία και κατά 

το 2013 η Φιλανδία και η Πορτογαλία (χώρες 4,7, 8, 9, 12)

Όσον αφορά το μέγιστο φορολογικό συντελεστή εταιρικού εισοδήματος :

Όπως  παρατηρούμε  από  το  διάγραμμα  8  οι  τιμές  του  συντελεστή  είναι  ίδιες  ή  με  μικρές 

αυξομειώσεις για τα δύο έτη για την κάθε χώρα, μια αισθητή μείωση παρουσιάζει η Ιταλία (χώρα 

10) και αύξηση παρουσιάζουν η  Ελλάδα και η Σλοβακία (χώρες 15 και 17). Τους χαμηλότερους 

συντελεστές - περίπου 10 έως 12% - συναντάμε στην Ιρλανδία και την Κύπρο (χώρες 6 και 13) και 

τους υψηλότερους - κοντά στο 35% - στη Μάλτα, το Βέλγιο και τη Γαλλία (χώρες 2, 4, 11). 

Δ) Όσον αφορά το ΦΠΑ :

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 9 οι τιμές του συντελεστή διατηρούνται σταθερές στα δύο 

έτη για την κάθε χώρα στην πλειοψηφία των χωρών που μελετάμε και αυξάνονται κατά το 2013 σε 

πέντε χώρες, στην Ολλανδία,  Ισπανία,  Φιλανδία, Ιταλία και Κύπρο (χώρες 7,  8,  9,  10,  13).  Τη 

μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Ισπανία. Οι τιμές του συντελεστή είναι μικρότερες ή ίσες με 

20% για τις περισσότερες χώρες και η μικρότερη τιμή που εμφανίζεται είναι περίπου 15% για το 

Λουξεμβούργο (χώρα 16). Οι τιμές είναι μεγαλύτερες του 20% για το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη 

Φιλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα (χώρες 4, 6, 9, 10, 12, 15) και κατά το 2013 για 

την Ολλανδία και την Ισπανία (χώρες 7, 8).

Ε) Όσον αφορά τους συνολικούς φόρους (μετά την εκδήλωση της κρίσης) :

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 10 η μέση τιμή είναι 155.962,40 και το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 200.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο 

διάστημα 0 έως 50.000 (γύρω στο 20%).
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Όσον αφορά τους συνολικούς φόρους (πριν την εκδήλωση της κρίσης) :

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 15 η μέση τιμή είναι  141.840,97 άρα η μέση τιμή των 

φόρων  αυξήθηκε  μετά  την  εκδήλωση  της  κρίσης.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  συχνοτήτων 

εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 200.000 όπως και μετά την εκδήλωση της κρίσης, με μεγαλύτερο 

ποσοστό εμφάνισης στο διάστημα 0 έως 50.000 αλλά με ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο γύρω στο 

50%.

Όσον αφορά τους  τρέχοντες φόρους εισοδήματος,  περιουσίας κλπ (μετά την εκδήλωση της 

κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 11 η μέση τιμή είναι 74.450,11 και το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 100.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο 

διάστημα 0 έως 25.000 (γύρω στο 20%). 

Όσον αφορά τους  τρέχοντες  φόρους  εισοδήματος,  περιουσίας κλπ (πριν  την εκδήλωση της 

κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 16 η μέση τιμή είναι 67.637,48 άρα αυξήθηκε μετά την 

εκδήλωση της κρίσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 

100.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο διάστημα 0 έως 20.000 (γύρω στο 45%). 

Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος (μετά την εκδήλωση της κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 12 η μέση τιμή είναι 70.525,58 και το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 100.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο 

διάστημα 0 έως 25.000 (πάνω από 20%). 

Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος (πριν την εκδήλωση της κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 17 η μέση τιμή είναι 64.475,51 άρα η μέση τιμή αυξήθηκε 

μετά  την  εκδήλωση  της  κρίσης.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  συχνοτήτων  εμφανίζεται  στο 

διάστημα 0 έως 100.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο διάστημα 0 έως 25.000 (πάνω από 

50%), το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε μειώθηκε μετά την κρίση.

Όσον  αφορά  το  φόρο επί  ατομικών  εισοδημάτων  ή  εισοδημάτων  νοικοκυριών (μετά  την 

εκδήλωση της κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 13 η μέση τιμή είναι 70.810,19 και το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 100.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο 

διάστημα 0 έως 50.000 (γύρω στο 25%). 

Όσον  αφορά  το  φόρο επί  ατομικών  εισοδημάτων  ή  εισοδημάτων  νοικοκυριών (πριν  την 
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εκδήλωση της κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 18 η μέση τιμή είναι 49.857,11 άρα η μέση τιμή αυξήθηκε  

μετά  την  εκδήλωση  της  κρίσης.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  συχνοτήτων  εμφανίζεται  στο 

διάστημα 0 έως 100.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο διάστημα 0 έως 50.000 (πάνω από 

60%), το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε μειώθηκε μετά την κρίση.

Όσον αφορά το φόρο επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων (μετά την εκδήλωση 

της κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 14 η μέση τιμή είναι 14.716,77  και το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 20.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο 

διάστημα 0 έως 10.000 (γύρω στο 25%). 

Όσον αφορά το φόρο επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων (μετά την εκδήλωση 

της κρίσης):

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 18 η μέση τιμή είναι 16.001,22 και όπως συμπεραίνουμε 

είναι ο μόνος δείκτης από αυτούς που μελετάμε που η μέση τιμή του μειώνεται μετά την εκδήλωση 

της κρίσης. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των συχνοτήτων εμφανίζεται στο διάστημα 0 έως 

50.000, με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης στο διάστημα 0 έως 10.000 (γύρω στο 60%). 

ΣΤ) Συσχέτιση φόρων με πραγματικό ΑΕΠ

Όλα  τα  είδη  φόρων  που  μελετάμε  έχουν  θετική  συσχέτιση με  το  πραγματικό  ΑΕΠ,  δηλαδή 

κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (όταν ο ένας δείκτης αυξάνεται, αυξάνεται και ο άλλος και 

όταν  ο  ένας  δείκτης  μειώνεται,  μειώνεται  και  ο  άλλος).  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  οι  τιμές  που 

προκύπτουν από τον έλεγχο ανεξαρτησίας που διενεργήθηκε με τη χρήση του Pearson's Correlation 

είναι όλες κοντά στη μονάδα ( 0,989 για τους συνολικούς φόρους, 0,988 για τους τρέχοντες φόρους 

εισοδήματος, περιουσίας κλπ, 0,985 για το φόρο εισοδήματος,  0,875 για το φόρο εισοδημάτων 

νοικοκυριών, 0,774  για το φόρο εισοδημάτων επιχειρήσεων). Η θετική συσχέτιση είναι ισχυρή σε 

όλες τις περιπτώσεις γιατί η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

0,00 - δηλαδή μικρότερη του 10%.

Ζ) Συσχετισμός του ΑΕΠ με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα (2003-2012):

Το ΑΕΠ έχει θετική συσχέτιση με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα για όλους τους δείκτες που 

μελετάμε σε ολόκληρη την περίοδο,  δηλαδή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (όταν το ΑΕΠ 

αυξάνεται,  αυξάνεται  και  η  μελλοντική  φοροδοτική  ικανότητα  ενώ  όταν  το  ΑΕΠ  μειώνεται, 

μειώνεται και η μελλοντική φοροδοτική ικανότητα). Αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές που προκύπτουν 
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είναι όλες κοντά στη μονάδα ( 0,989 για τους συνολικούς φόρους, 0,987 για τους τρέχοντες φόρους 

εισοδήματος, περιουσίας κλπ, 0,985 για το φόρο εισοδήματος,  0,871 για το φόρο εισοδημάτων 

νοικοκυριών, 0,764  για το φόρο εισοδημάτων επιχειρήσεων). Η θετική συσχέτιση είναι ισχυρή σε 

όλες τις περιπτώσεις γιατί η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

0,00 - δηλαδή μικρότερη του 10%.

Συσχετισμός του ΑΕΠ με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα μετά την κρίση (2009-2012):

Το ΑΕΠ έχει θετική συσχέτιση με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα για όλους τους δείκτες που 

μελετάμε στην περίοδο μετά την κρίση,  δηλαδή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (όταν το ΑΕΠ 

αυξάνεται,  αυξάνεται  και  η  μελλοντική  φοροδοτική  ικανότητα  ενώ  όταν  το  ΑΕΠ  μειώνεται, 

μειώνεται και η μελλοντική φοροδοτική ικανότητα). Αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές που προκύπτουν 

είναι όλες κοντά στη μονάδα ( 0,990 για τους συνολικούς φόρους, 0,988 για τους τρέχοντες φόρους 

εισοδήματος, περιουσίας κλπ, 0,985 για το φόρο εισοδήματος,  0,736 για το φόρο εισοδημάτων 

νοικοκυριών, 0,991  για το φόρο εισοδημάτων επιχειρήσεων). Η θετική συσχέτιση είναι ισχυρή σε 

όλες τις περιπτώσεις γιατί η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

0,00 - δηλαδή μικρότερη του 10%.

Συσχετισμός του ΑΕΠ με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα πριν την κρίση (2003-2009):

Το ΑΕΠ έχει θετική συσχέτιση με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα για όλους τους δείκτες που 

μελετάμε στην περίοδο πριν την κρίση,  δηλαδή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (όταν το ΑΕΠ 

αυξάνεται,  αυξάνεται  και  η  μελλοντική  φοροδοτική  ικανότητα  ενώ  όταν  το  ΑΕΠ  μειώνεται, 

μειώνεται και η μελλοντική φοροδοτική ικανότητα). Αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές που προκύπτουν 

είναι όλες κοντά στη μονάδα ( 0,988 για τους συνολικούς φόρους, 0,987 για τους τρέχοντες φόρους 

εισοδήματος, περιουσίας κλπ, 0,984 για το φόρο εισοδήματος,  0,982 για το φόρο εισοδημάτων 

νοικοκυριών, 0,683  για το φόρο εισοδημάτων επιχειρήσεων). Η θετική συσχέτιση είναι ισχυρή σε 

όλες τις περιπτώσεις γιατί η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας είναι σε όλες τις περιπτώσεις 

0,00 - δηλαδή μικρότερη του 10%.

Παρατηρούμε ότι και σε ολόκληρη την περίοδο, αλλά και ξεχωριστά στις περιόδους – πριν και μετά 

την εκδήλωση της κρίσης, αν και οι τιμές που προκύπτουν από τον έλεγχο ανεξαρτησίας μπορεί να 

είναι  διαφορετικές  για  τον  ίδιο  δείκτη  ανά  περίοδο  αλλά  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  το  ΑΕΠ 

συσχετίζεται θετικά με τη μελλοντική φοροδοτική ικανότητα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ix

ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
2004Αυστρία 0,45 0,01 0,02 0,03
2005 0,44 0,01 0,02 0,03 0,01
2006 0,43 0,01 0,02 0,02 0,01
2007 0,43 0,01 0,02 0,02 0,01
2008 0,44 0,01 0,02 0,02 0,01
2009 0,44 0,01 0,01 0,02 0,01
2010 0,44 0,01 0,02 0,02 0,01
2011 0,44 0,01 0,02 0,02 0,01
2012 0,45 0,01 0,02 0,02 0,01
2004 0,33 0,06 0,03 0,03
2005Μάλτα 0,34 0,06 0,03 0,03
2006 0,35 0,06 0,04 0,03
2007 0,35 0,06 0,06 0,04
2008 0,34 0,06 0,06 0,03
2009 0,35 0,06 0,06 0,03
2010 0,34 0,06 0,06 0,03
2011 0,34 0,06 0,05 0,03
2012 0,35 0,06 0,06 0,03
2004Σλοβενία 0,38 0,05 0,02 0,03
2005 0,39 0,04 0,02 0,03 0,01
2006 0,39 0,04 0,02 0,03 0,01
2007 0,38 0,04 0,03 0,03 0,01
2008 0,38 0,05 0,03 0,03 0,01
2009 0,38 0,05 0,02 0,04 0,01
2010 0,38 0,05 0,02 0,04 0,01
2011 0,38 0,05 0,02 0,03 0,01
2012 0,38 0,01 0,04 0,01

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
(%ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(% ΑΕΠ)



ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
2004Βέλγιο 0,47 0,12 0,03 0,03
2005 0,47 0,12 0,03 0,03 0,03
2006 0,47 0,11 0,03 0,02 0,03
2007 0,46 0,12 0,03 0,02 0,03
2008 0,47 0,12 0,03 0,02 0,03
2009 0,46 0,11 0,02 0,02 0,03
2010 0,46 0,12 0,03 0,02 0,03
2011 0,47 0,12 0,03 0,02 0,03
2012 0,48 0,02 0,03
2004Εσθονία 0,31 0,05 0,01 0,02
2005 0,31 0,04 0,01 0,02
2006 0,31 0,05 0,01 0,02
2007 0,32 0,07 0,02 0,02
2008 0,32 0,07 0,02 0,02
2009 0,36 0,05 0,02 0,03
2010 0,34 0,04 0,01 0,03
2011 0,32 0,05 0,01 0,03
2012 0,33 0,03
2004Ιρλανδία 0,32 0,06 0,03 0,03
2005 0,32 0,06 0,03 0,03 0,02
2006 0,33 0,07 0,04 0,03 0,03
2007 0,33 0,08 0,04 0,03 0,03
2008 0,31 0,08 0,03 0,02 0,02
2009 0,3 0,07 0,02 0,02 0,02
2010 0,3 0,07 0,02 0,03 0,02
2011 0,3 0,06 0,02 0,03 0,02
2012 0,3 0,07 0,02 0,02 0,02

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
(%ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(% ΑΕΠ)



ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
2004Ολλανδία 0,39 0,05 0,03 0,04
2005 0,39 0,05 0,03 0,04 0,02
2006 0,4 0,06 0,03 0,04 0,02
2007 0,4 0,07 0,03 0,04 0,02
2008 0,4 0,07 0,03 0,04 0,02
2009 0,39 0,08 0,02 0,04 0,02
2010 0,4 0,08 0,02 0,04 0,02
2011 0,39 0,08 0,02 0,04 0,01
2012 0,4 0,04
2004Ισπανία 0,36 0,06 0,03 0,02
2005 0,37 0,06 0,03 0,02 0,03
2006 0,38 0,07 0,04 0,02 0,03
2007 0,38 0,08 0,05 0,02 0,03
2008 0,34 0,08 0,03 0,02 0,02
2009 0,32 0,07 0,02 0,02 0,02
2010 0,33 0,08 0,02 0,02 0,02
2011 0,33 0,08 0,02 0,02 0,02
2012 0,34 0,02 0,02
2004Φιλανδία 0,44 0,03 0,03
2005 0,44 0,03 0,03 0,01
2006 0,44 0,03 0,03 0,01
2007 0,43 0,04 0,03 0,01
2008 0,43 0,04 0,03 0,01
2009 0,43 0,02 0,03 0,01
2010 0,43 0,02 0,03 0,01
2011 0,44 0,03 0,03 0,01
2012 0,44 0,03 0,01

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
(%ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(% ΑΕΠ)





ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
2004Ιταλία 0,41 0,09 0,02 0,03
2005 0,4 0,09 0,02 0,03 0,02
2006 0,42 0,1 0,02 0,03 0,02
2007 0,43 0,11 0,03 0,03 0,02
2008 0,43 0,11 0,03 0,03 0,02
2009 0,43 0,11 0,02 0,03 0,03
2010 0,43 0,11 0,02 0,03 0,02
2011 0,43 0,11 0,02 0,03 0,02
2012 0,44 0,03 0,03
2004Γαλλία 0,45 0,03 0,02 0,02
2005 0,46 0,03 0,02 0,02 0,03
2006 0,46 0,03 0,02 0,02 0,04
2007 0,45 0,03 0,03 0,02 0,04
2008 0,45 0,03 0,02 0,02 0,03
2009 0,44 0,02 0,01 0,02 0,03
2010 0,45 0,02 0,02 0,02 0,04
2011 0,46 0,02 0,02 0,02 0,04
2012 0,47 0,02 0,04
2004Πορτογαλία 0,34 0,05 0,03 0,03
2005 0,35 0,05 0,02 0,03 0,01
2006 0,36 0,05 0,03 0,03 0,01
2007 0,36 0,06 0,04 0,03 0,01
2008 0,36 0,06 0,04 0,03 0,01
2009 0,35 0,06 0,03 0,03 0,01
2010 0,35 0,06 0,03 0,03 0,01
2011 0,36 0,06 0,03 0,02 0,01
2012 0,35 0,06 0,03 0,02 0,01

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
(%ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(% ΑΕΠ)



ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
2004Κύπρος 0,33 0,02 0,02 0,04
2005 0,35 0,03 0,03 0,04
2006 0,36 0,03 0,03 0,03
2007 0,4 0,03 0,04 0,03
2008 0,39 0,03 0,05 0,03
2009 0,35 0,03 0,04 0,03
2010 0,36 0,03 0,04 0,03
2011 0,35 0,04 0,04 0,03
2012 0,35 0,04 0,04 0,03
2004Γερμανία 0,4 0,01 0,01 0,03
2005 0,4 0,01 0,01 0,02 0,01
2006 0,4 0,01 0,01 0,02 0,01
2007 0,4 0,01 0,01 0,02 0,01
2008 0,4 0,01 0,01 0,02 0,01
2009 0,41 0,01 0 0,02 0,01
2010 0,39 0,01 0 0,02 0,01
2011 0,4 0,01 0,01 0,02 0,01
2012 0,4 0,02 0,01
2004Ελλάδα 0,33 0,04 0,03 0,02
2005 0,34 0,04 0,03 0,02 0,01
2006 0,33 0,02 0,02 0,02
2007 0,34 0,02 0,02 0,02
2008 0,34 0,05 0,03 0,02 0,02
2009 0,33 0,06 0,03 0,02 0,02
2010 0,34 0,05 0,03 0,03 0,01
2011 0,35 0,05 0,02 0,03 0,02
2012 0,37 0,03 0,02

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
(%ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(% ΑΕΠ)



ΧΩΡΑ ΦΠΑ 2012 ΦΠΑ 2013
Αυστρία 0,20 0,20 0,50 0,50 0,25 0,25
Μάλτα 0,18 0,18 0,35 0,35 0,35 0,35
Σλοβενία 0,20 0,20 0,41 0,50 0,18 0,17
Βέλγιο 0,21 0,21 0,54 0,54 0,34 0,34
Εσθονία 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21
Ιρλανδία 0,23 0,23 0,41 0,41 0,13 0,13
Ολλανδία 0,19 0,21 0,52 0,52 0,25 0,25
Ισπανία 0,18 0,21 0,52 0,52 0,30 0,30
Φιλανδία 0,23 0,24 0,49 0,51 0,25 0,25
Ιταλία 0,21 0,22 0,47 0,43 0,31 0,28
Γαλλία 0,20 0,20 0,47 0,50 0,36 0,36
Πορτογαλία 0,23 0,23 0,49 0,53 0,32 0,32
Κύπρος 0,17 0,18 0,39 0,39 0,10 0,10
Γερμανία 0,19 0,19 0,48 0,48 0,30 0,30
Ελλάδα 0,23 0,23 0,49 0,46 0,20 0,26
Λουξεμβούργο 0,15 0,15 0,41 0,44 0,29 0,29
Σλοβακία 0,20 0,20 0,19 0,25 0,19 0,23

Μέγιστος 
φορολογικός 
συντελεστής 
προσωπικού 
εισοδήματος 
2012

Μέγιστος 
φορολογικός 
συντελεστής 
προσωπικού 
εισοδήματος 
2013

Μέγιστος 
φορολογικός 
συντελεστής 
εταιρικού 
εισοδήματος 
2012

Μέγιστος 
φορολογικός 
συντελεστής 
εταιρικού 
εισοδήματος 
2012

ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ
2004Λουξεμβούργο 0,38 0,05 0,03 0,03
2005 0,39 0,06 0,03 0,03 0,03
2006 0,37 0,07 0,03 0,03 0,03
2007 0,37 0,08 0,04 0,03 0,04
2008 0,38 0,08 0,04 0,03 0,03
2009 0,41 0,07 0,04 0,03 0,03
2010 0,39 0,07 0,04 0,02 0,03
2011 0,39 0,08 0,05 0,02 0,03
2012 0,4 0,08 0,05 0,02 0,03
2004Σλοβακία 0,32 0,03 0,03 0,03
2005 0,32 0,03 0,02 0,02 0,01
2006 0,29 0,02 0,02 0,02 0
2007 0,3 0,03 0,03 0,02 0
2008 0,29 0,03 0,03 0,02 0
2009 0,29 0,02 0,02 0,02 0
2010 0,28 0,02 0,02 0,02 0
2011 0,29 0,03 0,02 0,02 0
2012 0,29 0,02 0

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
(%ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
(% ΑΕΠ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(% ΑΕΠ)



Έτος Χώρα
2003Αυστρία  64.061,70     30.677,05     29.186,10     23.343,85     5.200,24    
2004  66.221,12     31.448,61     29.922,20     23.657,29     5.607,00    
2005  67.010,19     31.345,16     29.751,70     23.374,05     5.695,23    
2006  69.668,96     33.211,31     31.555,94     24.875,77     5.963,71    
2007  74.855,01     36.533,39     34.794,71     26.972,12     7.069,37    
2008  79.564,46     39.507,21     37.714,39     29.461,38     7.467,54    
2009  75.665,84     35.118,32     33.299,45     27.388,42     5.113,86    
2010  77.874,39     36.396,49     34.505,69     27.883,65     5.810,43    
2011  82.169,63     38.998,56     37.118,06     29.293,52     6.979,88    
2012  86.064,28     41.159,02     39.216,93     31.076,34     7.263,37    
2003Σλοβενία 6023,46 1998,81 1924,39 1437,04 437,08
2004 6477,83 2219,35 2136,05 1555,76 522,89
2005 6951,61 2494,99 2407,16 1582,57 794,51
2006 7467,63 2827,13 2734,38 1782,09 920,01
2007 8191,86 3167,61 3040,98 1916,27 1116,33
2008 8555,67 3319,51 3119,64 2177,53 933,47
2009 7803,27 2930,76 2722,22 2062,78 652,03
2010 7900,56 2908,05 2691,53 2016,82 667,98
2011 7934,88 2884,04 2670,41 2053,32 610,80
2012 7804,88 2741,58 2518,41 2064,48 446,24
2003Βέλγιο 82076,10 45797,70 44064,00 35843,10 7911,60
2004 88105,20 48421,30 46578,50 37398,90 8991,40
2005 92450,90 51247,80 48894,00 38912,50 9815,80
2006 96412,10 52637,30 50746,60 39241,80 11372,20
2007 99476,90 54595,40 52671,10 40725,30 11762,50
2008 102560,30 56980,40 54994,20 43284,60 11602,50
2009 96552,10 51741,60 49754,90 41318,60 8295,90
2010 103376,60 55392,70 53293,50 43797,90 9360,90
2011 108315,00 59109,20 56909,30 46066,90 10735,20
2012 113504,00 61899,40 59252,40 47469,80 11680,30

Συνολικά 
Φορολογικά 
Έσοδα

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κλπ

 Φόροι στο 
εισόδημα

Φόροι επί 
ατομικών 
εισοδημάτων ή 
εισοδημάτων 
νοικοκυριών

Φόροι επί των 
εισοδημάτων 
ή των κερδών 
επιχειρήσεων 



Έτος Χώρα
2003Εσθονία 1759,34 701,58 701,41
2004 1936,43 769,34 769,32 54,48
2005 2242,05 781,79 781,79 57,07
2006 2710,00 946,10 946,10 52,30
2007 3307,80 1196,70 1196,70 64,80
2008 3224,30 1277,10 1277,10 58,70
2009 3073,60 1044,90 1044,90 38,50
2010 2960,50 970,20 970,20 34,50
2011 3248,50 1046,90 1046,90 36,90
2012 3606,40 1183,70 1183,70 55,70
2003 Ιρλανδία 33926,85 16456,67 16077,57 9481,28 5155,44
2004 37958,21 18352,40 17936,30 11068,51 5335,00
2005 41814,98 19738,44 19292,34 11802,06 5503,24
2006 48002,85 23043,87 22554,93 12758,87 6684,61
2007 49764,92 24000,99 23469,69 13973,99 6393,39
2008 43090,96 20654,58 20066,65 13561,66 5071,45
2009 35854,63 17399,84 16621,99 12180,01 3889,46
2010 34830,63 16596,04 15841,05 11541,85 3943,60
2011 37624,20 19315,57 18580,04 14403,02 3751,38
2012 39453,07 20691,07 19930,02 15543,77 3963,74
2003Ολλανδία 110177,00 50803,00 45762,00 31187,00 14502,00
2004 113661,00 51173,00 45798,00 29471,00 16266,00
2005 124042,00 58457,00 52640,00 33820,00 18735,00
2006 132332,00 62370,00 57389,00 37498,00 19798,00
2007 141040,00 67944,00 62463,00 42199,00 20126,00
2008 143575,00 69281,00 63418,00 42849,00 20410,00
2009 137576,00 67686,00 61489,00 49024,00 12243,00
2010 143208,00 70128,00 63581,00 49731,00 13629,00
2011 139725,00 68623,00 61929,00 48370,00 13322,00
2012 135339,00 65589,00 58869,00 45900,00 12740,00

Συνολικά 
Φορολογικά 
Έσοδα

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κλπ

 Φόροι στο 
εισόδημα

Φόροι επί 
ατομικών 
εισοδημάτων ή 
εισοδημάτων 
νοικοκυριών

Φόροι επί των 
εισοδημάτων 
ή των κερδών 
επιχειρήσεων 



Έτος Χώρα
2003Ισπανία 171158,00 78277,00 75224,00
2004 191435,00 87494,00 84305,00
2005 217242,00 100212,00 96656,00
2006 244125,00 116165,00 112220,00
2007 264278,00 136921,00 132447,00
2008 227217,00 115797,00 110890,00
2009 197512,00 100839,00 98159,00
2010 213653,00 99848,00 97082,00
2011 209630,00 101196,00 98483,00
2012 216761,00 105453,00 101974,00
2003Φιλανδία 46610,00 25885,00 24916,00
2004 48091,00 26666,00 25589,00
2005 49864,00 27606,00 26518,00
2006 51912,00 28736,00 27704,00
2007 55418,00 31531,00 30415,00
2008 56855,00 32318,00 31127,00
2009 51400,00 27821,00 26565,00
2010 52965,00 28630,00 27164,00
2011 58187,00 30919,00 29398,00
2012 59159,00 30859,00 29267,00
2003Ιταλία 383462,00 178745,00 172518,00 139847,00 29051,00
2004 389207,00 185378,00 179259,00 144719,00 30285,00
2005 394422,00 189815,00 184072,00 148283,00 33536,00
2006 434405,00 213867,00 207493,00 160169,00 43825,00
2007 460569,00 233170,00 226405,00 172759,00 50526,00
2008 455974,00 239644,00 232931,00 182727,00 48115,00
2009 440844,00 222185,00 215254,00 176259,00 37213,00
2010 447430,00 226050,00 219163,00 180501,00 36898,00
2011 454978,00 226367,00 218826,00 181728,00 35868,00
2012 472726,00 237449,00 228443,00 189255,00 35284,00

Συνολικά 
Φορολογικά 
Έσοδα

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κλπ

 Φόροι στο 
εισόδημα

Φόροι επί 
ατομικών 
εισοδημάτων ή 
εισοδημάτων 
νοικοκυριών

Φόροι επί των 
εισοδημάτων 
ή των κερδών 
επιχειρήσεων 



Έτος Χώρα
2003Γαλλία 419963,00 174174,00 160349,00 126303,00 34044,00
2004 446832,00 184315,00 169663,00 130709,00 38952,00
2005 468975,00 194667,00 178690,00 138797,00 39885,00
2006 495257,00 211655,00 194129,00 141783,00 52338,00
2007 511005,80 216728,00 197820,00 143158,00 54654,00
2008 520048,00 223583,00 204299,00 151370,00 52919,00
2009 479350,00 186862,00 166981,00 143245,00 23723,00
2010 500911,00 204728,00 183110,00 146333,00 36765,00
2011 540142,00 224580,00 201783,00 156194,00 45555,00
2012 566961,34 243388,34 218426,34 172073,04 45983,30
2003Πορτογαλία 32595,59 12035,47 11620,52 7456,39 3988,59
2004 32829,95 12401,11 11946,11 7495,87 4278,92
2005 35114,63 12662,26 12187,18 7934,25 4131,78
2006 37776,78 13851,79 13259,31 8450,25 4705,21
2007 40621,33 16084,39 15442,88 9279,78 6073,40
2008 40866,00 16644,24 15969,35 9597,51 6285,77
2009 36633,31 15146,35 14520,50 9631,18 4818,81
2010 38348,92 15222,26 14557,02 9626,46 4918,88
2011 40380,45 16881,91 16044,64 10505,58 5537,54
2012 38069,59 15272,49 14420,25 9790,15 4629,71
2003Γερμανία 466870,00 231900,00 225400,00
2004 468280,00 232150,00 225490,00
2005 479800,00 242270,00 234840,00 176840,00 55100,00
2006 516420,00 270500,00 262930,00 190450,00 68110,00
2007 562580,00 292850,00 285310,00 208060,00 71310,00
2008 577330,00 302730,00 295230,00 222960,00 66240,00
2009 552670,00 274590,00 267610,00 216010,00 47180,00
2010 554290,00 274090,00 266850,00 207990,00 54660,00
2011 597050,00 299840,00 292600,00 218910,00 66910,00
2012 622020,00 319390,00 312080,00 234580,00 72140,00

Συνολικά 
Φορολογικά 
Έσοδα

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κλπ

 Φόροι στο 
εισόδημα

Φόροι επί 
ατομικών 
εισοδημάτων ή 
εισοδημάτων 
νοικοκυριών

Φόροι επί των 
εισοδημάτων 
ή των κερδών 
επιχειρήσεων 



Έτος Χώρα
2003Ελλάδα 34535,00 13498,00 12751,00 7496,00 5016,00
2004 36778,00 14825,00 13963,00 8229,00 5556,00
2005 39736,00 16589,00 15725,00 9043,00 6402,00
2006 43233,00 16975,00 15724,00 9677,00 5689,00
2007 46977,00 18219,00 16890,00 10767,00 5704,00
2008 48298,00 18714,00 17432,00 11226,00 5875,00
2009 45823,00 19146,00 17422,00 11469,00 5689,00
2010 45001,00 17515,00 15587,00 9868,00 5446,00
2011 44959,00 18031,00 14620,00 9906,00 4377,00
2012 43996,00 19613,00 15929,00 13446,00 2174,00
2003Λουξεμβούργο 6999,91 3770,70 3582,50 1690,14 1892,37
2004 7250,12 3565,52 3396,54 1825,40 157115,00
2005 8151,12 4115,86 3914,26 2161,52 1752,73
2006 8730,10 4416,29 4226,17 2545,89 1680,28
2007 9598,09 4889,12 4654,99 2678,08 1976,90
2008 9973,25 5269,21 5039,65 3036,36 2003,30
2009 9831,41 5271,62 4991,74 2916,57 2075,17
2010 10537,69 5738,07 5467,29 3156,77 2310,51
2011 11081,80 6005,26 5687,87 3539,45 2148,42
2012 11861,11 6280,19 5951,95 369458,00 2257,37
2003Σλοβακία 7745,00 2884,35 2725,65 1303,89 1118,24
2004 8228,67 2753,30 2568,21 1207,99 1171,94
2005 9061,97 2959,94 2773,45 1301,07 1344,52
2006 9474,14 3332,97 3138,25 1377,95 1599,05
2007 10586,34 3789,72 3591,75 1567,25 1835,46
2008 11302,33 4338,21 4125,71 1832,24 2087,50
2009 9976,46 3469,26 3257,01 1524,29 1576,97
2010 10215,16 3535,91 3324,98 1513,42 1659,23
2011 11052,15 3782,91 3571,75 1729,36 1699,19
2012 11013,76 3967,13 3744,00 1862,07 1714,78

Συνολικά 
Φορολογικά 
Έσοδα

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κλπ

 Φόροι στο 
εισόδημα

Φόροι επί 
ατομικών 
εισοδημάτων ή 
εισοδημάτων 
νοικοκυριών

Φόροι επί των 
εισοδημάτων 
ή των κερδών 
επιχειρήσεων 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 Αυστρία
2 Μάλτα
3 Σλοβενία
4 Βέλγιο
5 Εσθονία
6 Ιρλανδία
7 Ολλανδία
8 Ισπανία
9 Φιλανδία
10 Ιταλία
11 Γαλλία
12 Πορτογαλία
13 Κύπρος
14 Γερμανία
15 Ελλάδα
16 Λουξεμβούργο
17 Σλοβακία
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