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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας έχει υποστεί αλλαγές ανάλογα με τις οικονομικές 

εξελίξεις που έχουν προκύψει κατά καιρούς, στην  Ελλάδα ειδικότερα τα τελευταία χρόνια 

και λόγο της οικονομικής κρίσης παρατηρούμε ακόμα πιο έντονες αλλαγές στους φόρους και 

στους νόμους που στόχο έχουν είτε να καλύψουν τις διάφορες δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού είτε να περιορίσουν και να αποτρέψουν φαινόμενα όπως η φοροδιαφυγή, η 

παραοικονομία και η φοροαποφυγή. Σε μια ασταθείς οικονομική συγκυρία  όπως αυτή που 

διανύουμε δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη φορολόγηση των πολιτών καθώς και των εταιριών 

του κράτους που στόχο έχουν αφενός μεν την χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, κατά 

την δημοσιονομική πολιτική, αφετέρου την ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονομικής 

ανάπτυξης, που αφορά την οικονομία γενικότερα, και τέλος την ανακατανομή του πλούτου 

που αφορά την κοινωνική οικονομία για άμβλυνση των ανισοτήτων. 

 Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές στο 

πλαίσιο της προσπάθειάς τους για δημοσιονομική εξυγίανση είναι η φοροδιαφυγή και με 

αυτήν θα ασχοληθούμε εκτενέστερα. Μολονότι οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στα 

δημόσια έσοδα είναι εύκολα αντιληπτές από το κοινωνικό σύνολο, λιγότερο σαφείς 

παραμένουν οι λοιπές ή συνακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του 

φαινομένου. Θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε ότι η φοροδιαφυγή είναι μια μορφή κοινωνικής 

αδικίας και όσοι φοροδιαφεύγουν δρουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους καθώς  

παρακολουθούν τόσο την εξέλιξη της οικονομίας όσο και τις φορολογικές διατάξεις. Τα 

αίτια της φοροδιαφυγής προκύπτουν κυρίως από την ικανοποίηση των πολιτών από το ίδιο 

το κράτος δηλαδή με το πόσο τίμια ή όχι είναι μια κυβέρνηση. Για να μπορέσει μια χώρα να 

περιορίσει την φοροδιαφυγή δεν αρκούν μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα διαθρωτικά 

μέτρα, θα πρέπει πρώτιστος να αφομοιώσει τους σημαντικότερους παράγοντες που 

διογκώνουν το μέγεθος της κάτι που προσπαθήσαμε να αποδείξουμε εμπειρικά.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την φορολογία και κατά βάση με την φοροδιαφυγή, στην 

προσπάθεια που γίνεται για να κατανοήσουμε καλυτέρα το μέγεθος της φοροδιαφυγής 

διεξάγεται μια εμπειρική μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας μας οδηγούν στους 

κυριότερους παράγοντες που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά και εξηγείται στατιστικά σε 

ποιες κατηγορίες χωρών εμφανίζεται πιο έντονα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια 

συνολική εικόνα στην εργασία μας στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την φοροδιαφυγή καθώς οφείλουμε να διατυπώσουμε μια 

συνολική εικόνα των πραγματικών επιπτώσεων του φαινομένου  αυτού στην οικονομία. 

    Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, 

ειδικότερα τονίζεται η έννοια του φόρου που διακρίνεται από την έννοια του ανταποδοτικού 

τέλους και τα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να έχει φορολογικό 

χαρακτήρα μια οικονομική επιβάρυνση, παρουσιάζεται η ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με 

την φορολογική βάση, την φύση του φορολογικού συντελεστή και στη συνέχεια γίνεται η 

ταξινόμηση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους και διατυπώνονται τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα τους. Επιπλέον στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισμός του φορολογικού 

συστήματος καθώς και ο σκοπός και οι γενικές αρχές τις φορολογίας. Τέλος γίνεται μια 

προσπάθεια καταγραφής της ιστορικής ανάδρομης του φορολογικού συστήματος στην 

Ελλάδα από την απελευθέρωση της έως και σήμερα όπου καταλήγοντας συγκρίνουμε το 

φορολογικό σύστημα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής όπου δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία αφού αποτελεί ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόμενο, το οποίο 

συμβάλλει στη μείωση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και τη διεύρυνση της 

κοινωνικής ανισότητας  στρεβλώνοντας την κατανομή και την αναδιανομή των οικονομικών 

πόρων βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Αναφέρονται οι σημαντικότερες αιτίες φοροδιαφυγής 

και η σχέση της φοροδιαφυγής με την παραοικονομία αφού μέρος της φοροδιαφυγής 

συνδέεται με την παραοικονομία η οποία ορίζεται ως το σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας που δεν καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς, ενώ θα έπρεπε. Στη 

συνέχεια καταγράφονται οι μέθοδοι φοροδιαφυγής όπως αυτές εκπίπτουν ανά κατηγορία 

εισοδήματος διατυπώνονται οι τρόποι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και ο φορολογικός 

έλεγχος που είναι απαραίτητος για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της. 
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Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη από την 

οποία εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

φοροδιαφυγή. Επίσης, αναλύεται η σχέση της φοροδιαφυγής με το δημόσιο χρέος, την 

παραοικονομία και την οικονομική ευημερία. Ακόμη, με την βοήθεια παλινδρομήσεων, 

γίνεται ανάλυση μεταξύ των πλούσιων και φτωχών χωρών και την σχέση τους με το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Τέλος, με την κατάλληλη χρήση υποδειγμάτων, 

πραγματοποιείται σύγκριση και ανάλυση των χωρών με υψηλό και χαμηλό χρέος και το πώς 

σχετίζονται με την φοροδιαφυγή.  

Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι τα τονίσει ότι σε τέτοιες περιόδους 

είναι ύψιστης σημασίας η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να φερθεί με την ανάλογη σοβαρότητα 

και να πάρει τις σωστές αποφάσεις και μέτρα τα οποία θα φέρουν την ευημερία και την 

ανάπτυξη στην οικονομία, ελαχιστοποιώντας, όσο γίνεται, τις αιτίες που προκαλούν 

φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή από πολλούς θεωρείται ένα από τα κύρια αίτια της  σημερινής 

κρίσης της χώρας μας και ο άμεσος και μεθοδικός τρόπος αντιμετώπισης της πρέπει να είναι 

ένα από τα μείζων ζητήματα προς επίλυση από κάθε κυβέρνηση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

1.1 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

  

Η ανάπτυξη της φοροδιαφυγής  παρατηρείται έντονα όχι µόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά και 

σε παγκόσμιο, ενώ η µμέτρησή της είναι εξαιρετικά δύσκολη επιδίωξη, διότι είναι ένα 

φαινόμενο που προϋποθέτει συστηματική ερευνητική προσπάθεια από έμπειρους και 

καταρτισμένους ερευνητές. Ανατρέχοντας σε σχετική βιβλιογραφία η πλειάδα ερευνών 

εντοπίζεται στην ατομική συμπεριφορά σε σύγκριση µε εκείνη που οδηγεί στην 

φοροδιαφυγή επιχειρήσεων. Η σχετική θεωρία ασχολείται µε τον εντοπισμό των κινήτρων 

που οδηγούν τα άτομα στη φοροδιαφυγή ή γενικότερα να δραστηριοποιούνται στην 

παραοικονομία και μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει προκύψει ως συνέχεια των υποδειγμάτων 

που ανέπτυξαν οικονομολόγοι για τα οικονομικά του εγκλήματος (Becker, 1968), καθώς και 

την θεωρία επιλογής υπό συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας (Arrow 1970). Η σύνδεση µε 

αυτά τα γνωστικά πεδία είναι προφανής. Η φοροδιαφυγή αποτελεί εξ ορισμού παράνομή 

δραστηριότητα και συνεπάγεται κίνδυνο εντοπισμού και επιβολής ανάλογης τιμωρίας. Έτσι 

το πρόβλημα του φορολογούμενου, είναι ποιο ποσοστό του διδομένου 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 (αφού 

καταβάλει τους φόρους και προσθέσει το καθαρό προϊόν της φοροδιαφυγής) (Allingham and 

Sandmo, 1972). Η θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα άτοµα συμπεριφέρονται 

ορθολογικά, δεν τους αρέσει ο κίνδυνος (τον αποφεύγουν) και επιδιώκουν να 

μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους ακολουθώντας τα αξιώματα της θεωρίας επιλογής υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι προφανές ότι το άτοκο θα δηλώνει 

χαμηλότερο εισόδημά εάν η αναμενόμενη ποινή ανά μονάδα αδήλωτου εισοδήματος είναι 

μικρότερη από τον κανονικό συντελεστή φόρου εισοδήματος. Επίσης όσο μεγαλύτερη είναι 
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η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, καθώς και η επιβαλλόμενη ποινή τόσο μεγαλύτερη θα 

είναι η φορολογική συμμόρφωση (Allingham and Sandmo, 1972).  

  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 που αποκρύπτεται αλλά στον µη καταβαλλόμενο φόρο προκύπτει θεωρητικά ότι 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικής συμμόρφωσης 

(Yitzhaki, 1974). Παραπέρα έχουν αναπτυχθεί υποδείγματα που ενσωματώνουν στην 

ανάλυση το γεγονός ότι οι κυρώσεις ποικίλουν από απλά πρόστιμά έως ποινική δίωξη, 

ανάλογα µε το ύψος της φοροδιαφυγής (Witte and Woodbury, 1985). Τα συμπεράσματα των 

θεωρητικών αναλύσεων καθίστανται λιγότερο σαφή εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

επιτυχής φοροδιαφυγή (στο φόρο εισοδήματος) 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 εισόδημά 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 πρόστιμά, η 

πιθανότητα ελέγχου και το ωρομίσθιο, καθίστανται περισσότερο αμφίβολες, μιας και οι 

δυνατές επιδράσεις μεταβολών των τελευταίων συχνά έχουν αντίθετες κατευθύνσεις  

(Isachsen and Strom, 1985). 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 ζημιά της 

προσωπικότητάς του που υφίσταται σε περίπτωση σύλληψης και στιγματισμού από την 

κοινή γνώμη (Bosco and Mittone, 1997). 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. 

Η αδυναμία των θεωρητικών υποδειγμάτων να δείξουν αναμφισβήτητες σχέσεις 

φοροδιαφυγής και άλλων σχετικών μεταβλητών έχει στρέψει την προσοχή των ερευνητών σε 

εμπειρικές εργασίες για να θεμελιώσουν ασφαλέστερα τις σχέσεις φοροδιαφυγής και 

προσδιοριστικών της παραγόντων  (Witte and Woodbury, 1985), (Joulfaian and Rider, 1985). 
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Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες εστιάζουν σε θέματα κουλτούρας και φοροδιαφυγής. 

Οι (DeBacker S et. al., 2013) μελετούν το κατά πόσο επιχειρήσεις µε ιδιοκτήτες από χώρες 

µε υψηλή διαφθορά φοροδιαφεύγουν περισσότερο στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματά τους 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση αναδεικνύοντας τη σημαντικότατα πολιτισμικών παραμέτρων 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Παρόμοια, οι (Bame-Aldred et. al.,  2013) σε 

έρευνα που αφορούσε 31 χώρες και περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις επιβεβαίωσαν την 

σημαντικότητα παραγόντων που σχετίζονται µε την κουλτούρα κάθε χώρας. Ο (Otusanya, 

2011), ερευνώντας την συμπεριφορά πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Νιγηρία αποδεικνύουν 

ότι οι τελευταίες εμπλέκονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής µε 

οποιοδήποτε κόστος. 

Από την άλλη στις θεωρητικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στη φορολογική 

συμμόρφωση , αναφέρονται ο (Cloyd, 1995) δείχνοντας ότι η πιθανότητα φορολογικής 

συμμόρφωσης είναι επιτυχής όταν οι διαφορές ανάμεσα στις επίσημές και ανεπίσημές 

οικονομικές καταστάσεις είναι μεγάλες, ενώ η (Mills, 1998) αποδεικνύει ότι η υπέρβαση 

ορίου του ανεπισήμου εισοδήματος από το φορολογικό εισόδημά είναι θετικά συσχετιζόµενο 

µε τις διευθετήσεις φορολογικού ελέγχου. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, παλαιότερη μελέτη του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, 

Κουσουλάκος και Ράπανος, 1995), συγκρίνοντας τη φορολογική βάση (ύψος και διάρθρωση 

της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης, όπως προκύπτει από την Έρευνα Οικογενειακών 

Προϋπολογισμών και τους Εθνικούς Λογαριασμούς) µε τα αντίστοιχα πραγματοποιθέντα 

έσοδα από Φόρο Προστιθέμενης 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. Τέλος με την μελέτη του ΙΟΒΕ (Τάτσος κ.ά., 2001) για την παραοικονομία 

και φοροδιαφυγή, εκτιμιούνται τα αποτελέσματα με την μέθοδο της συνάρτησης ζήτησης 

χρήματος, χρησιμοποιώντας στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

2.1  Η Έννοια του Φόρου  

 

 

Κατά τον επικρατούντα στην νομική επιστήμη ορισμό του Γάλλου Οικονομολόγου  G. Jeze 

΄΄ο φόρος είναι αναγκαστική χρηματική παροχή των ιδιωτών προς το κράτος υπό μορφή 

οριστική και χωρίς ειδικό αντάλλαγμα με σκοπό την κάλυψη των δημοσίων δαπανών`` 

(Γκίνογλου 2004,σ.9) . Ο ορισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται κάθε αυτού στην σύγχρονη 

πραγματικότητα διότι ο φόρος υπηρετεί και άλλους σκοπούς πέρα από τους καθαρά 

ταμιευτικούς. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι επικουρικοί σκοποί της φορολογίας είναι: α) 

οι πλουτολογικοί β) οι ηθικοποιητικοί και γ) οι κοινωνικοπολιτικοί. 

Η έννοια του φόρου διακρίνεται από την έννοια του ανταποδοτικού τέλους. Το 

ανταποδοτικό τέλος αποτελεί και αυτό αναγκαστική παροχή των πολιτών η οποία όμως 

καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς προς τους πολίτες 

παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την οποία βρίσκεται έτσι σε σχέση αντιστοιχίας και 

η οποία αυτή παροχή αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. Το εάν ένα 

οικονομικό βάρος αποτελεί φόρο ή ανταποδοτικό τέλος  δεν κρίνεται από το χαρακτηρισμό 

που του προσδίδει η σχετική διάταξη αλλά από τη φύση και το σκοπό που υπηρετεί. Κύριο 

στοιχείο που διακρίνει τις δύο έννοιες είναι το κατά πόσο η παροχή του πολίτη υπέχει το 

χαρακτήρα ανταλλάγματος για κάποια παραχθείσα προς αυτόν υπηρεσία. Η διάκριση φόρου-

ανταποδοτικού τέλους είναι ιδιαίτερα σημαντική (Φινοκαλιώτη 1999,σ.15). 

Επίσης δημόσια έσοδα αποτελούν: οι φορολογικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από 

τη νομοθεσία για την παράβαση των διατάξεων του φορολογικού δικαίου, τα χρηματικά 

πρόστιμα, που επιβάλλονται ως κύρωση για παράβαση κανόνων δικαίου όπως  των 

διατάξεων της νομοθεσίας του χρηματιστηρίου (τα πρόστιμα αυτά δεν εξυπηρετούν 

ταμιευτικούς σκοπούς αλλά την συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις του νόμου (ΣτΕ 

487/92, 3412/91), τα παράβολα, τα οποία είναι χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο 

δημόσιο και τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα (όπως είναι η καταβολή παράβολου 

για τη χορήγηση άδειας για τη δρομολόγηση πλοίου) και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες 
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είναι οι εισφορές που καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους εργοδότες και τους 

ασφαλισμένους (Φινοκαλιώτη 1999,σ.30). 

Τα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να έχει φορολογικό χαρακτήρα 

μια οικονομική επιβάρυνση είναι: 

 Οριστική χρηματική παροχή ιδιωτών προς το κράτος και Ν.Π.Δ.Δ 

Η φορολογική παροχή είναι χρηματική, έχει χαρακτήρα οριστικό και υποκείμενο της 

παροχής είναι ιδιώτες Έλληνες υπήκοοι ή μη, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

 Υποχρεωτική παροχή  

Ο φόρος καθορίζεται μονομερώς από την δημόσια εξουσία και η καταβολή του 

εξασφαλίζεται με μέσα εξαναγκασμού. 

 Παροχή χωρίς ειδικό αντάλλαγμα  

Ο φόρος επιβάλλεται για την κάλυψη δημόσιων δαπανών και την εν γένει ικανοποίηση των 

κρατικών σκοπών, χωρίς να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ παροχής του φόρου και των 

υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος. Η απουσία του στοιχείου της αποδοτικότητας 

είναι αυτή που διαφοροποιεί το φόρο από μια άλλη μορφή επιβάρυνσης που επιβάλλεται από 

το κράτος για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας στο χρήστη της, το ανταποδοτικό τέλος. 

 Παροχή για εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών  

Με τον φόρο ικανοποιούνται οι κρατικοί σκοποί ή με άλλη διατύπωση οι συλλογικές 

ανάγκες, αφού ο φόρος δεν αποβλέπει μόνο σε ταμιευτικούς σκοπούς αλλά και στη 

δημιουργία των προϋποθέσεων που χρειάζονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

κρατικές δαπάνες μέσο της μετατροπής του φόρου σε δημόσια περιουσία (Φινοκαλιώτη 

2001,σ.48). 
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2.2  Ταξινόμηση των Φόρων  

 

 

Η φορολόγηση των πολιτών καθώς και των εταιριών του κράτους μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους και οι φόροι να ταξινομηθούν με διάφορα κριτήρια τα κυριότερα από 

αυτά είναι τρία: 

1. Ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με την φορολογική βάση  

2. Ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με την φύση του φορολογικού συντελεστή  

3. Ταξινόμηση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους  

  Αναλυτικότερα η φορολογική βάση είναι το μέγεθος, με βάση το οποίο υπολογίζεται 

ένας φόρος. Οι φόροι με βάση αυτό το κριτήριο διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α) σε φόρους εισοδήματος,  

β) σε φόρους δαπάνης και  

γ) σε φόρους περιουσίας.  

Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που επιβάλλεται πάνω στο εισόδημα που έχει 

πραγματοποιηθεί από μία μονάδα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο φόρος αυτός διακρίνεται 

στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και στον φόρο εισοδήματος νομικών 

προσώπων. Οι φόροι εισοδήματος κατέχει την πρώτη θέση από άποψη συμμετοχής στα 

φορολογικά έσοδα των περισσότερων χωρών.  Ο φόρος στη δαπάνη είναι η μορφή του 

φόρου, κατά την οποία μεταβιβάζεται η αγοραστική δύναμη από τη φορολογούμενη μονάδα 

προς το δημόσιο, μέσω των δαπανών που πραγματοποιεί. Είναι ένας έμμεσος φόρος 

κατανάλωσης.  Οι φόροι περιουσίας είναι η μορφή φόρου, κατά την οποία μεταβιβάζεται η 

αγοραστική δύναμη από τη φορολογούμενη μονάδα προς το δημόσιο, λόγο κατοχής 

περιουσιακών στοιχείων, και επιβάλλεται πάνω στην αξία αυτών των στοιχείων 

(Γεωργακόπουλος 2012,σ.108) 

 Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε την ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με την φύση 

του φορολογικού συντελεστή, θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε τι εννοούμε ως φορολογικό 

συντελεστή καθώς με βάση το κριτήριο αυτό οι φόροι διακρίνονται σε προοδευτικούς, 

αναλογικούς και αντίστροφα προοδευτικούς.  

 Προοδευτικός είναι ο φόρος που προκύπτει όταν ο φορολογικός συντελεστής 

μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η φορολογική βάση. Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος 

εισοδήματος φυσικών προσώπων και ο φόρος κληρονομιών.  
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 Αναλογικός καλείται ο φόρος που προκύπτει όταν ο φορολογικός συντελεστής δεν 

μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η φορολογική βάση. Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων και το χαρτόσημο.  

 Αντίστροφα προοδευτικός είναι ο φόρος, όταν ο φορολογικός συντελεστής 

μεταβάλλεται κατά αντίστροφο τρόπο με τη φορολογική βάση, δηλαδή μειώνεται με 

την αύξηση της φορολογικής βάσης και αντίστροφα. 

  Άλλη μια διάκριση των φόρων, ίσως το σπουδαιότερο πρόβλημα της φορολογικής 

πολιτικής είναι να κατορθώσει να ρυθμίσει την συνύπαρξη των άμεσων και έμμεσων φόρων 

στο φορολογικό σύστημα που θα εφαρμόσει ώστε να μην υπάρχουν φορολογικές αδικίες 

(Γκίνογλου 2004,σ.20). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να μελετήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των άμεσων και εμμέσων φόρων. Ένα από τα κριτήρια διάκρισης των φόρων 

σε άμεσους και έμμεσους είναι αν ο φόρος επιβαρύνει το άτομο πάνω στο οποίο επιβάλλεται 

(άμεσος) ή αν μετακινιέται σε άλλους φορολογουμένους (έμμεσος). Άλλο ένα κριτήριο 

διάκρισης είναι η πρόθεση του φορολογικού νομοθέτη, δηλαδή αν ο νομοθέτης είχε την 

πρόθεση να επιβαρύνει το άτομο πάνω στο οποίο επιβλήθηκε ο φόρος ή πρόθεσή του ήταν ο 

φόρος να επιβαρύνει άλλα πρόσωπα. Άμεσοι θεωρούνται οι φόροι που άμεσα επιδρούν  

περιουσίας και έμμεσοι φόροι είναι αυτοί που επιδρούν με έμμεσο τρόπο την φοροδοτική 

ικανότητα του φορολογούμενου, όπως είναι οι έμμεσοι φόροι κατανάλωσης. Στη φοροδοτική 

ικανότητα του φορολογούμενου, όπως οι φόροι εισοδήματος και περιουσίας και έμμεσοι 

φόροι είναι αυτοί που επιδρούν με έμμεσο τρόπο την φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούμενου, όπως είναι οι έμμεσοι φόροι κατανάλωσης (Γεωργακόπουλος 2012,σ.110). 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε μερικά πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα των άμεσων και έμμεσων φόρων. Όσον αναφορά τους άμεσους φόρους το 

κύριο πλεονέκτημα τους είναι ότι επιβάλλονται βάσει του εισοδήματος και  θεωρούνται 

δικαιότεροι σε σχέση µε την φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, και η απόδοση τους προς 

το Δημόσιο είναι σταθερή. Τα μειονεκτήματα των άμεσων φόρων είναι ότι απαιτούν 

μεγαλύτερη δαπάνη από τη μεριά του Κράτους για να εισπραχθούν στη συνέχεια, με την 

άμεση φορολογία η δυσανασχέτηση των πολιτών έναντι στη φορολογία μπορεί να εκδηλωθεί 

ευκολότερα και να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή σε μεγαλύτερο βαθμό και τέλος μπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα. 

Τα πλεονεκτήματα των έμμεσων φόρων είναι ότι μπορούν να επιβληθούν ευκολότερα 

από την Πολιτεία αφού ενσωματώνονται στο τίμημά των καταναλωτικών αγαθών ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν απαιτείται µμεγάλη δαπάνη για την είσπραξή τους και τέλος 
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είναι πιο αποδοτικοί προς το Κράτος. Παρόλο που τα πλεονεκτήματα των έμμεσων φόρων 

είναι αρκετά παρουσιάζουν ένα σημαντικό μειονέκτημα καθώς επιβαρύνουν το ίδιο τους 

πολίτες ανεξάρτητα από το εισόδημά τους µε συνέπεια να δημιουργούν άνιση κατανομή των 

φορολογικών βαρών µμεταξύ των πολιτών. Έτσι δεν συμβαδίζουν µε την φοροδοτική 

ικανότητα των φορολογούμενων ενός κράτους. Συμπεραίνουμε πως ο σωστός συνδυασμός, 

σε κάθε κράτος των άμεσων και έμμεσων φόρων μπορεί να επιτύχει στη μεγιστοποίηση των 

δημόσιων εσόδων και την εξάλειψη των προβλημάτων που δημιουργούνται από την 

φορολογία (Φλώρος 2004,σ.24).   
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2.3  Το Φορολογικό Σύστημα 

 

 

Ως ορισμός του φορολογικού συστήματος μιας χώρας είναι το σύνολο των φόρων  που 

ισχύουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού 

δικαίου. Το φορολογικό σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με τους αντικειμενικούς 

παράγοντες, που εξαρτώνται από το είδος και τα επίπεδα της ανάπτυξης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων όπως και από τους σκοπούς που επιδιώκει το κράτος στα πλαίσια της 

οικονομικής και παρεμβατικής πολιτικής του. Για να μπορέσει ένα κράτος να επιτύχει 

καλύτερα τις επιδιώξεις του επιβάλλει περισσότερους από ένα φόρους. 

Στις αναπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες το φορολογικό σύστημα βαραίνει 

περισσότερο τα εισοδήματα, ενώ στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες το φορολογικό 

σύστημα αποδίδει πρωταρχική σημασία στους έμμεσους φόρους που βαρύνουν την 

δαπάνη(Αναστασόπουλος & Φορτσάκης 2003,σ.98). 
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2.3.1 Σκοπός της  Φορολογίας  

 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός: αφενός μεν η χρηματοδότηση των 

κρατικών δαπανών, κατά την δημοσιονομική πολιτική, αφετέρου η ενίσχυση ή 

σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, που αφορά την οικονομία γενικότερα, και τέλος 

η ανακατανομή του πλούτου που αφορά την κοινωνική οικονομία για άμβλυνση των 

ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το 

κράτος με τη φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρμόσει. Αναλυτικότερα, κύριος 

σκοπός της φορολογίας είναι ο ταμειακός, αφού αποβλέπει στην εξασφάλιση των 

απαραιτήτων δημοσίων εσόδων, ικανών να καλύψουν τις δημοσιές δαπάνες μαζί με τις 

λοιπές πήγες εσόδων. 

Ανάλογα με την πολιτική της κάθε κυβέρνησης κάθε χώρας ,η φορολογία μπορεί να 

αποβλέπει ακόμη και σε κοινωνικούς σκοπούς, καθώς αποτελεί μέσο καταπολέμησης της 

κοινωνικής ανισότητας που διαμορφώνεται στις κοινωνικές τάξεις. Σε αυτή την περίπτωση, η 

φορολογία έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της κάθε 

κυβέρνησης εκδηλώνεται υπό την πρακτική της μορφή και με φορολογικές μεταρρυθμίσεις, 

όπου επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων, με 

αντίστοιχη επιβάρυνση των οικονομικά ισχυρών στρωμάτων. 

Επίσης, με την φορολογία εκπληρώνονται και οικονομικοί σκοποί σε περιόδους  

οικονομικών κρίσεων. Για παράδειγμα, σε μια περίοδο αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η 

κυβέρνηση μπορεί να πάρει απόφαση για μείωση του φόρου που εμπεριέχεται στο προϊόν 

αυτό, ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση του πληθωρισμού. Τέλος, σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης, η κυβέρνηση μπορεί να δώσει φορολογικές ελαφρύνσεις σε επενδυτικές δράσεις 

δίνοντας ώθηση στις επενδύσεις (Γεωργακόπουλος & Πάσχος 2003,σ.86). 
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2.3.2 Γενικές Αρχές της Φορολογίας  

 

 

Η επιβολή των φόρων, στα αναπτυγμένα κράτη, γίνεται ανάλογα την φορολογική πολιτική 

που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση, βάσει κάποιων κανόνων που είναι θεσπισμένοι από την 

πολιτεία. Οι κανόνες που διέπουν την φορολογία θα πρέπει να είναι σύμφωνοι µε κάποιες 

γενικές αρχές που διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη της επιστήμης  και την εμπειρία. Έτσι η 

φορολογική νομοθεσία πρέπει να στηρίζεται στους εξής κανόνες:  

1. Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου:  

  Ο κανόνας αυτός επιβάλλει την ίδια φορολόγηση σε όλους τους  πολίτες, ημεδαπούς 

αλλά και αλλοδαπούς, που ζουν και εργάζονται σε ένα κράτος. Το γεγονός ότι τα µμικρά 

εισοδήματα απαλλάσσονται από τον φόρο δεν αναιρεί τον κανόνα της καθολικότητας του 

φόρου, για τους εξής λόγους: 

 Αφενός γιατί το τελικό έσοδο για το κράτος δεν είναι σημαντικό, δεδομένου ότι για 

την βεβαίωση και είσπραξη του θα δαπανηθούν πόροι, και 

 Αφετέρου η επιβάρυνση των μικρών εισοδημάτων μπορεί να επιφέρει μεταγενέστερα 

την ανάγκη στο κράτος για την ενίσχυση των εισοδημάτων αυτών.  

2. Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου:  

  Για να μπορέσει η φορολογία να είναι παραγωγική και να εξυπηρετεί 

αποτελεσματικά τον αποταμιευτικό σκοπό του κράτους θα πρέπει:  

 Οι νόμοι να είναι εκφρασμένοι µε σαφήνεια κα να µην τροποποιούνται συχνά,  

 Το ποσοστό φορολόγησης να µην είναι υπερβολικά υψηλό για να µην ωθεί τους 

φορολογούμενους στη φοροδιαφυγή,  

 Οι απαλλαγές από το φόρο να µην καθιερώνονται, και 

 Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό ταχύτερα 

µε ταυτόχρονη συρρίκνωση των δαπανών που απαιτούνται για την διαδικασία αυτή.  

3. Ο κανόνας της απλότητας του φόρου:  

Σύμφωνα µε τον κανόνα αυτό, η νομοθεσία που διέπει την φορολογία θα πρέπει να 

είναι απλή, σαφής και κατανοητή χωρίς πολλές εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα. Η τακτική 

κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων εξυπηρετεί σημαντικά τον κανόνα αυτό και 

μειώνει την σύγχυση που πιθανόν να αισθάνονται οι φορολογούμενοι,  βελτιώνοντας τις 

σχέσεις τους µε τα φοροτεχνικά όργανα.  

4. Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας: 
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Όταν ο τρόπος φορολόγησης είναι κατανοητός από τους φορολογούμενους, µε 

διάρκεια στον χρόνο, δηλαδή χωρίς συνεχείς μεταβολές, τότε οι φορολογούμενοι 

γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον φόρο που οφείλουν να αποδώσουν στο κράτος αλλά και 

τον τρόπο απόδοσής του, εξοικειώνονται µε αυτό και η φορολογία γίνεται πιο αποδοτική.  

5. Ο κανόνας της καταλληλόλητας του φόρου: 

Ο φόρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη τόπου πληρωμής,  δηλαδή η 

πραγματοποίηση του να γίνεται σε τόπου που διευκολύνει τον φορολογούμενο, είτε στην 

κατοικία του, είτε στον τόπο διαμονής του, είτε στον τόπο που ασκείται η επαγγελματική του 

δραστηριότητα. Τέλος, ο φόρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη τρόπου,  δηλαδή 

η είσπραξή του να γίνεται µε τρόπο που διευκολύνει τον φορολογούμενο, για παράδειγμα µε 

δόσεις.  

6. Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης: 

Το μέρος του εισοδήματος κάθε φορολογούμενου που θεωρείται ότι προορίζεται να 

καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες αυτού αλλά και της οικογένειάς του, δεν θα πρέπει να 

υπάγεται στη φορολογία. Το μέρος αυτό του εισοδήματος ονομάζεται « ελάχιστο όριο 

συντήρησης».  

7. Ο κανόνας του διαφορισμού των εισοδημάτων: 

Η φορολόγηση των εισοδημάτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τον τρόπο που 

κάθε εισόδημα αποκτάται µε σκοπό το φορολογικό βάρος να επιμερίζεται ορθολογικά και να 

µην αδικεί τους πολίτες. Έτσι, για παράδειγμα φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα από 

προσωπική εργασία θα αισθανθεί µμεγαλύτερη επιβάρυνση αν πληρώσει τον ίδιο φόρο µε 

κάποιον που αποκτά το ίδιο εισόδημα αλλά από αποδόσεις κεφαλαίου.  

8. Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας:  

Η φορολόγηση του ίδιου εισοδήματος δυο φορές, είτε γίνεται στο ίδιο το κράτος είτε 

μεταξύ άλλων κρατών, θα πρέπει να αποφεύγεται. Η διπλή φορολόγηση μπορεί να οδηγήσει 

σε φοροδιαφυγή, σε εξασθένιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και σε 

δημιουργία άνισης φορολογικής επιβάρυνσης.  

Οι τρόποι που εφαρμόζονται για την αποφυγή της διεθνούς διπλής 

φορολογίας είναι :  

 Η μέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύμφωνα µε την μέθοδο αυτή, ο φόρος που έχει 

καταβληθεί σε ένα κράτος για εισόδημα  που φορολογείται και σε άλλο κράτος, 

αφαιρείται από τον φόρο που προκύπτει στο πρώτο. Αυτό αφορά και τα φυσικά αλλά 

και τα νομικά πρόσωπα.  



15 
 

 Η μέθοδος της εξαίρεσης ή απαλλαγής. Σύμφωνα µε την μέθοδο αυτή εισοδήματα 

που αποκτώνται σε κάποιο κράτος αλλά από κατοίκους άλλων κρατών είτε δεν τα 

φορολογούν είτε φορολογούν µόνο το εισόδημα που αποκτήθηκε στην επικράτεια 

τους.  

 Η μέθοδος διαίρεσης ή κατανομής. Όσα κράτη ακολουθούν αυτή την μέθοδο 

διαιρούν το εισόδημα ώστε το ένα µμέρος να φορολογείται στην χώρα που κατοικεί 

ο φορολογούμενος και το άλλο να φορολογείται στο κράτος που το εισόδημα 

αποκτάται (Φλώρος 2004,σ.23). 
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2.4   Ιστορική Αναδρομή του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα 

 

 

Από την απελευθέρωση του 1821 έως και σήμερα, το ελληνικό κράτος έχει εφαρμόσει 

τεράστιο αριθμό νόμων αναφορικά με την φορολόγηση των πολιτών. Οι νόμοι αυτοί είχαν 

βαθιά επιρροή από φορολογικά συστήματα χωρών της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερμανία 

και η Αγγλία. Η επιβολή φορολογίας στην Ελλάδα έγινε με το ψήφισμα της 4ης 

Φεβρουαρίου του 1830 ως φόρος επιτηδεύματος, ενώ εδραιώθηκε με τον νόμο ΧΚ’ 620 του 

1877, όπου επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος στο μέρισμα που διένειμαν στους μετόχους τους 

οι ανώνυμες εταιρίες.  

              Αργότερα, το 1909 με τον νόμο ΓΤΑ καθιερώθηκε ο γενικός φόρος επί του 

πραγματικού καθαρού εισοδήματος, ο οποίος επεκτάθηκε στην καθαρή πρόσοδο από 

οποιαδήποτε πηγή με τον νόμο 1640/1919 και στη συνέχεια εξελίχθηκε στη σημερινή μορφή 

του ενιαίου φόρου εισοδήματος από το 1955 με το Νομοθετικό Διάταγμα (ΝΔ) 3323 για τα 

φυσικά πρόσωπα και το ΝΔ 3842/1958 για τα νομικά πρόσωπα, Στη διάρκεια εκείνων των 

ετών, ωστόσο, είχαν επιβληθεί διάφοροι φόροι, ο υπολογισμός των οποίων γινόταν είτε στην 

ακαθάριστη πρόσοδο είτε στα προϊόντα που πουλιόνταν μέσω μονοπωλίων  Ακόμη, οι φόροι 

αυτοί υπολογίζονταν είτε με τη μορφή φόρου κατανάλωσης σε είδη πρώτης ανάγκης , ή στα 

είδη κοινής χρήσης . Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι σε ότι αφορούσε τα κέρδη των 

εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, ίσχυε ο φόρος επιτηδεύματος.  

             Έπειτα, η επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη που είχαν προκύψει κατά την περίοδο 

των πολέμων καθιερώθηκε με τον νόμο 1043/1917, ενώ στη συνέχεια, ψηφίστηκε ο νόμος 

1640/1919 «Περί φορολογίας καθαρών προσόδων», ο οποίος και αποτέλεσε βασική 

φορολογική μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του 1950. Την επόμενη δεκαετία, έρχονται στο προσκήνιο της φορολογίας δύο 

Νομοθετικά Διατάγματα, τα οποία με τη σειρά τους αποτέλεσαν σταθμό στη φορολογία 

εισοδήματος. Συγκεκριμένα, το Ν.Δ. 3323/1955 ρύθμιζε θέματα φορολογίας των φυσικών 

προσώπων, καθιερώνοντας τον προοδευτικό φόρο, η επιβολή του οποίου γινόταν επί του 

συνολικού εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ενώ με το Ν.Δ. 3843/1958 ρυθμίζονταν 

θέματα φορολογίας των νομικών προσώπων. Το παρόν Νομοθετικό Διάταγμα όριζε ότι, «οι 

ημεδαπές εταιρίες φορολογούνταν στο όνομά τους και για τα μη διανεμόμενα κέρδη, ενώ τα 

κέρδη που διανέμονταν ως μερίσματα στους μετόχους ή ως αμοιβές και ποσοστά στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου ή λοιπές αμοιβές σε προσωπικό και διευθύνοντα στελέχη, 
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φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων». Ακολούθησε η καθιέρωση του νόμου 

2065/1992, με βάση τον οποίο εδραιώθηκε η φορολογία του συνόλου των φορολογητέων 

κερδών για τις ανώνυμες εταιρίες, ενώ με κάποιες παραλλαγές, ίσχυε και για τις προσωπικές 

εταιρίες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.  

           Τέλος, με τον νόμο 2238/1994 «Κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος», τα 

νομοθετικά διατάγματα (Ν.Δ. 3323/1955 και Ν.Δ.3843/1958) κωδικοποιήθηκαν πλέον σε ένα 

ενιαίο κείμενο. Και με αυτόν τον νόμο, τελικά, καθιερώθηκε ο υφιστάμενος κώδικας 

φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος μέχρι σήμερα, έχει δεχθεί αρκετές τροποποιήσεις, 

αναλόγως των αναγκών του φορολογικού συστήματος της χώρας, όπως η αλλαγή της 

φορολογικής κλίμακας, οι αλλαγές στις εκπτώσεις δαπανών, η διαφοροποίηση στον τρόπο 

έκπτωσης αυτών των δαπανών και αλλαγές που αναφύονται στα τεκμήρια διαβίωσης. 
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2.5  Ελληνικό Φορολογικό Συστήμα και σύγκριση με χώρες Ε.Ε. 

 
 

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε το τρέχων φορολογικό σύστημα με 

αυτό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να γίνει κατανοητότερη αυτή η 

σύγκριση θα εστιάσουμε στη μεταβολή του φορολογικού βάρους, παρουσιάζοντας στοιχεία 

που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την 

Κρίση ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι 

η μεταβολή του φορολογικού βάρους, η αύξηση της φορολογίας εισοδήματος, των 

συντελεστών έμμεσης φορολογίας και η θεσμοθέτηση του φόρου ακίνητης περιουσίας σε 

όλα τα ακίνητα, κτίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια, σε συνδυασμό με τη μείωση των 

εισοδημάτων γεγονός που έχει αυξήσει την επιβάρυνση σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα. 

Ας σημειωθεί ότι στη φορολογική επιβάρυνση του νοικοκυριού περιλαμβάνεται όχι μόνο ο 

φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των 

εργαζομένων, αλλά και οι όποιες οικονομικές ενισχύσεις δίνονται μέσω του φορολογικού 

συστήματος.  

Στην ανάλυση μας θα εξετάσουμε τα στοιχεία που αφορούν τις 21 χώρες της ΕΕ, που 

είναι και μέλη του ΟΟΣΑ και για τις οποίες έχουμε πλήρη στοιχεία για όλα τα θέματα που θα 

εξετάσουμε πιο κάτω. Όταν επομένως αναφερόμαστε στην ΕΕ θα εννοούμε αυτές τις 21 

χώρες. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat και απεικονίζονται 

στο γράφημα 1 παρακάτω, πώς εξελίχθηκε η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα και στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην περίοδο 2008-2013, είναι φανερό ότι στην 

περίοδο αυτή τα φορολογικά έσοδα του κράτους ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) αυξήθηκαν στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ αν και 

επιτρέπει εύκολα συγκρίσεις μεταξύ χωρών και είναι εύκολα κατανοητός έχει αρκετά 

μειονεκτήματα. 
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Διάγραμμα 2.1. Σύνολο φορολογικών εσόδων% ΑΕΠ 

 

Πηγή: Βάση δεδομένων AMECO 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύνθεση των φορολογικών εσόδων στις βασικές 

κατηγορίες των άμεσων και έμμεσων φόρων όπου βλέπουμε ότι η αύξηση των εσόδων στη 

χώρα μας προέρχεται και από τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους, με μεγαλύτερη την 

αύξηση στην κατηγορία των άμεσων φόρων (οι οποίοι περιλαμβάνουν και τους φόρους 

περιουσίας), ενώ τα έσοδα από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης παρέμειναν αμετάβλητα 

μεταξύ 2008 και 2013. Η μεταβολή αυτή στα φορολογικά έσοδα οφείλεται στις αυξήσεις 

στους συντελεστές φόρου εισοδήματος και στην κατάργηση πολλών απαλλαγών και 

εκπτώσεων φόρου, στην αύξηση των φόρων περιουσίας, στις σημαντικές αυξήσεις των 

συντελεστών έμμεσης φορολογίας, ενώ οι συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

μεταβλήθηκαν. Ειδικότερα για τους άμεσους φόρους σημειώνεται ότι με τη σημαντική 

μείωση κερδών στις επιχειρήσεις, η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το φόρο 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αν και η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα 

είναι μικρότερη από τις άλλες χώρες της ΕΕ, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η κατανομή 

των φορολογικών βαρών είναι «άδικη» και ότι η μισθωτή εργασία είναι εκείνη που φέρει 

σχετικά το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος, αφού στον τομέα της αυτό-απασχόλησης, όπου η 
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χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην ΕΕ. Επιπλέον οι μισθωτοί είναι η μόνη ομάδα 

εργαζομένων για τους οποίους υπάρχουν αξιόπιστα συγκρίσιμα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ. 

 
 

Πίνακας 2.1 Σύνθεση φορολογικών εσόδων (% ΑΕΠ) 

 

 

Πηγή: Βάση δεδομένων AMECO 
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Σύμφωνα με το δημοσίευμα Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση, όπου γίνεται 

ανάλυση για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας στα δεδομένα όπως δημοσιεύονται 

επεξεργασμένα από τον ΟΟΣΑ στην ετήσια έκδοση του για τη φορολογία μισθών (ΟECD, 

Taxing Wages 2012-2013), η μεθοδολογία του Οργανισμού στηρίζεται στο να προσδιορίσει 

ένα μέσο μισθό σε κάθε χώρα-μέλος του Οργανισμού και μετά να λάβει υπόψη του την 

οικογενειακή κατάσταση ενός νοικοκυριού και το πώς αμείβονται τα μέλη του και στη 

συνέχεια υπολογίζεται το φορολογικό βάρος κάθε νοικοκυριού με βάση τη φορολογία 

εισοδήματος φυσικών προσώπων της κάθε χώρας. Προκύπτει ότι για μια οικογένεια με δύο 

παιδιά και ένα εργαζόμενο, που αμείβεται με το μέσο μισθό, η φορολογική σφήνα στην 

Ελλάδα είναι, σταθερά για την περίοδο 2000-2013, η μεγαλύτερη στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ 

και στην περίοδο της κρίσης 2010 με 2013 αυτή έχει αυξηθεί. Αντίθετα, η φορολογική 

σφήνα για έναν μισθωτό χωρίς παιδιά, που επίσης αμείβεται με το μέσο μισθό, ήταν 

μικρότερη από το μέσο όρο της ΕΕ και αυξήθηκε κατά την πρόσφατη κρίση για να φτάσει το 

μέσο όρο της ΕΕ. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι  για τον ανύπανδρο είναι μικρότερη από την 

αντίστοιχη εκείνη του ζευγαριού με δύο παιδιά. Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τα στοιχεία του 

ΟΟΣΑ, η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και του 

ΟΟΣΑ, οι κυβερνήσεις δίνουν σημαντικές χρηματικές μεταβιβάσεις για τα παιδιά, κάτι που 

δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται η κρατούσα άποψη 

ότι, συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ, τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα προέρχονται 

κυρίως από έμμεσους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και λιγότερο από άμεσους 

φόρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
 

 

3.1  Η  Έννοια της Φοροδιαφυγής 

 

 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο 

της προσπάθειάς τους για δημοσιονομική εξυγίανση είναι η φοροδιαφυγή. Μολονότι οι 

επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στα δημόσια έσοδα είναι εύκολα αντιληπτές από το κοινωνικό 

σύνολο, λιγότερο σαφείς παραμένουν οι λοιπές ή συνακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις του φαινομένου. Όπως αναφέρεται στο Οικονομικό Δελτίο του 2011 της 

Τράπεζα της Ελλάδος, η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόμενο, το 

οποίο συμβάλλει στη μείωση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και τη διεύρυνση της 

κοινωνικής ανισότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φοροδιαφυγή στρεβλώνει την 

κατανομή και την αναδιανομή των οικονομικών πόρων βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα η φορολογία, και κατ’ επέκταση η φοροδιαφυγή, επηρεάζει το διαθέσιμο 

εισόδημά των πολιτών και συνεπώς, σε βάθος χρόνου, τη δομή της οικονομίας, τις 

αποφάσεις σχετικά µε την προσφορά και ζήτηση εργασίας κατά κλάδο ή επάγγελμά, τη 

διαχρονική κατανομή του εισοδήματος μεταξύ κατανάλωσης και αποταμίευσης, τις τιμές, το 

ύψος και το ρυθμό αύξησης των εισαγωγών, τη ροή εισοδήματος στην αλλοδαπή κλπ. 

  Η φοροδιαφυγή σχετίζεται με τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού του φόρου 

που προκύπτει από τα εκουσίως δηλούμενα μεγέθη και  καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο 

εντός ενός φορολογικού έτους, και του επακριβούς  ποσού του φόρου το οποίο θα οφειλόταν 

να καταβληθεί για την ίδια περίοδο  λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά μεγέθη και την 

ισχύουσα νομοθεσία. Η έννοια της λέξης εκουσίως χρησιμοποιείται για να δείξει ότι γίνεται 

μόνο με τις φορολογικές  δηλώσεις χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε φορολογικός ή 

άλλος έλεγχος. Η φοροδιαφυγή μπορεί να περιοριστεί είτε στο φόρο εισοδήματος είτε να 

επεκταθεί και σε άλλους φόρους, όπως είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης, καθώς και στη μη απόδοση στο δημόσιο ταμείο παρακρατηθέντων φόρων 

εισοδήματος. Τη φοροδιαφυγή την περικλείουν τόσο φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε δεν 
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δηλώνουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές τα ακριβή μεγέθη για να προκύψει το ποσό του 

οφειλόμενου φόρου, είτε δεν υποβάλλουν καθόλου φορολογική δήλωση, όσο και  νομικά 

πρόσωπα. Τα τελευταία είναι  κυρίως ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες επίσης μπορεί να 

επιδείξουν παρόμοια με τα φυσικά πρόσωπα συμπεριφορά (Κανελλόπουλος, 2002). 

           Συνεπώς, η φοροδιαφυγή μπορεί να οριστεί ως το ποσό του φόρου εισοδήματος,  το 

οποίο ενώ θα έπρεπε να δηλώνεται οικειοθελώς, για διάφορους λόγους δεν δηλώνεται, καθώς 

και το ποσό των άλλων φόρων που ενώ θα έπρεπε να εισπράττονται και να αποδίδονται στο 

δημόσιο ταμείο αυτό δεν γίνεται. Θεωρείται παράνομη και έντονα αντικοινωνική 

συμπεριφορά και συνιστά το αδίκημα της μη καταβολής του οφειλόμενου φόρου με την 

παραβίαση ή καταστρατήγηση του νόμου. Μπορεί να εμφανιστεί με δύο τρόπους: 

1. Αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή  

χαμηλότερου φόρου. 

2. Εμφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες ώστε να επωφεληθεί από  

εκπτώσεις φόρου. 

Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται εύκολα σε εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές 

υπηρεσίες ή εκμετάλλευση ακινήτων, λόγω της ευκολίας διασταύρωσης στοιχείων (δηλαδή 

σύγκριση εσόδου από τον ένα συμβαλλόμενο και δαπάνης από το άλλο), ενώ είναι δύσκολο 

να εντοπισθούν σε πηγές όπως από ελευθέρια επαγγέλματα. Στις εμπορικές επιχειρήσεις 

συνήθως η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται με επιτόπου ελέγχους, αλλά και διασταυρώσεις. 

Στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η διασταύρωση, υπολογίζεται ένα τεκμαρτό εισόδημα, 

ενώ κατά καιρούς αναπροσαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης. Επιπρόσθετα, ως 

φοροδιαφυγή όπως αναφέρουν οι Τάτσος Ν. (2001) Μανσιώτη Β. (1991)  και Βαβούρα Ι. 

Μανωλά Γ. (2004) ορίζεται: 

• Το τμήμα εκείνο του φόρου εισοδήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα  

που θα έπρεπε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να δηλώνεται οικειοθελώς  

από τους φορολογούμενους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, αλλά για  

οποιαδήποτε λόγο δεν δηλώνεται (Department of the Treasury, 1983). 

• Το τμήμα εκείνο των έμμεσων φόρων και λοιπόν άμεσων φόρων, το οποίο με  

βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να εισπράττεται και να  

αποδίδεται εθελοντικά στο κράτος αλλά για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν  

φθάνει ποτέ στο δημόσιο ταμείο. 

• Οι φόροι οι οποίοι δεν καταβλήθηκαν στον κράτος λόγω παροχής  

φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων, χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο  

αποτέλεσμα. 
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• Οι τόκοι που αντιστοιχούν στο τμήμα εκείνο τω φόρων που καταβάλλονται με  

καθυστέρηση και μετά τη λήξη του οικείου δημοσιονομικού έτους.  

• Η μη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων μετά την βεβαίωσή τους. 

Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς περιλαμβάνουν στην έννοια της φοροδιαφυγής τις φορολογικές 

απαλλαγές οι οποίες δόθηκαν σε φορολογούμενους χωρίς να επιτευχθούν οι σκοποί για τους 

οποίους χορηγήθηκαν ακόμα και τους τόκους των φόρων οι οποίοι καταβλήθηκαν 

καθυστερημένα. Από τις ανωτέρω επισημάνσεις, προκύπτει ότι, για να μην υπάρχει 

φοροδιαφυγή οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την φορολογητέα ύλη ολόκληρη, 

εθελοντικά αλλά και εμπρόθεσμα καθώς όσο πιο περίπλοκο και ασαφές είναι το φορολογικό 

σύστημα τόσο πιο εκτεταμένη είναι η φοροδιαφυγή. 
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3.2  Αιτίες Φοροδιαφυγής   

 

 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τις αιτίες της φοροδιαφυγής δηλαδή τους 

λόγους για τους οποίους οι πολίτες μια χώρας φοροδιαφεύγουν θα ήταν χρήσιμο να 

τονίσουμε ότι η φοροδιαφυγή είναι μια μορφή κοινωνικής αδικίας και όσοι φοροδιαφεύγουν 

δρουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους καθώς  παρακολουθούν τόσο την εξέλιξη της 

οικονομίας όσο και τις φορολογικές διατάξεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής 2011-2013 που εκπονείται κάθε τρία χρόνια 

σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011, ως κύρια δικαιολογία για την απόκρυψη 

εισοδήματος εμφανίζεται η κοινωνική αδικία απέναντι σε δικαιούχους φοροαπαλλαγών ή 

μεγάλους φοροφυγάδες.  Σε άλλη πηγή εξίσου σημαντική αναφέρεται η ύπαρξή της 

φοροδιαφυγής σε συνάρτηση με την ικανοποίηση των πολιτών από το ίδιο το κράτος δηλαδή 

από τις ανάγκες που έχουν οι πολίτες και από το πόσο τίμια είναι μια κυβέρνηση (Βαβούρα 

& Μανώλα 2006,σ.290). Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την φοροδιαφυγή 

είναι: 

1. Δομή του φορολογικού συστήματος και μέγεθος φορολογικού βάρους. Ο τρόπος 

οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών καθώς και η συνοχή σε διαφορετικούς 

φόρους που καταβάλλονται, δικαιοσύνη και σωστή κατανομή φορολογικών βαρών 

και μελέτη του τρόπου με τον οποίο επιβάλλεται κάποιος φόρος. 

2. Οργανωμένη κοινωνία και αγορά. Σε μια κοινωνία όπου όλα καταγράφονται από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου είναι δύσκολή η φοροδιαφυγή και εφόσον υπάρχει 

αναπτυγμένη αγορά στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι σχεδόν ανέφικτη η πιθανότητα 

φοροδιαφυγής (στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες). 

3. Εμπιστοσύνη του πολίτη στη κυβέρνηση-κράτος. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι η διαχείριση των φόρων γίνεται προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας, γίνεται  

συνετή και  ορθολογική διαχείριση των δημόσιων δαπανών έτσι ώστε να αισθάνονται 

ότι η θυσία τους αντισταθμίζεται από μεγάλο κοινωνικό όφελος-ελαχιστοποίηση 

τάσης φοροδιαφυγής. 

4. Μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο πολιτών. Όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό 

είναι πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών τόσο υψηλότερη είναι και η τάση 

φοροδιαφυγής. Συνήθως διακρίνονται διαφορές στη φοροδιαφυγή μεταξύ ομάδων και 
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χωρών που οφείλονται σε διαφορετικούς νόμους –κανόνες καθώς και πολιτιστικούς 

θεσμούς (κουλτούρες). 

5. Μέγεθος φορολογικής επιβάρυνσής. Όταν το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης 

είναι μεγαλύτερό από αυτό που μπορεί να διαθέσει ο πολίτης ή από αυτό που έχει 

συνηθίσει να πληρώνει τότε παρατηρείται μια έντονή τάση για απόκρυψη 

εισοδήματος με σκοπό την μείωση των φόρων και κατά συνέπεια αύξηση της 

φοροδιαφυγής. 

6. Ανοργάνωτες φορολογικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες δεν κατέχουν τον κατάλληλο 

ελεγκτικό εξοπλισμό  ούτε τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα ώστε να είναι σε θέση να 

αποτρέψουν την φοροδιαφυγή ή ακόμα και να την μειώσουν με άμεσους ελέγχους.   

  Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές παίζουν καταλυτικό ρόλο στο μέγεθος της 

φοροδιαφυγής. Οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές είναι πράγματι πολύ υψηλοί στη χώρα 

μας και αρκετά υψηλότεροι από άλλες χώρες. Βέβαια, οι μέσοι φορολογικοί συντελεστές 

διαφοροποιούνται έντονα από άτομο σε άτομο ή από οικονομική μονάδα σε οικονομική 

μονάδα με το ίδιο εισόδημα ή κέρδη. Αυτό οφείλεται στη χρήση των φοροαπαλλαγών, αλλά 

και στη δυνατότητα απόκρυψης φορολογητέου εισοδήματος. Μία από τις σημαντικότερες 

αιτίες φοροδιαφυγής είναι η ίδια η φύση του φόρου, που για τον φορολογούμενο είναι 

υποχρεωτική μονομερής μεταβίβαση πόρων προς το κράτος χωρίς άμεσο αντάλλαγμα ή 

αντίκρισμα.(Κανελλόπουλος, 2002).  

Η προσέγγιση της φορολογικής συμμόρφωσης πρέπει να είναι πολύπλευρη: πρέπει να 

εξετασθεί ως πρόβλημα δημόσιας οικονομικής θεωρίας, επιβολής νόμου, οργανωτικού 

σχεδιασμού, προσφοράς εργασίας και ηθικής ή σχεδιασμού όλων των παραπάνω (Andreoni 

κ.ά 1998,σ.818). Ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα που εκπονήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 

για τη φοροδιαφυγή από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σε συνεργασία με το 

τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δείγμα 747 ατόμων άνω 

των 18 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε μερικά 

από τα  

αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας αυτής: 

-Οι οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες (ποσοστό 80,2%) εκτιμούν ότι οι φορολογούμενοι που 

φοροδιαφεύγουν το επιχειρούν, επειδή «υπάρχει μικρή πιθανότητα εντοπισμού τους» από τις 

φοροελεγκτικές αρχές, που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  

-Το 17,9% είναι διατεθειμένο να πάρει το ρίσκο της απόκρυψης των εισοδημάτων του, αν 

γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές. 

- Περισσότεροι από τους 8 στους 10 ερωτηθέντες απάντησαν πως θεωρούν ότι έχουν  
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ηθική υποχρέωση να δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα και να πληρώνουν όλους τους 

φόρους τους.  

-Οι νέοι και το δυναμικό ηλικιακά τμήμα του ενεργού πληθυσμού δηλώνουν  

περισσότερο πρόθυμοι να αποκρύπτουν τα εισοδήματά τους. 

- Όσο χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν οι ερωτηθέντες, τόσο πιθανότερο είναι  

να δήλωσαν ότι δε θα μπορούσαν να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους από την Εφορία. 

-Ένας στους δύο πολίτες θεωρούν ότι σε ένα διεφθαρμένο κράτος η φοροδιαφυγή  

αποτελεί μια λογική αντίδραση. 

-Οι ερωτηθέντες σε πολύ άνετη και πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση συμφωνούν 

περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι η κρατική διαφθορά μπορεί να δικαιολογήσει τη 

φοροδιαφυγή. 

-Το 53% θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, εφόσον η Πολιτεία σπαταλά 

άσκοπα το μεγαλύτερο μέρος των φόρων. 

- Το 66% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η απόκρυψη εισοδημάτων από την Εφορία είναι 

πράξη τόσο σοβαρή, όσο και η δωροδοκία. 

-Σε όσο χειρότερη οικονομική κατάσταση δήλωσαν ότι βρίσκονται οι ερωτηθέντες,  

τόσο πιθανότερο είναι να συμφωνούν ότι τους αρέσει η ιδέα της απόκρυψης  εισοδημάτων 

από την εφορία. 

 Παρατηρούμε ότι μερικές από τις αιτίες της φοροδιαφυγής είναι οι ποιοτικοί και 

ποσοτικοί έλεγχοι που γίνονται. Δηλαδή, η έλλειψη τακτικών ελέγχων των  φορολογούμενων 

φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και η κακή ποιότητα αυτών  των ελέγχων συντελούν 

στην αύξηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Επίσης,  καθοριστικό ρόλο παίζει ο 

συνδυασμός της ύπαρξης διαφάνειας και η τήρηση και  επιβολή των νόμων, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης και να  καλλιεργηθεί ισχυρή φορολογική συνείδηση 

στους πολίτες. Κατ’ επέκταση, αυτό θα  έχει ως αποτέλεσμα το κράτος να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή. 

Ακόμα το μορφωτικό επίπεδο  αποτελεί άλλη μια αιτία, που επηρεάζει στον τρόπο σκέψης 

των πολιτών και εν  συνεχεία τον τρόπο αντιμετώπισης των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων. Η φορολογική συμπεριφορά αποτελεί ένα κοινωνικό κανόνα που 

υποχρεούνται να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι για κοινωνικούς λόγους αλλά και επειδή 

το επιβάλλει ο κρατικός καταναγκασμός. Μπορεί λοιπόν να παίξει το ρόλο του σήματος για 

να αποκαλυφθεί το ποιόν και τύπος του ανθρώπου (Ponser E., 2000). Μια άλλη  αιτία είναι η 

οικονομική κατάσταση που βρίσκεται το κράτος, όπου σε περίοδο κρίσης τα μέτρα και οι 

αποφάσεις που παίρνονται μπορεί να είναι ακατάλληλα, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
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φοροδιαφυγής. Σε τέτοιες περιόδους είναι ύψιστης σημασίας η εκάστοτε πολιτική ηγεσία 

οφείλει να φερθεί με την ανάλογη σοβαρότητα και να πάρει τις σωστές αποφάσεις και μέτρα 

τα οποία θα φέρουν την ευημερία και την ανάπτυξη στην οικονομία, ελαχιστοποιώντας, όσο 

γίνεται, τις αιτίες που προκαλούν φοροδιαφυγή και παραοικονομία. 

 

3.3  Σχέση Φοροδιαφυγής με Παραοικονομία 

 

 

Καταρχάς είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η φοροδιαφυγή δεν ταυτίζεται με την 

παραοικονομία όπως πολύ συχνά παρατηρείται σε αναλύσεις και άρθρα του τύπου. Η 

σύγχυση αυτή οδηγεί συχνά σε ανακριβή συμπεράσματα. Ένα μέρος μόνο της φοροδιαφυγής 

συνδέεται με την παραοικονομία η οποία ορίζεται ως το σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας που δεν καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς, ενώ θα έπρεπε. Ως 

φοροδιαφυγή μπορεί να περιγραφή η παράνομη ενέργεια της ηθελημένης απόκρυψης 

φορολογητέου εισοδήματος και άλλων φορολογικών αντικειμένων κατά τη δήλωση και τον 

υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου, καθώς και η μη απόδοση  του οφειλόμενου φόρου στις 

αρμόδιες αρχές. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συντελεστεί η φοροδιαφυγή είναι πάρα 

πολλοί, για αυτό άλλωστε είναι από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας τους για δημοσιονομική εξυγίανση, γιατί η 

μείωση των εσόδων από φόρους λόγο της φοροδιαφυγής οδηγεί σε αύξηση του βάρους της 

επίσημης οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ροπής προς φοροδιαφυγή και τη 

δημιουργία ενός φαύλου κύκλου. Φοροδιαφυγή μπορεί να συντελεστεί μέσω άμεσης και 

έμμεσης φορολογίας, από νομικά και φυσικά πρόσωπα και σε όλα τα συστήματα 

φορολογίας, των ειδών φόρου και των επαγγελματικών ομάδων (Πετράκης 2011,σ.66). 

Επειδή όμως η παραοικονομία συνδέεται με τη φοροδιαφυγή είναι χρήσιμο να 

εστιάσουμε για λίγο σ αυτήν. Συμφώνα με δεδομένα του παγκοσμίου φήμης για τις μελέτες 

του γύρω από θέματα παραοικονομίας και φοροδιαφυγής οικονομολόγου Friedrich Schneider 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 ο μέσος όρος της παραοικονομίας  στις 27 χώρες μέλη 

της ΕΕ κυμάνθηκε σε 22,3% του ΑΕΠ το 2003, μειώθηκε σε 19.3% το 2008, αυξήθηκε σε 

19,8% του ΑΕΠ το 2009 και ύστερα έπεσε στο 18,4% του ΑΕΠ το 2012. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν πως σε σχέση με το έτος της κρίσης (2008) μέχρι σήμερα στις περισσότερες χώρες 

είχαμε μια μείωση του μεγέθους της παραοικονομίας . Αυτό οφείλεται στο γεγονός της 

ανάκαμψης από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Ως εκ τούτου, ο 
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πιο σημαντικός λόγος αυτής της μείωσης είναι πως σε μια οικονομία που ανακάμπτει, τα 

κίνητρα των ανθρώπων να προβούν σε πρόσθετες δραστηριότητες στην παραοικονομία για 

να κερδίσουν επιπλέον χρήματα μειώνονται. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα που ενώ η 

οικονομία της δεν έχει ανακάμψει, το μέγεθος της παραοικονομίας έχει μείνει στα ίδια και 

λίγο χαμηλότερα επίπεδα με το 2008. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ύφεση της επίσημης 

οικονομίας είναι τόσο μεγάλη ώστε μειώνεται η ζήτηση δραστηριοτήτων παραοικονομίας 

λόγο των μεγάλων απωλειών εισοδήματος. Έτσι το μέγεθος της παραοικονομίας στην 

Ελλάδα για το έτος 2012 καταγράφεται μέχρι και κατά 1,4% μικρότερο από το 2010, δηλαδή 

24% του ΑΕΠ. 

 

Πίνακας 3.1 : Μέγεθος παραοικονομίας στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ από το 2003- 2012 

(ως % του ΑΕΠ) 

 

Πηγή : Friedrich Schneider, Δεκέμβριος 2011 

 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης 

Φοροδιαφυγής 2011-2013, η παραοικονομία στην Ελλάδα είναι με διαφορά η μεγαλύτερη σε 

σύγκριση με όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και εκτιμάται μεταξύ 25% και 37% 

του ΑΕΠ. Αυτό ισοδυναμεί με ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης των 15 δισ. 
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Ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου των φορολογικών εσόδων 

του Κρατικού Προϋπολογισμού 2010. Η παραοικονομική δραστηριότητα αποτελεί πιθανά τη 

βασική ιδιαιτερότητα της Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με αυτές των άλλων κρατών 

μελών της Ε.Ε., κυρίως λόγω της εξαιρετικά μεγάλης έκτασης που έχει λάβει. Η ελληνική 

παραοικονομία, μαζί με τη φοροδιαφυγή, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στα υψηλά δημόσια 

ελλείμματα. 

Ακόμα, σύμφωνα με στοιχεία καρτών visa από τη Visa Europe (Visa Europe annual 

report, 2012) στην Ελλάδα η παραοικονομία διαμορφώνεται στα 43,2 δις ευρώ. Τα τελευταία 

χρόνια το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή μεταβολή καθώς δεν έχει σημειωθεί ο 

κατάλληλος ρυθμός ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα συμβάλει στην 

κάμψη του μεγέθους της παραοικονομίας. Ενδεικτικό είναι πως παράλληλα με την αύξηση 

του αριθμού των online καταναλωτών κατά 8% για τα έτη 2010- 2012 μειώθηκε  η 

παραοικονομία κατά 1,4%  του ΑΕΠ. Η αντίληψη ότι τα μετρητά τροφοδοτούν την 

παραοικονομία είναι πλέον κοινή και έτσι αναμένεται αύξηση των πρωτοβουλιών για 

αντικατάσταση των μετρητών με ηλεκτρονικές πληρωμές.  

 

 

Διάγραμμα 3.1 Σχέση μεταξύ Φοροδιαφυγής και Παραοικονομίας 

Πηγή: Καλυβιανάκης κ.α. (1993). 

 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η ύπαρξη της παραοικονομίας εμποδίζει 

την κυβέρνηση να έχει την ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη 

χώρα και κατ’ επέκταση να λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις με αποτέλεσμα να 
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δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα.  Αυτό συμβαίνει διότι όπως έχει αναφερθεί πολλά 

ιδιωτικά εισοδήματα δεν  καταγράφονται στους επίσημους Εθνικούς λογαριασμούς, όπως 

είναι το Α.Ε.Π., που  δείχνουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. 

 

 

3.4  Μέθοδοι Φοροδιαφυγής 

 

 

Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται τόσο στους άμεσους φόρους όσο και στους έμμεσους φόρους. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής βρίσκονται κυρίως στους άμεσους φόρους και 

συγκεκριμένα στο φόρο εισοδήματος. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής διαφέρει από χώρα σε 

χώρα και η έκτασή της  εξαρτάται από την δομή της κάθε χώρας, το μέγεθος των 

επιχειρήσεων, την λογιστική τους οργάνωση, στην διάρθρωση και λειτουργία του 

φορολογικού συστήματος και στην δομή των φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η φοροδιαφυγή 

εκδηλώνεται με μέσα και πρακτικές που διακρίνονται για την ευρηματικότητα και 

συνθετότατά τους αλλά και με απλές μεθόδους. Έχει εξελιχθεί σε σταθερό φαινόμενο 

συνεχώς διογκούμενο με αστάθμητες συνέπειες στα δημόσια έσοδα, μειώνοντας παράλληλα 

τις κοινωνικές παροχές και δημιουργώντας φορολογική ανισότητα μεταξύ των 

φορολογουμένων. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες 

είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε περιληπτικά στις συνηθέστερες 

περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και όχι μόνο αλλά θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε 

που και με ποια μορφή εμφανίζεται η φοροδιαφυγή. 

Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως: α)στα φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα στους 

μισθούς και τις συντάξεις, στο εισόδημα σε είδος, στα εισοδήματα από ενοίκια, στα 

εισοδήματα από κινητές αξίες, στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, στο εισόδημα από 

άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και στο εισόδημα από εμπορικές, βιοτεχνικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, β) στα νομικά πρόσωπα, γ)στον κατασκευαστικό τομέα, δ) στο 

ΦΠΑ, ε) στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, στ) στις κληρονομίες, δωρεές και γονικές 

παροχές, ζ) στους δασμούς και τα τέλη εισαγομένων, η) στον ΕΦΚ, η) τα κέντρα 

διασκέδασης και καταστήματα ψυχαγωγίας, θ) στις τουριστικές επιχειρήσεις, ι) στα 

σωματεία, κ) στον κλάδο της υγείας (Τάτσος Ν., 2001). 

Οι περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων ή 

έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων παραμένουν από τις βασικές πρακτικές των  
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φοροφυγάδων. Αυτές οι τακτικές αποσκοπούν στην αποφυγή καταβολής άμεσων  φόρων και 

την αποφυγή καταβολής ή του συμψηφισμού των έμμεσων φόρων, κυρίως  στο Φ.Π.Α. Οι 

περιπτώσεις των πλαστών και εικονικών τιμολόγιων αποσκοπούν στη  μείωση των κερδών 

και κατ’ επέκταση στη μείωση του φόρου. Οι περιπτώσεις παραεμπορίου είναι μια άλλη 

τακτική που χρησιμοποιείται, η οποία εκδηλώνεται με τη διάθεση παράνομων ειδών, τα 

οποία προέρχονται από τρίτες χώρες και διακινούνται εντός της Ελλάδας (και γενικά στην 

Ε.Ε.), ή προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει τα προβλεπόμενα νόμιμα 

παραστατικά. Ακόμα υπάρχουν οι «offshore» επιχειρήσεις που στόχο έχουν την απόκρυψη  

εσόδων και κερδών από παράνομες δραστηριότητες, (π.χ. ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 

λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) και τη μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση 

και κατ’ επέκταση την απαλλαγή φορολογίας από τη χώρα της μόνιμης διαμονής τους. 

(Στεργίου Λ., 2011). 

Παρακάτω εξετάζονται οι διάφορες μορφές φοροδιαφυγής ανά κατηγορία 

εισοδήματος σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της 

Φοροδιαφυγής όπως είναι η φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος στον οποίο 

παρατηρούνται τα περισσότερα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Ο βασικότερος λόγος είναι το 

γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος ως άμεσος φόρος, προκαλεί την αντίδραση των 

φορολογούμενων πολιτών αφού γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός 

λόγος αφορά το ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει διάφορες επαγγελματικές ομάδες με 

αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος αδικίας στους υπόλοιπους. Σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο φόρος εισοδήματος χωρίζεται σε φόρο εισοδήματος φυσικών 

και νομικών  προσώπων. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατηγορίας είναι 

διαφορετικοί και οι τρόποι φοροδιαφυγής. 

Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουμε: 

 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Μία μέθοδος φοροδιαφυγής σε αυτό τον 

τύπο εισοδημάτων είναι η λήψη αμοιβής σε αδήλωτη εργασία με αποτέλεσμα 

να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της. Επίσης μια ιδιαίτερα διαδεδομένη 

μορφή φοροδιαφυγής είναι η δεύτερη ή παράλληλη εργασία που δεν 

δηλώνεται όπως από διορισμένους εκπαιδευτικούς που κάνουν ιδιαίτερα 

μαθήματα ή από άνεργους  για να μην χαθεί το επίδομα ανεργίας. 

 Εισόδημα από ενοίκια. Στις περιπτώσεις μη κατάθεσης μισθωτηρίου 

συμβολαίου για απόκρυψη εισοδήματος ενοικίασης ακινήτου, ή δήλωσης 

ενοικίου μικρότερου από το πραγματικά εισπραττόμενο, ή μη δήλωσης 



33 
 

δευτερευουσών κατοικιών ή λοιπών ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 

(δηλώνονται ως κενές) ώστε να αποφεύγεται η τεκμαρτή τους φορολόγηση. 

 Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό 

γίνεται με την πώληση χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά, ή εικονικών 

παραστατικών με σκοπό την λήψη επιστροφής ΦΠΑ. 

 

 

 Εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Η συχνότερη μέθοδος 

φοροδιαφυγής της περίπτωσης αυτής είναι η μη έκδοση δελτίου παροχής 

υπηρεσιών ή η έκδοση με ποσό υποπολλαπλάσιο του πραγματικού. 

 Εισόδημα από ΟΕ, ΕΕ και μικρές επιχειρήσεις. Η περίπτωση αυτή μοιάζει 

στην μεθοδολογία με τις ΑΕ και για το λόγο αυτό θα αναλυθεί σε αυτό το 

τμήμα. 

Οι συνηθισμένες μέθοδοι φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος νομικών 

προσώπων είναι η υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και υποτιμολόγηση των εξαγωγών, η 

υποτίμηση της αξίας των απογραφέντων αγαθών της εταιρείας, η παραγωγή με τη μέθοδο 

του φασόν στον οποίο είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο όγκος της παραγωγής και το ύψος των 

πωλήσεων, η διόγκωση διαφημιστικών ή άλλων δαπανών. Μία μεγάλη κατηγορία είναι η 

φοροδιαφυγή μέσω των αναπτυξιακών νόμων κατά την οποία τα ποσά που λαμβάνονται 

χρησιμοποιούνται είτε για άλλους λόγους είτε χρησιμοποιούνται τα κίνητρα των 

αναπτυξιακών για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος χωρίς να γίνεται καμία επένδυση.  

Στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου παρατηρείται μέθοδος διπλών συμβολαίων με 

συμβόλαια μεταξύ των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, εξωτερικού και 

εσωτερικού, προκειμένου να εμφανίσουν μικρότερα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 

και μέρος των εσόδων να παραμένει σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Επίσης μη έκδοση ή 

ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων από την παροχή υπηρεσιών και τις παρεπόμενες 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες (χρήση θαλάσσιων μέσων ψυχαγωγίας, ομπρελών, γηπέδων 

αθλοπαιδιών κ.λπ., τηλεφωνικών, υπηρεσίες καθαριστηρίων, σάουνας, κομμωτηρίων κ.λπ.) 

Πολλές από τις παραπάνω υπηρεσίες, επισήμως εμφανίζονται ως υπηρεσίες «πακέτου», ενώ 

στην πραγματικότητα εισπράττεται ιδιαίτερο τίμημα το οποίο και δεν εμφανίζεται. 

Η κυριότερη μορφή φοροδιαφυγής στον τομέα του αυτοκινήτου εστιάζεται στον  

τομέα επισκευών και συντηρήσεων των αυτοκινήτων με την μη έκδοση παραστατικών 

στοιχείων. Ένας νέος τρόπος φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό είναι η εισαγωγή 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω 
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εικονικών πωλήσεων με ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλες χώρες και τελικά τιμολόγηση με 

τον νόμο για το περιθώριο κέρδους αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και τελών. 

 Στη συνέχεια όσον αφορά τον κατασκευαστικό που αφορά επιχειρήσεις ανέγερσης 

και πώλησης διαμερισμάτων δεν εμφανίζουν την πραγματική αξία των ακινήτων αλλά την 

αντικειμενική, με συνέπεια οι οικοδομικές επιχειρήσεις να φορολογούνται με χαμηλότερα 

κέρδη, ενώ οι αγοραστές να αποδίδουν αντίστοιχα μικρότερο τεκμήριο αγοράς και φόρο 

μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ). Απασχολούμενοι μηχανικοί στην οικοδομή δηλώνουν 

αμοιβές μικρότερες (ελάχιστο κόστος οικοδομής) από τις πραγματικά εισπραττόμενες.  

Τέλος τα φυσικά πρόσωπα που ανεγείρουν οικοδομή δηλώνουν ως δαπάνη ανέγερσης «το 

ελάχιστο κόστος οικοδομής», με αποτέλεσμα να φορολογούνται για μικρότερο ποσό 

ανέγερσης, οι δε απασχολούμενοι στην οικοδομή να δηλώνουν ως εισόδημα ή τα ελάχιστα 

καταβαλλόμενα ημερομίσθια ή να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για ποσό ίσο με το 

προβλεπόμενο στο «ελάχιστο κόστος οικοδομής». 

Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή μέσω της πρακτικής των 

υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων. Ειδικότερα το transfer pricing αποσκοπεί στη 

συρρίκνωση της φορολογικής επιβάρυνσης ενός πολυεθνικού ομίλου μέσω του καθορισμού 

μη πραγματικών τιμών των μεταξύ τους συναλλαγών. Επίσης φοροδιαφυγή εντοπίζεται μέσω 

των διογκούμενων δαπανών (management fees) και των αυξημένων ποσοστών δικαιωμάτων 

(royalties), που τιμολογούνται μεταξύ των εταιρειών του ομίλου. 

Ο ΦΠΑ θεωρείται από την φύση του ως ένας φόρος ο οποίος περιορίζει την 

φοροδιαφυγή διότι με στην σταδιακή χρεοπίστωση του στα διάφορα συναλλακτικά στάδια 

δημιουργεί, κατά μία έννοια, αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των αγοραστών και πωλητών και 

επομένως η φοροδιαφυγή μειώνεται. Την θεώρηση αυτή δεν την ασπάζονται όλοι οι 

ερευνητές τονίζοντας ότι αυτός ο φόρος αφήνει μεγάλα περιθώρια συνεννόησης μεταξύ των 

επιτηδευματιών και επομένως δεν μειώνει την φοροδιαφυγή, η διεθνής πρακτική εξάλλου 

επιβεβαιώνει ότι στις χώρες όπου έχει εφαρμοστεί δεν οδήγησε σε μείωση της 

φοροδιαφυγής. Οι συνηθέστερες μέθοδοι φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ αναφέρονται παρακάτω: 

 Δημιουργία ομάδας επιχειρήσεων που δρουν ως ομάδα ανταλλάσσοντας 

μεταξύ τους φορολογικά στοιχεία που αφορούν εικονικές ως προς το 

περιεχόμενο συναλλαγές. 

 Διακίνηση εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) με 

πλαστά  

παραστατικά ή εμφάνιση των συναλλαγών από τρίτες χώρες ως 

ενδοκοινοτικές. 
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 Μετά την ελεύθερη από διατυπώσεις μετακίνηση των πολιτών της Ε.Ε. πολλά  

αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας μεταφέρονται μέσα σε προσωπικές 

αποσκευές και με αυτό τον τρόπο διατίθενται στην αγορά χωρίς καμία 

επιβάρυνση.  

 Εμφάνιση παραστατικών που έχουν εκδοθεί από ανύπαρκτες εταιρείες χωρών 

μελών της Ε.Ε. με σκοπό να καλυφθεί φοροδιαφυγή στην εσωτερική αγορά.  

 Σε περίπτωση όπου οι πελάτες των επιχειρήσεων έχουν καταστήματα σε 

νησιά όπου ισχύει μειωμένος συντελεστής εμφανίζονται ότι οι πωλήσεις 

έχουν γίνει προς τα νησιά ενώ στην πραγματικότητα έχουν πραγματοποιηθεί 

αλλού.  

 Καταχώριση στα βιβλία των επιχειρήσεων πλαστών ή εικονικών τιμολογίων 

προμηθευτών. 

 Εγγραφές στα βιβλία των επιχειρήσεων εγγραφών χωρίς την ύπαρξη 

παραστατικών. 

 Εμφάνιση παραστατικών με εκδότες άτομα τα οποία έχουν αποβιώσει ή από 

επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αδράνεια ή έχουν προβεί σε παύση του 

επιτηδεύματος τους. 

 Ηθελημένη λανθασμένη καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. 

 Αναγραφή ΦΠΑ σε τιμολόγια αγοράς αγαθών τα οποία απαλλάσσονται του 

ΦΠΑ. 

 Έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 

 Συμψηφισμός του ΦΠΑ πράξεων που δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό. 

 Συμψηφισμός ΦΠΑ για τον οποίο έχει ζητηθεί η επιστροφή του. 

 Πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων χωρίς την έκδοση παραστατικών. 

 Αλλοίωση των αριθμητικών δεδομένων των δελτίων αποστολής. 

  Έκδοση παραστατικών με χαμηλότερο ποσό από το εισπραττόμενο.  

Στη συνέχεια η φοροδιαφυγή στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων μετά την εισαγωγή 

του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ων ακινήτων έχει μειωθεί η 

δυνατότητα φοροδιαφυγής. Ωστόσο σε κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο 

ανωτέρω σύστημα, και η εκτίμηση γίνεται βάσει συγκριτικών στοιχείων υπάρχουν μεγάλα 

περιθώρια φοροδιαφυγής λόγω προσδιορισμού χαμηλής αξίας. 

Η φοροδιαφυγή στην φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα γιατί τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μεταβιβάζονται εύκολα 

χωρίς να απαιτείται πάντοτε η τήρηση κάποιων νομικών ή άλλων διαδικασιών. 
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Η φοροδιαφυγή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υγρών καυσίμων, 

οινοπνεύματος, καπνοβιομηχανικών προϊόντων. λόγω του μεγέθους της φορολογικής βάσης 

αλλά και των υψηλών φορολογικών συντελεστών η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό είναι 

εκτεταμένη. Οι κυριότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής είναι η νόθευση και η λαθρεμπορία. Στα 

καύσιμα η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως στο πετρέλαιο. Εδώ έχουμε χρησιμοποίηση 

πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση, πετρέλαιο που προορίζεται για καράβια να διατίθεται 

στην αγορά. Στο αλκοόλ η φοροδιαφυγή συντελείται με την παράνομη εισαγωγή και διάθεση 

αλκοολούχων ποτών όπου εκτός από τον ειδικό φόρο δεν καταβάλλεται και ο φόρος 

πολυτελείας.  

Επίσης πολλές μικρές ποτοποιίες διακινούν τα προϊόντα τους χωρίς τα νόμιμα 

παραστατικά, τέλος υπάρχουν πολλές παράνομες ποτοποιίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς 

καμία άδεια και διαθέτουν παράνομα τα προϊόντα τους στην αγορά. Στα καπνικά προϊόντα η 

φοροδιαφυγή συντελείται μέσω της λαθραίας εισαγωγής και διάθεσης προϊόντων καπνού. Οι 

συνηθέστεροι τρόποι φοροδιαφυγής είναι: 

 Με την πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων χωρίς επίσημα  φορολογικά 

στοιχεία. 

 Την πώληση δύο ίδιων ποσοτήτων ενός αγαθού και την καταχώρηση στα 

βιβλία της μίας. 

 Την έκδοση φορολογικών στοιχείων μεταφοράς κατά τα όποια το στέλεχος 

διαφέρει από το πρωτότυπο για λόγους που εξυπηρετούν είτε τον εκδότη είτε 

τον λήπτη. 

 Με την υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και την υποτιμολόγηση των 

εξαγωγών, ιδίως μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων.  

 Με την διόγκωση του κόστους παραγωγής με την καταχώρηση ανύπαρκτων 

εξόδων, λήψη εικονικών Φ/Σ. 

 Πολλοί λαμβάνουν τιμολόγια από του προμηθευτές τους χωρίς να τα 

καταχωρούν στα βιβλία τους και έτσι δικαιολογούν και τις μειωμένες 

πωλήσεις τους. 

 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, τεχνίτες κλπ) δεν εκδίδουν 

καθόλου αποδείξεις παροχής υπηρεσίας ή εκδίδουν με πολύ μικρότερο ποσό 

και δεν παραδίδουν στον πελάτη το αντίτυπο. Σε άλλες περιπτώσεις εκδίδουν 

την απόδειξη χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη και στην 

περίπτωση που ο πελάτης δεν την ζητήσει την παραδίδουν στον επόμενου που 
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θα την ζητήσει. Τέλος σε πολλές περιπτώσεις ζητούν από τους πελάτες τους 

να δηλώσουν ψευδώς στον φορολογικό έλεγχο ότι δεν πλήρωσαν. 

 Στα εισοδήματα την Α΄ πηγής από εκμισθούμενες και ιδιοκατοικούμενες 

οικοδομές, όταν δεν δηλώνονται καθόλου οι οικοδομές καθώς και όταν στα 

μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφεται πολύ μικρότερη αξία από την 

πραγματική και παρατηρείται μεγάλος αριθμός συμβολαίων να μην 

κατατίθεται στις Δ.Ο.Υ. κα.(ΑΣΟΕΕ, 1984). 
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3.5  Τρόποι Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής 

 

 

Η φοροδιαφυγή έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική οικονομία και δεν μπορεί να εξαλειφθεί  

εύκολα. Παράλληλα, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η φοροδιαφυγή είναι  

βαθιά ριζωμένη είναι η έλλειψη κινήτρων για την πληρωμή των φόρων από τους πολίτες. Η  

ενδυνάμωση αυτών των κινήτρων μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα 

με το άρθρο ‘Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και Ευκαιρίες σε μια 

Κρίσιμη Συγκυρία’ που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2010 προτείνονται τα παρακάτω 

μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: 

1. Τακτικοί έλεγχοι σε πρόσωπα και επιχειρήσεις, με βάση το προφίλ των  

φοροφυγάδων και τυχαία επιλογή. Η δημιουργία προφίλ θα επικεντρώνεται σε  

τύπους προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες  

φοροδιαφυγής. Η τυχαία επιλογή θα δημιουργήσει πιθανότητες ελέγχου ακόμη και 

ατόμων που δεν διαθέτουν το προφίλ φοροφυγάδων. Η σημαντικότερη δυσκολία  ως 

προς την οργάνωση τέτοιων ελέγχων έγκειται στην αντιμετώπιση φαινομένων  

διαφθοράς. Ένας τρόπος με τον οποίο τέτοια φαινόμενα μπορούν να προληφθούν  

είναι η περάτωση του συνόλου της διαδικασίας μέσω αλληλογραφίας, όπου τα  

πρόσωπα και οι επιχειρήσεις υπό έλεγχο οφείλουν να παρέχουν τα απαιτούμενα  

στοιχεία χωρίς να συναντήσουν τους υπαλλήλους της εφορίας. Το προσωπικό που  

χειρίζεται την υπόθεση θα πρέπει να παραμένει ανώνυμο και το σύνολο της  

αλληλογραφίας θα πρέπει να υπογράφεται από άτομο που διαθέτει συνολική  ευθύνη 

χωρίς άμεση εμπλοκή. Οι ποινές θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με το  αδίκημα και οι 

σοβαροί παραβάτες θα πρέπει να διώκονται στα ποινικά  δικαστήρια. Οι παραβάτες 

με μικρότερα αδικήματα θα πρέπει να τιμωρούνται με  πρόστιμα, ανάλογα με το 

ύψος του φόρου που δεν έχουν πληρώσει.    

2. Η διαδικασία διασταύρωσης των αποδείξεων και των φορολογικών δηλώσεων  

πρέπει να πραγματοποιείται αυτόματα. Για παράδειγμα, όλες οι αποδείξεις που  

δηλώνονται και αφορούν ένα συγκεκριμένο γιατρό θα πρέπει να προστίθενται  

αυτόματα και να εξετάζεται αν αναφέρονται στη φορολογική δήλωση του γιατρού. 

Ακόμη καλύτερα: κάθε φορά που ένας γιατρός παρέχει μία απόδειξη, αυτή θα  

πρέπει να καταχωρείται αυτόματα στο φορολογικό του λογαριασμό, όπως  συμβαίνει 

με τους απολαβές των μισθωτών υπαλλήλων. Επιπλέον, για να ενισχυθεί  ο ρόλος 
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των αποδείξεων στη βελτίωση των φορολογικών εσόδων, αξίζει να  διερευνηθεί η 

πιθανότητα να αυξηθεί η έκπτωση φόρου για συγκεκριμένες  δαπάνες, ακόμη και εις 

βάρος κάποιων φορολογικών εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο, θα σημειωθεί μία 

μεταστροφή της νοοτροπίας και θα θεωρείται πλέον αυτονόητο  να παρέχει κανείς 

αποδείξεις για υπηρεσίες και να δηλώνει τους φόρους του.  

3. Οι καταβολή χρημάτων για την κάλυψη πολλών ιατρικών υπηρεσιών θα πρέπει να  

πραγματοποιείται όχι μεταξύ γιατρού και ασθενή αλλά απευθείας μέσω του  ταμείου 

ή της εταιρείας ασφάλισης υγείας του ασθενή. Η δυνατότητα  φοροδιαφυγής 

ελαττώνεται σημαντικά για πληρωμές που πραγματοποιούνται  μέσω αυτού του 

διαύλου. 

  Επιπλέον σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τα  φορολογικά 

έσοδα του Ελληνικού κράτους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χαμηλότερα  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, περίπου 5 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρόλο που οι φορολογικοί 

συντελεστές είναι κοντά οι υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Συνεπώς χρήζει άμεσης 

λήψης  ορθών αποφάσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και να περιορισθούν τα φαινόμενα  

αυτά, που έχουν αποκτήσει πλέον ενδημικό χαρακτήρα, και να καταφέρει να ορθοποδήσει 

ξανά το φοροεισπρακτικό σύστημα. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάποια μέτρα που 

προτείνονται για την επίλυση του προβλήματος από το Υπουργείο Οικονομικών και την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής 

που εκπονήθηκε το 2011 από το Υπουργείο Οικονομικών, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου, είναι οι εξής: 

1. Απλοποίηση της νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία ενός ευέλικτου 

και ορθολογικού ρυθμιστικού πλαισίου με ταυτόχρονο περιορισμό των ερμηνευτικών 

εγκυκλίων. Επιπλέον, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των φορολογικών αρχών και της 

δικαιοσύνης. Τέλος, την ενδυνάμωση του ποινικού σκέλους της διαδικασίας με επίσπευση 

της εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων και αυστηρότερες και άμεσα εκτελούμενες ποινικές 

κυρώσεις. 

2. Αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης, σε επίπεδο τόσο 

ελεγκτικό όσο και εισπρακτικό. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Τράπεζα της Ελλάδος, για να είναι 

ο έλεγχος αποτελεσματικός, θα πρέπει καταρχάς να είναι δυνατή η διασταύρωση και η 

διαχρονική παρακολούθηση των φορολογικών δεδομένων μέσα από ένα κεντρικό και 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (αναφέρεται ως παράδειγμα το σύστημα Elenxis του 

Υπουργείου Οικονομικών). Επίσης, αναφέρει ως καταλυτικής σημασίας την εξάλειψη των 
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περιπτώσεων αποδεδειγμένης διαφθοράς στο ελεγκτικό σώμα, καθώς και τον περιορισμό της 

προσωπικής επαφής μεταξύ φορολογούμενου και ελεγκτή.  

Τα μέτρα τα οποία συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι: 

 

 Η απόλυση των ελεγκτών οι οποίοι εμπλέκονται σε χρηματισμό, η 

απαγόρευση επαναπρόσληψής τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η 

άμεση άσκηση ποινικής δίωξης. 

 Ο πλήρης διαχωρισμός των φοροελεγκτικών αρχών από τις φοροεισπρακτικές 

υπηρεσίες και η παρακολούθηση του έργου και των δύο από τρίτο, 

ανεξάρτητο σώμα. 

 Ο περιορισμός του μεγάλου αριθμού των τοπικών εφοριών με ταυτόχρονη 

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών. 

 Η πλήρης αυτοματοποίηση βασικών φορολογικών λειτουργιών, όπως η 

εγγραφή των φορολογουμένων και η παρακολούθηση της υποβολής 

δηλώσεων.  

 Η αυτοματοποίηση της απόδοσης του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο (real time). 

 

3. Τέλος, προτείνεται και η αλλαγή της φορολογικής νοοτροπίας και του συστήματος 

κινήτρων. Με τη δέσμευση της πολιτείας για απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου, η διαφάνεια 

ως προς τη χρήση των φόρων που συλλέχθηκαν και η σταδιακή βελτίωση των παρεχόμενων 

δημόσιων αγαθών θα μπορέσει να αποδείξει έμπρακτα την ανταποδοτική αξιοποίηση των 

φορολογικών εισπράξεων προς όφελος των πολιτών. Αναφέρεται πως τον σημαντικότερο 

ρόλο στον προσδιορισμό της φορολογικής συμπεριφοράς ενός ατόμου διαδραματίζει η 

πιθανότητα εντοπισμού της φοροδιαφυγής και επιβολής ποινών. Τέλος, σημειώνεται πως με 

την επικρατούσα κατάσταση της γενικής αίσθησης των πολιτών ότι υπάρχει εκτεταμένη 

διαφθορά και άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων, η δίωξη και τιμωρία των μεγάλων 

φοροφυγάδων θα είχε σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσα από τον 

παραδειγματισμό και την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Για να είναι αποτελεσματικές οι παραπάνω ρυθμίσεις  θα πρέπει να εφαρμόζονται 

μεθοδικά, ακατάπαυστα και απαρέγκλιτα, καθώς και το υπουργείο οικονομικών αναφέρεται 

πιο λεπτομερειακά, αριθμώντας τις πρακτικές και λειτουργίες που πρέπει να ακολουθηθούν, 

αλλά ταυτόχρονα και η Τράπεζα της Ελλάδος διατυπώνει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής 

προσεγγίζοντας το με μια πιο ευρεία διάστασή.  
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3.6 Φορολογικός Έλεγχος  

 

 

Ο φορολογικός έλεγχος όπως γίνεται αντιληπτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την 

καταπολέμηση και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στις σύγχρονες οικονομίες. Πρόκειται 

για όλες εκείνες τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τα αρμόδια φορολογικά 

όργανα ώστε να διαπιστώνεται η φορολογική συμμόρφωση ή μη των επιχειρήσεων. Το 

πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος έγκειται στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων 

της φορολογικής νομοθεσίας και ότι αυτό συνεπάγεται όπως η τήρηση βιβλίων σύμφωνα με 

τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, η υποβολή δηλώσεων, έκδοση-λήψη φορολογικών 

στοιχείων κ.λπ. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται από την αρχή του ελέγχου 

όπως ο σχεδιασμός του ελέγχου, η συλλογή των φορολογικών τεκμηρίων μέχρι και το τέλος 

της διαδικασίας ελέγχου και η αποτύπωση της φορολογικής εικόνας-υποχρέωσης της 

επιχείρησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έννοιας του φορολογικού ελέγχου.(Πιερής 

Μ., 2008,σ.90). 

 Η αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου έχει τεράστια οικονομική και  

κατ’ επέκταση κοινωνική σημασία γιατί παρουσιάζει άμεση εξάρτηση με το φορολογικό 

βάρος και την δικαιότερη κατανομή του στους πολίτες. Ο σκοπός του φορολογικού ελέγχου 

είναι να εξακριβώσει την ειλικρίνεια και ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων ώστε να 

προσδιοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν. Στην περίπτωση που 

παρατηρούνται διαφορές κατά το φορολογικό έλεγχο τότε σύμφωνα με τις διαδικασίες 

προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη και εκ νέου οι περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις που 

προκύπτουν. Τα στοιχεία που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν φορολογικό έλεγχο είναι η 

διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύνη. Οι νόμοι που διέπουν το φορολογικό 

έλεγχο θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά και με τυπικότητα έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα 

συμφέροντα του Δημοσίου και κατ’ επέκταση του κάθε φορολογούμενου πολίτη. Με αυτόν 

τον τρόπο τα φορολογικά βάρη κατανέμονται με τρόπο δίκαιο και οι ανισότητες τείνουν να 

μειωθούν καθώς επίσης ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη φορολογία προς το Δημόσιο.  
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Επίσης οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά υγιείς μέσα από τους φορολογικούς 

ελέγχους προστατεύονται από εκείνες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και 

εντοπίζονται. Με την έννοια αυτή η ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού παύει να υφίσταται και 

η οικονομική δικαιοσύνη αποκαθίσταται. 

 

Οι μορφές των φορολογικών ελέγχων διακρίνονται: 

 Προληπτικός έλεγχος 

  Μέσα από αυτή τη μορφή ελέγχου διαπιστώνεται η εφαρμογή των διατάξεων του 

Κ.Β.Σ. καθώς επίσης και η εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ελέγχου είναι η χωρίς προειδοποίηση παρουσία 

των ελεγκτών στις επιχειρήσεις και έχουν ως σκοπό πέρα του ελέγχου να αποτρέψουν τυχόν 

φορολογικές παραβάσεις. Περιλαμβάνεται έλεγχος στα βιβλία που τηρούνται καθώς και σε 

κάθε άλλο έγγραφο που τηρείται στην επιχείρηση και χαρακτηρίζεται από την συντομία που 

πραγματοποιείται ο έλεγχος καθώς και από την μεγάλη αποτελεσματικότητα. Η τρέχουσα 

οικονομική χρήση βρίσκεται στο επίκεντρο του ελέγχου αλλά εφόσον το αποτέλεσμα του 

ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικό για ασφαλή συμπεράσματα τότε μπορεί να ελεγχθούν και 

παλιότερες χρήσεις. Επιβάλλεται να είναι ουσιαστικός και αρμόδια όργανα θεωρούνται οι 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά κέντρα που έχουν συσταθεί. Οι 

εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης καθώς και κάθε συναλλασσόμενου με αυτή 

μπορεί να αποτελεί σημείο ελέγχου περιουσιακών στοιχείων. Η ενημέρωση των βιβλίων, η 

διακίνηση αγαθών, τα αποθέματα ταμείου και περιουσιακών στοιχείων και η νομιμότητα των 

φορολογικών ταμειακών μηχανών είναι μερικά από τα βασικά συστατικά στοιχεία στα οποία 

αναφέρεται ο προληπτικός έλεγχος. 

 Προσωρινός έλεγχος 

  Τα στοιχεία του προληπτικού ελέγχου περιλαμβάνονται και σε αυτή τη μορφή 

ελέγχου που θα μελετήσουμε παρακάτω ,τον προσωρινό έλεγχο. Παρέχεται η δυνατότητα 

έκδοσης προσωρινού φύλλου ελέγχου χωρίς τη συμβολή του τακτικού ελέγχου για να 

προσδιοριστούν και καταλογιστούν οι φόροι που οφείλει η επιχείρηση. Από τα φορολογικά 

στοιχεία και τα βιβλία που τηρούνται προκύπτουν οι οφειλές που υποχρεούνται να 

διεκπεραιώσουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Η δήλωση εισοδήματος, οι λογιστικές πράξεις 

και οι δαπάνες παραγωγής και διοίκησης αποτελούν βασικά στοιχεία ελέγχου σε αυτή τη 

μορφή.  
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Τα φορολογικά αντικείμενα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προσωρινού ελέγχου έχουν 

ως σκοπό να αποφέρουν άμεση απόδοση φόρων και τελών προς το Δημόσιο. Ο έλεγχος του 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων , ο έλεγχος του φόρου προστιθέμενης αξίας , έλεγχος εσόδων, 

έλεγχος εισροών, έλεγχος τόκων δανείου, έλεγχος φόρου μισθών μέλη Δ.Σ. είναι μερικά από 

τα αντικείμενα ελέγχου στις επιχειρήσεις ειδικά σε όσες τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία. 

 Τακτικός Έλεγχος 

  Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος έχει σαν σκοπό να επαληθεύσει την ακρίβεια των 

φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων που υποβλήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή μη ακριβής δήλωσης τότε διερευνάτε η 

φορολογητέα ύλη και προσδιορίζονται οι φορολογικές τις υποχρεώσεις. Βάση του ελέγχου 

αποτελούν τα βιβλία που τηρούνται από τις επιχειρήσεις και κάθε άλλο στοιχείο που τηρείται 

ή διαπιστώνεται κατά την ελεγκτική διαδικασία. Οι φορολογικές διατάξεις χρήζουν μεγάλης 

σημασίας κατά τον έλεγχο έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραλείψεις που θα οδηγήσουν σε 

λανθασμένα συμπεράσματα και σε απώλεια εσόδων του Κράτους. Όπως αντιλαμβανόμαστε 

ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν σε έναν 

αποτελεσματικό και πλήρη έλεγχο. Η σημασία των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων του 

ελεγκτή για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εκροή του αποτελέσματος διότι μέσα από την αναλυτική ικανότητα και την αντικειμενική 

αλλά και σφαιρική προσέγγιση θα μπορεί να διακρίνει και να ανακαλύπτει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκρύψουν ώστε να πληρώσουν μηδενικούς ή 

χαμηλούς φόρους που όμως δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Η έκθεση ελέγχου 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τις διατυπώσεις του τακτικού ελέγχου και στη συνέχεια 

με βάση αυτό καταλογίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιτηδευματιών. Όπως 

γίνεται αντιληπτό ο έλεγχος αυτός γίνεται μετά το πέρας της διαχειριστικής περιόδου ώστε 

να είναι ο πλέον ουσιαστικός, πλήρης και οριστικός ώστε να καθορίζονται όπως αναφέραμε 

οι φορολογικές υποχρεώσεις. 

Ο κρατικός μηχανισμός εισπράττει σημαντικά φορολογικά έσοδα και η  ύπαρξη 

αυτής της μορφής ελέγχου δημιουργεί ένα εθελούσιο κλίμα φορολογικής συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων στους φορολογικούς νόμους και διατάξεις. Ο έλεγχος δεν περιορίζεται στα 

βιβλία που τηρούν οι επιχειρήσεις αλλά περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει 

την ελεγκτική διαδικασία σε σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα. Αυτά τα στοιχεία 

μπορεί να προέρχονται από κάποια κρατική οικονομική υπηρεσία είτε από άλλες πηγές έτσι 
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ώστε να διασφαλίζεται η εξακρίβωση των πραγματικών φορολογικών εσόδων της 

επιχείρησης.  

 

Λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων ο τακτικός έλεγχος περιορίζεται σε συγκεκριμένο 

και επιλεγμένο αριθμό φορολογουμένων και έχουν καθοριστεί κριτήρια με τα οποία 

επιλέγονται ποιοι θα ελεγχθούν. Τέτοια κριτήρια είναι για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που 

δεν υπέβαλαν δηλώσεις, όταν υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. σε μεγάλο βαθμό κ.λπ. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και υπόνοιες για 

φορολογική ατασθαλία ο τακτικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέτρο αντιμετώπισης της 

φοροδιαφυγής (Πιερής Μ., 2008). 

 Ουσιαστικός Έλεγχος 

  Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο ουσιαστικός έλεγχος είναι το κομμάτι της ελεγκτικής 

διαδικασίας ώστε να διαπιστωθεί: 

 Αν η τήρηση των βιβλίων και η έκδοση στοιχείων ταυτίζονται με τις διατάξεις  

του Κ.Β.Σ., αν είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων στις  

συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί καθώς και στα αποτελέσματα που  

απορρέουν. 

 Αν τα δεδομένα της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας είναι αληθή 

και  

ακριβή και περιλαμβάνουν τη συνολική συναλλακτική κίνηση. 

  Ο ουσιαστικός έλεγχος θα αποφέρει κάποια αποτελέσματα και με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να γίνει ο χαρακτηρισμός των βιβλίων ως εξής: 

 

1. Επαρκή και ακριβή εφόσον οι ελεγκτικές επαληθεύσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς 

προβλήματα και ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων έγινε με επιτυχία. 

2. Ανεπαρκή όταν οι ελεγκτικές διαδικασίες για επαλήθευση ήταν αδύνατο να 

πραγματοποιηθούν. 

3. Ανακριβή όταν ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων είναι αδύνατος. 

  Ο φορολογικός έλεγχος στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική λειτουργία του Κράτους, 

διότι σε αυτόν βρίσκουν μεταξύ άλλων εφαρμογή οι συνταγματικές αρχές για ισοδύναμη 

συμμετοχή των πολιτών στα οικονομικά βάρη, οι δε συνέπειές του είναι σημαντικές σε όλο 

το φάσμα των κοινωνικών και κυρίως οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι φορολογικοί έλεγχοι 

πρέπει να διεξάγονται με τυπικότητα, πάντα σύμφωνα με τον νόμο και να αποσκοπούν στην 
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εξεύρεση ή/και την επαλήθευση της φορολογητέας ύλης με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό 

και δίκαιο.  

 

 

 

 

Με τους φορολογικούς ελέγχους πετυχαίνετε η διασφάλιση των συμφερόντων του 

Δημοσίου, εξυπηρετούνται και άλλοι εξίσου σημαντικοί σκοποί, όπως είναι η δίκαιη 

κατανομή των φορολογικών βαρών, η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό, η διαρκής ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και  

η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης μέσα από την εμπέδωση της φορολογικής 

συνείδησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

4.1  Εισαγωγή στην Εμπειρική Μελέτη  

 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη που καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήματα σχετικά με τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την φοροδιαφυγή. 

Για να καταφέρουμε να αντλήσουμε επαρκή στοιχεία για την μελέτη μας, χρησιμοποιήσαμε 

τον διαδικτυακό τόπο http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/tax_data_march2009.xls 

ως πηγή, από όπου συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούν συνολικά 85 χώρες παγκοσμίως. 

Όμως λόγω έλλειψης δεδομένων διαφόρων σημαντικών για την έρευνα μας μεταβλητών 

καταλήξαμε σε εμπειρικά αποτελέσματα συνολικά 64 χωρών παγκοσμίως. Οι χώρες αυτές 

για τις οποίες γίνεται η μελέτη και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι: Ινδία, Ζιμπάμπουε,   

Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτος, Ινδονησία, Περού,  Τσεχία, Ουγγαρία, Μαλαισία, Μεξικό,  

Πολωνία, Ρωσία,  Σλοβακία, Νότια Αφρική, Βενεζουέλα, Καναδάς, Δανία, Φιλανδία, Χόνγκ 

Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Νιγηρία, Βιετνάμ, Βολιβία, 

Βραζιλία, Βουλγαρία, Άγιος Δομίνικος, Εκουαδόρ, Τζαμάικα, Ιορδανία, Φιλιππίνες, Σρι 

Λάνκα, Ταϊλάνδη, Ουκρανία, Αργεντινή, Χιλή, Λετονία, Λιθουανία, Παναμάς, Ρουμανία, 

Τουρκία, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,  

Ηνωμένο Βασίλειο και Αμερική. 

 Στις επόμενες ενότητες για να καταφέρουμε να επεξηγήσουμε όσο το δυνατόν 

καλύτερα στατιστικά την φοροδιαφυγή και το πώς αυτή συνδέεται αλλά και επηρεάζει 

ανάλογα με το μέγεθος της τις χώρες αυτές συνολικά, γίνεται η προσπάθεια συσχέτισης της 

φοροδιαφυγής με την παραοικονομία και το δημόσιο χρέος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων, στην συνέχεια εξετάζεται η φοροδιαφυγή σε πλούσιες ή λιγότερες 

αναπτυγμένες χώρες και καταλήγοντας γίνεται μια εκτενέστερη εμπειρική προσπάθεια για 

την  εύρεση και  ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη 

φοροδιαφυγή και φανερώνουν το μέγεθός της. 

Οι παρατηρήσεις της εμπειρικής ανάλυσης αναφέρονται στις ακόλουθες μεταβλητές: 

http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/tax_data_march2009.xls
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ntev =δείκτης φοροδιαφυγής(όσο υψηλότερος είναι τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα της 

φοροδιαφυγής) 

sctr=η φορολογία των επιχειρήσεων(σε %) 

etr1 = ετήσιος φορολογικός συντελεστής (σε %) 

etr5 = πενταετής μεσοσταθμικός φορολογικός συντελεστής (σε %) 

lot = φόρος εργασίας 

ot = άλλοι φόροι 

vat = φόρος προστιθέμενης αξίας 

pit= φορολογικός συντελεστής της υψηλότερης εισοδηματικής κλίμακας 

nt = πλήθος πληρωμών φόρου 

tct = χρόνος συμμόρφωσης με το φόρο 

ipgdp = επένδυση (ως % του ΑΕΠ) 

fdi= ξένη άμεση επένδυση (ως % του ΑΕΠ) 

pcgdp = ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε $) 

inf = μέσος ρυθμός πληθωρισμού 

bd=αριθμός επιχειρήσεων(ανά 100 κατοίκους) 

pr = δείκτης ιδιοκτησίας (όσο υψηλότερος τόσο πιο σαφής η νομοθεσία περί ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων) 

sb= δείκτης γραφειοκρατίας (όσο υψηλότερος είναι τόσο πιο δύσκολη καθίσταται η 

διαδικασία έναρξης νέας επιχείρησης)  

er = δείκτης «ευελιξίας» της αγοράς εργασίας (όσο υψηλότερος είναι τόσο πιο δύσκολη είναι 

η διαδικασία απόλυσης εργαζομένων) 

segn=νομισματική κυκλοφορία (ποσότητα χρημάτων εκτός τραπεζών ως % του ΑΕΠ) 

efw = δείκτης «ελεύθερου εμπορίου» (όσο υψηλότερος είναι τόσο μικρότερα εμπόδια, πχ. 

φόροι-δασμοί, νόμοι κλπ. στη διακίνηση των εμπορευμάτων διεθνώς) 

sis =  μέγεθος αφανούς οικονομίας (παραοικονομίας) 

dter = δείκτης χρέους (debttoequityratio) 

dumi4 =ψευδό-μεταβλητή (διαχωρίζει τις χώρες σε τέσσερις εισοδηματικές ομάδες σύμφωνα 

με το κατά κεφαλήν εισόδημα: 1 = ομάδα χαμηλού εισοδήματος ( <906 $), 2 = ομάδα 

μικρότερου του μέσου εισοδήματος (906-3595 $) , 3 = ομάδα μεγαλύτερου του μέσου 

εισοδήματος (3596-11115 $) , 4 = ομάδα υψηλού εισοδήματος ( >11116 $) 

dumi3 =ψευδό-μεταβλητή (διαχωρίζει τις χώρες σε δύο εισοδηματικές ομάδες σύμφωνα με 

το κατά κεφαλήν εισόδημα:  1 = φτωχές ( < 11115 $) , 2 =  πλούσιες ( >11116 $) 
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dumdebt =ψευδό-μεταβλητή διαχωρίζει τις χώρες σε δύο ομάδες σύμφωνα με το δημόσιο 

χρέος:  1 = χαμηλού χρέους (μικρότερου της μέσης τιμής) ,  2 =  υψηλού χρέους 

(μεγαλύτερου της μέσης τιμής). 
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4.2  Φοροδιαφυγή, Δημόσιο Χρέος και Παραοικονομία 

 

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ μεγέθους παραοικονομίας και 

δημόσιου χρέους. Δηλαδή οικονομίες με μεγάλο τομέα παραοικονομίας τείνουν να έχουν και 

υψηλό δημόσιο χρέος. Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται εμπειρικά αν σχετίζεται η  

φοροδιαφυγή  με το δημόσιο χρέος και την παραοικονομία. Η εκτίμηση των γραμμικών 

υποδειγμάτων  με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων έδειξαν τα εξής αποτελέσματα:  

 

 

(3.923) (13.219)
ntev 0.485 0.062sis                                           (1) 

 

 

(12.919) ( 1.482)
ntev 2.177 0.002dter


                                         (2) 

 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ο συντελεστής της κλίσης της παλινδρόμησης  (1) 

είναι υψηλά στατιστικά σημαντικός το αντίθετο συμβαίνει με την παλινδρόμηση (2) όπου ο 

συντελεστής είναι στατιστικά ασήμαντος (όμως η μέθοδος bootstrap έδειξε στατιστική 

σημαντικότητα σε επίπεδο 10%).Επομένως διαπιστώνεται ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

φοροδιαφυγής και παραοικονομίας ενώ η σχέση μεταξύ φοροδιαφυγής και χρέους αν και 

αρνητική είναι μάλλον αμφισβητήσιμη. 
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4.3  Φοροδιαφυγή και Οικονομική Ευημερία (Πλούτος) 

 

 

Στη παρούσα παράγραφο εξετάζεται η φοροδιαφυγή σε σχέση με τον πλούτο (βαθμό 

ανάπτυξης) της οικονομίας. Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η μέση τιμή του δείκτη 

φοροδιαφυγής (καθώς και η τυπική απόκλιση) για τις τέσσερις εισοδηματικές ομάδες κρατών 

σύμφωνα με την μεταβλητή dumi4. 

 

Πίνακας 4.1  Φοροδιαφυγή και Εισόδημα (Οικονομική Ευημερία) 

Ύψος Εισοδήματος Μέσο ύψος Φοροδιαφυγής Τυπική Απόκλιση 

1 2.49 0.54 

2 2.49 0.42 

3   2.26 0.61 

4 1.55 0.39 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 4.1 δείχνουν ότι το μέσο επίπεδο φοροδιαφυγής είναι 

το ίδιο περίπου για τις χώρες με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 906 δολαρίων, μεταξύ 

906-3595 δολαρίων και μεταξύ 3596-11115 δολαρίων. Αντίθετα στις χώρες με υψηλό 

εισόδημα το μέσο επίπεδο φοροδιαφυγής είναι πολύ μικρότερο. Έτσι φαίνεται ότι η 

φοροδιαφυγή είναι μικρότερη στις πλούσιες (αναπτυγμένες) χώρες συγκριτικά με τις φτωχές 

χώρες.  

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το θηκόγραμμα παρακάτω: 
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Όπως φαίνεται από το θηκόγραμμα οι πλούσιες χώρες σαφώς έχουν χαμηλότερο 

επίπεδο φοροδιαφυγής και διαφέρουν από τις υπόλοιπες. 

Για τον έλεγχο της ισότητας του μέσου επιπέδου διαφυγής στις τέσσερις ομάδες 

χωρών σύμφωνα με το ύψος του ατομικού εισόδημα τους χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Kruskal-Wallis. 

Οι βασική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου είναι: 

0 1 2 3 4

1

:

:  τουλάχιστον ένα ζεύγος διαφέρει

      


 

Ο πίνακας 4.2 παρουσιάζει τον έλεγχο Kruskal-Wallis. 

 

Πίνακας 4.2  Έλεγχος ισότητας επιπέδου φοροδιαφυγής  

Τιμή Ελέγχου Βαθμοί ελευθερίας Τιμή Πιθανότητας 

3.039 3 0.000 
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Από τον πίνακα 4.2 συμπεραίνεται ότι το μέσο επίπεδο φοροδιαφυγής δεν είναι το 

ίδιο και στις τέσσερις εισοδηματικές ομάδες χωρών. 

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος με την στατιστική t για να διαπιστωθεί ποιες 

εισοδηματικές ομάδες χωρών διαφέρουν μεταξύ τους αναφορικά με το μέσο επίπεδο 

φοροδιαφυγής.  

Η βασική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου είναι: 

0

1

:

:   ,  1,2,3,4

i j

i j i j

 

 

 

   
 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3. 

 

Πίνακας 4.3  Έλεγχος t - στατιστικής  

Εισοδηματικές Ομάδες Τιμή Ελέγχου Τιμή Πιθανότητας 

(Bootstrap 1000 δειγμάτων) 

1-2 0.01 0.994 

1-3 0.693 0.441 

1-4 4.326 0.002 

2-3 1.251 0.222 

2-4 7.484 0.001 

3-4 4.300 0.001 

 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 4 επιβεβαιώνουν το προηγούμενο συμπέρασμα. 

Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι οι χώρες με υψηλό ατομικό εισόδημα (μεγαλύτερο των 

11115 $) έχουν μικρότερο μέσο επίπεδο φοροδιαφυγής σε σχέση με τις υπόλοιπες 

εισοδηματικές ομάδες χωρών οι οποίες έχουν το ίδιο μέσο επίπεδο φοροδιαφυγής. 
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 4.4 Ανάλυση των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Φοροδιαφυγή 
 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια εύρεσης των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

φοροδιαφυγή. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ομαδοποιηθεί ως ακολούθως: 

 

(i)  Η φορολογία: ntev, sctr, etr1, etr5, ot, vat, pit 

(ii) Το φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο: nt, tct 

(iii) Η οικονομία:ipgdp, fdi, pcgdp, inf 

(iv) Η Αγορά Εργασίας:lot, er 

(v) Άλλοι οικονομικοί θεσμικοί-διαρθρωτικοί παράγοντες:bd,pr,sb,segn,efw 

 

Έτσι η εκτίμηση των γραμμικών υποδειγμάτων έγινε με βάση αυτές τις πέντε βασικές 

ομάδες ανεξάρτητων μεταβλητών(παραγόντων) που πιθανώς επηρεάζουν το μέγεθος της 

φοροδιαφυγής.   Παρακάτω παρουσιάζονται τα εμπειρικά ευρήματα. 

 

(i) Φοροδιαφυγή και  Φορολογία  

 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης δίνεται στον πίνακα 4.4 

 

Πίνακας 4.4 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

OLS, usingobservations 1-64, Dependent variable: ntev 

Heteroskedasticity-robust standard errors 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.32553 0.367539 6.3273 <0.0001 *** 

sct 0.0386647 0.0144558 2.6747 0.0097 *** 

etr1 0.0944725 0.0221216 4.2706 <0.0001 *** 

etr5 −0.132989 0.0322934 −4.1181 0.0001 *** 

ot 0.0669318 0.0210122 3.1854 0.0023 *** 

vat −0.00135051 0.00708376 −0.1906 0.8495  

pit −0.0172706 0.00723827 −2.3860 0.0204 ** 
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Meandependentvar  2.031315  S.D. dependentvar  0.625398 

Sum squaredresid  17.17276  S.E. of regression  0.548887 

R-squared  0.303075  Adjusted R-squared  0.229714 

F(6, 57)  14.02015  P-value(F)  1.01e-09 

Log-likelihood −48.71419  Akaikecriterion  111.4284 

Schwarzcriterion  126.5406  Hannan-Quinn  117.3818 
 

 

 

Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζεται το μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

ntev και τις ανεξάρτητες μεταβλητές sct,etr1,etr5,ot,vat και pit. Αυτό το μοντέλο δείχνει την 

σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των φόρων(taxes) και της φοροδιαφυγής. Όλοι 

οι συντελεστές βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5% εκτός της 

μεταβλητής vat.  Από τα εμπειρικά αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η φορολόγηση των 

επιχειρήσεων (sct), η φορολογία φυσικών προσώπων (etr1) καθώς και οι άλλοι φόροι  

επηρεάζουν θετικά το δείκτη  φοροδιαφυγής  (ntev).Αντίθετα η μακροπρόθεσμη 

φορολόγηση(etr5) και η φορολογία εισοδημάτων υψηλής κλίμακας(pit) επηρεάζουν 

αρνητικά το δείκτη  φοροδιαφυγής. Από τον πίνακα συμπεραίνουμε ότι η φορολογία των 

υψηλών εισοδημάτων δημιουργεί αντικίνητρα φοροδιαφυγής, αυτό ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο απλός πολίτης νιώθει ότι ο φόρος μοιράζεται αναλογικά σε όλα τα οικονομικά 

στρώματα και δημιουργείται  αυτομάτως η αίσθηση δικαιότερης κατανομής των φόρων, 

επιπλέον είναι σαφές ότι οι υψηλές εισοδηματικές ομάδες έχουν την δυνατότητα καταβολής 

των φόρων άρα δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο φοροδιαφυγής. Στη συνέχεια η 

μακροπρόθεσμη φορολογία συνδέεται αρνητικά με τη φοροδιαφυγή αφού με την πάροδο των 

ετών σε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα όλοι γνωρίζουν το ποσοστό της φορολόγησης 

που θα τους  ζητηθεί να καταβάλουν χωρίς να υπάρχει ο φόβος της αστάθειας στην 

οικονομία. Τέλος όσον αναφορά για τους άλλους φόρους αυτοί δημιουργούν κίνητρα 

φοροδιαφυγής λόγω της μη σημαντικότητας φανέρωσης τους στην δήλωση ή ευκολία 

απόκρυψης τους λόγο αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων που φορολογούνται. Συνεπώς 

εκτός από την ανεξάρτητη μεταβλητή vat όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά τη φοροδιαφυγή.  
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(ii) Φοροδιαφυγή και φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζεται στον πίνακα 4.5. 

 

Πίνακας4. 5  Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (ii) 

 

OLS, usingobservations 1-64, Dependent variable: ntev 

Heteroskedasticity-robust standard errors 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.40962 0.110945 12.7056 <0.0001 *** 

nt 0.0132538 0.00290662 4.5599 <0.0001 *** 

tct 0.000437239 0.00012569 3.4787 0.0010 *** 

      
 

 

Meandependentvar  2.016868  S.D. dependentvar  0.629652 

Sum squaredresid  14.16990  S.E. of regression  0.490069 

R-squared  0.414083  Adjusted R-squared  0.394222 

F(2, 59)  22.92293  P-value(F)  4.30e-08 

Log-likelihood −42.21774  Akaikecriterion  90.43547 

Schwarzcriterion  96.81688  Hannan-Quinn  92.94097 
 

 

 

Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζεται το μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

ntev και τις ανεξάρτητες μεταβλητές nt και tct. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι 

οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 1%. Επομένως συμπεραίνεται το 

(κανονιστικό) φορολογικό πλαίσιο, δηλαδή ο αριθμός των δόσεων (nt) και ο χρόνος έναρξης 

πληρωμής (tct)  συνδέονται με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα  η αύξηση 

των δόσεων και η παράταση του χρόνου έναρξης πληρωμής (φορολογικής συμμόρφωσης) 

επηρεάζουν θετικά τον δείκτη φοροδιαφυγής. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στη χρονική 

δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες μιας  χώρας να παρουσιάσουν τα εισοδήματα τους 

μελετώντας τρόπους αποφυγής μεγάλής φορολογίας, συνήθως αποφεύγοντας να δηλώσουν 
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την πραγματική εικόνα των οικονομικών στοιχείων τους κάτι που αυξάνει την φοροδιαφυγή, 

και δείχνει την χαλαρότητα του φορολογικού μηχανισμού και την αδυναμία ελέγχου των 

πραγματικών εισοδημάτων. Η αύξηση των δόσεων συνδέεται θετικά με την φοροδιαφυγή 

καθώς δημιουργεί την νοοτροπία μη καταβολής των φόρων εμπρόθεσμα με τη λογική ότι 

μελλοντικά θα υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των φόρων με διευκολύνσεις. 

 

(iii) Φοροδιαφυγή και Οικονομία 

Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. 

 

Πίνακας 4.6 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (iii) 

 

OLS, usingobservations 1-64, Dependent variable: ntev 

Heteroskedasticity-robust standard errors 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.93667 0.285516 10.2855 <0.0001 *** 

ipgdp −0.0210778 0.010579 −1.9924 0.0512 * 

fdi −0.050403 0.0171486 −2.9392 0.0048 *** 

pcgdp −3.346e-05 4.83677e-06 −6.9179 <0.0001 *** 

Inf 0.00842457 0.00314327 2.6802 0.0096 *** 

      
 

 

Meandependentvar  2.024112  S.D. dependentvar  0.632267 

Sum squaredresid  10.01371  S.E. of regression  0.422867 

R-squared  0.582513  Adjusted R-squared  0.552693 

F(4, 56)  22.06269  P-value(F)  5.65e-11 

Log-likelihood −31.44423  Akaikecriterion  72.88846 

Schwarzcriterion  83.44283  Hannan-Quinn  77.02482 
 

 

 

Στον πίνακα 4.6 παρουσιάζεται το μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

ntev και τις ανεξάρτητες μεταβλητές ipgdp, fdi, pcgdp και inf . Αυτό το μοντέλο δείχνει την 
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σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ βασικών οικονομικών δεικτών και της 

φοροδιαφυγής. Από τον πίνακα 4.6 φαίνεται ότι όλοι οι συντελεστές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών είναι υψηλά στατιστικά σημαντικοί εκτός της επένδυσης (ipgdp) που είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10%. Επομένως το συμπέρασμα εδώ είναι ότι η 

οικονομική κατάσταση μια χώρας συνδέεται με την φοροδιαφυγή. Πιο συγκεκριμένα  η 

οικονομική ανάπτυξη, για παράδειγμα η αύξηση των επενδύσεων (ipgdp, fdi) και του 

πραγματικού εισοδήματος (pcgdp) δημιουργούν αντικίνητρα φοροδιαφυγής. Όσο πιο 

πλούσια είναι μία χώρα τόσο πιο αρνητική είναι η σχέση της με την φοροδιαφυγή, γιατί 

περιορίζονται οι λόγοι απόκρυψης οικονομικών στοιχείων λόγω του πλούτου και της 

σταθερότητας που επικρατεί στην οικονομία και την βεβαιότητα συνεχούς οικονομικής 

ευημερίας. Με την βοήθεια των επενδύσεων και του αυξημένου πραγματικού εισοδήματος 

δύναται η ευκολία πληρωμής των φόρων.  Αντίθετα ο πληθωρισμός(inf) επηρεάζει θετικά 

την φοροδιαφυγή. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του πληθωρισμού 

δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το μέλλον και κίνητρα αποθησαύρισης ή διασφάλισης της 

αγοραστικής αξίας πχ. αγορά ακινήτων όπου είναι πιο εύκολη η φοροδιαφυγή. 

 

(iv) Φοροδιαφυγή και Αγορά Εργασίας 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζεται στον πίνακα 4.7. 

 

 

Πίνακας 4.7 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (iv) 

 

OLS, usingobservations 1-64, Dependent variable: ntev 

Heteroskedasticity-robust standard errors 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.45604 0.169604 8.5850 <0.0001 *** 

lot 0.00838721 0.00717097 1.1696 0.2469  

er 0.0117384 0.00365912 3.2080 0.0022 *** 

 
 

 

Meandependentvar  2.016868  S.D. dependentvar  0.629652 
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Sum squaredresid  20.05148  S.E. of regression  0.582971 

R-squared  0.170883  Adjusted R-squared  0.142777 

F(2, 59)  6.834448  P-value(F)  0.002140 

Log-likelihood −52.98042  Akaikecriterion  111.9608 

Schwarzcriterion  118.3422  Hannan-Quinn  114.4663 
 

 

 

Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζεται το μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

ntev και τις ανεξάρτητες μεταβλητές lotκαι er. Αυτό το μοντέλο εξετάζει την σχέση 

αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ φοροδιαφυγής και της αγοράς εργασίας. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο δείκτης «ευελιξίας» της απασχόλησης (er) είναι υψηλά 

στατιστικά σημαντικός και σχετίζεται θετικά με την φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα η αύξηση 

της ευελιξίας στην αγορά εργασίας (μείωση του δείκτη  er) οδηγεί σε μείωση του δείκτη 

φοροδιαφυγής. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει κυρίως την σημασία των διαρθρωτικών μέτρων 

στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω στοιχεία ίσως οφείλονται στο γεγονός ότι σε ένα 

οικονομικό περιβάλλον όπου υπάρχει η αύξησή της ευελιξίας στον τομέα της εργασίας 

δηλαδή ο μη κίνδυνος της απόλυσης υπάρχει αρνητική σχέση  με τη φοροδιαφυγή. Όταν 

υπάρχει αστάθεια στον τομέα της εργασίας παρατηρείται και βάση των αποτελεσμάτων η 

αύξηση της φοροδιαφυγής πράγμα που ίσως συμβαίνει λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης 

φορολογικών υποχρεώσεων φοβούμενοι την μη αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών. Σε 

αντίθεση, η φορολόγηση της εργασίας (lot) δεν φαίνεται να επηρεάζει την φοροδιαφυγή. 

 

(v) Φοροδιαφυγή και οικονομικοί θεσμικοί-διαρθρωτικοί παράγοντες  

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.8. 

 

 

 

 

Πίνακας 4. 8 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (v) 

 

OLS, usingobservations 1-64, Dependent variable: ntev 
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Heteroskedasticity-robust standard errors 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.81644 0.745071 3.7801 0.0004 *** 

bd 0.00356323 0.0203061 0.1755 0.8614  

pr −0.0165954 0.00365303 −4.5429 <0.0001 *** 

sb 0.0400322 0.0178449 2.2433 0.0291 ** 

efw −0.0012012 0.0988404 −0.0122 0.9903  

wegn −0.0294993 0.0167696 −1.7591 0.0843 * 

      
 

 

Meandependentvar  2.016829  S.D. dependentvar  0.637779 

Sum squaredresid  9.578688  S.E. of regression  0.425123 

R-squared  0.593989  Adjusted R-squared  0.555686 

F(5, 53)  19.83006  P-value(F)  4.34e-11 

Log-likelihood −30.08647  Akaikecriterion  72.17294 

Schwarzcriterion  84.63816  Hannan-Quinn  77.03886 
 

 

 

  Ο πίνακας 4.8 παρουσιάζει το μοντέλο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

ntev και τις ανεξάρτητες μεταβλητές bd,pr,sb,efw καιs egn. Αυτό το μοντέλο δείχνει την 

σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ του διαρθρωτικού και θεσμικού πλαισίου της 

οικονομίας και της φοροδιαφυγής. Από τον πίνακα 4.8 φαίνεται ότι όλοι οι συντελεστές των 

ανεξάρτητων μεταβλητών prκαι sbείναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5% και της 

μεταβλητής segn σε επίπεδο 10%. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι όσο πιο σαφές και 

καθορισμένο είναι το νομοθετικό πλαίσιο του ιδιοκτησιακού δικαιώματος (αύξηση του 

δείκτη pr) τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Αυτό ίσως δείχνει το γεγονός 

ότι η φοροδιαφυγή στο χώρο των ακινήτων βρίσκει πρόσφορο έδαφος από την «ασάφεια» 

και την δυσλειτουργία του νομοθετικού πλαισίου. Σε μια χώρα όπου το φορολογικό κα 

νομικό δίκαιο διατυπώνεται με σαφήνεια χωρίς να αφήνει περιθώρια διαστρέβλωσης των 

κανονισμών και νόμων που ισχύουν, υπάρχει ο φόβος αποκάλυψης της απόκρυψης 
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οικονομικών στοιχείων. Επιπρόσθετα αναφορικά με τις  γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 

(αύξηση του sb) δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα που βοηθά στην αύξηση της φοροδιαφυγής.  

 Αντίθετα η βελτίωση της επιχειρηματικότητας (αύξηση του sb) και του διεθνούς εμπορίου 

(αύξηση του efw) δεν φαίνεται να συνδέονται με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής καθώς 

συμβάλλουν στην αίσθηση της ευημερίας. Τέλος η αύξηση της ποσότητας χρήματος που 

κυκλοφορεί στην οικονομία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τον δείκτη φοροδιαφυγής αφού 

όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα τόσο λιγότερη είναι και η φοροδιαφυγή. 

 

  



61 
 

4.5  Συμπεράσματα 

 

 

Στο παραπάνω κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η εμπειρική μελέτη- έρευνα διεξαγωγής 

αποτελεσμάτων σχετικά με την φοροδιαφυγή. Από τα αποτελέσματα που  αναλύθηκαν 

διαπιστώθηκε με την βοήθεια της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ φοροδιαφυγής και παραοικονομίας ενώ η σχέση μεταξύ φοροδιαφυγής και χρέους αν 

και αρνητική είναι μάλλον αμφισβητήσιμη. Επίσης, εξετάσαμε την σχέση της φοροδιαφυγής 

με τον πλούτο (βαθμό ανάπτυξης) της οικονομίας με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και 

την βοήθεια θηκογράμματος, συμπεράναμε ότι οι πλούσιες(αναπτυγμένες) χώρες σαφώς 

έχουν χαμηλότερο επίπεδο φοροδιαφυγής και διαφέρουν από τις υπόλοιπες. Επιπλέον, με την 

βοήθεια των υποδειγμάτων προσδιορίσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

φοροδιαφυγή. Όσον αφορά την φορολογία, συμπεραίνουμε ότι η φορολόγηση των 

επιχειρήσεων (sct), η φορολογία φυσικών προσώπων (etr1) καθώς και οι άλλοι φόροι  

επηρεάζουν θετικά το δείκτη  φοροδιαφυγής  (ntev), ενώ μόνο η μακροπρόθεσμη 

φορολόγηση(etr5) και η φορολογία εισοδημάτων υψηλής κλίμακας (pit)επηρεάζουν 

αρνητικά το δείκτη. Για τον παράγοντα φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο, οδηγηθήκαμε στο 

αποτέλεσμα ότι η σχέση επίδρασης με την φοροδιαφυγή είναι θετική. Σημαντικός 

αποδείχθηκε ο παράγοντας της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας, καθώς στις πλούσιες 

χώρες δεν ευημερεί η φοροδιαφυγή, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις φτωχές χώρες. 

Αναφορικά με τον παράγοντα εργασίας, δεν είναι καθόλου αμελητέα η επίδραση του στην 

φοροδιαφυγή, καθώς όταν υπάρχει ευελιξία στον τομέα πετυχαίνετε αρνητική φοροδιαφυγή. 

Τέλος, συμπεράναμε αρνητική επίδραση της φοροδιαφυγής με τους θεσμικούς- 

διαρθρωτικούς παράγοντες της οικονομίας, όταν το νομοθετικό πλαίσιο της ιδιοκτησίας είναι 

καθορισμένο. 
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4.6 Φοροδιαφυγή: Πλούσιες-Φτωχές Χώρες 

 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των πλούσιων χωρών (dumi3=2) 

και των φτωχών χωρών (dumi3=1) αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Τα αποτελέσματα των γραμμικών παλινδρομήσεων 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

(i) Φοροδιαφυγή και  Φορολογία  

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης δίνεται στον πίνακα 4.9. 

 

Πίνακας 4.9 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.17669 0.349205 6.2333 <0.0001 *** 

sct 0.0571357 0.0154033 3.7093 0.0008 *** 

etr1 0.0746862 0.0498277 1.4989 0.1444  

etr5 −0.112076 0.0531924 −2.1070 0.0436 ** 

ot 0.0472121 0.023653 1.9960 0.0551 * 

vat −0.00980283 0.00621709 −1.5768 0.1253  

pit −0.0164031 0.00959968 −1.7087 0.0978 * 
 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.0307 0.261666 3.9390 0.0008 *** 

sct 0.0287043 0.0185407 1.5482 0.1373  

etr1 0.0128045 0.0144746 0.8846 0.3869  

etr5 −0.0414381 0.0278519 −1.4878 0.1524  

ot −0.0769303 0.0472707 −1.6274 0.1193  

vat 0.0155461 0.00940381 1.6532 0.1139  

pit 0.00241369 0.00485206 0.4975 0.6243  
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων, η μακροπρόθεσμη 

φορολόγηση, οι άλλοι φόροι  και η φορολογία εισοδημάτων υψηλής κλίμακας συνδέονται με 

το δείκτη  φοροδιαφυγής μόνο για τις φτωχές χώρες. Σε αντίθεση η φορολόγηση δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τον δείκτη φοροδιαφυγής στις πλούσιες χώρες. 

Είναι προφανές γιατί συμβαίνει αυτό, καθώς στις πλούσιες χώρες ένα μεγάλο μέρος των 

πολιτών και των επιχειρήσεων μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη φορολογία και 

δεν έχουν σημαντικούς λόγους για να φοροδιαφύγουν. Επιπλέον, είναι κοινώς γνωστό ότι τα 

επίπεδα διαφθοράς στις φτωχές χώρες είναι υψηλή και η φοροδιαφυγή αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα της. 

(ii) Φοροδιαφυγή και φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης δίνεται στον πίνακα 4.10. 

 

Πίνακας 4.10 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (ii) 

 

ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.91883 0.20261 9.4706 <0.0001 *** 

nt 0.00666669 0.00349076 1.9098 0.0646 * 

tct 0.000299889 0.000107254 2.7961 0.0084 *** 
 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.32986 0.163216 8.1478 <0.0001 *** 

nt 0.00989306 0.00705972 1.4013 0.1739  

tct 0.000257369 0.000243797 1.0557 0.3016  
 

 

  Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι το (κανονιστικό) φορολογικό πλαίσιο, 

δηλαδή αριθμός των δόσεων και ο χρόνος έναρξης πληρωμής σχετίζονται με την 

φοροδιαφυγή μόνο για τις φτωχές χώρες. Αντίθετα για τις πλούσιες χώρες δεν φαίνεται να 

υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών και της φοροδιαφυγής. 
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Αυτό συμβαίνει γιατί στις φτωχές χώρες τα οικονομικά βάρη είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι 

στις πλούσιες χώρες. Επομένως μια αύξηση στο χρόνο των δόσεων και μια καθυστέρηση 

στην έναρξη πληρωμής ωθεί τον φτωχό πολίτη και του δίνει χρόνο για εξεύρεση νέων 

τρόπων αποφυγής της φορολόγησης.   

 

(iii) Φοροδιαφυγή και Οικονομία 

Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.11. 

 

Πίνακας 4.11 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.89364 0.323829 8.9357 <0.0001 *** 

ipgdp −0.0109642 0.0112134 −0.9778 0.3355  

fdi −0.0980076 0.0364508 −2.6888 0.0113 ** 

pcgdp −2.5956e-05 5.43459e-05 −0.4776 0.6362  

inf 0.00646242 0.00365377 1.7687 0.0865 * 
 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.46228 0.704237 3.4964 0.0022 *** 

ipgdp −0.0212972 0.0190088 −1.1204 0.2752  

fdi −0.023291 0.0192729 −1.2085 0.2403  

pcgdp −1.97224e-

05 

1.44011e-05 −1.3695 0.1853  

inf 0.0281635 0.0479486 0.5874 0.5632  
 

 

Από τον πίνακα 4.11 διαπιστώνεται ότι οι οικονομικές μεταβλητές ξένη άμεση 

επένδυση και πληθωρισμός συνδέονται με την φοροδιαφυγή μόνο στις φτωχές χώρες.Με την 

βοήθεια των ξένων αμέσων επενδύσεων δύναται η ευκολία πληρωμής των φόρων καθώς 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα την αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος.  Αντίθετα ο πληθωρισμός (inf) επηρεάζει θετικά την φοροδιαφυγή.  Αυτό ίσως 
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οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του πληθωρισμού σημαίνει αύξηση στις τιμές των 

αγαθών με συνέπεια μεγαλύτερη οικονομική στενότητα στον ήδη φτωχό πληθυσμό. 

 

(iv) Φοροδιαφυγή και Αγορά Εργασίας 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζεται στον πίνακα 4.12. 

 

Πίνακας4. 12 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.05411 0.303152 6.7758 <0.0001 *** 

lot 0.00740645 0.00813743 0.9102 0.3691  

er 0.00522808 0.0052003 1.0053 0.3218  
 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.16567 0.0951413 12.2520 <0.0001 *** 

lot 0.00259046 0.00904489 0.2864 0.7770  

er 0.010776 0.00368827 2.9217 0.0075 *** 
 

 

Από τον πίνακα 4.12 συμπεραίνεται ότι διαρθρωτικά μέτρα που αφορούν την 

απασχόληση σχετίζονται με την φοροδιαφυγή μόνο στις πλούσιες χώρες. Αντίθετα η 

φορολογία της εργασίας δεν συνδέεται με την φορολόγηση είτε στις φτωχές ή στις πλούσιες 

χώρες. Μια αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο απολύσεων με 

αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής. Αυτό συμβαίνει στις πλούσιες χώρες που 

ακολουθούν στη πλειοψηφία τους φιλελεύθερες πολιτικές που σημαίνουν αύξηση του 

ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας. Μπροστά στον αυξημένο κίνδυνο απόλυσης και 

επομένως το μειωμένο εισόδημα, οι πολίτες ψάχνουν τρόπο να μειώσουν τα έξοδα και ένας 

τρόπος είναι να φοροδιαφεύγουν.  

(v) Φοροδιαφυγή οικονομικοί θεσμικοί-διαρθρωτικοί παράγοντες  

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.13. 
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Πίνακας 4.13 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.46622 1.38579 1.7796 0.0856 * 

bd −0.00603718 0.0400162 −0.1509 0.8811  

sb 0.0474452 0.0265473 1.7872 0.0844 * 

pr −0.0132486 0.00661966 −2.0014 0.0548 * 

efw 0.0266634 0.183302 0.1455 0.8854  

segn −0.0275221 0.0209983 −1.3107 0.2002  
 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.07728 0.98411 2.1108 0.0483 ** 

bd 0.0246918 0.0212847 1.1601 0.2604  

sb 0.0500304 0.0252962 1.9778 0.0626 * 

pr −0.00567693 0.00705518 −0.8046 0.4310  

efw −0.0555228 0.133154 −0.4170 0.6814  

segn −0.0288123 0.0186634 −1.5438 0.1391  
 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.13 διαπιστώνεται ότι η γραφειοκρατία σχετίζεται 

θετικά με την φοροδιαφυγή και στις πλούσιες αλλά και τις φτωχές χώρες. Όμως το 

νομοθετικό πλαίσιο περί ιδιοκτησίας, φαίνεται να συνδέονται με το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής μόνο στις φτωχές χώρες. 

Προφανώς όσο αυξάνεται η γραφειοκρατία αυξάνεται και η φοροδιαφυγή καθώς το 

ποσοστό λαθών αυξάνεται κατακόρυφα σε σύγκριση με ένα ηλεκτρονικό φορολογικό 

σύστημα όπου όλα θα ελέγχονται από υπολογιστές.  Ίσως βεβαία ηθελημένα κάποια κράτη, 

είτε πλούσια είτε φτωχά διατηρούν σε αυξημένα επίπεδα τη γραφειοκρατία κατά τη 
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διαδικασία της φορολόγησης με μοναδικό σκοπό τη διατήρηση πελατειακών σχέσεων με 

επιχειρήσεις και πολίτες. 
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4.7 Συμπεράσματα 

 

 

Εύλογα, μετά την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η 

φορολόγηση, το φορολογικό νομικό πλαίσιο και οι οικονομικές μεταβλητές φαίνεται να 

σχετίζεται με την φοροδιαφυγή μόνο στις φτωχές χώρες. Ειδικότερα για τον παράγοντα των 

οικονομικών μεταβλητών, καθώς για παράδειγμα με μια αύξηση του πληθωρισμού αυτό θα 

σημαίνει και αύξηση τιμών των αγαθών με συνέπεια στις φτωχές χώρες να στρέφονται στην 

φοροδιαφυγή. Αντίθετα, τα διαρθρωτικά μέτρα που αφορούν την αγορά εργασίας φαίνεται 

να συνδέονται με την φοροδιαφυγή μόνο αναφορικά με τις πλούσιες χώρες.  

Τέλος αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά για την γραφειοκρατία, γεγονός του 

ότι φαίνεται να επηρεάζει θετικά την φοροδιαφυγή ανεξάρτητα του μεγέθους του πλούτου 

μιας χώρας. 
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4.8 Φοροδιαφυγή: Χώρες με Υψηλό Χρέος και Χώρες με Χαμηλό Χρέος 

 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών με υψηλό δημόσιο 

χρέος (dumdebt=2) και των χωρών με χαμηλό δημόσιο χρέος (dumdebt=1) αναφορικά με τις 

μεταβλητές που σχετίζονται με την φοροδιαφυγή. 

Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

(i)  Φοροδιαφυγή και  Φορολογία  

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης δίνεται στον πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΧΑΜΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.27949 0.769982 1.6617 0.1139  

sct 0.0519402 0.0281089 1.8478 0.0811 * 

etr1 0.0822825 0.0509858 1.6138 0.1240  

etr5 −0.112683 0.0527561 −2.1359 0.0467 ** 

ot 0.00576553 0.0915461 0.0630 0.9505  

vat 0.0134842 0.0175288 0.7693 0.4517  

pit −0.00567545 0.0145258 −0.3907 0.7006  
 

ΥΨΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 3.09965 0.374222 8.2829 <0.0001 *** 

sct 0.0476373 0.0209641 2.2723 0.0299 ** 

etr1 0.0970468 0.0266765 3.6379 0.0010 *** 

etr5 −0.159726 0.04407 −3.6244 0.0010 *** 

ot 0.0801249 0.0243651 3.2885 0.0025 *** 

vat −0.0125375 0.00843439 −1.4865 0.1469  

pit −0.0283035 0.00967119 −2.9266 0.0063 *** 
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Από τον πίνακα 14 συμπεραίνεται ότι στις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος όλες οι 

φόροι σχετίζονται με την φοροδιαφυγή εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Επομένως 

η δημοσιονομική πολιτική στις χώρες αυτές επηρεάζει και το επίπεδο της φοροδιαφυγής. 

Αντίθετα στις χώρες με χαμηλό δημόσιο χρέος μόνο η φορολογία των επιχειρήσεων και η 

μακροπρόθεσμη φορολογία φαίνεται να συνδέεται με την  φοροδιαφυγή. 

(ii) Φοροδιαφυγή και φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζεται στον πίνακα 15. 

 

Πίνακας 15 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (ii) 

 

ΧΑΜΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.04759 0.144822 7.2336 <0.0001 *** 

nt 0.0216571 0.00329658 6.5696 <0.0001 *** 

tct 0.000545102 0.000316263 1.7236 0.0988 * 
 

ΥΨΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.55757 0.133758 11.6447 <0.0001 *** 

nt 0.00969705 0.00330753 2.9318 0.0058 *** 

tct 0.000414686 0.000121732 3.4065 0.0016 *** 
 

 

Από τα εμπειρικά αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι το φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο, 

συνδέεται με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ανεξάρτητα του δημόσιου χρέους της χώρα. 

 

(iii) Φοροδιαφυγή και Οικονομία 

Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 16. 
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Πίνακας 16 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΧΑΜΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.70239 0.343362 7.8704 <0.0001 *** 

ipgdp −0.0112049 0.010143 −1.1047 0.2831  

fdi −0.036473 0.0119821 −3.0440 0.0067 *** 

pcgdp −3.5626e-05 7.40926e-06 −4.8083 0.0001 *** 

inf 0.0042202 0.00390055 1.0820 0.2928  
 

ΥΨΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 3.21315 0.44418 7.2339 <0.0001 *** 

ipgdp −0.0297858 0.0171123 −1.7406 0.0908 * 

fdi −0.0641219 0.0475215 −1.3493 0.1862  

pcgdp −3.5312e-05 7.34262e-06 −4.8092 <0.0001 *** 

inf 0.00740194 0.00344391 2.1493 0.0388 ** 
 

 

Η ξένη άμεση επένδυση σχετίζεται με φοροδιαφυγή για τις χώρες χαμηλού δημόσιου 

χρέους και επένδυση και πληθωρισμός στις χώρες υψηλού δημόσιου χρέους. 

Το ύψος του  εισοδήματος επηρεάζει αρνητικά την φοροδιαφυγή τόσο στις χώρες με χαμηλό 

δημόσιο χρέος όσο και στις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος. Επίσης όσο πιο χαμηλό δημόσιο 

χρέος μία χώρα τόσο πιο αρνητική είναι η σχέση της με την φοροδιαφυγή, γιατί 

περιορίζονται οι λόγοι απόκρυψης οικονομικών στοιχείων λόγω του πλούτου και της 

σταθερότητας που επικρατεί στην οικονομία και την βεβαιότητα συνεχούς οικονομικής 

ευημερίας. Με την βοήθεια των επενδύσεων και του αυξημένου πραγματικού εισοδήματος 

δύναται η ευκολία πληρωμής των φόρων, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τις χώρες που έχουν 

υψηλό δημόσιο χρέος. 
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(iv) Φοροδιαφυγή και Αγορά Εργασίας 

Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζεται στον πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17 Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΧΑΜΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.21969 0.185995 6.5577 <0.0001 *** 

lot 0.0147168 0.00867456 1.6965 0.1039  

er 0.0160284 0.00381654 4.1997 0.0004 *** 
 

ΥΨΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.63506 0.24462 6.6841 <0.0001 *** 

lot 0.00347676 0.01221 0.2847 0.7775  

er 0.00948928 0.00675403 1.4050 0.1686  
 

 

 

Από τον πίνακα 17 συμπεραίνεται ότι διαρθρωτικά μέτρα που αφορούν την 

απασχόληση σχετίζονται με την φοροδιαφυγή μόνο στις χώρες με χαμηλό δημόσιο χρέος. 

Όπως αναφέραμε και πριν κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των χωρών ακολουθούν 

φιλελεύθερες πολιτικές στον τομέα της εργασίας που έχει σαν αποτέλεσμα να εντείνεται η 

φοροδιαφυγή. 

 

(v) Φοροδιαφυγή οικονομικοί θεσμικοί-διαρθρωτικοί παράγοντες  

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 

18. 
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Πίνακας 18: Φοροδιαφυγή και παράγοντες ομάδας (i)  

 

ΧΑΜΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 3.95209 1.56205 2.5301 0.0223 ** 

bd 0.0111132 0.0447274 0.2485 0.8069  

sb 0.00223358 0.0535697 0.0417 0.9673  

pr −0.0190557 0.00807404 −2.3601 0.0313 ** 

efw −0.106742 0.154655 −0.6902 0.5000  

segn −0.0181267 0.0327269 −0.5539 0.5873  
 

ΥΨΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.39729 1.16785 2.0527 0.0484 ** 

bd 0.0012436 0.0190321 0.0653 0.9483  

sb 0.0479623 0.0203631 2.3554 0.0248 ** 

pr −0.0171183 0.00492842 −3.4734 0.0015 *** 

efw 0.052112 0.167183 0.3117 0.7573  

segn −0.0287203 0.0213762 −1.3436 0.1885  
 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 18 δείχνουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο περί 

ιδιοκτησίας, επηρεάζει την φοροδιαφυγή κατά τον ίδιο τρόπο τόσο χώρες με υψηλό δημόσιο 

χρέος όσο και την χώρες με χαμηλό δημόσιο χρέος. Αντίθετα η γραφειοκρατία  σχετίζεται 

θετικά με την φοροδιαφυγή μόνο στις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος. Κι αυτό γιατί στις 

χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος ένας παράγοντας που οδήγησε αυτό είναι ο μη έλεγχος και οι 

μη σωστές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη φορολόγηση. Όσο υψηλότερα είναι τα 

επίπεδα γραφειοκρατίας τόσο περισσότερα τα λάθη και τόσο μεγαλύτερα γίνονται τα επίπεδα 

φοροδιαφυγής. 
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4.9 Συμπεράσματα  

 

Στην ενότητα αυτή, τα συμπεράσματα που αντλούνται είναι ότι η φορολογία και η 

φοροδιαφυγή σχετίζονται άμεσα με τις χώρες που έχουν υψηλό δημόσιο χρέος αλλά και με 

αυτές που έχουν χαμηλό. Και αυτό γιατί στις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει η δημοσιονομική πολιτική, ενώ στις χώρες με χαμηλό δημόσιο χρέος 

παρατηρείται ότι η φορολογία των επιχειρήσεων έχει σχέση με τη φοροδιαφυγή. Επίσης, 

μόνο στις χώρες με χαμηλό δημόσιο χρέος, σχετίζεται η απασχόληση με την φοροδιαφυγή 

όπως και η ξένη άμεση επένδυση. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η γραφειοκρατία 

σχετίζεται με την φοροδιαφυγή μόνο στις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος. Τέλος, αξίζει να 

τονιστούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο όπως 

και το νομοθετικό πλαίσιο περί ιδιοκτησίας, συνδέονται με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής 

ανεξάρτητα του δημόσιου χρέους της χώρα. 
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