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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία ως κύριο στόχο έχει να αναλύσει και να συγκρίνει 

τη δομή του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας με άλλα βασικά φορολογικά 

συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να μελετήσει τη σχέση της 

φορολογίας με την αναδιανομή εισοδήματος περιγράφοντας παράλληλα τις 

κυριότερες τάσεις της φορολογίας στην Ευρώπη προσεγγίζοντας τη φορολογική 

νομοθεσία και τις διάφορες πρακτικές που εφαρμόζονται. Ο βασικός λόγος 

διεξαγωγής της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι διαρκείς φορολογικές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια τόσο στην χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που συνδέονται άμεσα με την οικονομική κρίση, 

θέμα μεγίστης σημασίας για την οικονομία γενικότερα. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε  βασίστηκε αφενός στη βιβλιογραφική επισκόπηση όπου 

αναπτύχθηκαν λεπτομερώς οι βασικές πτυχές του Ελληνικού φορολογικού 

συστήματος αλλά και της Βουλγαρίας, της Ισπανίας και του Μεγάλου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου και αφετέρου στην λεπτομερή ανάλυση και περιγραφή των 

φορολογικών συστημάτων και των πρόσφατων φορολογικών αλλαγών κάθε κράτους-

μέλους. Ταυτόχρονα ακολούθησε συνολική σύγκριση με την χρήση πινάκων για τους 

φορολογικούς συντελεστές, τα φορολογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ, την ποιότητα των 

υπηρεσιών, των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και των φορολογικών ελέγχων 

για το σύνολο των χωρών της Ευρώπης. Έπειτα από την παραπάνω σύγκριση 

προέκυψαν οι τελικές διαπιστώσεις σε σχέση με το Ελληνικό φορολογικό σύστημα 

καθώς και οι βασικές αλλά και ουσιαστικές αδυναμίες του που είναι η 

αναποτελεσματικότητα τη διοίκησης και η εκτεταμένη παραοικονομία και 

φοροδιαφυγή. Τέλος, η εργασία κλείνει με την παράθεση προτάσεων για την 

βελτίωση και αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος ώστε να προκύψει η 

φορολογική ανάπτυξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας αλλά και οι πολίτες 

της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικά 

 

Η φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο άντλησης δημοσίων εσόδων καθώς παρέχει 

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

τους. Το φορολογικό σύστημα αποτελεί ένα κεντρικό θεσμό ο οποίος επηρεάζει την 

κατανάλωση , την αποταμίευση , κατευθύνει τους διαθέσιμους επενδυτικούς πόρους 

και καθορίζει το επιχειρηματικό κλίμα κάθε κράτους. Ο τρόπος οργάνωσης και 

λειτουργίας του κάθε φορολογικού συστήματος έχει αντίκτυπο τόσο στο ίδιο όσο και 

στα υπόλοιπα κράτη. 

 Η διαμόρφωση των φορολογικών συστημάτων είναι μια σύνθετη διαδικασία 

στην οποία συντελούν οικονομικοί, νομικοί , διοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες 

ενώ οι επιδράσεις του κάθε φορολογικού συστήματος στο οικονομικό , κοινωνικό 

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

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

φορολογικών προνομίων ή κινήτρων , ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της 

φορολογικής διοίκησης αποτελούν αντικείμενα απόφασης από κάθε ξεχωριστό 

κράτος, με βασική προτεραιότητα τα εθνικά συμφέροντα. Η συγκεκριμένη εργασία 

μελετάει την διαμόρφωση των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης συγκρίνοντάς 

τα με το Ελληνικό φορολογικό σύστημα και χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το φορολογικό πλαίσιο της Ελλάδας με βάση 

την ελληνική βιβλιογραφία για την ανάπτυξη χρήσιμων και βασικών ορισμών και 

εννοιών. Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις κατηγορίες των φόρων 

και τη διάκρισή τους κάνοντας παράλληλα και ιστορική αναδρομή του φορολογικού 

συστήματος της χώρας μας σε βάθος χρόνου ενώ αναλυτική είναι και η αναφορά στις 

ισχύουσες διατάξεις και τους Νόμους που ακολουθούνται σήμερα. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε τρία διαφορετικά 

φορολογικά συστήματα χωρών της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Βουλγαρίας, της 

Ισπανίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Με τη μελέτη κυρίως 
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ξένης βιβλιογραφίας παρουσιάζονται λεπτομερή χαρακτηριστικά των συστημάτων οι 

κυριότεροι σημερινοί νόμοι και οι διατάξεις τους αλλά και τα γενικά χαρακτηριστικά 

της οργάνωσής τους. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η απαραίτητη επισκόπηση 

βιβλιογραφίας δηλαδή  αναλύονται οι βασικές πηγές που μελετήθηκαν και από τις 

οποίες αντλήθηκαν οι πληροφορίες για την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας. Οι πηγές αυτές είναι κυρίως άρθρα, εργασίες, μελέτες και 

έρευνες διαφόρων οικονομολόγων και επιστημόνων γενικότερα οι οποίοι 

ασχολήθηκαν στο παρελθόν με την φορολόγηση στην Ευρώπη. 

 Στο  τέταρτο κεφάλαιο αφού έχει πραγματοποιηθεί εκτενής ανάλυση των 

φορολογικών συστημάτων τόσο της χώρας μας όσο και κάποιων σημαντικών χωρών 

της Ευρώπης γίνεται μελέτη και σύγκριση των ευρωπαϊκών συστημάτων και 

συγκεκριμένα των φορολογικών συντελεστών ανά χώρα, το φορολογικό εισόδημα ως 

προς το ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

την ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων και τους διαφορετικούς τρόπους 

φορολογικών ελέγχων καθώς και το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Για την μελέτη αυτή 

παραθέτονται και κάποιοι πίνακες αλλά και κάποια διαγράμματα τα οποία 

συναντήσαμε στο διαδίκτυο από τα οποία μπορέσαμε να αντλήσουμε σημαντικά 

στοιχεία. 

 Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτυπώνονται κάποια 

συμπεράσματα που αφορούν το Ελληνικό φορολογικό σύστημα τις αδυναμίες και την 

πολυπλοκότητα του λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο όπου έγινε η σύγκρισή του με τα άλλα φορολογικά 

συστήματα της Ευρώπης. Έτσι, η εργασία αυτή κλείνει με κάποιες σημαντικές 

προτάσεις για την βελτίωση και αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της 

χώρας μας. 

 

 

 

 

 



10 
 

1.2 Το φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

 

Ανέκαθεν η άσκηση κρατικής εξουσίας συνδεόταν με την επιβολή κρατικών βαρών 

τα οποία αποτελούσαν και τις κύριες πηγές κάλυψης των δαπανών λειτουργίας της. 

Κεντρική θέση μεταξύ αυτών των πηγών άντλησης εσόδων για το κράτος έχει η 

φορολογία. Στην σύγχρονη εποχή το κοινωνικό κράτος έχει δαπάνες εξαιρετικά 

αυξημένες και άρα είναι αναγκαία η μετάθεση πόρων από την ιδιωτική οικονομία στο 

κράτος με αναγκαστικά χαρακτηριστικά μέσα, όπως ο φόρος. 

Διατυπωμένος από τον G. Jezé ο κλασικός ορισμός της έννοιας του φόρου 

έγινε αποδεκτός από την ελληνική επιστήμη: Σύμφωνα με αυτόν ο φόρος αποτελεί 

άμεση και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, που είναι 

αναγκαία για την κάλυψη των δημοσίων βαρών. Αναλυτικότερα  φόρος είναι η 

αναγκαστική εισφορά που καταβάλλουν οι ιδιώτες , χωρίς κάποια αντιπαροχή , την 

οποία εισπράττει το κράτος για την αντιμετώπιση των δημοσίων αναγκών του. 

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φόρου είναι τα εξής δύο: το ότι οι φόροι 

αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης των πόρων από τον ιδιωτικό τομέα στο 

κράτος και ότι είναι μονομερές μέσο δηλαδή χωρίς αντίστοιχη αντιπαροχή των 

δημόσιων φορέων προς τους ιδιωτικούς.
1
 

Η φορολογία, επίσης εκτός από ένα μέσο με το οποίο οι κυβερνήσεις 

χρηματοδοτούσαν δημόσιες δαπάνες επιβάλλοντας φόρους στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, χρησιμοποιείται ώστε να πραγματοποιηθούν με επιτυχία συγκεκριμένες 

οικονομικές δραστηριότητες όπως τη μείωση της ανεργίας ή την προώθηση της 

ανάπτυξης. Οι διάφοροι φόροι επιβάλλονται σύμφωνα με κάποιους βασικούς κανόνες 

που ρυθμίζουν το περιεχόμενο του φορολογικού δικαιώματος του κράτους και τον 

τρόπο ασκήσεως αυτού. Αυτό αποτελεί την «φορολογική νομοθεσία» που με την 

σειρά της αποτελεί μέρος του «φορολογικού δικαίου», δηλαδή νόμους με φορολογικό 

περιεχόμενο, νομολογία δικαστηρίων, εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών, 

διεθνείς συμβάσεις κ.α. 

Μέχρι και τις αρχές του αιώνα μας η φορολογία  είχε να επιτελέσει μία μόνο 

λειτουργία, την κάλυψη των δημοσίων δαπανών, την μεταβίβαση των αναγκαίων από 

τους ιδιώτες στο κράτος χωρίς να έχει οποιαδήποτε επίδραση στην οικονομική ζωή. 

                                                           
1
 Βελέτζας Γ. (2004), Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο.  
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Ειδικότερα η φορολογία δεν έπρεπε να έχει οποιαδήποτε επίδραση στη διανομή του 

εισοδήματος και η σχέση της με αυτό έπρεπε να παραμείνει αναλλοίωτη. 

Μεταγενέστερη όμως μελέτη ειδικών κατέληξε πως με όποιο τρόπο και αν είναι 

οργανωμένοι οι φόροι ενός φορολογικού συστήματος έχουν επίσης και τις εξής δυο 

λειτουργίες: α) οικονομικές διότι οι φόροι μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό 

εργαλείο στην επίλυση του προβλήματος της οικονομικής ύφεσης όπως και στην 

αντιμετώπιση των διαταραχών του οικονομικού συστήματος καθώς με την μείωση 

της φορολογίας υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των ιδιωτών 

και αυτή με τη σειρά της να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης των αγαθών, β) 

κοινωνικές διότι η φορολογία μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο του κράτους για την 

αντιμετώπιση του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος της ανισοκατανομής του 

πλούτου. Η βελτίωση της κατανομής του πλούτου είναι δυνατόν να επιδιωχθεί είτε 

μέσω της άμεσης είτε μέσω της έμμεσης φορολογίας με μεγαλύτερης σημασίας 

φορολογικό συντελεστή αυτόν του εισοδήματος. 

 

 

1.3  Ουσιώδη Στοιχεία του Φόρου 

 

 

1.3.1  Φορολογικοί Συντελεστές 

 

 

Ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα φορολογικής βάσης αποτελεί τον 

φορολογικό συντελεστή.
2
 Η διάκριση που γίνεται στους φορολογικούς συντελεστές 

είναι σε μέσους δηλαδή το συνολικό ποσό του φόρου που καταβάλλεται από τον 

υπόχρεο στο φόρο προς το συνολικό ποσό της φορολογητέας ύλης και σε οριακούς 

όπου αντίθετα είναι το επιπλέον ποσό φόρου που θα πρέπει να καταβάλλει ο 

υπόχρεος για την αύξηση της φορολογητέας ύλης κατά μία μονάδα. Είναι προφανές 

πως ο οριακός συντελεστής συμπίπτει με τον μέσο την αναλογική φορολογία ενώ 

στην προοδευτική φορολογία έχουμε μεγαλύτερο οριακό από μέσο συντελεστή. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Περδίκης Κ. (1986), Θεωρία της Φορολογίας. 
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1.3.2  Το Υποκείμενο του φόρου  

 

 

Το άτομο του οποίου τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό των φόρων αποτελεί το υποκείμενο του φόρου.
3
 Αν και συνήθως το 

υποκείμενο του φόρου είναι αυτό που έχει την υποχρέωση να καταβάλει τον φόρο 

στο δημόσιο υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό δεν είναι απαραίτητο ή 

υποχρεωτικό από τον νόμο. Το σύστημα που ισχύει στην χώρα μας είναι πως το 

υποκείμενο του φόρου μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο γεγονός 

αρκετά αμφισβητούμενο από πολλές κατευθύνσεις. 

 

 

1.3.3  Το Αντικείμενο του Φόρου 

 

 

Το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται ο φόρος που είναι υποχρεωμένος 

να καταβάλει ο φορολογούμενος αποτελεί το αντικείμενο του φόρου η αλλιώς την 

φορολογική βάση. Σήμερα αντικείμενο του φόρου αποτελούν όλα τα οικονομικά 

στοιχεία του υποκείμενου στο φόρο όπως το εισόδημα του, οι συναλλαγές του, η 

περιουσία του κ.α. 

 

1.3.4  Εξαιρέσεις και Απαλλαγές από τον Φόρο 

 

 

Πολλές είναι οι φορές που για λόγους κυρίως κοινωνικούς, οικονομικούς ή και 

πολιτικούς θεσπίζονται από το νόμο απαλλαγές και εξαιρέσεις από τον φόρο για 

ορισμένες περιπτώσεις πολιτών. Οι απαλλαγές αυτές μπορούν να συναντηθούν με τη 

μορφή της έκπτωσης ποσού του οφειλόμενου φόρου ή με τη μορφή της μη υποβολής 

στο φόρο αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις αυτές είναι 

πέραν της λογικής θεμελίωσης το νόμου και πραγματοποιούνται κατόπιν πιέσεων 

συγκεκριμένων πολιτικών και κοινωνικών ομάδων. 

 

 

 

                                                           
3
 Γεωργακόπουλος Θ.-Πατσουράτης Β. (1991), Δημόσια Οικονομική. 
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1.4  Διάκριση  των Φόρων στην Ελλάδα 

 

 

1.4.1  Η Διάκριση των Φόρων σε Σχέση με τη Φορολογική Βάση  

 

 

1.4.1.1 Πραγματικοί και προσωπικοί φόροι
4
 

 

 

Τα βασικά κριτήρια της διάκρισης αυτής είναι το ύψος της φορολογητέας 

ύλης καθώς και η προσωπική κατάσταση του φορολογούμενου. Έτσι πραγματικοί 

φόροι θεωρούνται  αυτοί που επιβάλλονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική 

κατάσταση του φορολογούμενου καθώς και η οικονομική του δύναμη. Είδη τέτοιων 

φόρων αποτελούν ο ΦΠΑ, ο Φόρος μεταβίβασης ακινήτων και άλλοι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης αφού για τον υπολογισμό τους δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της 

προσωπικής κατάστασης του φορολογούμενου. 

Αντίθετα, προσωπικοί φόροι θεωρούνται αυτοί που για τον υπολογισμό τους 

λαμβάνονται στοιχεία της προσωπικής κατάστασης του φορολογούμενου όπως η 

οικογενειακή κατάσταση, η συγγένεια με άλλον φορολογούμενο εν ζωή ή όχι, η 

ανάγκη για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης ή εκπαίδευσης των τέκνων κ.τ.λ. 

Στην κατηγορίας αυτής ανήκουν ο φόρος κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς αλλά φυσικά 

χαρακτηριστικό παράδειγμα για την κατηγορία αυτήν αποτελεί ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών προσώπων αφού δεν εξαρτώνται μόνο από το ύψος της φορολογητέας ύλης 

αλλά και από άλλους διάφορους προσωπικούς παράγοντες του φορολογούμενου. 

 

 

1.4.1.2 Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

 

 

Αποτελεί την πιο παλαιά διάκριση φόρων ενώ ένα από τα βασικά κριτήρια της 

διάκρισης είναι η δυνατότητα μετάθεσης του οικονομικού βάρους. Έτσι άμεσοι φόροι 

χαρακτηρίζονται αυτοί για την βεβαίωση των οποίων πραγματοποιούνται 

ονομαστικοί κατάλογοι προερχόμενοι από σταθερού χαρακτήρα πηγές με σταθερή 

δηλαδή φορολογική ύλη όπου η ανανέωση της γίνεται με κάποια περιοδικότητα. 

Βασικός φόρος της κατηγορίας αυτής είναι ο φόρος εισοδήματος και γενικά φόροι 

                                                           
4
 Θεοχαρόπουλος Λ. (2002), Φορολογικό Δίκαιο Α΄Γενικό 
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που το αντικείμενό τους δηλώνει με τρόπο άμεσο την ύπαρξη της φοροδοτικής 

ικανότητας. 

Από την άλλη πλευρά, ως έμμεσοι φόροι χαρακτηρίζονται αυτοί που 

εισπράττονται χωρίς ονομαστικούς καταλόγους με βασικότερους στην κατηγορία 

αυτή τους φόρους κατανάλωσης και γενικά φόρους που επιβάλλονται και έμμεσα 

μόνο φανερώνεται η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου. 

Γενικότερα, η διάκριση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους είχε στο παρελθόν 

πρακτική σημασία ενόψει διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας. Αντιθέτως σήμερα αποφεύγεται η χρήση των όρων αυτών στις 

συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και αναφέρονται ρητά οι φόροι στους 

οποίους έχουν εφαρμογή οι συμβάσεις. Η διάκριση σε άμεσους και έμμεσους φόρους 

έχει σήμερα πρακτική σημασία ενόψει του ότι το άρθρο 93 προβλέπει τη δυνατότητα 

εναρμόνισης μόνο των έμμεσων και όχι των άμεσων φόρων. 

 

 

 

1.4.2 Η Διάκριση των Φόρων με Βάση τη Μέθοδο Υπολογισμού 

 

 

1.4.2.1  Πραγματικοί και τεκμαρτοί φόροι  

 

 

Η διάκριση αυτή γίνεται με βάση τον τρόπο καθορισμού της φορολογητέας 

ύλης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Λόγω της μεγάλης φοροδιαφυγής που 

συναντάται θεσπίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις η φορολογική υποχρέωση του 

φορολογούμενου  να προσδιορίζεται με βάση ορισμένα τεκμήρια. Σε αυτή την 

περίπτωση, η φορολογητέα ύλη προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία του 

φορολογούμενου τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ύπαρξης συγκεκριμένης 

φοροδοτικής ικανότητας. Σε γενικές γραμμές λαμβάνονται υπόψη εσωτερικά 

τεκμήρια με βάση τους συντελεστές καθαρού κέρδους για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες αλλά και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που όμως η 

χρήση τους μπορεί να κρύβει κινδύνους ανακρίβειας ενώ για τον λόγο αυτόν πρέπει η 

χρήση τους να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. 

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της πραγματικής φορολογίας όπου η 

φοροδοτική ικανότητα υπολογίζεται με βάση την πραγματική φορολογητέα ύλη και 
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όχι την τεκμαρτή έχουμε κάποια βασικά παραδείγματα όπως η παρακράτηση φόρου 

από τον εργοδότη στην πηγή των μισθωτών και των συνταξιούχων από τον εκάστοτε 

ασφαλιστικό οργανισμό και την απόδοσή του στο κράτος. 

Εδώ συναντάται μία ακόμη διάκριση σε ειδικευμένους φόρους οι οποίοι 

επιβάλλονται με βάση την αξία του αντικειμένου της φορολογίας όπως οι φόροι 

εισοδήματος, δωρεών, κληρονομιών κ.λπ. αλλά και οι ειδικευμένοι φόροι οι οποίοι 

είναι αυτοί που επιβάλλονται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που καθορίζονται από 

τον νόμο όπως ο όγκος, το βάρος και χρησιμοποιούνται συνήθως στην φορολογία 

οινοπνεύματος κ.λπ. 

Τελευταία διάκριση των φόρων είναι αυτήν σε αναλογικούς και προοδευτικούς 

με βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές. Οι αναλογικοί φόροι είναι αυτοί όπου οι 

συντελεστές παραμένουν σταθεροί ανεξαρτήτως του ποσού της φορολογητέας ύλης 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα την φορολογία εισοδήματος των εταιριών όπου ο 

συντελεστής 26% είναι σταθερός ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος. Οι 

προοδευτικοί φόροι είναι αυτοί των οποίων ο συντελεστής αυξάνει ανάλογα με την 

αύξηση της φορολογητέας ύλης με βασικό παράδειγμα την φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων όπου οι συντελεστές κυμαίνονται από 0%-42% σύμφωνα με την 

κλιμάκωση του φορολογητέου εισοδήματος. 

 

 

 

1.5   Ιστορική Αναδρομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα 

 

 

Το Ελληνικό Κράτος από την απελευθέρωσή του το 1821 έως και σήμερα έχει 

εφαρμόσει και επιβάλλει τεράστιο αριθμό νόμων σχετικά με την φορολόγηση των 

πολιτών. Οι νόμοι που ίσχυαν σε όλη την διάρκεια καθώς και αυτοί που ισχύουν 

σήμερα είναι κυρίως επηρεασμένοι από φορολογικά συστήματα χωρών της Ευρώπης 

όπως η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία. 

Αρχικά το 1919 η Ελλάδα ψηφίζει και εφαρμόζει  το Νόμο 1640/3.3.1919 

σχετικά με την φορολόγηση των καθαρών προσόδων όπου αποτέλεσε και την αρχή 

της οργάνωσης και θέσπισης ενός φορολογικού συστήματος για την χώρα ενώ 

παράλληλα θεωρήθηκε και ένα από τους δικαιότερους φορολογικούς νόμους καθώς η 



16 
 

φορολογική μεταρρύθμιση αυτή βελτίωσε σημαντικά τις όποιες αδικίες υπήρχαν 

προηγουμένως.
5
 Η αναλυτική φορολογία εισοδήματος ήταν το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα αυτού του Νόμου καθώς όποιος εμφάνιζε εισόδημα από δύο διαφορετικές 

πηγές είχε και την υποχρέωση να υποβάλλει δύο διαφορετικές δηλώσεις και να 

φορολογηθεί ξεχωριστά.  

Μετά από τριανταπέντε χρόνια της θέσπισης αυτού του Νόμου έρχονται να τον 

αντικαταστήσουν το Νομοθετικό Διάταγμα 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος 

των φυσικών προσώπων το οποίο προέβλεπε επιβολή φόρου επί του συνολικού 

εισοδήματος σε αντίθεση με τον προηγούμενο Νόμο που ίσχυε μέχρι τότε και το 

Νομοθετικό Διάταγμα 3843/1958 περί φορολογίας εισοδήματος των νομικών 

προσώπων. Τα δύο αυτά Διατάγματα εφαρμόστηκαν από το κράτος έως το 1989 με 

τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις και μετατροπές που απαιτούσε η εκάστοτε 

φορολογική χρονική περίοδος, ενώ η ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος 129/1989 

έφερε αυτόματα και την κωδικοποίηση των δύο αυτών Νόμων σε ένα νομοθετικό 

κείμενο με ονομασία «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» (Κ.Φ.Ε.) με 104 άρθρα 

συνολικά από τα οποία τα ογδόντα πέντε πρώτα αφορούσαν την φορολογία 

εισοδήματος των φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα δεκαεννιά αφορούσαν αυτήν 

των νομικών προσώπων. 

Αργότερα με νέα κωδικοποίηση εφαρμόζεται στο Ελληνικό Κράτος ο Νόμος 

2238/1994 που αποτελούσε και τον βασικό κορμό του φορολογικού συστήματος για 

αρκετά χρόνια μέχρι και τις ισχύουσες διατάξεις που θα μελετηθούν παρακάτω. 

Σύμφωνα με τον Νόμο αυτόν ο φόρος των φυσικών προσώπων είναι προοδευτικός, 

απόλυτα προσωπικός και επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα ενώ ο φόρος νομικών 

προσώπων είναι αναλογικός των κερδών. Παράλληλα καθιερώνεται αφορολόγητο 

όριο εισοδήματος και τα εισοδήματα φορολογούνται ανάλογα με την πηγή τους 

δηλαδή διακρίνονται σε εισοδήματα από: ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές 

επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια 

επαγγέλματα και κάθε άλλη πηγή. 

Ενδεικτικά παραθέτονται οι φορολογικοί συντελεστές που ίσχυαν την 

τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα τόσο για τις ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμούς και 

Αλλοδαπές Εταιρίες όσο και για τις ΟΕ, ΕΕ και Κοινωνίες Αστικού Δικαίου. 

                                                           
5
 Γκίνογλου Δ. (2004), Λογιστική Εταιρειών: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων. 
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Πίνακας: 1 Φορολογικοί Συντελεστές Νομικών Προσώπων(α)  

                                          Συντελεστής        Συντελεστής 

Χρήση                ΑΕ             παρ/σης                παρ/σης 

                                          μερισμάτων          αμοιβών Δ.Σ. 

ΕΠΕ 
 

  

Ε

Π

Ε 

ΛΟΙΠΕΣ 

- 

άρθρου 

109 

ΚΦΕ 

2013                  26%                  10%                      40%          26% 
 

    

2012                  20%                  25%                      35%          20% 
 

    

2011                  20%                  25%                      35%          20% 
 

    

2010                  24%                  21%                      35%          24% 
 

    

2009                  25%                  10%                      35%          26% 
 

    

2008                  25%                  10%                      25%          25% 
 

    

2007                  25%                    -                          25%          25% 
 

    

2006                  29%                    -                          29%          29% 
 

    

2005                  32%                    -                          32%          32% 
 

    

2004                  35%                    -                          35%          35% 
 

    

2003                  35%                    -                          35% 
           35% 

 
    

 

 

 

Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές 

ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 

προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου.
6
 Οι διατάξεις αυτές 

εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι 

ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, 

ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Με την παρακράτηση 

αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

εισοδήματα. Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα 

έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο 

της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, από το φόρο που 

υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της 

                                                           
6
 www.taxheaven.gr 
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παραγράφου 6 του άρθρου 54 του νόμου 2238/1994, αφαιρείται το μέρος του φόρου 

που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια 

κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές. 

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε 

εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η 

καταβάλλουσα τα κέρδη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία είναι θυγατρική, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει 

παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου του προηγούμενου εδαφίου 

επιστρέφεται σε αυτό κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέμει σε 

εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, επιστρέφεται ο φόρος που έχει 

παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας κατά το μέρος που αναλογεί στα 

μερίσματα που διανέμει προς το Δημόσιο. 

 

Πίνακας: 2 Φορολογικοί Συντελεστές Νομικών Προσώπων(β)
7
 

Κοινωνίες 

  Χρήση           ΟΕ-ΕΕ  Αστικού          Κοινοπραξίες 

Δικαίου 

ΕΠΕ 

2013                         50000  26%                   

        Υπερβάλλον             33% 
 

2012                20%                  20%                      25%                                                     

2011                20%                  20%                      25%  

2010                20%                  20%                      25%  

2009                20%                  20%                      25%  

2008                20%                  20%                      25%  

2007                20%                  20%                      25%  

2006                22%                  22%                       29%  

2005                24%                  24%                      32%  

2004                25%                  25%                      35%  

2003                25%                  25%                      35%  
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Οι συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος φυσικών προσώπων που 

ίσχυαν μέχρι και το Οικονομικό Έτος 2013 είναι:  

 

 

 

Πίνακας: 3 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων 

Κλιμάκιο 

Εισοδήματος 

Φορολ. 

συντελεστής 

% 

Φόρος 

κλιμακίου 
Σύνολο 

(ευρώ)   (ευρώ) 
Εισοδήματος Φόρου 

(ευρώ) (ευρώ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7000 10 
700 

  
12.000 

700 

  

4.000 18 
720 

  
16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άνω των 

100.000 
45       

 

 

 

 

Όπως είναι φυσικό σε συνδυασμό με τους παραπάνω συντελεστές υπήρχαν και 

κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις για την μείωση του φόρου ή την αύξηση του 

αφορολόγητου κυρίως λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια.
8
 Αναφορικά, στο 

παραπάνω οικονομικό έτος ο νόμος για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για 

τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή 

συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο 

ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, 

πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες 
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και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν 

υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. 

 

1.6 Ισχύουσες Διατάξεις 

 

1.6.1 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.
9
 

 

1.6.1.1 Γενικές Διατάξεις  

 

 Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) σύμφωνα με τον Νόμο 

4172/2013 , ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: α) των φυσικών προσώπων, β) 

των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. Επίσης, ρυθμίζει 

τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον 

Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την 

προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του. 

 Ως υποκείμενο του φόρου νοείται ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική 

κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που 

προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που 

αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος καθώς και ο φορολογούμενος που δεν 

έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο 

εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο 

φορολογικό έτος. Το φορολογητέο εισόδημα αυτό είναι το εισόδημα που απομένει 

μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα. Γενικότερα ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες 

κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από 

κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 
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1.6.1.2 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013, φόρος εισοδήματος φυσικών 

προσώπων είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα 

φυσικά πρόσωπα. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο 

πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπολογισμού του εισοδήματος μισθωτών και 

συνταξιούχων υπάρχουν εξαιρέσεις όπως στην περίπτωση της αποζημίωσης εξόδων 

διαμονής και σίτισης και της ημερήσιας αποζημίωσης που έχουν καταβληθεί από τον 

εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

εργοδότη, η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για 

υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από 

τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, το επίδομα αλλοδαπής που 

χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων 

πολιτικών υπηρεσιών, οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες 

επιβάλλονται με νόμο καθώς και άλλες περιπτώσεις. 

 Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται 

σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Πίνακας: 4 Κλίμακα Φορολογίας Φυσικών Προσώπων 
10

 

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%) 

< 25.000 22% 

25.000,01 έως και 42.000 32% 

> 42.000 42% 

 

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την τη παραπάνω κλίμακα κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) 

ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός 

χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων 
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εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος 

φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός 

(21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια 

(1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. Όταν το φορολογητέο εισόδημα 

υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση 

φόρου. Εκτός όμως από αυτές τις μειώσεις φόρου υπάρχουν και πρόσθετες μειώσεις 

φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ που προβλέπεται για εξαρτώμενα μέλη του 

φορολογούμενου όπως πρόσωπα με αναπηρία, ανάπηροι αξιωματικοί, θύματα 

πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών κ.λπ. 

Στην συνέχεια υπάρχουν και οι μειώσεις φόρου  για ιατρικές δαπάνες γενικά 

όπου το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%) για το σύνολο 

των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 

πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου ενώ 

παράλληλα το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να 

υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ. Περαιτέρω μείωση φόρου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση δωρεάς όπου το ποσό του φόρου μειώνεται 

κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται 

στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ ενώ το συνολικό 

ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του 

φορολογητέου εισοδήματος. 

 

1.6.1.3 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων  

 

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των 

εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών 

δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα 

έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την 

πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της 

εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.  Το 

κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος 
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με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με 

το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με 

τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλίμακα: 

 

Πίνακας: 5  Κλίμακα Φορολογίας Νομικών Προσώπων 

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%) 

< 50.000 26% 

> 50.000 33% 

 

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης 

Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο 

φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 

μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά 

τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 

δεκατρία τοις εκατό (13%) ενώ τέλος το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της 

παραγράφου 4 του άρθρου 21 φορολογείται με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό 

(33%). 

 

1.6.1.4  Φόρος Εισοδήματος από Κεφάλαιο 

 

  Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα 

φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη 



24 
 

μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη 

περιουσία. 

Ο όρος μερίσματα σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, 

ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν 

απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά 

δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες 

συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι 

συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε 

είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές 

διανεμόμενο ποσό και φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 

Ο όρος τόκοι σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε 

είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, 

κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους 

δανειακή σχέση και φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων 

γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 

Ο όρος δικαιώματα σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη 

χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 

εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση 

ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και διάφορα 

άλλα και φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%). 

Ο όρος εισόδημα από ακίνητη περιουσία σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε 

είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων και φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα: 
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Πίνακας: 6  Κλίμακα Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής (%) 

< 12.000 11% 

> 12.000 33% 

 

 

1.6.2  Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
11

 

 

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας καθορίζει τη διαδικασία 

προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, που ορίζονται 

στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την 

κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Οι διατάξεις του Κώδικα 

ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.), φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας, κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή 

χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος 

του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις και για τις χρηματικές 

κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα. 

Γενικότερα, η ψήφιση του Νόμου αυτού και η εφαρμογή του Κώδικα σκοπό 

έχει να καθορίσει νέες ρυθμίσεις αλλά και να τροποποιήσει κάποιες από τις ήδη 

υπάρχουσες σχετικά με θέματα όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και οι 

προθεσμίες αυτών, ο προσδιορισμός φόρου, οι διατάξεις κατά της φοροδιαφυγής, η 

πληρωμή και επιστροφή φόρου, οι παραβάσεις φοροδιαφυγής, τα πρόστιμα 

εκπρόθεσμης καταβολής ή ανακριβούς δήλωσης, η πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία 

κ.λπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

2.1 Εισαγωγικά 

 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας συνάντησα μεγάλο αριθμό 

μελετών αλλά και ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από οικονομολόγους αλλά και 

πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας 

αλλά και των φορολογικών συστημάτων της ευρύτερης Ευρώπης. Λόγω της 

επίδρασης του συγκεκριμένου θέματος στη διάρθρωση της οικονομίας και γενικότερα 

των κρατικών εσόδων συναντάμε διάφορες μελέτες σύγκρισης των Ευρωπαϊκών 

φορολογικών συστημάτων αλλά και αυτών με διάφορα άλλα κράτη τρίτων χωρών. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι μετρήσεις αυτές είναι κάτι απλό και εύκολο καθώς 

το φαινόμενο αυτό απαιτεί συστηματική ερευνητική προσπάθεια. 

 

2.2 Φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 Ανατρέχοντας σε σχετική βιβλιογραφία συναντάμε μελέτες και έρευνες 

κυρίως σχετικά με τον εντοπισμό των διαφορών των φορολογικών συστημάτων σε 

σχέση με τους φορολογικούς συντελεστές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα 

πληροφοριακά συστήματα καθώς και με την φοροδιαφυγή και τον έλεγχο. Πιο 

αναλυτικά, οι Λεβέντη Χρύσα, Ματζαγάνης Μάνος και Φλεβοτόμου Μαρία (2013) 

με την έρευνά τους επιχειρούν να παρουσιάσουν την προσπάθεια δημοσιονομικής 

εξυγίανσης συγκρίνοντας ένα μεγάλο δείγμα δεδομένων που αφορούν τη φορολογία 

εισοδήματος  στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα εισοδήματα τη Ευρώπης. Με τα 

δεδομένα αυτά καταλήγουν σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το μέγεθος και την 

κατανομή του φόρου εισοδήματος καθώς και το μέγεθος της εξάπλωσης της 
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φοροδιαφυγής στην χώρα μας με υψηλή εισοδηματική ανισότητα και πολύ 

χαμηλότερη προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος. 

 Στη συνέχεια, υπάρχει η έρευνα των James Alm και Benno Torgler (2005) 

που προσπαθεί να αναλύσει την φορολογική συμπεριφορά και συμμόρφωση των 

χωρών διερευνώντας τις αξίες και τους κοινωνικούς κανόνες καθώς και την αδυναμία 

των πρότυπων οικονομικών μοντέλων συμμόρφωσης των φορολογούμενων που 

στόχο έχουν να εξηγήσουν αυτές τις διαφορές. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από 

το World Values Survey για έναν μεγάλο αριθμό χωρών και αναλύοντας τα 

καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι χώρες της Ευρώπης  έχουν αισθητά χαμηλότερη 

φορολογική συνείδηση από ότι αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και γενικότερα 

επισημαίνουν με τα αποτελέσματά τους την ισχυρή αρνητική συσχέτιση του μεγέθους 

της παραοικονομίας και του φορολογικού ηθικού των Ευρωπαϊκών χωρών. 

 Η Kristjana Jace (2013) με την εμπειρική έρευνα που πραγματοποίησε 

προσπάθησε να μελετήσει την αύξηση της φοροδιαφυγής τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

όσο και σε Ελληνικό. Κάνοντας ανάλυση του φορολογικού συστήματος της χώρας 

μας αλλά και στα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην φοροδιαφυγή μέσω μίας 

εκτεταμένης έρευνας σε ένα ευρύ δείγμα επιχειρήσεων οδηγείται σε κάποια πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το ύψος της φοροδιαφυγής που επικρατεί στην 

Ελλάδα και ποια είναι τα εταιρικά χαρακτηριστικά με τα οποία συνδέεται τονίζοντας 

πως το ύψος του γενικού συνόλου του ενεργητικού επηρεάζει αρνητικά το ύψος της 

φοροδιαφυγής. 

 Ο Κουγέας Βασίλης (2012) μελετώντας σε βάθος την φορολογική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κυρίως και την άρνηση τους στην άμεση προσαρμογή 

στις μεταβολές των φορολογικών συστημάτων και της φορολογικής νομοθεσίας 

διαπιστώνει την ανάπτυξη του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών. Σύμφωνα με τα όσα γράφει το αποτέλεσμα του φορολογικού ανταγωνισμού 

ήταν να τεθεί ως πρωταρχικός στόχος για τους επενδυτές η φοροδιαφυγή και κατά 

συνέπεια να βρεθεί ο τρόπος αποφυγής και μείωσης του φαινομένου αυτού μέσω 

νομοθεσίας που να αφορά και να τηρεί ολόκληρη η Κοινότητα. Με την εφαρμογή 

όμως της κατάλληλης νομοθεσίας που εφαρμόστηκε τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και 

από τρίτες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μετά από εκτενή 

έρευνα καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα κάποιων θεωρητικών που υποστηρίζουν ότι 



28 
 

είναι αναποτελεσματική λόγω των πολλών κενών και παραλείψεων που δίνουν χώρο 

στους πολίτες να φοροδιαφεύγουν παρά την εφαρμογή των οδηγιών. 

 Θέλοντας να μελετήσω κάποια στοιχεία σχετικά με το επίπεδο της 

φοροδιαφυγής τόσο των φυσικών προσώπων  όσο και των επιχειρήσεων συνάντησα 

μεγάλο αριθμό ερευνών. Η φοροδιαφυγή αποτελεί εξ ορισμού παράνομη 

δραστηριότητα και συνεπάγεται κίνδυνο εντοπισμού και επιβολής ανάλογης 

τιμωρίας. Έτσι το πρόβλημα του φορολογούμενου, όπως και του διαχειριστή ενός 

χαρτοφυλακίου, είναι ποιο ποσοστό του δεδομένου εισοδήματος του θα δηλώσει στις 

φορολογικές αρχές, αισθανόμενος ως προς αυτό ασφαλής αλλά χωρίς κάποια 

απόδοση, και ποιο θα αποκρύψει, κερδίζοντας σε φόρους αλλά και αναλαμβάνοντας 

κίνδυνο εντοπισμού και τιμωρίας. Η επιλογή του πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη χρησιμότητα του, η οποία υποτίθεται ότι εξαρτάται 

από το διαθέσιμο εισόδημα του σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Allingham και 

Sandmo (1972). Επίσης οι ίδιου τονίζουν πως η θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση ότι 

τα άτομα συμπεριφέρονται ορθολογικά, δεν τους αρέσει ο κίνδυνος και επιδιώκουν 

να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα τους ακολουθώντας τα αξιώματα της θεωρίας 

επιλογής υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι προφανές ότι 

άτομο θα δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα εάν η αναμενόμενη ποινή ανά μονάδα 

αδήλωτου εισοδήματος είναι μικρότερη από τον κανονικό συντελεστή φόρου 

εισοδήματος. Επίσης όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, 

καθώς και η επιβαλλόμενη ποινή τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολογική 

συμμόρφωση. 

 Ο Yitzhaki (1974) αναφέρει πως η σχέση μεταξύ εισοδήματος και 

φορολογικής συμμόρφωσης είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι η προβλεπόμενη 

ποινή υπερβαίνει το 100%, ενώ εάν είναι μικρότερη αυτή η σχέση καθίσταται 

αβέβαιη. Επομένως, µε την υπόθεση ότι οι ποινές επιβάλλονται όχι στο εισόδημα 

αλλά στον µη καταβαλλόμενο φόρο προκύπτει θεωρητικά ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικής συμμόρφωσης ενώ παραπέρα 

έχουν αναπτυχθεί υποδείγματα που ενσωματώνουν  στην ανάλυση το γεγονός ότι οι 

κυρώσεις ποικίλουν από απλά πρόστιμα έως ποινική δίωξη, ανάλογα µε το ύψος της 

φοροδιαφυγής. 
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 Παράλληλα συναντάμε και τα συμπεράσματα τους Isachsen και Strom (1985), 

που καθίστανται λιγότερο σαφή εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι επιτυχής 

φοροδιαφυγή σημαίνει ότι αλλάζει το καθαρό εισόδημα του φοροφυγάδα και έτσι 

πιθανό να αλλάξει τις ώρες εργασίας του, πράγμα που επιδρά στο πραγματικό όσο και 

στο δηλωμένο εισόδημα του. Με άλλα λόγια το εισόδημα δεν μπορεί να θεωρείται, 

όπως παραπάνω, δεδομένο αλλά προσδιορίζεται ταυτόχρονα µε τη φοροδιαφυγή. 

Υπό αυτές τις συνθήκες οι σχέσεις μεταξύ φοροδιαφυγής και μεταβλητών που μπορεί 

να αποτελέσουν εργαλεία πολιτικής, όπως είναι οι φορολογικοί συντελεστές, τα 

πρόστιμα, καθίστανται περισσότερο αμφίβολες, μιας και οι δυνατές επιδράσεις 

μεταβολών των τελευταίων συχνά έχουν αντίθετες κατευθύνσεις. Με την 

αλτρουιστική προσέγγιση ο φορολογούμενος δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη 

δική του ευημερία αλλά και για την ευημερία του συνόλου. Έτσι γνωρίζοντας ότι µε 

τη φοροδιαφυγή του μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι της κοινωνίας αναλαμβάνει ένα 

µη χρηματικό κόστος που εκδηλώνεται µε ζημία της προσωπικότητάς του που 

υφίσταται σε περίπτωση σύλληψης και στιγματισμού από την κοινή γνώμη. Η ένταση 

αυτού του στίγματος είναι προφανές ότι επηρεάζεται θετικά από την έκταση της 

φοροδιαφυγής στην κοινωνία. Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί ότι η υπόθεση ότι ο 

φορολογούμενος αποφασίζει να φοροδιαφύγει συγκρίνοντας το χρηματικό όφελος 

από τη φοροδιαφυγή µε τις πιθανές ποινές δεν επαρκεί μιας και αγνοεί τη στάση και 

συμπεριφορά των ατόμων απέναντι στους φόρους. 

 Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες εστιάζουν σε θέματα κουλτούρας και 

φοροδιαφυγής όπως οι DeBacker και οι άλλοι (2013) μελετούν το κατά πόσο 

επιχειρήσεις µε ιδιοκτήτες από χώρες µε υψηλή διαφθορά φοροδιαφεύγουν. Τα 

αποτελέσματα τους επιβεβαιώνουν την υπόθεση αναδεικνύοντας τη σημαντικότατα 

πολιτισμικών  παραμέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Παρόμοια 

έρευνα που αφορούσε 31 χώρες και περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις 

επιβεβαίωσαν την σημαντικότητα παραγόντων που σχετίζονται µε την κουλτούρα 

κάθε χώρας. Ερευνώντας την συμπεριφορά πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Νιγηρία 

αποδεικνύουν ότι οι τελευταίες εμπλέκονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και 

φοροδιαφυγής µε οποιοδήποτε κόστος. 

 Σχετική επιπλέον έρευνα σημειώνεται από τον Apel (1994) που διερεύνησε τη 

σχέση ανάμεσα στη µη συμμόρφωση φορολογικής συμπεριφοράς και στον τύπο 
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νομιμότητας της επιχείρησης, δείχνει τη συσχέτιση των εταιριών µη φορολογικής 

συμμόρφωσης µε τη φθορά κυβέρνησης και τις εγκληματικές ενέργειες. Από την 

άλλη αναφέρεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στη φορολογική 

συμμόρφωση ,δείχνοντας ότι η πιθανότητα φορολογικής συμμόρφωσης είναι 

επιτυχής όταν οι διαφορές ανάμεσα στις επίσημες και ανεπίσημες οικονομικές 

καταστάσεις είναι μεγάλες, ενώ παράλληλα αποδεικνύει ότι η υπέρβαση ορίου του 

ανεπίσημου εισοδήματος από το φορολογικό εισόδημα είναι θετικά συσχετιζόμενο µε 

τις διευθετήσεις φορολογικού ελέγχου. 

 Για τη χώρα µας οι εργασίες μέτρησης της φοροδιαφυγής, καθώς και των 

αιτίων που την προκαλούν, είναι είτε αποσπασματικές είτε υιοθετούν αμφίβολης 

καταλληλότητας για την ελληνική περίπτωση μεθοδολογίες και το όλο θέμα 

παραμένει εν πολλοίς αδιερεύνητο. Παλαιότερη μελέτη του ΚΕΠΕ από τους 

Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος και Ράπανος (1995), συγκρίνοντας τη φορολογική 

βάση µε τα αντίστοιχα πραγματοποιηθέντα έσοδα από Φόρο Προστιθέμενη Αξίας 

(ΦΠΑ), έκανε θεμελιωμένη εκτίμηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ για το 1988, την 

οποία εκτιμά για το σύνολο των κλάδων στο 38% των πραγματικών φορολογικών 

εσόδων του αντίστοιχου έτους, ενώ διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές ως προς τη 

φοροδιαφυγή μεταξύ των κλάδων. Στην ίδια μελέτη γίνεται επισκόπηση των 

ολιγάριθμων παλαιότερων προσπαθειών για εκτίμηση του μεγέθους της 

φοροδιαφυγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

3.1 Εισαγωγικά 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναλυτική αναφορά στα τρία διαφορετικά φορολογικά 

συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Βουλγαρίας, 

της Ισπανίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Με τη μελέτη κυρίως 

ξένης βιβλιογραφίας θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης των κυριότερων 

χαρακτηριστικών των συστημάτων όπως οι κυριότεροι νόμοι, οι διατάξεις τους αλλά 

και τα χαρακτηριστικά της οργάνωσής τους γενικότερα. 

 

3.2  Το Φορολογικό Σύστημα της Βουλγαρίας 

 

3.2.1 Βασικά Στοιχεία του Συστήματος
12

 

 

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2007 

αρχίζει ουσιαστικά και η προσαρμογή του φορολογικού συστήματος της Βουλγαρίας 

στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών-μελών που την 

απαρτίζουν. Κύριος στόχος της αλλαγής αυτής αποτέλεσε η διαφάνεια του 

συστήματος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. αλλά και η βελτίωση των συνθηκών για 

αύξηση της επιχειρηματικότητας με πρώτη βασική αλλαγή την κατάργηση της 

προοδευτικής φορολογικής κλίμακας και την θέσπιση ενός ενιαίου συντελεστή δέκα 

τοις εκατό 10% ο οποίος ισχύει για την φορολόγηση τόσο των φυσικών όσο και των 

νομικών προσώπων. 

                                                           
12

 www.oecd.org 
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Με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την θέσπιση του Νόμου αυτού 

εμφανίζονται κάποιες βασικές αλλαγές κυρίως διευκολύνσεις για τα νομικά πρόσωπα 

που ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Βουλγαρία. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Νόμος εισάγει κάποιες εξαιρέσεις σχετικά με τις προκαταβολές των 

φόρων των επιχειρήσεων αλλά και κάποιες απαλλαγές φόρου για ορισμένες δαπάνες 

ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα να αφαιρούνται ελλείμματα απογραφής σε 

κάποιες επιχειρήσεις. Παράλληλα υπάρχει διεύρυνση ορισμένων έμμεσων διανομών 

των κερδών ενώ γενικότερα με την κατάργηση της προοδευτικής κλίμακας φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων με τον ενιαίο συντελεστή εμφανίζεται σαφή 

ελάφρυνση των φυσικών προσώπων από 10% έως και 14% σε ορισμένες περιπτώσεις 

φορολογούμενων. 

 

3.2.1.1 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
13

 

 

Η φορολογική διοίκηση της Βουλγαρίας προσπαθώντας  να ακολουθήσει τα 

πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισε πως το εισόδημα των φυσικών προσώπων θα 

φορολογείται όταν οι υπόχρεοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και ο φόρος θα 

επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου είτε αυτό προήλθε από την 

Βουλγαρία είτε από άλλη χώρα. Στην περίπτωση που το εισόδημα προέλθει από χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από κάποιες άλλες όπως η Ιαπωνία, η Νότια 

Κορέα, το Ισραήλ, η Κίνα, το Κουβέιτ, η Ρωσία, η Συρία κ.λπ. με τις οποίες η 

Βουλγαρία έχει συνάψει συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας  τότε ο 

φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να φορολογηθεί μόνο στην μία χώρα. 

Βασικές εξαιρέσεις φορολόγησης του εισοδήματος κατά τη διάρκεια του 

έτους αποτελούν τα εισοδήματα από πώληση ιδιοκτησιών, από υποτροφίες για 

εκπαίδευση, από τόκους καταθέσεων σε εγχώριες και ξένες τράπεζες κ.α. 

Συγκεκριμένα, ο σχετικός Νόμος αναφέρει πως το εισόδημα φορολογείται όταν 

προέρχεται από όλες τις πηγές εισοδήματος μέσα σε ένα φορολογικό έτος με 

εξαίρεση το εισόδημα που είναι μη φορολογήσιμο δυνάμει ενός νόμου όπως στις 

περιπτώσεις  που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το φορολογικό ετήσιο εισόδημα 

                                                           
13

 Κοντοπούλου Φ.(2011), Σύγκριση φορολογικού συστήματος Ελλάδας-Βουλγαρίας.   
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περιλαμβάνει όλα τα μετρητά αλλά και τα σε είδος εισοδήματα χωρίς την πρόσθεση 

των αφορολόγητων εισοδημάτων που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Πριν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο υπολογισμός 

του φορολογητέου εισοδήματος γινόταν μετά την αφαίρεση κάποιων συγκεκριμένων 

ποσών που όριζαν οι ισχύουσες διατάξεις όπως οι κοινωνικές δαπάνες προς όφελος 

του εργοδότη διότι φορολογούνταν με τον φόρο εταιρικού εισοδήματος, οι νομικές 

παρακρατήσεις, τα ασφάλιστρα στη διάρκεια του έτους με συμβάσεις ασφάλειας 

ζωής, τα επιδόματα τέκνων και οι δωρεές που υπερέβαιναν συγκεκριμένο ποσοστό 

του φορολογήσιμου εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό αυτόν οι ιδιοκτήτες 

ατομικών επιχειρήσεων είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν ετήσια φορολογική 

δήλωση καθώς και ετήσια οικονομική έκθεση με τα αποτελέσματα του έτους και 

βάσει αυτών προέκυπτε ο φόρος για καταβολή που κυμαινόταν από 0% έως 24%. 

Μετά την εισχώρηση στην Ε.Ε. όμως η προοδευτική φορολογία καταργήθηκε και 

καθιερώθηκε ένα ενιαίο ποσοστό φόρου της τάξεως του 10% για τα φυσικά 

πρόσωπα.  

Ο ενιαίος συντελεστής φορολογίας 10% επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα τα 

οποία προβλέπει ο Νόμος. Αναφορικά το εισόδημα από μισθούς, επιδόματα, 

μερίσματα, τόκους, κέρδη από πώληση περιουσίας ή από μισθώσεις καθώς και από 

άλλη οικονομική δραστηριότητα. Τα μερίσματα που λαμβάνονται από επιχειρήσεις 

της χώρας φορολογούνται στην πηγή ενώ τα έσοδα από κέρδη κεφαλαίου δεν 

φορολογούνται δεύτερη φορά σε περίπτωση που έχουν φορολογηθεί ήδη. Απαλλαγή 

από τον φόρο έχουν πλέον όσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν μέσα στο φορολογικό 

έτος εισοδήματα όπως επιδόματα τέκνων, συντάξεις, τόκοι καταθέσεων, κέρδη από 

λαχεία, υποτροφίες, αποζημιώσεις σε διπλωμάτες και αντιπροσώπους, αποζημιώσεις 

ασφαλιστικών συμβολαίων αλλά και εισοδήματα από ενοίκια αγροτικής γης. 

 

3.2.1.2  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

 

Η φορολόγηση των εταιρειών με έδρα την Βουλγαρία επιβάλλεται στα κέρδη 

των εταιρειών που προκύπτουν από όλες τις πηγές τόσο στην Βουλγαρία όσο και στο 
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εξωτερικό. Ακόμη και α νομικά πρόσωπα άλλων χωρών όταν αποκτούν εισόδημα 

από συμμετοχές σε εταιρείες στην χώρα φορολογούνται για αυτά μαζί με τα κέρδη 

από την μόνιμη δραστηριότητά τους στην χώρα. 

Τα νομικά πρόσωπα από το 2007 και μετά φορολογούνται με συντελεστή 

δέκα 10% στα ετήσια κέρδη τους τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία των 

εσόδων και εξόδων τους σύμφωνα πάντα με τις Λογιστικές Αρχές της χώρας για 

μικρότερες επιχειρήσεις ή με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις μεγαλύτερες. Τα 

λογιστικά κέρδη των εταιρειών διαφέρουν σε σχέση με τα φορολογούμενα κέρδη και 

αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες δαπάνες οι οποίες αν και καταχωρούνται στα βιβλία των 

εταιρειών δε μπορούν να αναγνωριστούν φορολογικά.  

Οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος των νομικών προσώπων στην 

Βουλγαρία υποβάλλονται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους ενώ αξίζει να σημειωθεί πως 

υπάρχουν και κάποιοι τύποι εταιρειών με διαφορετικό καθεστώς φορολόγησης λόγω 

του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αντικειμένου τους όπως οι ναυτιλιακές εταιρείες. Οι 

δηλώσεις κάθε εταιρείας θα πρέπει να συνοδεύονται από την ετήσια οικονομική 

έκθεση ενώ ο οφειλόμενος φόρος θα πρέπει να πληρωθεί ένα μήνα μετά την υποβολή 

της δήλωσης. 

Είναι φανερό πως η φορολογία των επιχειρήσεων στην Βουλγαρία λόγω των 

μεγάλων βελτιώσεων και άρα της μείωσης των συντελεστών αποτελεί ένα αρκετά 

ευνοϊκό περιβάλλον για  την ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Παρόλα αυτά όμως 

υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν από κάθε επιχείρηση για την 

σωστή φορολογική της λειτουργία όπως για παράδειγμα οι ζημίες των επιχειρήσεων 

που μπορούν να μεταφερθούν μόνο στα πέντε επόμενα έτη ενώ ή μεταφορά ζημιών 

σε προηγούμενες χρήσεις δε επιτρέπεται. Σε αυτήν την περίπτωση της ζημίας υπάρχει 

η δυνατότητα να προστεθεί το πλεόνασμα των δαπανών τόκου εισοδήματος στο 

αποτέλεσμα και να αφαιρεθούν οι δαπάνες τόκων των επόμενων τριών φορολογικών 

ετών. Επίσης, στην περίπτωση των κερδών κεφαλαίου, εξαιρούνται μόνο αυτά από 

μετοχές ανώνυμων εταιρειών καθώς και από εμπορικά δικαιώματα στις μετοχές που 

πραγματοποιούνται στο Βουλγάρικο Χρηματιστήριο.  
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3.2.1.3  Λοιποί Επιβαλλόμενοι Φόροι  

 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Βουλγαρίας ο φόρος προστιθέμενης 

αξίας επιβαρύνει την παράδοση των αγαθών αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Από το 

2007 και έπειτα, μετά δηλαδή την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο 

συντελεστής ΦΠΑ είναι 20% και αποδίδεται στο κράτος κάθε μήνα. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως σε υπηρεσίες διαμονής και γενικά ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε ποσοστό 7% ενώ σε περιπτώσεις 

εξαγωγών αλλά και ενδοκοινοτικών συναλλαγών ο συντελεστής είναι μηδενικός. 

Ο κάθε φορολογούμενος έχει την υποχρέωση να εγγραφεί στα μητρώα και να 

αποκτήσει αριθμό μητρώου μόνο εάν ο τζίρος των προηγούμενων δώδεκα μηνών έχει 

ξεπεράσει τις 25.000 ευρώ ή 35.700 ευρώ για πωλήσεις σε απόσταση στην 

Βουλγαρία ή 10.200 ευρώ για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις ενώ κάθε 

φορολογούμενος έχει το δικαίωμα εγγραφής και στην περίπτωση που δεν έχει 

καλύψει τα παραπάνω κατώφλια τζίρου. Η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να 

πραγματοποιείται κάθε μήνα μέχρι την 14
η
 ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η 

δήλωση. 

Την 1
η 

Ιανουαρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος με κάποιες τροποποιήσεις σε 

σχέση με αυτά που ίσχυαν μέχρι τότε στο φορολογικό σύστημα της χώρας και αυτό 

με σκοπό την μεγαλύτερη συμμόρφωση της Βουλγαρίας στους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς. Η βασική αλλαγή ήταν η θέση παροχής των υπηρεσιών όπου ανέφερε 

πως  η επιβολή του ΦΠΑ των υπηρεσιών θα γίνεται στην πραγματική φυσική θέση 

του πελάτη όταν αυτός είναι φορολογήσιμο πρόσωπο ενώ αντίθετα για τα μη 

φορολογήσιμα πρόσωπα θα είναι η χώρα στην οποία ο προμηθευτής εκτελεί την 

οικονομική δραστηριότητά του. 

Άλλος ένας φόρος σημαντικός για τη Βουλγαρία είναι ο όρος ακίνητης 

περιουσίας που επιβάλλεται σε όσους πολίτες της χώρας κατέχουν κάποιου είδους 

ακίνητο. Πιο συγκεκριμένα επιβαρύνονται με φόρο τα οικόπεδα και τα κτίρια με 

εξαίρεση τις αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά που 

λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου είναι το είδος της περιουσίας, η 

τοποθεσία του ακινήτου, η έκταση,  η οικονομική απόσβεση κ.α. Πριν την ένταξη της 
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χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο συγκεκριμένος φόρος υπολογιζόταν σε 1,5% για 

κάθε 100 bgl φορολογικής αξίας του ακινήτου ενώ από το 2008  και μετά ο 

συντελεστής αυτός εκτείνεται από 0,1% έως 2,5% της λογιστικής αξίας της 

περιουσίας. Ασφαλώς υπάρχουν μειώσεις του προκύπτοντος φόρου στην περίπτωση 

πρώτης κατοικίας όπου το ποσοστό μείωσης είναι 50% αλλά και στην περίπτωση 

πρώτης κατοικίας ατόμων με αναπηρία όπου ο φόρο επιδέχεται μείωση 75%. 

Λοιποί αλλά εξίσου σημαντικοί φόροι για την Βουλγαρία είναι ο φόρος 

κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς καθώς και οι τοπικοί φόροι όπου επιβάλλονται σε όλα 

τα ακίνητα της χώρας ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιούνται ή όχι και καθορίζεται από 

το τοπικό συμβούλιο και καταβάλλεται στον Δήμο. Σχετικά με τον φόρο 

κληρονομιάς, ο οποίος κυμαίνεται από 0.7% σε 1.4% όταν κληρονομείται από τους 

συγγενείς και από 5% σε 10% όταν δεν προέρχεται από συγγενείς, αυτός επιβάλλεται 

στην περιουσία που βρίσκεται μέσα στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό όταν 

πρόκειται για πολίτες της Βουλγαρίας. Τέλος, ο φόρος δωρεάς είναι αυτός ο οποίος 

επιβάλλεται στην περιουσία που αποκτάται ως δωρεά από κάποιον άλλον, οι 

συντελεστές είναι ίδιοι με αυτούς του φόρου κληρονομιάς και επιβάλλονται σε αυτόν 

που δέχεται την δωρεά ενώ στην περίπτωση όπου το άτομο αυτό ζει στο εξωτερικό ο 

φόρος επιβαρύνει αυτόν που κάνε την δωρεά. 

 

3.3 Το Φορολογικό Σύστημα της Ισπανίας 

 

3.3.1 Βασικά Στοιχεία της Χώρας 

 

 Το βασίλειο της Ισπανίας είναι κυρίαρχο κράτος και μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ευρώπη επί της Ιβηρικής Χερσονήσου. Το 

Ισπανικό Φορολογικό Σύστημα της χώρας ακολουθεί δικό του νομοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας, ενώ έχει ξεχωριστό οικονομικό σύστημα από την υπόλοιπη δημόσια 

διοίκηση και αυτονομία στη διαχείριση των χρηματικών πόρων. 

  Η Ισπανία εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναπτύξει ένα αρκετά σωστό 

Πληροφοριακό σύστημα με διαρκή ανανέωση σε σχέση με την συλλογή και 
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επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη συμμόρφωση των 

φορολογούμενων και την αποφυγή φορολογικής απάτης. Η οργανωτική διάρθρωση 

του φορολογικού συστήματος αποτελείται από ορισμένα τμήματα και λειτουργίες, 

κάποια από αυτά τα βασικά τμήματα είναι το τμήμα ελέγχου, το τμήμα νομικών 

υποθέσεων, το τμήμα φορολογιών μελετών, η Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών 

κλπ. Γενικότερα το ισπανικό φορολογικό σύστημα αποτελεί ένα άκρως 

ανταγωνιστικό σύστημα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης καθώς διακρίνεται για την 

πρωτοπορία και την τεχνολογική της δομή. 

 

 

 

3.3.2 Αρχές Είσπραξης Φόρων στην Ισπανία
14

 

 

 
Στην Ισπανία, οι φόροι επιβάλλονται και εισπράττονται από 3 αρχές: 

 Την κεντρική Κυβέρνηση στην οποία οι κύριες μορφές φορολόγησης που 

χρησιμοποιούνται είναι οι άμεσοι φόροι όπως η φορολόγηση στο εισόδημα 

τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων αλλά και για όλα τα 

εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής που αποκτούνται στην Ισπανία, η 

φορολόγηση της περιουσίας που αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος 

ακίνητης περιουσίας, ο φόρο καταθέσεων και μερισμάτων, ο φόρος πώλησης 

ακινήτου, ο φόρος κληρονομιών και δωρεών, ο φόρος εισοδήματος από 

ενοίκια καθώς και ο τοπικός φόρος περιουσίας. Παράλληλα η κεντρική 

Κυβέρνηση είναι η αρμόδια αρχή για την επιβολή και των έμμεσων φόρων 

όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος ασφαλίστρων, τα διάφορα τέλη 

χαρτοσήμου  και μεταφορών, οι εισαγωγικοί δασμοί καθώς και οι ειδικοί 

φόροι κατανάλωσης,  

 

 Τις Αυτόνομες Κοινότητες των οποίων τα κύρια είδη των φόρων που 

επιβάλλονται διαφέρουν από μέρος σε μέρος. Το βασικό χαρακτηριστικό 

είναι ότι υπάρχουν δύο καθεστώτα φορολογικά: Το καθεστώς που ισχύει στη 

Χώρα των Βάσκων και την κοινότητα της Ναβάρα, που αποτελεί αντικείμενο 

ειδικής συμφωνίας των κοινοτήτων και της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα 

με το οποίο οι κοινότητες αυτές μπορούν να ορίζουν από μόνοι τους, τους 

                                                           
14

 Κολοβού Β. (2010), Παρουσίαση του Ισπανικού φορολογικού συστήματος. 
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φόρους που θα επιβληθούν και από τα χρήματα που εισπράττονται από τους 

φόρους της κεντρικής διοίκησης, δίνουν αυτοί το μέρος που έχει συμφωνηθεί 

στην κεντρική διοίκηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το καθεστώς που 

ισχύει στις άλλες δεκαπέντε κοινότητες όπου τα έσοδα των αυτόνομων 

κοινοτήτων στηρίζονται στα διάφορα τέλη, τους δικούς τους φόρους, σε 

φόρους μετακίνησης και κυρίως στο ποσοστό επί του συνόλου των κρατικών 

φόρων που εισπράττονται στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, ενώ από τα 

χρήματα των φόρων που εισπράττουν και αποδίδουν στην κεντρική διοίκηση, 

αυτή με την σειρά της δίνει το συμφωνηθέν ποσοστό ανάλογα και με το είδος 

του φόρου. Γενικότερα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ποσοστών φορολόγησης 

από περιοχή σε περιοχή και έτσι κάποιες κοινότητες έχουν περισσότερο 

ευνοϊκούς όρους φορολόγησης για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε αυτές από άλλες. 

 Τις τοπικές κοινότητες των οποίων τα έσοδα προέρχονται από τέλη, ειδικές 

φορολογίες κατανάλωσης και επιπλέον ποσοστό στη φορολόγηση των εσόδων 

των νομικών προσώπων, ενώ όσο αφορά του δήμους τα έσοδα προέρχονται 

από δημοτικά τέλη, τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, τέλη ανέγερσης οικοδομών, 

φόρους ιδιοκτησίας ακινήτων και αύξησης της εμπορικής αξίας αυτών, 

φόρους εισοδημάτων νομικών προσώπων, φόρους στις κατασκευαστικές 

εργασίες και άλλα. 

 

 

3.3.3  Διάκριση των Φόρων στην Ισπανία 

 

 
3.3.3.1 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

 

 

 Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων αφορά τους κατοίκους της 

χώρας που μένουν μόνιμα σε αυτή αλλά και αυτούς οι οποίοι για συγκεκριμένους 

λόγους κατοικούν στην χώρα λιγότερες από 183 ημέρες το έτος .Ο τελικός φόρος που 

επιβάλλεται είναι το άθροισμα του φόρου της κεντρικής κυβέρνησης και του φόρου 

της Αυτόνομης Κοινότητας όπου μένει ο κάθε φορολογούμενος, ενώ στην περίπτωση 

που κάποια Κοινότητα δεν έχει προχωρήσει σε ειδική συμφωνία με την κεντρική 

κυβέρνηση, τότε ισχύουν συγκεκριμένα ποσοστά φορολόγησης. 
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 Οι ατομικοί συντελεστές φόρου εισοδήματος στην Ισπανία είναι 

προοδευτικοί, και πιο συγκεκριμένα ακολουθούν την παρακάτω κλίμακα: 

 

 
Πίνακας: 7  Συντελεστές Φορολογίας Φυσικών Προσώπων Ισπανίας 

                Έσοδα (σε ευρώ)                      % 

 

                     1-17,707                                24 

                     17,708-33,007                       28 

                     33,008-53,407                       37 

                     53,408-120,000                     43 

                     120,001-175,000                   44 

                     175.001 και πάνω                 45 
  

 

 

 

 Όπως και στα περισσότερα Ευρωπαϊκά φορολογικά συστήματα έτσι και στην 

Ισπανία υπάρχει μια βασική έκπτωση ύψους 5.151 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό είναι 

αυξημένο για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ παρέχετε επιπλέον έκπτωση αν 

υπάρχουν άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και άτομα με ειδικές ανάγκες. Πιο 

αναλυτικά, αφορολόγητο ποσό 5151€ προβλέπεται για φορολογούμενους μέχρι 

ηλικίας 65 χρονών, αφορολόγητο ποσό 6069€ προβλέπεται για φορολογούμενους 

ηλικίας από 65 ως 85 χρονών, αφορολόγητο ποσό 6273€ για φορολογούμενους 

ηλικίας 75 χρονών και πάνω ενώ προβλέπεται μείωση για το πρώτο παιδί ύψους 

1836€, μείωση για το δεύτερο  παιδί  ύψους 2040€, μείωση για το τρίτο παιδί ύψους 

3672€, μείωση για κάθε επόμενο παιδί ύψους 4182€ και μείωση για τη μητέρα με 

παιδί μικρότερο των 3 ετών 2244€.Μειώσεις προβλέπονται επίσης για τις πληρωμές 

σε Ισπανικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, μέχρι ενός ύψους καθώς και για τις 

πληρωμές διατροφής. Περαιτέρω έκπτωση υπάρχει στην περίπτωση αγοράς της 

κύριας κατοικίας μέχρι ποσοστό 15% της αξίας, ενώ οι δωρεές εκπίπτουν 10% ενώ 

ορίζεται ύψος ανώτατου ορίου τέλος έσοδα από μερίσματα ύψους μέχρι  1.500€  ανά 

έτος είναι αφορολόγητα. 
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3.3.3.2  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  

 

 

 Σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα της χώρας όλες οι επιχειρήσεις και 

γενικά τα νομικά πρόσωπα που στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου εμφανίζουν 

κέρδη φορολογούνται με την γενική ενιαία κλίμακα που αφορά τα εισοδήματα των 

νομικών προσώπων. Ο φορολογικός συντελεστής επί των κερδών των επιχειρήσεων 

είναι 30% ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων φορολογούνται με διαφορετικό συντελεστή. Από τα εισοδήματα των 

επιχειρήσεων αφαιρούνται συνήθως κάποια ποσά-εφόσον υπάρχουν-με σκοπό την 

μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης όπως το 20% από τις επενδύσεις κερδών, το 

5% έως 10% της εκπαίδευσης των υπαλλήλων το 10% με 15% των πράσινων 

επενδύσεων, το 10% των επενδύσεων σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και 

internet καθώς και 6000€ μείωση φόρου για την πρόσληψη ΑΜΕΑ. 

  Για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν ζημιές ο νόμος ρητά αναφέρει πως αυτές 

μεταφέρονται σε χρονική περίοδο έως δεκαπέντε ετών. Σε γενικές γραμμές το 

φορολογικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος, αν και η εταιρεία μπορεί να επιλέξει 

ένα εναλλακτικό λογιστικό έτος το οποίο μπορεί και να μη συμπίπτει με το 

ημερολογιακό. Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει έχουν υποβληθεί  και να έχουν 

εξοφληθεί έως την 25η ημέρα μετά τον έκτο μήνα από τη λήξη του φορολογικού 

έτους. Η πληρωμή του φόρου γίνεται σε δόσεις, τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο και η 

τελευταία τον Δεκέμβριο. Οι εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των περίπου 

6000000€, σε ποσοστό 21% υποχρεούνται να κάνουν τρεις γενικές φορολογικές 

προπληρωμές τον Απρίλιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση τους 

λογαριασμούς των πρώτων μηνών τριών, εννέα και έντεκα του ημερολογιακού έτους, 

αντίστοιχα, ενώ οι εταιρείες με κύκλο εργασιών κάτω από το όριο αυτό μπορεί να 

επιλέξουν να πληρώσουν τις δόσεις σε ποσοστό 18% του ακαθάριστου φόρου που 

καταβάλλεται κατά το προηγούμενο έτος. 

 

 

3.3.3.3 Λοιποί Επιβαλλόμενοι Φόροι  

 

 

 

 Σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις ο κανονικός συντελεστής 

ΦΠΑ στην Ισπανία είναι 18% από 16 % που ήταν μέχρι και τα μέσα του 2010 και 
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αφορά το σύνολο σχεδόν των αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ο χαμηλός συντελεστής 

σήμερα είναι 8 % από 7 % μέχρι τα μέσα του 2010 ο οποίος αφορά κυρίως τρόφιμα, 

νερό, φάρμακα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εσωτερικές μετακινήσεις κ.α., και ακόμη 

υπάρχει ο  συντελεστής 4% που εφαρμόζετε σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών 

όπως ψωμί, αλεύρι, γάλα, τυρί, αυγά, φρούτα, λαχανικά, βιβλία και περιοδικά.  

 Γενικότερα εκτός από τον Φόρο Προστιθέμενης αξίας υπάρχουν και κάποιοι 

συναφείς φόροι κα δασμοί που επιβάλλονται  όπως οι εισαγωγικοί δασμοί τα διάφορα 

τέλη χαρτοσήμου, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά, στη μπύρα, 

το κρασί στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα καπνού κ.α. Παράλληλα ισχύουν όλοι οι 

κανονισμοί για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις απαλλαγές ΦΠΑ που ισχύουν 

σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν 

τις δηλώσεις τους κάθε τρεις μήνες μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, από τη λήξη του 

τριμήνου ενώ οι επιχειρήσεις με τζίρο μεγαλύτερο από 6.000.000 € το χρόνο, είναι 

υποχρεωμένες να καταθέτουν τις δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα. 

 Οι τόκοι μερισμάτων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 19% ωστόσο όταν 

τα μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο έχει 

κριθεί  κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ίσο ή ανώτερο του 5%, η 

παρακράτηση φόρου δεν ισχύει. Άλλες παρακρατήσεις φόρου στην πηγή αποτελούν η 

προμήθεια 18% των μισθωμάτων και των βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, 

15% επί του εισοδήματος από τα μαθήματα, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή από τα 

εισοδήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή που προέρχονται από το λογοτεχνικό, 

καλλιτεχνικό ή επιστημονικό έργο αλλά και παρακράτηση 2% για το εισόδημα των 

δραστηριοτήτων γεωργίας και δασοκομίας. 

 Ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ο ετήσιος φόρος που κυμαίνεται ανάμεσα 

στο 0,2% και 2,5% στην αξία της περιουσίας, με τα πρώτα 108182€ να είναι 

αφορολόγητα ενώ αν αφορά την πρώτη κατοικία το ποσό αυξάνεται σε 150253€. Ο 

υπολογισμός του φόρου γίνεται επί των ακινήτων που έχει ο φορολογούμενος στην 

κατοχή του στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και κατατίθενται από 1η Ιανουαρίου έως 

30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Το άθροισμα του φόρου αυτού και του φόρου 

εισοδήματος δε μπορεί να υπερβαίνει το 60% του φορολογητέου εισοδήματος. 

 Ο φόρος καταθέσεων και μερισμάτων είναι ετήσιος στο 18% της αξίας ενώ 

ειδικά για τα μερίσματα, τα πρώτα 1500€ είναι αφορολόγητα. Επίσης επιβάλλεται και 

o φόρος στην πώληση ακινήτου με συντελεστή 18% επί του κέρδους, σε 2 μήνες 
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από την πώληση. Για τον αγοραστή ο φόρος αυτός είναι 7%, αν φυσικά δεν 

εφαρμόζεται ΦΠΑ ακινήτων. 

  Ο φόρος κληρονομιών και δωρεών ο οποίος κυμαίνεται από 7,65% έως 34% 

υπολογίζεται μόνο αν η αξία της κληρονομιάς ή της δωρεάς, υπερβαίνει τις 8000€. 

Όσο μεγαλύτερη η συγγένεια, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση του φόρου. Μπορεί να 

υπάρξει έκπτωση έως και 95% σε περίπτωση που οι συγγενείς δε μεταβιβάσουν το 

κληροδότημα για 10 χρόνια.  

  Τέλος υπάρχει ο φόρος εισοδήματος από ενοίκια του οποίου ο συντελεστής 

είναι 25% καθώς και ο τοπικός φόρος περιουσίας το ποσοστό του οποίου καθορίζεται 

από την τοπική αρχή και είναι από 0,5% έως 1% της αξίας που δίνει το κτηματολόγιο. 

 

 

3.4  Το Φορολογικό Σύστημα του Μεγάλου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου 

 

3.4.1 Βασικά Στοιχεία της Χώρας 

 

 Το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου είναι μια από τις μικρότερες χώρες 

της Ευρώπης ενώ ανήκει και στις χώρες που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συμμετοχή στους περισσότερους θεσμούς που 

προϋπήρχαν αυτής ήδη από το 1951. Γενικότερα, η ιδιαιτερότητα της διοικητικής  

δομής της χώρας έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν τρείς επίσημες διοικητικές 

γλώσσες γερμανικά, γαλλικά, λουξεμβουργιανά μολονότι η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στα επίσημα δημόσια έγγραφα και στις κρατικές εκδόσεις  είναι η 

γαλλική. 

 Το φορολογικό σύστημα της χώρας αποτελείται από τρείς ανεξάρτητες 

διευθύνσεις με διοικητική αυτοτέλεια οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο 

οικονομικών για την εφαρμογή  της φορολογικής πολιτικής και νομοθεσίας καθώς 

της συλλογής των εσόδων . 

 Η Διεύθυνση άμεσων φόρων η οποία ως βασικές αρμοδιότητες έχει την 

βεβαίωση και είσπραξη φόρων όπως φόρος εισοδήματος  φυσικών προσώπων, 
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φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακρατούμενοι φόροι σε μισθούς 

και συντάξεις, παρακρατούμενοι φόροι σε κινητές αξίες ή σε δικαιώματα, 

φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, φόρος εμπορικών επιχειρήσεων καθώς 

και παρακρατούμενοι φόροι σε εισοδήματα μη μόνιμων κατοίκων. Η 

διεύθυνση άμεσων φόρων έχει διευρυμένες αρμοδιότητες οι οποίες 

επεκτείνονται πέραν της συλλογής των παραπάνω αναφερόμενων φόρων  

όπως  στον υπολογισμό, την  βεβαίωση καθώς και την είσπραξη του 

δημοτικού φόρου εμπορικών επιχειρήσεων η βάση υπολογισμού  του οποίου 

είναι το φορολογητέο εισόδημα όπως αυτό καταγράφεται στη δήλωση 

φορολογίας  εισοδήματος με μικρές διαφορές και αναπροσαρμογές. Επίσης 

είναι αρμόδια για τον καθορισμό της αξίας (από το αρμόδιο τμήμα  εκτίμησης 

ακινήτων)  όλων των ακινήτων  των οποίων η τοποθεσία  βρίσκεται  εντός της 

επικράτειας της χώρας. Η εκτιμώμενη αξία των ακινήτων λαμβάνεται ως   

βάση με την οποία καθορίζεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας ο οποίος είναι 

φόρος καθαρά  δημοτικός  και  υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των 

ακινήτων του φορολογούμενου (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων) που βρίσκονται εντός των χωρικών ορίων κάθε δήμου. Η 

ευθύνη για την βεβαίωση και είσπραξη του ανωτέρω φόρου βαρύνει τις 

αντίστοιχες ταμειακές υπηρεσίες των δήμων ενώ οι   συντελεστές  με τους 

οποίου υπολογίζεται η φορολογική επιβάρυνση  συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 

0,7% -1%. 

 Η Διεύθυνση έμμεσων φόρων η οποία ως κύριες αρμοδιότητες της έχει την 

βεβαίωση και είσπραξη του Φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου 

υποθηκών, του φόρου εγγράφων, του φόρου κληρονομιών και δωρεών, των 

τελών χαρτοσήμων και των παραβόλων καθώς και των εσόδων από την 

δημόσια περιουσία. Παράλληλα όμως η συγκεκριμένη διεύθυνση ασχολείται 

με την καταγραφή, παρακολούθηση και  έλεγχο της δημόσιας περιουσίας, την 

διοίκηση και διαχείριση της αξιοποιήσιμης δημόσιας περιουσίας και των 

εμπράγματων δικαιωμάτων του δημοσίου, την έρευνα για την ανεύρεση και 

κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, την καταγραφή των αποποιημένων 

κληρονομιών, την τήρηση μητρώου στο οποίο είναι  υποχρεωτική η 

καταχώρηση κάθε πράξης που περιβάλλεται με νομικό έγγραφο (συμβόλαια, 

καταστατικά, συμφωνητικά) και στην είσπραξη των αντίστοιχων τελών  η 
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φόρων  που επιβαρύνουν τις παραπάνω πράξεις, την τήρηση μητρώου  στο 

οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή της διαθήκης των πολιτών της 

επικράτειας. Η καταγραφή γίνεται είτε από τον συμβολαιογράφο που την 

συντάσσει η σε περίπτωση χειρόγραφης διαθήκης από τον ίδιο τον συντάκτη 

καθώς και την τήρηση μητρώου υποθηκών στο οποίο είναι υποχρεωτική η 

εγγραφή κάθε  υποθήκης επί ακινήτου η επί εμπράγματου δικαιώματος επί 

ακινήτου, η εγγραφή υποθήκης επί πλοίου η αεροπλάνου , η πράξη 

κατάσχεσης , η μεταγραφή υποθήκης κι η έκδοση αντιγράφων και 

πιστοποιητικών καθώς και η είσπραξη των αντίστοιχων  τελών. 

 

 Η Διεύθυνση τελωνείων και ειδικών φόρων της οποίας οι αρμοδιότητες είναι 

η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, η επιβολή του  ειδικού τέλους 

καταστημάτων στα οποία γίνεται κατανάλωση αλκοόλ, οι διασυνοριακές 

συναλλαγές, οι οδικές μεταφορές αλλά και οι φόροι αυτοκινήτων. 

 

 

3.4.2 Διάκριση των Φόρων στο Λουξεμβούργο
15

 

 
 

3.4.2.1 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
 

  

 

 Στο φορολογικό σύστημα της χώρας ο νομοθέτης επιφυλάσσει ιδιαίτερη   

φορολογική μεταχείριση σε κατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα με το σκοπό, το είδος 

της δραστηριότητας  και το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται, ανεξάρτητα 

από τη νομική μορφή του προσώπου. 

Πέντε είναι οι κύριες κατηγορίες επιχειρήσεων που  παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον:  

 Εταιρίες συμμετοχών που διακρίνονται σε α)εταιρείες συμμετοχών του νόμου 

1929
 

ο οποίος προβλέπει τρεις εκδοχές, απλή εταιρεία του Ν.1929, 

χρηματοοικονομική εταιρεία του ν.1929 και εταιρείες με καθεστώς 

«δισεκατομμυρίου». Ξεχωριστή θέση στο φορολογικό σύστημα της χώρας 

καταλάμβανε η ιδιαίτερη  φορολογική μεταχείριση των εταιρειών 

συμμετοχών οι οποίες περιορίζονται αυστηρά στο να αποκτούν, 

                                                           
15

 Γκοκάκης Α. (2011), Η φορολογική διοίκηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 
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διαχειρίζονται και να πωλούν εμπορικά σήματα, ομόλογα, δάνεια και μετοχές 

σε άλλες εταιρείες αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν καμία εμπορική η 

παραγωγική δραστηριότητα και απαγορεύεται η απόκτηση ακινήτων πέραν 

των γραφείων που είναι απαραίτητα για την δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Φορολογικά οι εταιρείες συμμετοχών εξαιρούνται από διακρατικές συνθήκες, 

απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους και υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της διεύθυνσης έμμεσων φόρων καθώς η φορολογική τους 

υποχρέωση εξαντλείται σε κατ αποκοπή φόρο 1% επί του καταβαλλόμενου 

αρχικού κεφαλαίου καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη  αύξηση κεφαλαίου και 

0,2% ετήσιο κατ αποκοπή φόρο στην τρέχουσα τιμή των μετοχών τους. Σε 

ειδικό καθεστώς «δισεκατομμυρίου», υπόκεινται οι εταιρείες συμμετοχών με 

κεφάλαιο πάνω από 25.000.000 ευρώ. β)εταιρείες διαχείρισης οικογενειακών 

περιουσιακών στοιχείων οι οποίες μοναδικό σκοπό έχουν την διαχείριση 

ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων και αντικείμενο την διαχείριση ρευστών 

διαθεσίμων, χρεογράφων και παραγώγων. Απαλλάσσονται από το φόρο 

εισοδήματος, δημοτικό φόρο επιχειρήσεων , και φόρο περιουσίας υπόκεινται 

όμως σε φόρο εγγραφής 0,25% επί του κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 

125.000,00 ευρώ.  γ)κοινές εταιρείες συμμετοχών οι οποίες υπάγονται στο 

νόμο του 1915 περί μετοχικών εταιρειών δεν  εξαιρούνται από διακρατικές 

συνθήκες και έχουν απαλλαγή από τους άμεσους φόρους αν δεν ασκούν καμία 

άλλη δραστηριότητα.  

 Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διακρίνονται σε α)διαπραγματεύσιμα σε άλλες 

ευρωπαϊκές αγορές τα οποία υπόκεινται σε κανόνες και περιορισμούς που 

θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία β) μη διαπραγματεύσιμα σε ευρωπαϊκές αγορές 

τα οποία υπόκεινται μόνο σε κανόνες της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου και 

της χώρας (εκτός Ε.Ε) στην οποία δραστηριοποιούνται. γ) ειδικευμένα 

επενδυτικά κεφάλαια (SIF) με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 1.250.000,00 

ευρώ και υποχρεωτικά θεσμικούς επενδυτές ως μετόχους. Οι εταιρείες 

αμοιβαίων κεφαλαίων  είναι υποχρεωμένες στην καταβολή εισφοράς 1200,00 

ευρώ κατά την σύσταση τους ενώ απαλλάσσονται λόγω της οικονομικής τους 

φύσης από παρακρατούμενους φόρους, φόρο εισοδήματος και φόρο 

υπεραξίας υπόκεινται όμως σε ετήσιο φόρο εγγραφής 0,05% επί της αξίας της 

καθαρής τους θέσης την τελευταία ημέρα του κάθε τριμήνου με εξαίρεση τις  

εταιρείες τύπου (SIF) για τις οποίες το ποσοστό πέφτει στο 0,01%. 
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 Εταιρίες διαχείρισης τίτλων οι οποίες δεν απαλλάσσονται από φόρους αλλά 

λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος των μερισμάτων τα οποία 

θεωρούνται έξοδα επιτυγχάνεται φορολογική ουδετερότητα. 

 Εταιρίες επενδύσεων αυξημένου επενδυτικού κινδύνου οι οποίες εξαιρούνται 

από το φόρο περιουσίας και τον φόρο εισοδήματος για το εισόδημα που 

προκύπτει από μεταβιβάσιμους τίτλους και από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.   

 

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού συστήματος της χώρας τα 

υποκείμενα στο φόρο εισοδήματος νομικά πρόσωπα κατατάσσονται όσον αφορά τον 

τρόπο φορολόγησης τους  σε  ημεδαπά και  αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 

 Από το φόρο εισοδήματος με ορισμένες προϋποθέσεις εξαιρούνται: εταιρείες 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων 

(venture capital), εταιρείες συμμετοχών του Ν.1929(holding), εταιρείες  διαχείρισης 

οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων (SPF), εταιρείες αμοιβαίων  κεφαλαίων, 

συνταξιοδοτικά κεφάλαια καθώς και οι τόκοι κρατικών ομολόγων. 

 Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) αν και νομικά πρόσωπα δεν υπάγονται 

στο καθεστώς Φ.ΕΝ.Π. και αυτό γιατί το φορολογητέο εισόδημα και τα κέρδη 

υπολογίζονται μεν στο όνομα της εταιρείας φορολογούνται όμως στο όνομα των 

εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Επίσης σύμφωνα με το καθεστώς εξαίρεσης SOPARFI ισχύει το σημαντικό κίνητρο 

διακράτησης σύμφωνα με το οποίο το εισόδημα που αποκτούν εταιρείες μετοχικού 

χαρακτήρα από την απευθείας συμμετοχή τους τουλάχιστον κατά 10% ή 1,2 

εκατομμύρια ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας μετοχικού χαρακτήρα για 

συνεχόμενο διάστημα 12 μηνών απαλλάσσεται  από το φόρο εισοδήματος ενώ στα 

διανεμόμενα μερίσματα που λαμβάνονται δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 15%. 

Απαλλάσσεται επίσης από το φόρο η υπεραξία από την πώληση των παραπάνω 

μετοχών όταν τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις με τη διαφορά ότι η αξία αγοράς θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000.000,00 ευρώ, καθώς και το 80% του εισοδήματος που 

προκύπτει από  πνευματικά δικαιώματα τα οποία δημιουργήθηκαν η αποκτήθηκαν 

από ημεδαπό νομικό πρόσωπο μετά την 31 Δεκεμβρίου 2007 όπως και τα κέρδη που 

προκύπτουν από την πώληση τέτοιων δικαιωμάτων ενώ τα υποκαταστήματα και οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που απέκτησαν στη 
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διάρκεια της χρήσης εντός της χώρας και δεν διενεργείται καμία παρακράτηση στα 

διανεμόμενα μερίσματα. 

 Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται α)τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή είτε έχουν φορολογηθεί είτε όχι λαμβάνοντας υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις διακρατικές συνθήκες αποφυγής διπλής 

φορολογίας, β)τα μερίσματα που λαμβάνει εγχώρια επιχείρηση, γ)τα κέρδη που 

προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ αγοράς και πώλησης  συμμετοχών, δ)οι τόκοι 

καθώς και ε)τα κέρδη από πώληση ακινήτων τα οποία όμως αν ο υποκείμενος στο 

φόρο κατείχε για περισσότερα από πέντε χρόνια μπορούν να μεταφερθούν στις 

επόμενες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα 

επενδυθούν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μέσα στην επικράτεια 

του Λουξεμβούργου.  

 Τα διανεμόμενα  μερίσματα των ημεδαπών επιχειρήσεων απαλλάσσονται από 

τον φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 50% ενώ στο υπόλοιπο διενεργείται  

παρακράτηση  στην πηγή φόρου με ποσοστό 15% εξαιρουμένων αυτών που διέπονται 

από διακρατικές συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας.  

 Σαν γενική αρχή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τα έσοδα της επιχείρησης 

αφαιρούνται από το εισόδημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόκοι πνευματικά 

δικαιώματα, δημοτικοί φόροι ακινήτων, φόροι και τέλη εγγραφών  δώρα μέχρι ένα 

ορισμένο ποσό, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. ενώ δεν περιλαμβάνονται ο δημοτικός 

φόρος επιχειρήσεων, οι αμοιβές του Δ.Σ. και ο φόρος περιουσίας ενώ δεν 

αφαιρούνται πρόσθετες δαπάνες και  έκτακτες αμοιβές διευθυντών, μελών Δ.Σ. οι 

οποίες δεν άπτονται της συνήθους διαχειριστικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Τα νομικά πρόσωπα έχουν και κάποιες σημαντικές μειώσεις όπως 

προβλέπονται από την νομοθεσία οι οποίες αναφορικά είναι: α)μείωση του φόρου σε 

ποσοστό 12% επί της συνολικής δαπάνης για επιπρόσθετες επενδύσεις σε ενσώματα 

αποσβέσιμα πάγια εκτός κτηρίων, ζωικού κεφαλαίου και ορυχείων, β)μείωση του 

φόρου σε ποσοστό 6% επί της δαπάνης για νέες επενδύσεις σε ενσώματα αποσβέσιμα 

πάγια για τις πρώτες 150.000,00 και 2% για επιπλέον ποσά, γ)μείωση του φόρου σε 

ποσοστό 8% επί της δαπάνης για τις πρώτες 150.000,00 και 4% για επιπλέον ποσά 

για επενδύσεις  φιλικές στο περιβάλλον και επενδύσεις που συμβάλουν στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες, δ)μείωση του φόρου για 

την πρόσληψη ανέργων με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης ίση με ποσοστό 15% 

επί της δαπάνης των μηνιαίων μεικτών αποδοχών των προσληφθέντων αναγόμενη σε 
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ετήσια βάση  και για διάστημα τριάντα έξι μηνών, ε)μείωση  φόρου ίση με ποσοστό 

10% επί των πραγματοποιημένων εξόδων για συμπληρωματική επαγγελματική 

εκπαίδευση, μείωση φόρου για χρονικό διάστημα μέχρι 10 έτη ίση με ποσοστό 25% 

για τα κέρδη που προέρχονται από την ίδρυση νέας επιχείρησης ή την εισαγωγή νέων 

μεθόδων παραγωγής που συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής η εθνικής 

οικονομίας. 

        Το φορολογητέο εισόδημα και τα κέρδη προκύπτουν από τον ισολογισμό της 

επιχείρησης μετά τη φορολογική αναμόρφωση ενώ σε περίπτωση που προκύπτουν 

ζημίες αυτές μπορούν να μεταφερθούν στις επόμενες χρήσεις χωρίς χρονικό 

περιορισμό. Το καθαρό εισόδημα των  νομικών προσώπων που δεν τυγχάνει 

απαλλαγής από το φόρο και που δεν υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ  φορολογείται 

από 01/01/2009 με συντελεστή φορολογίας με 20%, ενώ το εισόδημα που υπερβαίνει 

τις 15.000,00 ευρώ με συντελεστή 21%. Παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος 

επιβάλλεται και δημοτικός φόρος επιχειρήσεων με συντελεστή που κυμαίνεται 

μεταξύ 6% και 10,50% ανάλογα με την τοποθεσία του δήμου -στην πόλη του 

Λουξεμβούργου με 6,75% - ο οποίος αποδίδεται στους δήμους. Το συνολικό τελικό 

ποσό της επιβάρυνσης υπολογίζεται από το άθροισμα των δύο παραπάνω ποσοστών 

το οποίο προσαυξάνεται με συντελεστή 4% ως επιπρόσθετη εισφορά υπέρ του 

ταμείου εργασίας -το συνολικό ποσοστό στην πόλη του Λουξεμβούργου ανέρχεται σε 

28,59%-.  

 Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου του οικείου 

οικονομικού έτους και ο φόρος πληρώνεται προκαταβολικά ανά τρίμηνο στις 10 

Μαρτίου,10 Ιουνίου, 10 Σεπτεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου βάσει ειδοποιητηρίου που 

εκδίδεται από τη φορολογική αρχή και αποστέλλεται ταχυδρομικά στο 

φορολογούμενο. Με το τέλος του οικονομικού έτους εκδίδεται τελικό εκκαθαριστικό 

σημείωμα χρεωστικό ή πιστωτικό στο οποίο, έχουν ληφθεί υπόψη, για τον 

υπολογισμό του φόρου και  τα καταβαλλόμενα ποσά στις παραπάνω ημερομηνίες. 

 

 

3.4.2.2 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

 

 

        Σε φόρο εισοδήματος υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα 

εντός της επικράτειας της χώρας. Τα εισοδήματα των συζύγων, των ανήλικων τέκνων 

(εκτός του εισοδήματος που προκύπτει από μισθωτή εργασία) καθώς και των ατόμων 
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η σχέση των οποίων διέπεται από σύμφωνο συμβίωσης αθροίζονται και 

φορολογούνται μαζί.  Ατομικό εισόδημα θεωρείται και το εισόδημα που προκύπτει 

από συμμετοχή ως μέλος σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., ΕΕ. κλπ) 

 Όπως όμως και σε πολλές άλλες χώρες έτσι και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν 

κάποιες περιπτώσεις απαλλαγής των φυσικών προσώπων από  τον φόρο εισοδήματος 

όπως η απαλλαγή σε ποσοστό  50% του ποσού  των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης, 

των τόκων εγχώριων τραπεζικών λογαριασμών και κρατικών ομολόγων έως του 

ποσού των 1.500,00 ευρώ, τα προσωπικά επιδόματα που συνδέονται με την 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση του φορολογούμενου (παιδιών, συνταξιούχων, 

μονογονεικών οικογενειών) καθώς και το 50% των μερισμάτων από ημεδαπές 

εταιρείες. 

 Σύμφωνα με τον Νόμο για τον υπολογισμό του φόρου το εισόδημα 

διακρίνεται σε οχτώ πηγές ανάλογα με την προέλευσή: εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις η από συμμετοχή σε αυτές ως μέλος, εισόδημα από γεωργία 

κτηνοτροφία, δασοκομία κλπ, εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από συντάξεις και άλλες προσόδους, εισόδημα από 

κινητές αξίες (μερίσματα και διανεμόμενα κέρδη, τόκοι από καταθέσεις ομόλογα 

κλπ), εισόδημα από δικαιώματα και μισθώσεις καθώς και σε εισόδημα από λοιπές 

πηγές. Από τα παραπάνω εισοδήματα αφαιρούνται δύο κατηγορίες δαπανών: οι 

επαγγελματικές δαπάνες (σχετιζόμενες άμεσα με την απόκτηση του ετήσιου 

εισοδήματος) και οι δαπάνες που βαρύνουν τον φορολογούμενο αλλά που δεν 

συνδέονται άμεσα με την απόκτηση εισοδήματος από κάποια πηγή (επίδομα 

διατροφής, ασφάλιστρα , τόκοι στεγαστικών δανείων, υποχρεωτικές εισφορές σε 

ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές σε ταμεία ασθενείας, ορισμένες δωρεές σε ποσοστό 

20% μέχρι το ποσό των 500.000,00 ευρώ) ενώ στη φορολογητέα ύλη 

περιλαμβάνονται και οι παροχές που συνδέονται με εξαρτημένη εργασία (εταιρικό 

αυτοκίνητο, οικία κλπ). 

 Η νομοθεσία προβλέπει επίσης  σε κάποιες περιπτώσεις, απαλλαγή από το 

φόρο του εισοδήματος σε ποσοστό 80%  το οποίο προέρχεται από ορισμένους τύπους 

πνευματικής ιδιοκτησίας, μείωση του φόρου για την πρόσληψη ανέργων με τη μορφή 

της πλήρους απασχόλησης ίση με ποσοστό 15% της δαπάνης των μηνιαίων μεικτών 

αποδοχών των προσληφθέντων αναγόμενη σε ετήσια βάση  και για διάστημα τριάντα 

έξι μηνών, μείωση  του φόρου ίση με ποσοστό 10% επί των πραγματοποιημένων 

εξόδων για συμπληρωματική επαγγελματική εκπαίδευση, ετήσια έκπτωση φόρου με 
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κατ αποκοπή ποσό 300,00 ευρώ, μείωση του καθαρού φορολογητέου αγροτικού 

εισοδήματος σε ποσοστό 30% επί της δαπάνης για νέες επενδύσεις για τις πρώτες 

150.000,00 ευρώ και 20% για επιπλέον ποσά, μείωση του φόρου σε ποσοστό 12% της 

δαπάνης για αύξηση των επενδύσεων σε ενσώματα αποσβέσιμα πάγια εκτός κτηρίων, 

ζωικού κεφαλαίου και ορυχείων, μείωση του φόρου σε ποσοστό 6% για νέες 

επενδύσεις σε αποσβέσιμα πάγια για τις πρώτες 150.000,00 και 2% για επιπλέον 

ποσά, μείωση του φόρου σε ποσοστό 8% για φιλικές στο περιβάλλον επενδύσεις 

καθώς και επενδύσεις  δημιουργίας θέσεων εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες   

για τις πρώτες 150.000,00 και 4% για επιπλέον ποσά καθώς και έκπτωση φόρου μέχρι 

το ποσό των 10.000,00 ευρώ για τα κέρδη που προέρχονται από την υπεραξία που 

προκύπτει από την πώληση ή την παύση  επιχείρησης ή δραστηριότητας. Αν μέρος 

του κέρδους που προκύπτει προέρχεται από την πώληση της  ακίνητης περιουσίας 

τότε η έκπτωση φόρου αυξάνεται μέχρι το ποσό των 25.000,00 ευρώ.  

 Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μειώνεται με κατ αποκοπή ποσό 936,00 

ευρώ (αντιπροσωπεύει τεκμαρτές δαπάνες) όταν προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, 

με ζημίες προηγούμενων οικονομικών ετών οι οποίες δεν μπορούν να συμψηφιστούν 

με εισοδήματα άλλων πηγών. Ετήσια έκπτωση φόρου ίση με κατ αποκοπή ποσό 

300,00 ευρώ κατά άτομο προβλέπεται για εισοδήματα τα οποία προέρχονται από 

μισθωτές υπηρεσίες καθώς και από συντάξεις.  

 Το αφορολόγητο όριο είναι 11.265,00 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα ενώ 

το διπλάσιο για άτομα σε χηρεία, άνω των 64 ετών, με επίδομα τέκνων, έγγαμοι 

διαζευγμένοι ή σε διάσταση. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με προοδευτικό 

συντελεστή επί του καθαρού εισοδήματος ο οποίος ξεκινά από 8% για ποσό το οποίο  

υπερβαίνει τις 11.265,00 ευρώ και φθάνει σε ποσοστό 38% για εισοδήματα τα οποία 

ξεπερνούν το ποσό των 39.885,00 ευρώ. Το κάθε κλιμάκιο εισοδήματος αυξάνεται 

κατά 1906,00 ευρώ ενώ το ποσοστό φόρου κατά 2%. Το ποσό του φόρου που 

προκύπτει προσαυξάνεται με επιπρόσθετο ποσοστό 2,5% το οποίο αποτελεί εισφορά 

στο ταμείο ανεργίας.  

        Τα φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν την φορολογική 

δήλωση  μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ο φόρος για τα εισοδήματα στα οποία δεν γίνεται 

παρακράτηση φόρου πληρώνεται ανά τρίμηνο προκαταβολικά στις 10 μαρτίου,10 

Ιουνίου, 10 Σεπτεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου βάσει ειδοποιητηρίου που εκδίδεται από 

το δημόσιο. Τελικό εκκαθαριστικό σημείωμα χρεωστικό η πιστωτικό εκδίδεται με το 
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τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο περιλαμβάνονται τα καταβαλλόμενα ποσά 

στις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες. 

 

 

3.4.2.3 Λοιποί Επιβαλλόμενοι Φόροι 

 

 

 Για την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων οι υποκείμενοι στο φόρο  

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων. 

Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ με τους οποίους υπολογίζεται η φορολογική 

επιβάρυνση επί της φορολογητέας αξίας είναι τέσσερεις και είναι οι χαμηλότεροι 

στην ευρωπαϊκή ένωση, διακρίνονται δε σε κανονικό φορολογικό συντελεστή ΦΠΑ ο 

οποίος έχει ορισθεί σε 15% επί της φορολογητέας αξίας  και υπάγονται σε αυτόν  τα 

περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, ενδιάμεσο συντελεστή  ο οποίος έχει ορισθεί σε 

12% και σε αυτόν υπάγονται τα  ορυκτά καύσιμα και τα πετρελαιοειδή, διαφημιστικά 

φυλλάδια, εμπορικοί και τουριστικοί κατάλογοι, προϊόντα καθαρισμού,  προϊόντα 

οίνου και ένα φάσμα του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μειωμένο 

συντελεστή ο οποίος  έχει ορισθεί σε 6% και σε αυτόν υπάγονται αγαθά όπως φυσικό 

αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση καθώς και η ξυλεία που προορίζεται για 

θέρμανση, φυτά, προϊόντα ανθοκομίας, κομμωτήρια, επισκευή ποδηλάτων και  

υποδημάτων, μεταποίηση ενδυμάτων και καθαρισμός οικιών, ειδικό συντελεστή ο 

οποίος  έχει ορισθεί σε 3%, σε αυτόν υπάγονται βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως 

τρόφιμα, ζωοτροφές, εστιατόρια, θεάματα, διαχείριση αποβλήτων, συγγραφικά 

δικαιώματα ύδρευση, βιβλία, εφημερίδες, συνταγολογημένα φάρμακα και ιατρικές 

υπηρεσίες, ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς επίσης και κάποιες εργασίες 

απόκτησης ή ανακαίνισης πρώτης κατοικίας.  

  Ο φόρος εγγραφής είναι ετήσιος φόρος στον οποίο υπάγονται οι εταιρείες 

χαρτοφυλακίου του Ν.1929,τα επενδυτικά κεφάλαια. Για τις εταιρείες του Ν.1929 , ο 

φόρος επιβάλλεται επί της αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε 

ποσοστό 0,2%. Ειδικό φορολογικό καθεστώς προβλέπεται για τις εταιρείες 

χαρτοφυλακίου "δισεκατομμυρίου". Για τα επενδυτικά κεφάλαια, ο φόρος 

επιβάλλεται επί της συνολικής καθαρής αξίας του ενεργητικού σε ετήσιο  ποσοστό 

0,05% κατά την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου. Για τα αμοιβαία κεφάλαια και τις 

εταιρείες SIF προβλέπεται μειωμένος συντελεστής 0,01%. Το ποσοστό του ετήσιου 
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φόρου εγγραφής για τις εταιρείες SPF είναι 0,25%, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το ποσό των 125.000 ευρώ. 

 Τα δικαιώματα εγγραφής είναι ένας έμμεσος φόρος που επιβάλλεται στις 

πράξεις που απαιτούν έγγραφο τύπο και κυρίως σε πράξεις που αφορούν κίνηση 

κεφαλαίων. Ο φόρος επιβάλλεται κατ αποκοπή ή σε ποσοστό ανάλογα με το 

αντικείμενο της φορολογίας και το υποκείμενο στη φορολογία πρόσωπο. Ένα 

σταθερό ποσό 12 ευρώ επιβάλλεται σε όλες τις πράξεις που δεν περιέχουν 

μεταβίβαση αξίων ενώ στις υπόλοιπες πράξεις ο φόρος υπολογίζεται σαν ποσοστό επί 

της αξίας. 

         Ο φόρος περιουσίας επιβάλλεται μόνο επί της καθαρής θέσης των νομικών 

προσώπων καθώς για τα φυσικά πρόσωπα καταργήθηκε από το οικονομικό έτος 

2006. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο περιουσίας για το σύνολο 

της καθαρής θέσης τους όπως αυτή αποτυπώνεται στα βιβλία τους ενώ τα ημεδαπά 

μόνο για την εγχώρια περιουσία. Τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων έχουν την δυνατότητα να συμψηφίσουν την 

πληρωμή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου με τον φόρο εισοδήματος με την 

προϋπόθεση να δημιουργήσουν αποθεματικό ίσο με το πενταπλάσιο του φόρου και 

να το διατηρήσουν για τα επόμενα πέντε χρόνια.  

   Οι περισσότερες δωρεές σύμφωνα με το νόμο πρέπει να γίνονται με 

συμβολαιογραφική πράξη η οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο αντίστοιχο μητρώο 

της  AED η δε πληρωμή του φόρου που προκύπτει πραγματοποιείται την στιγμή της 

καταχώρησης από τον δωρεοδόχο.  Ο φόρος δωρεών επιβάλλεται στην αξία της 

δωρεάς (η οποία υπολογίζεται με βάση τις αγοραίες τιμές) με συντελεστή φόρου  

μεταξύ του 1,8% και 14,4% ανάλογα με την κατηγορία της σχέσης του δωρητή και 

του δωρεοδόχου. Δωρεές σε δήμους και νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου 

φορολογούνται με συντελεστή 4,8% ενώ οι δωρεές σε ναούς και φιλανθρωπικά 

ιδρύματα με συντελεστή  7,2%. Εξαιρούνται από τον φόρο ακίνητα του εξωτερικού 

και δωρεές χρηματικών ποσών. 

  Ο φόρος κληρονομιών επιβάλλεται στην καθαρή αξία της κληρονομιάς και ο 

συντελεστής φόρου κυμαίνεται μεταξύ του 2,5% και 15,00% ανάλογα με την 

κατηγορία της σχέσης του αποβιώσαντος και των κληρονόμων. Εξαιρούνται του 

φόρου τα ακίνητα του εξωτερικού τα οποία όμως λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό του ενεργητικού της κληρονομητέας περιουσίας. Για τους κατοίκους 

εξωτερικού και μόνο για την ακίνητη περιουσία ο φόρος κληρονομιών έχει 
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αντικατασταθεί από φόρο μεταβίβασης. Η νομοθεσία προβλέπει ορισμένες 

απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο για περιπτώσεις νόμιμης μοίρας, συζύγων, 

κληροδοτημάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4   

 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

έχει επιτευχθεί σημαντική εναρμόνιση σε επιμέρους τομείς οικονομικής πολιτικής 

στην Ευρώπη. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν φαίνεται να περιλαμβάνει τη 

φορολογία, καθώς δεν υφίσταται μια γνήσια και συνεκτική κοινοτική φορολογική 

πολιτική. Καθώς ο σχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής εναπόκειται στην 

κανονιστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών, δεν θα ήταν υπερβολικό να 

υποστηριχθεί ότι η κοινοτική αγορά είναι κατακερματισμένη σε 27 επιμέρους 

διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Για τον λόγο αυτό στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 

προσπάθεια σύγκρισης των φορολογικών συστημάτων σε διάφορους τομείς και με 

διάφορα κριτήρια ώστε έπειτα να μπορέσουν να προκύψουν και τα ανάλογα 

συμπεράσματα για τη φορολογική πολιτική της χώρας μας. 

 

4.2    Σύγκριση Φορολογικών Συντελεστών ανά Χώρα 

 

 Αν εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στη φορολογία και την ανάπτυξη με τη 

χρήση μακροοικονομικών μοντέλων θα δούμε ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι άρρητα 

συνδεδεμένα, αλλά όχι άμεσα. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών – με την 

προϋπόθεση ότι οι κρατικές δαπάνες δεν επηρεάζονται αρνητικά, δηλαδή ότι το 

κράτος διατηρεί τη δυνατότητά του να ξοδεύει – οδηγεί στην αύξηση της 

κατανάλωση, η οποία με τη σειρά της τονώνει την οικονομία και ενισχύει σχεδόν 

όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες. Στην περίπτωση της Ελλάδας βέβαια, όπου οι 

κρατικές δαπάνες έχουν μειωθεί δραματικά, τα μοντέλα αυτά δεν έχουν άμεση 

εφαρμογή. 
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 Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τους φορολογικούς συντελεστές της 

Ευρώπης αναφορικά με τα τρία σημαντικότερα  είδη φόρων, εισοδήματος νομικών 

προσώπων, φυσικών προσώπων και Φ.Π.Α. με την επιφύλαξη μικρών αποκλίσεων  

για περιπτώσεις αλλαγής φορολογικών συντελεστών μέσα στο έτος εκπόνησης της 

εργασίας, ώστε να γίνει μια περαιτέρω σύγκριση και ανάλυση των φορολογικών 

συντελεστών και του μέσου όρου για κάθε είδους φορολόγηση. 

 

 
Πίνακας: 8 Συντελεστές Φορολογίας Ευρωπαϊκών Χωρών 

Χώρα Εταιρική Φορολογία            Φορολογία Φ.Π.               Φ.Π.Α 

Αυστρία 25,00% 50,00% 20,00% 

Μολδαβία 24,00% 30,00% 18,00% 

Βέλγιο 33.99% 50,00% 21,00% 

Βοσνία 10,00% 20,00% 17,00% 

Βουλγαρία 10,00% 15,00% 20,00% 

Κροατία 20,00% 45,00% 23,00% 

Κύπρος 10,00% 30,00% 15,00% 

Τσεχία 21,00% 15,00% 20,00% 

Δανία 25,00% 51,5% 25,00% 

Εσθονία 0,00% 21,00% 20,00% 

Φιλανδία 26,00% 53,00% 23,00% 

Γαλλία 33,33% 41,00% 19,6% 

Γερμανία 30,00% 45,00% 19,00% 

Γεωργία 20,00% 12,00% 18,00% 

Ελλάδα 26,00% 42,00% 23,00% 

Ουγγαρία 10,00% 16,00% 25,00% 

Γροιλανδία 18,00% 46,28% 25,50% 

Ισλανδία 12.50% 41,00% 21,00% 

Ιταλία 31.4% 45,00% 20,00% 

Λετονία 15,00% 23,00% 22,00% 

Λιθουανία 20,00% 21,00% 21,00% 

Λουξεμβούργο 28,59% 38.95% 15,00% 

Σκόπια 10,00% 10,00% 18,00% 

Μάλτα 35,00% 35,00% 18,00% 

Ολλανδία 25,00% 52,00% 19,00% 

Νορβηγία 28,00% 54.3% 25,00% 

Πολωνία 19,00% 32,00% 23,00% 

Πορτογαλία 15,00% 42,00% 23,00% 

Ρουμανία 16,00% 16,00% 24,00% 

Ρωσία 20,00% 13,00% 18,00% 

Σερβία 10,00% 14,00% 18,00% 

Σλοβακία 19,00% 19,00% 20,00% 

Αγγλία 27,00% 50,00% 20,00% 

Ισπανία 30,00% 45,00% 18,00% 

Σουηδία 26.3% 56.6% 25,00% 

Ελβετία 25,00% 45,5% 8,0% 
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 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα οι φορολογικοί 

συντελεστές τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις είναι 

υψηλότεροι από το μέσο όρο των χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της 

Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται . Γενική αντίληψη κα όχι 

άδικα είναι  ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερφορολόγηση, ενώ αμφισβητούν τη 

δυνατότητα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος και γενικότερα βελτίωση  λόγω 

της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και της αύξησης των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. 

 Αναλυτικότερα, ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 23%, έναντι 21,52% 

του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20,45% αντίστοιχα του μέσου όρου 

στην Ευρωζώνη.
16

 Ο υψηλότερος συντελεστής για νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται 

στη χώρα μας στο 26%, έναντι 21,84% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 25,95% στην 

Ευρωζώνη ενώ ο υψηλότερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα φτάνει στην 

Ελλάδα στο 46% (επιβάλλεται και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 

1% - 4%), έναντι 36,66% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 44,52% στην Ευρωζώνη όπως 

αναφέρει και το παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

                                                           
16

 www.tradingeconomics.com 
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 Αν δούμε αναλυτικότερα τον πίνακα θα παρατηρήσουμε ότι όλες οι χώρες 

υστερούν σε κάποια κατηγορία. Για παράδειγμα η Ουγγαρία μπορεί να έχει εταιρικό 

συντελεστή 10%, αλλά το ΦΠΑ βρίσκεται στο 25%, ενώ η Ισπανία με ΦΠΑ 18% έχει 

εταιρικό συντελεστή 30%. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι όλες οι βόρειες χώρες με 

άριστες κρατικές υποδομές όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία 

έχουν συνολικά πολύ υψηλότερους συντελεστές από τις υπόλοιπες χώρες. Συνεπώς η 

σχέση ανάμεσα στη φορολογία και την ανταποδοτικότητα του κράτους είναι άμεση, 

ενώ από την άλλη η χαμηλή φορολογία δεν αποτελεί εχέγγυο κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας. Για παράδειγμα όλες οι χώρες με πολύ χαμηλούς 

συντελεστές όπως τη Βοσνία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία και τα 

Σκόπια έχουν σημαντικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα, ακόμα 

και εν καιρώ κρίσης. 

 Το επιχείρημα της χρήσης των φορολογικών συντελεστών ως τρόπο 

προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων είναι ισχυρό, αλλά ταυτόχρονα 

παραπλανητικό. Η πολύ χαμηλή φορολογία μπορεί να αποτελεί κίνητρο για όσους 

θέλουν να «κρύψουν» εισοδήματα, αλλά όπως δείχνουν και τα στοιχεία του πίνακα, 

δεν καταλήγουν τελικά στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, αφού 

τελικά οι επενδυτές αναζητούν και τελικά τοποθετούνται βάσει της πραγματικής 

δυναμικής της οικονομίας. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η χαμηλή φορολόγηση δεν 

αποτελεί πανάκεια για τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας σε κάθε 

περίπτωση. Είναι μία μεταβλητή την οποία σίγουρα λαμβάνουμε υπόψη στις 

προσωπικές και επιχειρηματικές μας αποφάσεις, αλλά αν δούμε τα παραδείγματα των 

άλλων Ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα των μεσογειακών χωρών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες με μείωση των 

φορολογικών συντελεστών καθώς μείωσε τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή κατά 

3% (από το 45% σε 42%).  Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι ενώ ο ανώτατος 

φορολογικός συντελεστής μειώθηκε στην Ελλάδα, η αλλαγή αυτή ήταν μέρος μιας 

ευρύτερης προσπάθειας για την αναδιάρθρωση όλων των κλιμακίων συντελεστών 

φόρου.  Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
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4.3 Φορολογικά Έσοδα ως Μέρος του ΑΕΠ 

 

 
 Τα συνολικά εισοδήματα από φόρους σε σχέση με το ΑΕΠ κάθε χώρας όπως 

προκύπτουν και από τον παρακάτω πίνακα διαφέρουν μεταξύ των χωρών της 

Ευρώπης. Έτσι, πιο συγκεκριμένα έχουν ποσοστό που κυμαίνεται από 30% σε 40% 

με μεγαλύτερες αυξομειώσεις στο Λουξεμβούργο, την Ισπανία αλλά και την Ελλάδα 

δηλαδή τις χώρες των οποίων τα φορολογικά συστήματα αναλύσαμε σε αυτήν την 

εργασία. 

  Εάν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το είδος των εισοδημάτων σε σχέση με το 

ποσοστό του ΑΕΠ θα λέγαμε πως η Γερμανία, η Αυστρία και έπειτα η Γαλλία και η 

Κύπρος βρίσκονται στα πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το προσωπικό εισόδημα ενώ 

στα υψηλότερα ποσοστά βρίσκονται το Βέλγιο και η Ιταλία με τις περισσότερες 

χώρες να κινούνται ενδιάμεσα σε σταθερά επίπεδα. Όσο αφορά τα εταιρικά 

εισοδήματα ως προς το ΑΕΠ στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η Γερμανία και 

ακολουθεί η Εσθονία ενώ το υψηλότερο επίπεδο παρουσιάζει η Σλοβενία 

ακολουθώντας βέβαια μία σταθερή πορεία από το 2006 και μετά. 

 Γίνεται ξεκάθαρο πως η Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις 

αναφορικά με το ποσοστό των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ της. 

Συγκεκριμένα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Eurostat ενώ επιπλέον, αξίζει να 

σημειωθεί πως η διαφορά των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας ως ποσοστό του 

ΑΕΠ της σε σχέση με τον μέσο όρο των ποσοστών των υπόλοιπων χωρών είναι 

αρκετά μεγάλη γεγονός που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την βαρύτητα της 

προηγούμενης παρατήρησης. Συγκεκριμένα 7,55 ποσοστιαίες μονάδες είναι οι 

σχετικές διαφορές αντίστοιχα τόσο σύμφωνα με τον Πίνακα 9 όσο και με τα δύο 

διαγράμματα που παρατηρούμε ακριβώς παρακάτω. 
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Πίνακας:9 Φορολογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ για χώρες της Ε.Ε. 
17 

ΕΛΛΑΔΑ                                     32.6 

ΑΥΣΤΡΙΑ                                    42.8 

ΒΕΛΓΙΟ                                       44.3 

ΚΑΝΑΔΑΣ                                      - 

ΚΥΠΡΟΣ                                     39.2 

ΤΣΕΧΙΑ                                       36.1 

ΔΑΝΙΑ                                          48.2 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                               43.1 

ΓΑΛΛΙΑ                                       42.8 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ                                 39.3 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ                                  40.4 

ΙΤΑΛΙΑ                                        42.8 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                    35.6 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ                                 39.1 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ                                 42.2 

ΣΟΥΗΔΙΑ                                    47.1 

ΙΣΠΑΝΙΑ                                     33.1 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                           36.7 

Η.Π.Α.                                            - 

Μ.Ο.                                           40,15 

                                                                                                                                            Πηγή:Eurostat 

 

 

                                                           
17

 www.eurostat.com 
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4.4  Ποιότητα Υπηρεσιών και Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε 

Χώρας 

 
 Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα ως βασικό χαρακτηριστικό του στοιχείο 

έχει το γραφειοκρατικό μοντέλο συνδιαλλαγής σε κάθε υπηρεσία που είναι αρμόδια 

για την ρύθμιση και διευθέτηση σχετικών θεμάτων . Αδιαμφισβήτητο γεγονός 

αποτελεί η δυσάρεστη εμπειρία οποιουδήποτε πολίτη επισκεφτεί κάποια Φορολογική 

Διοίκηση λόγω της έλλειψης κατάλληλης επιμόρφωσης του διοικητικού προσωπικού. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως την τελευταία περίοδο γίνεται μία θα λέγαμε πιο 

σωστή προσπάθεια επιμόρφωσης των υπαλλήλων τόσο εξαιτίας το συχνών 

νομοθετικών αλλαγών όσο και του γεγονότος ότι αποτελεί όρο μεγάλο και κρίσιμο 

για την ομαλή λειτουργία της κάθε κοινωνίας καθώς επίσης γίνεται και ένας πιο 

αντικειμενικός και αυστηρός έλεγχος στην επιλογή διοικητικών υπαλλήλων με την 

αντίστοιχη κατάρτιση και επιμόρφωση.  Από την άλλη μελετώντας τα αντίστοιχα 

φορολογικά συστήματα στο εξωτερικό και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους 

πολίτες τους αντιλαμβάνεται κανείς την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Όσο 

αφορά την μηχανογράφηση στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε πως σε πολύ γρήγορους 

ρυθμούς έχει φανεί σαφής βελτίωση της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, τα 

προηγούμενα χρόνια τα πληροφοριακά συστήματα με τις περιορισμένες δυνατότητες 

που διέθεταν, αποτελούσαν τροχοπέδη στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα αδυνατούσαν να βελτιώσουν την λειτουργία τους 

ανταλλάσοντας πληροφορίες, σχηματίζοντας νέες βάσεις δεδομένων, ενημερώνοντας 

κάθε φορά τις διάφορες υπηρεσίες άμεσα μειώνοντας την γραφειοκρατία και 

αυξάνοντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών και απαλλάσσοντας τον πολίτη από την 

άσκοπη υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου. 

Σήμερα, στα τέλη του 2014, θα μπορούσαμε να πούμε πως το Υπουργείο 

Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει βελτιώσει αρκετά το 

πληροφοριακό της σύστημα Taxis net αναβαθμίζοντάς το συνεχώς και προσφέροντας 

καθημερινά νέες δυνατότητες στους φορολογούμενους για υποβολή και ενημέρωση. 

Παράλληλα με την γρήγορη και συνεχή βελτίωση του συστήματος δεν 

εξυπηρετούνται απλά οι πολίτες αλλά και οι ίδιοι οι διοικητικοί υπάλληλοι και 
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υπεύθυνοι του κράτους καθώς μπορούν να πραγματοποιούν ευκολότερους ελέγχους 

με μεγαλύτερη αξιοπιστία και λιγότερο κατά πολύ χρόνο.  

 Στην Ισπανία θεωρείται πως το έργο που επιτελεί η φορολογική διοίκηση 

αφήνει ικανοποιημένους τους πολίτες της μέσω της ισόνομης αντιμετώπισης όλων 

των φορολογούμενων ενώ χαρακτηρίζεται εξειδικευμένο το προσωπικό της και σε 

γενικές γραμμές οι υπηρεσίες που προσφέρει εκλαμβάνονται ως υψηλής ποιότητας 

λόγω της έμφασης που δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση στις 

σημερινές πιο σύνθετες ανάγκες των φορολογικών ελέγχων. Το σημαντικότερο 

θετικό στοιχείο του φορολογικού συστήματος της Ισπανίας όμως είναι το 

ανεπτυγμένο πληροφοριακό της σύστημα το οποίο διακρίνεται για την απλότητά του 

αλλά συνάμα και την λειτουργικότητά του. Υφίσταται αποκλειστικά τμήμα 

πληροφοριακών συστημάτων που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

διαχείριση του συστήματος το οποίο έχει αναχθεί στο βασικό όπλο της Φορολογικής 

Αρχής, . Στο πληροφοριακό σύστημα είναι περισσότεροι από τρία εκατομμύρια 

χρήστες που πραγματοποιούν διάφορες συναλλαγές κάθε ημέρα δίνοντας τη 

δυνατότητα να συλλέγονται πληροφορίες που προέρχονται από εξωτερικές πηγές 

όπως από εργοδότες, συλλογή στοιχείων από τράπεζες για καταθέσεις, δάνεια και 

κινήσεις πιστωτικών καρτών και επενδυτικών προϊόντων , ενώ υπάρχουν στοιχεία για 

αγοραπωλησίες ακινήτων αλλά και αυτοκινήτων και γενικότερα χρήσιμα στοιχεία για 

το σύνολο των φορολογούμενων και κυρίως την φορολογική τους ικανότητα. 

 Στο Λουξεμβούργο από την άλλη πλευρά η φιλοσοφία της φορολογικής 

διοίκησης οδηγεί στην απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και της όσο το 

δυνατόν μικρότερης επιβάρυνσης των φορολογούμενων σε θέματα γραφειοκρατίας 

και ελέγχου ενώ δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού προσφέροντας 

ένα εξελιγμένο εργασιακό περιβάλλον κι επενδύοντας στην κατοχή ανεπτυγμένων 

τεχνολογικών συστημάτων προκειμένου να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η 

παραγωγικότητα. Στην χώρα αυτή για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και την επιλογή 

των υποθέσεων που θα ελεγχθούν χρησιμοποιούνται εξελιγμένα προγράμματα όπως 

το πρόγραμμα Eskort το οποίο λαμβάνει υπόψη διάφορα οικονομικά κριτήρια και 

έπειτα κατατάσσει τις υποθέσεις ανάλογα με τον τύπο της φοροδιαφυγής και το 

προσδοκώμενο όφελος. Μετά την επιλογή συγκεκριμένης υπόθεσης για έλεγχο στη 

διάθεση των ελεγκτών βρίσκονται τα λογιστικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί 

στα προγράμματα συρρικνώνοντας τον ελεγκτικό κύκλο ώστε να  υποδείξει 
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επικίνδυνες συναλλαγές. 

 Είναι φανερό με άλλα λόγια πως αρκετές ενέργειες πρέπει να λάβουν χώρα 

ώστε να λαμβάνει ο Έλληνας Φορολογούμενος πολίτης τις υπηρεσίες που δικαιούται. 

Θα πρέπει να καθορισθεί ως πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Φορολογικής 

Διοίκησης η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και να πραγματοποιηθούν οι 

απαραίτητες αλλαγές ώστε εξασφαλιστεί ο σεβασμός του πολίτη προς την διοίκηση 

όσο και προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις γεγονός που ξεκινάει αργά αλλά 

σταθερά να λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. 

 

 

4.5 Φορολογικός Έλεγχος και Φοροδιαφυγή στην Ευρώπη 

 

 

 Στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα Διοίκησης δυστυχώς δεν  υφίσταται 

κάποιος σαφής και διακριτά ορισμένος προσανατολισμός αναφορικά με την επιλογή 

υποθέσεων για έλεγχο. Καταρχήν, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως σε αντίθεση με 

τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα συστήματα διοίκησης που ανασκοπήθηκαν 

δεν υφίσταται στην οργανωτική δομή του Υπουργείου μια ξεχωριστή Γραμματεία της 

οποίας το έργο να είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας Μεγάλων 

επιχειρήσεων αλλά και ο συντονισμός των ελέγχων που την αφορούν. Η ύπαρξη μιας 

τέτοιας Γραμματείας θα μπορούσε να δράσει βοηθητικά στην εξομάλυνση της σχέσης 

μεταξύ των υπηρεσιών και των μεγάλων φορολογούμενων και στην υιοθέτηση μιας 

διαφορετικής και πιο αποτελεσματικής προσέγγισης όσον αναφορά τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. Ακόμα και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα τον οποίο ο ρόλος ήταν 

ο έλεγχος μεγάλων επιχειρήσεων καταργήθηκαν και απόμειναν τα Διαπεριφερειακά 

Ελεγκτικά Κέντρα τα οποία κατά κανόνα είναι αποδυναμωμένα, υποστελεχωμένα, 

δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και  επιμορφωμένο προσωπικό 

για να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό έργο του ελέγχου των υποθέσεων των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

 Ακόμη, παρά το γεγονός πως η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση και τα 

στελέχη που την απαρτίζουν δεν διαφεύγουν της διαφθοράς που χαρακτηρίζει τα 

υπόλοιπα τμήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης δεν υφίσταται ακόμη σε 

λειτουργία, σε αντίθεση με τα περισσότερα από τα διεθνή συστήματα φορολογικής 
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διοίκησης. Παράλληλα, στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα η επιλογή των 

υποθέσεων για έλεγχο ακολουθεί μια περισσότερο διαισθητική προσέγγιση καθώς 

δεν χρησιμοποιείται στη διαδικασία αυτή κάποιο σαφώς καθορισμένο σύστημα που 

να αντλεί στοιχεία από ποικίλες πηγές και με ηλεκτρονικό τρόπο να καταδεικνύει 

υποθέσεις προς έλεγχο. Συχνά αποτελεί αντικείμενο δυσμενούς κριτικής το γεγονός 

ότι δεν υφίσταται κανένα κριτήριο κόστους απόδοσης στην επιλογή υποθέσεων για 

έλεγχο με αποτέλεσμα να καταναλώνονται εκατοντάδες εργατοώρες σε υποθέσεις 

που είναι γνωστό εξαρχής πως δεν θα αποφέρουν έσοδα με άμεση συνέπεια να 

υφίστανται τεράστια ποσά ληξιπρόθεσμων και ανείσπρακτων χρεών για την 

Ελληνική Φορολογική Διοίκηση σήμερα για τα οποία δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα 

να εισπραχτούν και για τον καταλογισμό των οποίων δαπανήθηκαν χιλιάδες 

εργατοώρες και αντίστοιχα τεράστια ποσά για μισθούς των απασχολούμενων 

υπαλλήλων.  

 Στον αντίποδα τώρα συναντάμε το Λουξεμβούργο το οποίο για τον έλεγχο της 

φοροδιαφυγής και την επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν χρησιμοποιούνται 

εξελιγμένα προγράμματα υπολογιστών όπως το πρόγραμμα escort το οποίο 

δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο για τους φορολογούμενους, επεξεργάζεται τα 

στοιχεία του φακέλου και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια κατατάσσει τις υποθέσεις 

ανάλογα με τον τύπο της φοροδιαφυγής, τον αναγκαίο βαθμό εξειδίκευσης του 

ελεγκτή, και το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για την έναρξη του ελέγχου. Μετά 

από επιλογή συγκεκριμένης υπόθεσης για έλεγχο στη διάθεση των ελεγκτών 

βρίσκεται και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα sesam το οποίο αναλύει ηλεκτρονικά και 

μετατρέπει σε προσβάσιμα αρχεία τις λογιστικές εγγραφές και τα δεδομένα που έχουν 

καταχωρηθεί στα λογιστικά προγράμματα, ομαδοποιεί και κατατάσσει τις 

συναλλαγές και τους λογαριασμούς με προκαθορισμένα κριτήρια ή προσαρμοσμένα 

κατά περίπτωση, ελαχιστοποιεί τον ελεγκτικό κύκλο και υποδεικνύει τις επικίνδυνες 

συναλλαγές. 

 Στην Ισπανία τώρα, η καταχώριση και επεξεργασία των δηλώσεων γίνεται με 

την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος ανάλυσης κινδύνου, με κανόνες 

παραμετροποίησης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μέσω του οποίου εντοπίζονται μαζικά 

οι δηλώσεις που χρήζουν ελέγχου, επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και 

περιορίζονται τα λάθη και οι παραλήψεις των υπαλλήλων. Οι έλεγχοι των δηλώσεων 

περιλαμβάνουν ερωτήσεις στον φορολογούμενο αλλά και on-line σύγκριση 

πληροφοριών με δεδομένα άλλων υπηρεσιών. Οι εντολές ελέγχου προκύπτουν είτε 
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από το τμήμα φορολογικής αξιολόγησης ή διερεύνησης φορολογικής απάτης των 

εκάστοτε καταστημάτων  κατόπιν μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, είτε από μια ενιαία 

αρχή συντονισμού των φορολογικών ελέγχων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 
5.1 Εισαγωγικά 

 

 

 
Στις πιο πάνω ενότητες εξετάσαμε συνοπτικά το κατά πόσο τα βασικά 

χαρακτηριστικά του φορολογικού μας συστήματος είναι συμβατά με τις συστάσεις 

που γίνονται για να είναι ένα φορολογικό σύστημα φιλικό στην ανάπτυξη αλλά 

κυρίως στον Έλληνα φορολογούμενο. Οι βασικές διαπιστώσεις είναι ότι, από άποψη 

σύνθεσης φορολογικών εσόδων, το ελληνικό φορολογικό σύστημα στηρίζεται κυρίως 

στην έμμεση φορολογία για την άντληση των πόρων που χρειάζεται για να 

χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του και όχι στην άμεση φορολογία. Από πρώτη 

ματιά αυτό είναι φιλικό στην ανάπτυξη. Μια πιο ενδελεχής εξέταση πάντως δείχνει 

ότι η υστέρηση της άμεσης φορολογίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φοροδιαφυγή 

που, μεταξύ άλλων, προέρχεται από τον μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων. 

 

 

5.2  Συμπεράσματα 

 

 

5.2.1  Διαπιστώσεις ως προς το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 

 

 
Στις πιο πάνω ενότητες εξετάσαμε συνοπτικά το κατά πόσο τα βασικά 

χαρακτηριστικά του φορολογικού μας συστήματος είναι συμβατά με τις συστάσεις 

που γίνονται για να είναι ένα φορολογικό σύστημα φιλικό στην ανάπτυξη αλλά 

κυρίως στον Έλληνα φορολογούμενο. Οι βασικές διαπιστώσεις είναι ότι, από άποψη 

σύνθεσης φορολογικών εσόδων, το ελληνικό φορολογικό σύστημα στηρίζεται κυρίως 

στην έμμεση φορολογία για την άντληση των πόρων που χρειάζεται για να 

χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του και όχι στην άμεση φορολογία. Από πρώτη 

ματιά αυτό είναι φιλικό στην ανάπτυξη. Μια πιο ενδελεχής εξέταση πάντως δείχνει 

ότι η υστέρηση της άμεσης φορολογίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φοροδιαφυγή 

που, μεταξύ άλλων, προέρχεται από τον μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων. 
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 Τα έσοδα από έμμεση φορολογία είναι σχετικά υψηλά, αλλά και εκεί η 

φοροδιαφυγή πρέπει να είναι αρκετά εκτεταμένη, όπως αναφέραμε. Δυνατότητες για 

περαιτέρω αύξηση των συντελεστών δεν φαίνεται να υπάρχουν μετά τις αυξήσεις των 

τελευταίων ετών και η μόνη δυνατότητα για αύξηση των εσόδων είναι ο περιορισμός 

της φοροδιαφυγής, που όμως δεν είναι απλή υπόθεση. Η φορολόγηση των 

επιχειρήσεων δεν είναι υψηλή, αλλά η πρόσφατη αύξηση της φορολογίας 

παρακρατούμενων κερδών ίσως πρέπει να αναστραφεί για να τονωθούν τα κίνητρα 

για επενδύσεις. 

 Τέλος, οι φόροι περιουσίας που θεωρούνται φιλικοί στην ανάπτυξη έχουν 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και γίνονται από τους υψηλότερους στην ΕΕ. 

Με δεδομένη και την ευρεία διασπορά της ιδιοκτησίας που υπάρχει στην Ελλάδα και 

την επιβάρυνση όλων των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα πολιτικά προβλήματα 

διαχείρισης του φόρου είναι πολύ σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι το φορολογικό 

μας σύστημα είναι σχετικά φιλικό στην ανάπτυξη, σε γενικές γραμμές και λόγω της 

συνολικής εικόνας επενδυτές, αναλυτές αλλά και οι πολίτες το επικρίνουν ως 

αντιαναπτυξιακό και αυτό γιατί  η επίδραση του φορολογικού συστήματος στην 

οικονομία δεν εξαρτάται μόνο από τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά και από το 

όλο πλέγμα διατάξεων και διαδικασιών που συνεπάγεται η φορολογική νομοθεσία, 

από τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, το σύστημα επίλυσης διαφορών και 

πολλά άλλα.  

 

 

5.2.2  Βασικές Αδυναμίες του Φορολογικού μας Συστήματος 

 

 
 Μια πρώτη εικόνα για τα θέματα που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική 

δραστηριότητα στη χώρα μας δίνουν τα ευρήματα των εκθέσεων για την 

ανταγωνιστικότητα του World Economic Forum (2013). Ενώ πριν την κρίση το 

κυριότερο πρόβλημα ήταν η γραφειοκρατία, το 2013 το κυριότερο εμπόδιο είναι η 

δυσκολία χρηματοδότησης με την γραφειοκρατία να έρχεται σε δεύτερη θέση. Είναι 

επίσης ενδιαφέρον ότι το φορολογικό πλαίσιο είναι το τρίτο σημαντικότερο εμπόδιο 

και αυξήθηκε στην περίοδο της κρίσης. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών είναι 

πέμπτο εμπόδιο στη σειρά και αυτό αυξήθηκε το 2013 ενώ στην ίδια λίστα σε άλλη 

θέση βρίσκονται η αστάθεια της οικονομικής πολιτικής, η διαφθορά, οι περιορισμοί 

στην αγορά εργασίας καθώς και η ανεπάρκεια υποδομών. Τα στοιχεία αυτά 
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επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση πως το ύψος των φορολογικών συντελεστών δεν ήταν 

το κυριότερο εμπόδιο, αλλά το όλο φορολογικό πλαίσιο. 

 

 

 

5.2.3   Πολυπλοκότητα Φορολογικού Πλαισίου. 

 

 
 Το πρόβλημα της πολυπλοκότητας της φορολογικής μας νομοθεσίας είναι 

γνωστό και η ανάγκη για απλοποίησή του έχει τονιστεί από διεθνείς οργανισμούς και 

επενδυτές. Αποτέλεσμα της πολύπλοκης νομοθεσίας είναι το κόστος συμμόρφωσης 

των πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και το διοικητικό κόστος της φορολογίας να 

είναι ιδιαίτερα υψηλά. Η πολυπλοκότητα φαίνεται να έχει αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι με βάση στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις αρχές του 2010 μέχρι τα μέσα του 2013 ψηφίστηκαν 

20 νόμοι για αλλαγές στη φορολογία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο αριθμός 

των εγκυκλίων που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών την ίδια περίοδο.  

 Γίνεται αντιληπτό ότι, η αυξανόμενη έκδοση εγκυκλίων κάνει το φορολογικό 

σύστημα πολύπλοκο και αδιαφανές, ώστε τόσο το κόστος διαχείρισής του όσο και το 

κόστος συμμόρφωσης πολιτών και επιχειρήσεων να αυξάνει αλματωδώς. Τα στοιχεία 

αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν την κοινή αίσθηση που επικρατεί, ότι η αδιαφάνεια 

του φορολογικού συστήματος αυξάνεται και οι δυνατότητες φοροδιαφυγής και 

φοροδιαφυγής δεν μειώνονται. Με δεδομένη την πολυνομία, την πολυπλοκότητα και 

αδιαφάνεια είναι φυσικό να ανακύπτουν αμφισβητήσεις για τα αποτελέσματα των 

φορολογικών ελέγχων. Πέρα όμως από την έλλειψη μηχανισμών επίλυσης διαφορών, 

το γενικότερο νομικό και δικαστικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν βοηθά στην επίλυσή 

τους. Με βάση στοιχεία του World Economic Forum, η Ελλάδα είναι από τις 

τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του 

νομικού και δικαστικού της πλαισίου στην επίλυση διαφορών. 

 

 

5.2.4  Αναποτελεσματικότητα Φορολογικής Διοίκησης. 

 

 
 Το θέμα της φορολογικής διοίκησης απασχολεί όλο και πιο έντονα το 

ενδιαφέρον κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Βασική προτεραιότητα μάλιστα 

για την χώρα μας με την Τρόικα είναι η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης, και 
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ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχει αναλάβει η Τask Force. Αρκετά έχουν γίνει, 

όπως η δραστική μείωση του αριθμού των εφοριών, η σύσταση Ανεξάρτητης Γενικής 

Γραμματείας Εσόδων, κ.ά., που αποβλέπουν στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και 

την αύξηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης. 

 Η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης είναι ένα θέμα που 

απασχολεί έντονα κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς και ο ΟΟΣΑ ειδικότερα έχει 

κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δέκα χρόνια στο να καταρτίσει δείκτες που 

μετρούν την απόδοσή της. Σε μια προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους σε επιχειρήσεις και πολίτες, 

έγινε και μια μελέτη του κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν 

στην ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία. Γενικότερα, το κόστος συμμόρφωσης στη 

νομοθεσία του ΦΠΑ στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1,45% του ΑΕΠ, που είναι το 

πέμπτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος του δείκτη στην ΕΕ είναι 

0,96% του ΑΕΠ ενώ και στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι 

επιδόσεις της χώρας μας είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

 Σε μια πρόσφατη έκθεση για τη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει διάφορους δείκτες, μεταξύ των οποίων και έναν 

για την επίδοση της φορολογικής διοίκησης. Η επίδοση της χώρας μας υστερεί ακόμη 

και έναντι πρώην κομμουνιστικών χωρών, όπως η Ρουμανία, Ουγγαρία, Λετονία, κ.ά. 

Γενικότερα, το θέμα της φορολογικής διοίκησης είναι πολύ σημαντικό, αφού όσο 

καλή και φιλική στην ανάπτυξη μπορεί να είναι μια φορολογική μεταρρύθμιση, αν η 

φορολογική διοίκηση είναι αναποτελεσματική, τότε και αυτή η μεταρρύθμιση θα 

αποτύχει. 

 

 

5.2.5    Εκτεταμένη Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία στην Ελλάδα. 

 

 

 Είναι γνωστό ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα μας είναι από τα 

υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τη 

φοροδιαφυγή, αν και για την τελευταία οι μετρήσεις είναι πολύ πιο δύσκολες και γι’ 

αυτό ίσως και πολύ λίγες. Η φοροδιαφυγή πέρα από την απώλεια εσόδων που 

συνεπάγεται για το Δημόσιο, προκαλεί και σοβαρές στρεβλώσεις στην κατανομή των 

πόρων και την οικονομική δραστηριότητα, αφού ευνοεί τους φοροφυγάδες σε σχέση 



69 
 

με τους συνεπείς φορολογούμενους, δημιουργώντας συγκριτικά μειονεκτήματα στους 

τελευταίους. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην αναπτυξιακή πορεία μιας 

χώρας σαν την Ελλάδα, όταν οι επιχειρήσεις που συνήθως κάνουν φοροδιαφυγή είναι 

μικρές και ελάχιστα ανταγωνιστικές και επιβιώνουν μέσα από τη φοροδιαφυγή, ενώ 

οι πιο μεγάλες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που είναι και καλύτερα οργανωμένες, 

δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες φοροδιαφυγής. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος  πρέπει να γίνουν κατανοητά τα αίτια αυτής της κατάστασης τα 

βασικότερα των οποίων είναι το ύψος των φορολογικών συντελεστών και της 

φορολογικής επιβάρυνσης, οι πολλές και πολύπλοκες νομοθετικές ρυθμίσεις στην 

οικονομική δραστηριότητα και η πολυπλοκότητα και ασάφεια των φορολογικών 

νόμων, ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολουμένων, η χαμηλή ποιότητα της 

φορολογικής διοίκησης και η εκτεταμένη διαφθορά καθώς και οι γενικότερες 

κοινωνικές αντιλήψεις για τη φοροδιαφυγή. 

 Από τη μέχρι τώρα ανάλυση είδαμε ότι το ύψος των φορολογικών 

συντελεστών δεν ήταν πρόβλημα στη χώρα μας, αν και τα πρόσφατα μέτρα έχουν 

αυξήσει σημαντικά τους συντελεστές τόσο στην έμμεση φορολογία, όσο και στον 

φόρο περιουσίας. Επίσης με την κατάργηση αφορολόγητων ποσών και εκπτώσεων 

για την οικογένεια και αποδείξεων, η φορολογική επιβάρυνση από τον φόρο 

εισοδήματος έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα για τα χαμηλά εισοδήματα. Το θέμα 

της αυτοαπασχόλησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η χώρα μας έχει το 

υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια πλευρά, όλοι οι 

αυτοαπασχολούμενοι είτε είναι μόνοι τους είτε έχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, που 

δεν έχουν σύγχρονη οργάνωση, αλλά ούτε και είναι εύκολο για τις φορολογικές αρχές 

να εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας. 

 Η διαφθορά αποτελεί ένα επίσης σημαντικό στοιχείο, αφού όλοι οι δείκτες 

που δημοσιεύονται δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι αρκετά διαδεδομένο στη χώρα 

μας. Η παραδοσιακή θεωρία της φοροδιαφυγής υποθέτει ότι οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται, με βάση το νεοκλασικό υπόδειγμα, ορθολογικά. Επομένως, το αν 

ένας φορολογούμενος συμμορφώνεται ή όχι στις υποχρεώσεις του είναι αποτέλεσμα 

μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, ο βαθμός 

συμμόρφωσης στη φορολογική νομοθεσία θα αυξηθεί αν η κυβέρνηση αυξήσει τους 

ελέγχους και τα πρόστιμα. Τα υποδείγματα όμως αυτά δεν μπορούν να εξηγήσουν 

εύκολα τα πραγματικά επίπεδα συμμόρφωσης που παρατηρούνται στις περισσότερες 

χώρες. Αν οι φορολογούμενοι έπαιρναν τις αποφάσεις τους με βάση καθαρά 
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οικονομικούς λόγους, τότε οι περισσότεροι από αυτούς θα φοροδιέφευγαν, λόγω της 

μικρής πιθανότητας εντοπισμού και των μικρών προστίμων σε σχέση με το όφελος 

από τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον, τα παραδοσιακά υποδείγματα δεν εξηγούν τη 

διαφορά στη φοροδιαφυγή που παρατηρείται στις διάφορες χώρες. Για τους λόγους 

αυτούς πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να βρουν εναλλακτικές εξηγήσεις για τη 

συμπεριφορά των φορολογουμένων, με το να εστιάσουν την προσοχή τους σε 

κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Με βάση αυτή τη νέα προσέγγιση 

διαπιστώθηκε ότι τη συμπεριφορά των φορολογουμένων επηρεάζουν αρκετοί μη 

οικονομικοί παράγοντες. Οι πιο βασικοί από αυτούς για την Ελλάδα, ανήκουν σε δύο 

κατηγορίες, στις προσωπικές και κοινωνικές αξίες και στην εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν επικεντρώσει 

το ενδιαφέρον τους στο να εξετάσουν συστηματικά το θέμα των προσωπικών αξιών, 

που συχνά αποκαλείται φορολογική ηθική, ή και φορολογικό φρόνημα. Η ανάλυση 

αυτή δίνει έμφαση στην κατανόηση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και 

θεσμικών ρυθμίσεων για να εξηγήσουν το φορολογικό φρόνημα των πολιτών. 

Θέματα, όπως η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, η αμερόληπτη 

μεταχείριση όλων από τις φορολογικές αρχές, η αντίληψη των φορολογουμένων ότι 

οι φόροι τους επιστρέφονται με καλές και αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες, συντελούν 

στο να δημιουργείται εμπιστοσύνη στο κράτος, αλλά και μεταξύ πολιτών, στοιχεία 

που θεωρούνται ότι συμβάλλουν στο να συμμορφώνονται οι πολίτες στις 

υποχρεώσεις τους. Το θέμα επομένως της εμπιστοσύνης στο κράτος και τους 

δημόσιους θεσμούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ίσως αυτό να είναι ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που εξηγούν πώς στις ανεπτυγμένες χώρες και παρά την 

υψηλή φορολογία η φοροδιαφυγή είναι περιορισμένη. 

 Στη χώρα μας η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ήταν σε χαμηλά επίπεδα ακόμη 

και στην εποχή της ταχύρυθμης μεγέθυνσης, αλλά τα τελευταία χρόνια με την κρίση 

έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Είναι φανερό ότι με τόσο χαμηλό ποσοστό πολιτών να 

εμπιστεύεται την κυβέρνηση, δύσκολα θα πειστούν οι πολίτες ότι πρέπει να 

πληρώσουν με προθυμία τους φόρους που τους αναλογούν, όταν αυτοί δεν 

εμπιστεύονται αυτούς που θα διαχειριστούν τα ποσά που καταβάλλουν ως φόρους. 
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5.3  Προτάσεις Βελτίωσης του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος 

 

5.3.1 Προτάσεις Προτεραιότητας για το Φορολογικό Σύστημα 

 

 Η φορολογική ισότητα επιτάσσει όλοι οι φορολογούμενοι να φορολογούνται 

με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της πηγής και της φύσης των εισοδημάτων 

τους. Δεν υπάρχει πιο δίκαιος κανόνας, αλλά ούτε και κανένας άλλος σύμφωνος προς 

το Σύνταγμά μας, από τον κανόνα ίση φορολόγηση για ίση φοροδοτική ικανότητα. 

 Σε σχέση με την φορολόγηση των φυσικών προσώπων κάποιες από τις 

αλλαγές που θα μπορούσαν να επιφέρουν άμεσα βελτίωση είναι η περίπτωση στην 

οποία όλα τα εισοδήματα (μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, κεφαλαίου και υπεράξιας 

κεφαλαίου) να υπόκεινται σε μια κλίμακα ανεξάρτητα την πηγή ή την φύση τους, με 

ανωτάτη φορολογία το 36% και με απαλλαγή για εισοδήματα κάτω του επιπέδου της 

φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Επίσης, η 

κατάργηση δια παντός της προκαταβολής φόρου (και για τις επιχειρήσεις) σαν έννοια 

από το Ελληνικό φορολογικό σύστημα ως άδικη, άνιση και εσφαλμένη ακόμη και για 

τα δημόσια έσοδα, λόγο της εικονικότητας που προάγει. Η κατάργηση του 

προφανέστατα αντισυνταγματικού τέλους επιτηδεύματος. Είναι αδιανόητο στον 

πολιτισμένο κόσμο το κράτος να απαιτεί συνδρομή από κάποιον μόνο και μόνο για να 

επιχειρήσει, ακόμη και για να ανοίξει ένα μικρό λογιστικό γραφείο στο χωριό του, 

αλλά και η κατάργηση όλων των φόρων κατοχής για περιουσιακά στοιχεία άξιας 

κάτω των 600.000€, καθώς και όλοι οι φόροι κληρονομιάς / γονικής παροχής σε 

συγγενείς πρώτου βαθμού για αξίες ύψους μέχρι 600.000€. 

 Από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να προτείνουμε για τη φορολόγηση 

όλων των επιχειρήσεων, μη εξαιρουμένων των ατομικών, ένα σταθερό ποσοστό 20% 

είναι αρκετή φορολογική επιβάρυνση, με έκπτωση για τις νέες επιχειρήσεις στο 50% 

του ίδιου ποσοστού για τα πρώτα 3 χρόνια της κερδοφορίας τους μέσα στα 5 πρώτα 

χρόνια μετά την ίδρυση, κι εφόσον το 51% των μετόχων είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών 

ή επιχειρούν για πρώτη φορά, παροχή ειδικών προσωπικών φοροαπαλλαγών έως και 

100% του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη πηγή για το ίδιο διάστημα. Περαιτέρω, 

φορολόγηση μερισμάτων των φυσικών πρόσωπων με ειδική κλίμακα εξίσωσης 

τέτοια, ώστε όλα τα φυσικά πρόσωπα, στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων τους, να 

έχουν τελικά ακριβώς την ίδια επιβάρυνση, με ανώτατη κλίμακα το 36%, 
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ανεξαρτήτως της πηγής από την οποία προκύπτει το εισόδημα. Μηδενική 

φορολόγηση στα μερίσματα μη κατοίκων, όταν προέρχονται από χώρες με τις οποίες 

η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμφωνο «αποφυγής διπλής φορολογίας» και «ανταλλαγής 

φορολογικών δεδομένων». Αν δεν λαμβάνει το μέρισμα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει 

και οι χώρες από όπου προέρχονται οι μέτοχοι των νομικών πρόσωπων να έχουν με 

τη χώρα μας σύμφωνο «αποφυγής διπλής φορολογίας » και «ανταλλαγής 

φορολογικών δεδομένων» προκειμένου να απαλλαγούν από τη φορολόγηση των 

μερισμάτων. 

 

5.3.2  Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος 

 

Το πρόβλημα του απλού, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος ταλανίζει 

την Ελλάδα αμέτρητες δεκαετίες και είναι από τους βασικούς παράγοντες για την 

αβεβαιότητα που εμπνέει η χώρα, το χαμηλό βαθμό προσέλκυσης ξένων άμεσων 

επενδύσεων και τη βαθιά εδραιωμένη, αμοιβαία καχυποψία μεταξύ κράτους και 

επιχειρήσεων. 

Κάποιες από τις βασικές αρχές ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν οι ακόλουθες: 

• Ίσος φόρος για ίσα εισοδήματα, που σημαίνει ίση φορολόγηση για ίση φοροδοτική 

ικανότητα, χωρίς διαφορές που να σχετίζονται με την πηγή των εισοδημάτων, ώστε 

να ενισχυθεί το αίσθημα δικαίου και ισότητας μεταξύ των φορολογουμένων και να 

καμφθεί η φορολογική αντίσταση. 

• Βεβαιότητα και Σταθερότητα, δηλαδή η φορολογική υποχρέωση θα πρέπει να είναι 

σαφής και εύκολα διαπιστούμενη και όχι ασαφής και αμφισβητήσιμη όπως είναι αυτή 

την στιγμή, και να μην εξαρτάται από την κρίση του εκάστοτε φορολογικού ελεγκτή. 

Το σημαντικότερο, αν κάτι πρέπει να είναι σταθερό ώστε να ευνοείται η 

επιχειρηματικότητα, αυτό είναι το φορολογικό σύστημα. Αυτό στην ουσία σημαίνει, 

όχι απλώς να μη γίνονται νομοθετικές αλλαγές που να αφορούν το τρέχον ή το 

επόμενο φορολογικό έτος, αλλά ο σχεδιασμός να γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 

πενταετίας και να δίδονται τουλάχιστον δυο επιπλέον χρόνια ως περιθώριο 

προσαρμογής.  
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• Ευκολία πληρωμής, δηλαδή άμεση ανάγκη ώστε να πρέπει να προβλεφθούν 

σχήματα αυτόματου διακανονισμού, ώστε οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τους 

φόρους σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, τη χρονική στιγμή που πραγματικά θα 

μπορούν. Όσο πιο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί κάποιος στις φορολογικές του 

υποχρεώσεις, τόσο πιο πιθανό είναι να της αποφύγει - και μάλιστα εξ ανάγκης. 

• Απλότητα φορολογικού συστήματος, δηλαδή φόροι οι οποίοι εμφανίζουν ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα δημιουργούν αδυναμία είσπραξης κι επιπλέον κόστος διαχείρισης, 

και το αντίστροφο, όσο πιο απλή είναι η δομή ενός φόρου τόσο λιγότερο κόστος έχει 

διαχειριστικά, καθώς και μεγαλύτερη πιθανότητα είσπραξης. Επιπλέον, η 

πολυπλοκότητα στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης δημιουργεί μεγαλύτερη 

πιθανότητα σφαλμάτων, κατά κανόνα αφήνει περισσότερα περιθώρια ανθρώπινης 

παρέμβασης (από τον ελεγκτικό μηχανισμό), άρα εστίες διαφθοράς, και προκαλεί 

εύλογη αμφισβήτηση για το δίκαιο και τη σκοπιμότητα του φορολογικού κανόνα. 

• Ουδετερότητα – Η άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής μέσω φοροαπαλλαγών και 

άλλων φορολογικών κινήτρων πρέπει να γίνεται με φειδώ και στη βάση συγκριτικών 

και ιστορικών στοιχείων που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τέτοιων 

κινήτρων. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατόν ουδέτερο 

και μόνο σε απολύτως αιτιολογημένες περιπτώσεις να παρεκκλίνει από την 

ουδετερότητα υπέρ κάποιων περιοχών ή δραστηριοτήτων. Για να καταστεί σαφές το 

πόσο υποδεέστερης σημασίας είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων σε σχέση με τη 

σταθερότητα και τη βεβαιότητα του όλου φορολογικού συστήματος, θα 

χρησιμοποιήσουμε και πάλι το παράδειγμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Ας 

σκεφτούμε, ο καθένας από μας θα είχε περισσότερες πιθανότητες να επενδύσει σε μια 

χώρα στην οποία ξέρει εκ των προτέρων ότι ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος 

θα είναι υψηλός, λ.χ. 30%, αλλά υπάρχει μακρά φορολογική σταθερότητα που να 

εμπνέει επαρκή βεβαιότητα για τις προβλέψεις, ή σε μια χώρα με φορολογικά 

κίνητρα, αλλά στην οποία το σύνολο της φορολογικής νομοθεσίας μεταβάλλεται 

συνεχώς, και μάλιστα εντελώς αψυχολόγητα και χωρίς ίχνος μακρόπνοου 

σχεδιασμού, όπως η χώρα μας; Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής μπορεί να 

συνεκτιμηθεί με τα απόλυτα και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να 

οδηγήσει σε θετική επενδυτική απόφαση, ακόμη και χωρίς επενδυτικά κίνητρα. Η 

σχιζοφρενής φορολογική παράδοση δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί με τίποτε, 

ανεξαρτήτως κινήτρων. 
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• Διαφάνεια και Ενημέρωση, διότι οι φορολογικοί κανόνες, πέρα από σαφείς, πρέπει 

να καθίστανται και γνωστοί με κάθε πρόσφορο μέσο, με τη μέγιστη δυνατή απλότητα 

και σαφήνεια, ώστε να είναι εύκολη η πληροφόρηση αλλά και επαρκής για τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων, ιδίως από τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση (λόγω κόστους) σε υψηλής εξειδίκευσης οικονομικούς και 

φορολογικούς συμβούλους. Προκειμένου να συμμορφώνονται με τους φορολογικούς 

κανόνες, είναι απολύτως αναγκαίο οι φορολογούμενοι να είναι ενημερωμένοι για τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, να κατανοούν το είδος τους και τη χρησιμότητά τους, 

τον τρόπο και τους όρους καταβολής τους, αλλά και τη διάθεση των πόρων που 

διαθέτουν στο κράτος.  

Έχοντας οριοθετήσει το πλαίσιο των προτάσεών μας ως προς τις βασικές ελλείψεις 

και ανάγκες του φορολογικού μας συστήματος, και στην κατεύθυνση ευχερέστερης 

υλοποίησης των προτάσεών μας, προτείνουμε παρακάτω συγκεκριμένες πρακτικές 

λύσεις τεχνικού χαρακτήρα, ώστε το σύστημα να γίνει πιο λειτουργό και φιλικό προς 

την υγιή επιχειρηματικότητα, να εμπεδώνει στους φορολογούμενους το αίσθημα του 

Δίκαιου και ταυτόχρονα να γίνει πιο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής. 

 Στα σύγχρονα Κράτη, η φορολογία αποτελεί εργαλείο που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη, την αναδιανομή των εισοδημάτων αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής, κυρίως όμως συνιστά ένα μηχανισμό, ο οποίος εξασφαλίζει στην χώρα τους 

πόρους εκείνους που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της. Παρά την 

αρνητική έννοια που λαμβάνει πολλές φορές, η φορολογία μπορεί να λειτουργήσει η 

ίδια ως κίνητρο για ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας προσδίδοντας συγκριτικά 

πλεονεκτήματα σε τομείς της οικονομίας. 

 Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από αρχές, οι οποίες 

θα το καταστήσουν βιώσιμο και κυρίως παραγωγικό με βασικούς παράγοντας να 

αποτελούν η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, η απλότητα των φορολογικών 

κανόνων, η σταθερότητα των φορολογικών κανόνων, το διοικητικό κόστος είσπραξης 

των φορολογικών εσόδων αλλά και το κόστος συμμόρφωσης των φορολογούμενων 

στις υποχρεώσεις τους. Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ 

ιδιαίτερα ευνοϊκό απέναντι στις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες. Με φορολογικές 

διατάξεις των οποίων η πολυπλοκότητα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό, οι 

φορολογούμενοι έχουν κάθε λόγο  είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται ότι το κράτος τις 

πολεμά, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία τους, μέσα από το φορολογικό νόμο. Η 
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αστάθεια του φορολογικού πλαισίου όμως αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς οι συχνές αλλαγές στη 

νομοθεσία, ακυρώνουν κάθε πρόβλεψη και βγάζουν εκτός πλαισίου κάθε 

προγραμματισμό. 

 Επιτακτική άρα είναι η ανάγκη για αλλαγή των όρων της σημερινής 

κατάστασης στην Ελλάδα με ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο, ορθολογικό, σταθερό, 

απλό, με κατεύθυνση στην ανάπτυξη καίριων και σημαντικών τομέων της οικονομίας 

μας . Είναι επιβεβλημένη και η ριζική αναμόρφωση του Ελληνικού φορολογικού 

συστήματος καθώς έχει την υποχρέωση και την δυνατότητα να βοηθήσει στην  

ανάκαμψης της ελληνικής κοινωνίας με την πάταξη της φοροδιαφυγής, την μείωση 

της διαφθοράς και άρα την αύξηση των δίκαιων φορολογικών εσόδων του κράτους 

δίνοντας το έναυσμα για την επαναφορά της κοινωνίας μας σε βιώσιμη πορεία 

ανάπτυξης. 
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