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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μια μελέτη ενός από τους βασικότερους 

έμμεσους φόρους του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Εξετάζουμε τα έσοδα από φόρους στη χώρα μας αλλά και στην 

Ε.Ε. καθώς ακόμη συγκρίνουμε τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν στην Ελλάδα με 

αυτούς που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. σε συγκεκριμένα προϊόντα. Στόχος 

της εργασίας είναι να ενημερωθεί ο αναγνώστης για το Φ.Π.Α. που ισχύει σε κάθε χώρα 

μέλος της Ε.Ε. και να βγάλει συμπεράσματα που μπορεί να του φανούν χρήσιμα στο 

σχεδιασμό της προσωπικής ή της επιχειρηματικής του φορολογικής συμπεριφοράς σχετικά με 

το Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Στην οικογένεια μου… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου 

Κωνσταντίνο και Μαγδαληνή και στον αδερφό μου Χρήστο για όλα όσα μου έχουν 

προσφέρει στη διάρκεια των μαθητικών και φοιτητικών μου χρόνων καθώς και για την 

αμέριστη υποστήριξη τους σε κάθε μου επιλογή. Επίσης όλους τους φίλους μου που 

στάθηκαν δίπλα μου. 

Θα ήθελα ακόμα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέπων καθηγητή κ. 

Ιωάννη Παπαναστασίου επειδή ήταν πάντα διαθέσιμος να μου προσφέρει τις γνώσεις και την 

εμπειρία του για την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου αλλά και κατά τη διάρκεια των 

σπουδών μου στο μεταπτυχιακό. 

Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους καθηγητές, κ. Αθανάσιο Νούλα και κ. Χρήστο 

Νεγκάκη, για την τιμή που μου κάνουν να μετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης της εργασίας 

μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ABSTRACT 

 

The present study examines the value-added tax - VAT in Greece and in the rest members of 

the European Union in a theoretical as well as practical level.  A reference point in the 

theoretical approach of the present study is the in depth analysis of the VAT focusing on the 

existing rules in Greece and other European countries.  

The present study consists of two parts: the theoretical and the practical part. In the 

theoretical part a reference to the general meaning of tax and its distinctions is made. In the 

practical part a comparison of the tax income with respect to the Gross Domestic Product – 

GDP of the European Union countries for the period 2005 – 2012 is conducted. Furthermore, 

a comparison between the VAT values for a set of specific products in Greece and other 

European countries is given in order to examine whether there is a match between the values. 

It is important to mention that both comparisons reported in the present study are based on the 

methodology of Harris – Tzavalis (1999).  Finally, the outcomes and conclusions derived 

from the theoretical and the practical part of the study are presented in detail.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξία (ΦΠΑ) στην Ελλάδα αλλά 

και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε θεωρητικό αλλά και 

πρακτικό επίπεδο. Σημείο αναφοράς στη θεωρητική προσέγγιση είναι η ανάλυση σε βάθος 

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα αλλά και 

στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται μια αναφορά στις γενικές έννοιες του φόρου, στις 

διακρίσεις που επιδέχεται και μια βαθύτερη ανάλυση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στο 

πρακτικό μέρος της εργασίας πραγματοποιείται σύγκριση των εσόδων από φόρους σε σχέση 

με το ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστημα 2005 – 2012. 

Επίσης πραγματοποιείται η σύγκριση των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν για συγκεκριμένα 

προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με τους αντίστοιχους συντελεστές στα υπόλοιπα κράτη – 

μέλη της Ε.Ε προκείμενου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύγκλιση των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως προς τη φορολογική τους πολιτική. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως και οι δύο 

συγκρίσεις βασίζονται στη μεθοδολογία Harris – Tzavalis (1999). Τέλος, παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της 

εργασίας. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ, έμμεσος φόρος, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, σύγκριση, φόρος, 

κράτη – μέλη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει 

καλύτερα το Φ.Π.Α. και μέσα από την έρευνα των εσόδων από φόρους και στη σύγκριση των 

φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. σε κάποια συγκεκριμένα 

προϊόντα ώστε να έχει μια σφαιρική εικόνα για το σημαντικότερο έμμεσο φόρο, το Φ.Π.Α. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έννοια του φόρου, στις 

διακρίσεις των φόρων σε Άμεσους – Έμμεσους φόρους, μια σύγκριση μεταξύ τους, ακόμα η 

διάκριση των φόρων σε Αναλογικούς – Προοδευτικοί - Πάγιους και το σκοπό της φορολογίας 

οικονομικών μονάδων. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση δηλαδή αναφορά στα 

σημαντικότερα άρθρα και έρευνες που έχουν σχέση με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ), τους συντελεστές ΦΠΑ καθώς και στα έσοδα από τον ΦΠΑ στην Ε.Ε. 

Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στη παραοικονομία, στη φοροδιαφυγή, στη 

φοροδιαφυγή από το Φ.Π.Α, στη φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στις ποινές που ισχύουν και 

στη φοροδιαφυγή από το Φ.Π.Α. από τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ενδοκοινοτική 

παράδοση και ενδοκοινοτική απόκτηση). 

Στο τέταρτο μέρος γίνεται εκτενής ανάλυση του Φ.Π.Α. που ισχύει στην Ελλάδα και 

στην Ε.Ε. 

Στο πέμπτο μέρος γίνεται έρευνα στα έσοδα από φόρους που έχει η κάθε χώρα – 

μέλος της Ε.Ε. με σκοπό να δούμε αν συγκλίνουν οι χώρες της Ε.Ε. μεταξύ τους. 

Στο έκτο μέρος γίνεται σύγκριση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν για 

συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. με στόχο να δούμε αν συγκλίνουν οι 

συντελεστές Φ.Π.Α. των χωρών αυτών μεταξύ τους. 

Στο έβδομο μέρος αντλούμε τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως τα στοιχεία για τις έρευνες που 

πραγματοποιήσα είναι ότι ίσχυε μέχρι τις 30/06/2015.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Ορισμός Φόρου 

 

Όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα ανάλογα με τις οικονομικές τους 

δυνατότητες, να καταβάλλουν φόρους. Η καταβολή αυτή έχει ταμειακό χαρακτήρα δηλαδή 

αναφέρεται μόνο σε χρηματική εισφορά και όχι σε παροχή υπηρεσιών και ειδών (Φλώρος Α, 

2010). 

Σύμφωνα όμως με τον ορισμό του Γάλλου οικονομολόγου Gaston Jèze, ο φόρος 

αποτελεί αναγκαστική χρηματική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη και την 

επιχείρηση, χωρίς ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει τις 

δημόσιες δαπάνες (Βελέτζας,2004). 

Τα κύρια γνωρίσματα της έννοιας του φόρου είναι τα εξής: 

 Η αναγκαστική εισφορά του πολίτη προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα. 

 Η καταβολή του φόρου χωρίς ειδικό αντάλλαγμα. 

 Το μέσο άσκησης του κράτους της κοινωνικής και οικονομικής του πολιτικής. 

 Η πραγματοποίηση των κρατικών σκοπών. 

(Φλώρος Α, 2010,Φορολογική Λογιστική, σελ 23) 

Οι φόροι εισοδήματος δείχνουν τι συνεισφέρει ο κάθε πολίτης ενώ οι φόροι δαπάνης 

τι αποκομίζει ο κάθε πολίτης. 

Επομένως, το ποσό που καταβάλλουν οι πολίτες ως φόρο είναι χωρίς ειδική 

αντιπαροχή. Η φορολογία αποτελεί μια από τις πιο βασικές πηγές εσόδων για το κράτος, με 

σκοπό να καλύψει τις δημόσιες δαπάνες του. 

Οι δημόσιες δαπάνες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

Α) στις δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (τρέχουσες δαπάνες, δαπάνες 

επενδύσεων) 
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Β) στις δημόσιες δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές (μεταβιβάσεις εισοδήματος, 

μεταβιβάσεις κεφαλαίου) 

Στη χώρα μας οι τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου ταξινομούνται στους Εθνικούς 

λογαριασμούς σε επτά κατηγορίες: 

1. Διοίκηση 

2. Άμυνα 

3. Δικαιοσύνη 

4. Υγεία 

5. Πρόνοια  

6. Εκπαίδευση 

7. Λοιπή δράση 

(Γκίνογλου Δ, 2014 Θεσσαλονίκη, Φορολογική Λογιστική Ι, σελ17-20, ) 

Τέλος ο φόρος καθορίζεται μονομερώς από τη δημόσια εξουσία και η καταβολή του 

είναι υποχρεωτική. 

 

1.2 Άμεσοι-Έμμεσοι Φόροι 
 

Μια από τις κυριότερες διακρίσεις των φόρων είναι σε άμεσους και έμμεσους. 

Οι άμεσοι φόροι είναι ονομαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισμένα πρόσωπα και 

επιβάλλονται στο εισόδημα (φυσικών/ νομικών προσώπων) και στην περιουσία (ακίνητη, 

κληρονομιών, δωρεών). Τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος στην ακίνητη 

περιουσία κλπ. 

Οι έμμεσοι φόροι είναι πραγματικοί δηλαδή επιβάλλονται στο δαπανώμενο εισόδημα 

και εισπράττονται όχι ονομαστικά, αλλά με την ευκαιρία πραγματοποίησης ορισμένων 

γεγονότων ή συναλλαγών στην εγχώρια κατανάλωση αγαθών / υπηρεσιών και στις 

εισαγωγές. 
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1.3 Σύγκριση Άμεσης-Έμμεσης Φορολογίας 

 

Άμεση φορολογία: 

 Είναι συνήθως προοδευτική. Οι άμεσοι φόροι προτιμώνται έναντι των έμμεσων 

επειδή κατανέμουν το φορολογικό άχθος με τρόπο δικαιότερο αμβλύνοντας τις 

οικονομικές ανισότητες. 

 Επιβάλλονται απευθείας στο φυσικό πρόσωπο και προσδιορίζονται κυρίως βάση του 

εισοδήματος ή το σύνολο της περιουσίας τους. Αυτός ο τρόπος φορολόγησης 

αποτελεί ένα δίκαιο κοινωνικά φορολογικό σύστημα για τους πολίτες επειδή 

συνεισφέρουν ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Έτσι είναι δικαιότερη η 

κατανομή των φορολογικών βαρών ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των 

πολιτών. 

 Η φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη διότι για το φορολογούμενο είναι πιο εφικτό να 

αποκρύψει στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης για να ελαφρυνθεί από τη 

φορολογία. 

 Η είσπραξη των άμεσων φόρων είναι πιο δαπανηρή για το κράτος καθώς θα πρέπει να 

εξετασθούν, εκτός από το εισόδημα και τη περιουσία του φορολογούμενου, να 

ληφθούν υπόψη τα οικονομικά βάρη και άλλες προσωπικές του συνθήκες. 

Έμμεση φορολογία: 

 Οι έμμεσοι φόροι δεν προκαλούν αντιδράσεις στους φορολογούμενους επειδή 

μεταβάλλονται και έχουν μικρό κόστος βεβαίωσης και είσπραξης. Στο ελληνικό 

φορολογικό σύστημα επικρατούν έμμεσοι φόροι. Ο φόρος που δίνει τα περισσότερα 

έσοδα στο κράτος είναι ο Φ.Π.Α. 

 Οι έμμεσοι φόροι είναι ενσωματωμένη στη τιμή του προϊόντος και με τον τρόπο αυτό 

είναι αποτελεσματική η ταμιευτική λειτουργία τους. Ωστόσο επιβαρύνουν τα 

νοικοκυριά επειδή προκαλούν αύξηση των τιμών των προϊόντων με αποτέλεσμα να 

μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Καθώς επίσης η αύξηση των τιμών 

που προκαλείται από την επιβολή ή την αύξηση των έμμεσων φόρων μπορεί να 

προκαλέσει και αύξηση των μισθών-τιμών. Η περίπτωση αυτή θα οδηγήσει σε 

αύξηση του πληθωρισμού και των πληθωριστικών προσδοκιών και θα προκαλέσει 

επιδείνωση του προβλήματος του πληθωρισμού. 
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 Δεν είναι δαπανηρή για το κράτος καθώς δε χρειάζεται να εξετάζονται οι προσωπικές 

συνθήκες του φορολογούμενου και δεν υπάρχει πρόβλημα για το προσδιορισμό της 

φορολογικής βάσης. 

 Το βασικό μειονέκτημα των έμμεσων φόρων είναι ότι δεν υπολογίζεται η φοροδοτική 

ικανότητα του ατόμου, δηλαδή δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών 

ανάμεσα στους πολίτες. Με αποτέλεσμα οι χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις να 

πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υψηλότερα εισοδηματικές τάξεις 

(Καραγιώργος Θεοφάνης, 2014). 

 

1.4 Άμεσοι-Έμμεσοι Φόροι στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 
 

Στην Ελλάδα τα έσοδα από έμμεσους φόρους αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό στο 

σύνολο των φόρων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο. 

Αυτό συνεπάγεται ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας μας να χαρακτηρίζεται ως 

κοινωνικά άδικο. Καθώς σε χώρες της Ευρώπης το ποσοστό των άμεσων φόρων είναι 

υψηλότερο από εκείνο των έμμεσων φόρων. 

Η δημιουργία της αντίστροφης αυτής σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων στη χώρα 

μας οφείλεται κυρίως σε λόγους ιστορικούς και πραγματικούς. Η ουσιαστικότερη συμμετοχή 

σχεδόν όλων των Ελλήνων στη συγκέντρωση φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων 

άρχισε πολύ αργά και ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950. Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλο ποσοστό ίσως το μεγαλύτερο στην Ε.Ε. 

σε αυτοαπασχολούμενους, των οποίων το εισόδημα δε φορολογείται στην πηγή, όπως των 

μισθωτών και των συνταξιούχων. 

Τα τελευταία χρόνια όμως και ιδιαίτερα μετά το 1996, όταν ο ρυθμός μεταβολής των 

εσόδων από το Φ.Π.Α. υπερακόντισε την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού ΑΕΠ, έχει 

αρχίσει να βελτιώνεται σημαντικά η σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, με αύξηση 

του ποσοστού των πρώτων στο σύνολο φόρων, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να 

προσεγγιστεί ο μέσος ευρωπαϊκός όρος (Καραγιώργος Θεοφάνης, 2014). 

 

 

 



6 
 

1.5 Αναλογικοί / Προοδευτικοί / Πάγιοι Φόροι 
 

Ένα άλλο κριτήριο, με βάση το οποίο μπορούν να διακριθούν οι φόροι είναι η φύση του 

φορολογικού συντελεστή. Με βάση το κριτήριο αυτό, οι φόροι διακρίνονται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες: 

 Τους αναλογικούς, 

 Τους προοδευτικούς και 

 Τους πάγιους 

Αναλογικοί είναι οι φόροι, των οποίων οι συντελεστές παραμένουν σταθεροί, ως 

ποσοστό, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης. Παράδειγμα αναλογικού φόρου 

στην Ελλάδα αποτελεί ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων που επιβάλλεται με ενιαίο 

συντελεστή, ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού 

προσώπου. 

Προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει, στο μέτρο που αυξάνει 

και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, γιατί 

ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου 

φυσικού προσώπου. 

Πάγιοι είναι οι φόροι οι οποίοι εκφράζονται από το νόμο με σταθερό (σε ευρώ) ποσό 

ανεξάρτητο δηλαδή από το μέγεθος της φορολογητέας ύλης π.χ. τα τέλη χαρτοσήμου κ.λπ. 

 

1.6 Σκοπός της Φορολογίας Οικονομικών Μονάδων  
 

Ο σκοπός και η φιλοσοφία της φορολογίας των οικονομικών μονάδων είναι: 

1. Να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία του κράτους. Ενδεικτικά: 

 Κυβέρνηση, Υπουργεία, Δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Κοινωνική πολιτική, κυρίως με τη μορφή επιδομάτων, όπως επιδόματα σε ειδικές και 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, επιδόματα σε καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, επιδόματα 

ανεργίας. 

 Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Σώματα ασφαλείας (στρατός, αστυνομία, λιμενικό σώμα, 

πυροσβεστική). 
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 Οργανισμοί κοινής ωφέλειας όπως συγκοινωνίες, μεταφορές. 

2. Να χρηματοδοτηθούν έργα, δράσεις και επενδύσεις από το κράτος που σκοπό έχουν την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, την ανάπτυξη του πολιτισμού, των τεχνών και των 

γραμμάτων με αποτέλεσμα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την 

ανάπτυξη της κοινωνίας, τη διευκόλυνση της λειτουργίας και ανάπτυξης των 

οικονομικών μονάδων, την αύξηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της 

οικονομίας του κράτους. 

3. Τέλος, μέσω της φορολογίας το κράτος μπορεί να κατευθύνει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και να αναδιανείμει τον πλούτο (Φορολογία – Ελλάδα 2010, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Σύνοψη  
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα άρθρα και έρευνες που έχουν σχέση 

με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ως ΦΠΑ θεωρείται κάθε φόρος, που επιβάλλεται 

με βάση την προστιθέμενη αξία στα αγαθά και στις υπηρεσίες, σε ένα ή περισσότερα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας. Η Ελλάδα με την πράξη προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 945/1979 και ισχύει από 01-01-1981, ανέβαλε την 

υποχρέωση να εναρμονίσει την έμμεση φορολογία της προς την αντίστοιχη φορολογία των 

άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Οντότητας με την εφαρμογή του 

κοινού συστήματος το «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», αρχικά από την 01-01-1984 και κατά 

παράταση από 01-01-1986 και 01-01-1987 . Ανεξάρτητα όμως από την πιο πάνω υποχρέωση, 

η εισαγωγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα επιβάλλεται και για τους εξής 

λόγους:  

1. Άσκηση δικαιότερης και απλούστερης φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής 

2. Μείωση του οικονομικού, κοινωνικού και δημοσιονομικού κόστους της φορολογίας. 

Σταθμίζοντας τους λόγους αυτούς το υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε από το έτος 1975 

τη μελέτη αναθεώρησης και αντικατάσταση της έμμεσης φορολογίας στην Ελλάδα με την 

εισαγωγή του κοινοτικού συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που εφαρμόζεται από 

την 01-01-1987 με το Ν. 1642/1986 (Αγγέλου Κ. Τριανταφύλλου, 1987). 

 

2.2 Συντελεστές ΦΠΑ στην Ε.Ε. 

 

Οι φορολογητέες πράξεις φορολογούνται με τους συντελεστές και τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν στη χώρα της ΕΕ στην οποία πραγματοποιούνται. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 

καθορίζεται ως ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν 

μπορεί να είναι κατώτερος του 15 %. 
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Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο συντελεστές μειωμένους κατά 

ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5 %. Οι μειωμένοι συντελεστές 

εφαρμόζονται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών 

που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΦΠΑ (όπως αυτή τροποποιήθηκε 

τελικά από την οδηγία 2009/47/ΕΚ). 

Επίσης, οι χώρες της ΕΕ μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εφαρμόζουν 

μειωμένο συντελεστή στην προμήθεια φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή 

τηλεθέρμανσης. 

Ορισμένες χώρες της ΕΕ εξουσιοδοτήθηκαν να διατηρήσουν μειωμένους 

συντελεστές, ακόμα και κάτω από το κατώτατο όριο, ή μηδενικούς συντελεστές σε 

ορισμένους τομείς. 

Ορισμένες από αυτές τις απαλλαγές που προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης 

των δέκα χωρών της ΕΕ που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004 

εφαρμόστηκαν μόνον έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2010. Άλλες παρατάθηκαν ή 

συμπεριλήφθηκαν στους γενικούς κανόνες μέσω της οδηγίας 2009/47/ΕΚ. 

Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική ο αρθρογράφος Γιώργος Παλαιτσάκης αναφέρει πως 

στις χώρες –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ 

κατατάσσεται η Ελλάδα, την ώρα που οι δανειστές και εταίροι της ζητούν περαιτέρω 

αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ, προβάλλοντας το έωλο επιχείρημα ότι μόνο με τον τρόπο 

αυτό μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα από τον φόρο αυτό τουλάχιστον κατά 1,8 δισ. ευρώ σε 

ετήσια βάση. 

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 23% που εφαρμόζεται στη χώρα μας για μια πλειάδα 

αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα ακίνητα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα τηλεφωνικά τέλη, τα 

καύσιμα, τα τσιγάρα, τα αλκοολούχα ποτά, η ένδυση, η υπόδηση και οι περισσότερες 

υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών, είναι ο 4ος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση του πίνακα των κρατών-μελών της Ε.Ε. με τους 

μεγαλύτερους συντελεστές ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η «Ν», τον 

υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 

εφαρμόζει η Ουγγαρία. Στη χώρα αυτή ο κανονικός συντελεστής του βασικού έμμεσου 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32009L0047
http://www.naftemporiki.gr/k/fpa-%CF%86%CF%80%CE%B1
http://www.naftemporiki.gr/k/fpa-%CF%86%CF%80%CE%B1
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φόρου ανέρχεται στο 27%. Ακολουθούν 3 χώρες, η Δανία, η Σουηδία και η Κροατία, που 

εφαρμόζουν συντελεστή 25% και άλλες 2, η Φινλανδία και η Ρουμανία, που εφαρμόζουν 

24%. 

Στην 4η θέση ως προς το ύψος του κανονικού συντελεστή και στην 7η θέση ως προς 

τον αριθμό των κρατών με τους υψηλότερους συντελεστές βρίσκονται 4 χώρες: η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία, η Πολωνία και η Πορτογαλία, οι οποίες εφαρμόζουν συντελεστή 23%. Ο μέσος 

όρος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στην Ε.Ε. είναι 21,6%, ενώ στην Ελλάδα είναι στο 

23%. 

Όσον αφορά τον μειωμένο συντελεστή, ο οποίος στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13% και 

εφαρμόζεται σε τρόφιμα, εστίαση, μεταφορές, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και 

φυσικού αερίου, η χώρα μας βρίσκεται επίσης στις υψηλότερες θέσεις ως προς το ύψος της 

επιβάρυνσης. 

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατέχει την 5η θέση, μαζί με άλλες δύο χώρες, την 

Κροατία και την Πορτογαλία. Στις χώρες αυτές ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13%. 

Στην 1η θέση βρίσκεται και πάλι η Ουγγαρία, η οποία εφαρμόζει συντελεστή 18% και 

ακολουθούν η Τσεχία με 15%, η Φινλανδία με 14% και η Ιρλανδία με 13,5%.  

 

2.3 Έσοδα από Φ.Π.Α στην Ε.Ε. 
 

Στην εφημερίδα Καθημερινή ο Θάνος Τζίρος αναφέρει πως «Τρύπα» στα έσοδα του ΦΠΑ, 

ύψους τουλάχιστον 6,65 δισ. ευρώ, εντοπίζουν στην Ελλάδα οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Μάλιστα, σε ποσοστιαία βάση, η διαφορά που χωρίζει τις πραγματικές εισπράξεις 

από το ποσό που κανονικά θα έπρεπε να καταλήγει στα ταμεία του κράτους είναι από τις 

μεγαλύτερες στην Ευρώπη και διπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Σύμφωνα με την 

έρευνα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ στη χώρα θα έπρεπε να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ με 

δεδομένους τους φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζονται. Παρ’ όλα αυτά, οι 

εισπράξεις περιορίζονται ακόμη και κάτω από τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προκειμένου να προσδιοριστεί το «κενό» στον ΦΠΑ (VAT-Gap) στις χώρες της Ε.Ε. Τα πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τη χρήση του 2012, χρονιά κατά την 

http://www.naftemporiki.gr/k/portogalia-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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οποία η Ελλάδα είχε ήδη ανεβάσει τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές στο 23% (για 

τον κανονικό), στο 13% (για τον χαμηλό) και στο 6,5% (για τον υπερχαμηλό). 

Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται να είναι πλέον διαχρονικό στην Ελλάδα καθώς και οι 

παλαιότερες έρευνες καταλήγουν σε αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Για να προσδιορίσει το «κενό» σε κάθε χώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει 

πόσα θα έπρεπε θεωρητικά να εισπράττει η κάθε χώρα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

με δεδομένους τους συντελεστές, τις φορολογικές απαλλαγές και τα ειδικά καθεστώτα. Η 

διαφορά ανάμεσα σε αυτό το ποσό και το ποσό που πραγματικά καταλήγει στα ταμεία του 

κράτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, αποτελεί το κενό, δηλαδή τα 

διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου. Η σύγκριση των χωρών της Ε.Ε. γίνεται με βάση τον 

ποσοστιαίο δείκτη και όχι τους απόλυτους αριθμούς, διότι προφανώς οι καταναλώσεις σε 

κάθε χώρα είναι εντελώς διαφορετικές. Ο ποσοστιαίος δείκτης καταγράφει τα ποσά που 

χάνονται ως προς τα έσοδα που θεωρητικά θα έπρεπε να καταλήγουν στα ταμεία του 

κράτους. 

Με βάση αυτόν τον ποσοστιαίο δείκτη, η Ελλάδα καταγράφει για το 2012 την 5η 

χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρώπη με ποσοστό 33% (είναι ο λόγος των 6,65 δισ. 

ευρώ που χάνονται ως προς τα τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ που θεωρητικά έπρεπε να 

εισπράττονται σε ετήσια βάση). Σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα 

βρίσκονται: 

 

1. Η Ρουμανία με δείκτη 44%, ετήσιες εισπράξεις μόλις 11,21 δισ. ευρώ και κενό από ΦΠΑ 

στα 8,8 δισ. ευρώ. 

2. Η Σλοβακία με κενό 2,78 δισ. ευρώ και δείκτη στο 39%. 

3. Η Λιθουανία με κενό 1,43 δισ. ευρώ και ποσοστό δείκτη στο 36%. 

4. Η Λεττονία με ποσοστιαίες απώλειες 34% και κενό 818 εκατ. ευρώ. 

Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στην ίδια κατάσταση με τη γειτονική Ιταλία, η οποία 

επίσης χάνει ποσό-μαμούθ της τάξεως των 46 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. 
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Όλες αυτές οι χώρες -μεταξύ των οποίων και η δική μας- απέχουν πάρα πολύ από τον 

κοινοτικό μέσο όρο. Έτσι, με τα συνολικά έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «26» να 

διαμορφώνονται στα 921 δισ. ευρώ τον χρόνο, το πανευρωπαϊκό κενό προσδιορίζεται στα 

177 δισεκατομμύρια ή στο 16%, το μισό από ότι στην Ελλάδα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαχρονική εξέλιξη του κενού στην Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η σύγκριση των στοιχείων του 2012 σε σχέση με το 2010 

δείχνει ότι τα πρώτα δύο χρόνια των Μνημονίων -κατά τα οποία υπήρξε αύξηση των 

συντελεστών του ΦΠΑ- η κατάσταση επιδεινώθηκε. Έτσι, το ποσοστιαίο κενό ήταν 29% το 

2010 και αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες μέσα στα πρώτα δύο χρόνια των 

Μνημονίων φτάνοντας στο 33%. Σε απόλυτους αριθμούς, το κενό παρέμεινε στα ίδια 

επίπεδα. Αυτό που μειώθηκε ήταν τα προσδοκώμενα έσοδα από τον ΦΠΑ (από τα 22,88 δισ. 

ευρώ στα 20,363 δισ. ευρώ, κάτι που αποδίδεται στην ύφεση), ευλόγως δε μειώθηκαν και οι 

εισπράξεις (από τα 16,3 δισ. ευρώ στα 13,7 δισ. ευρώ). Την καλύτερη επίδοση την τελευταία 

15ετία η Ελλάδα την εμφάνισε το 2000, με τον ποσοστιαίο δείκτη να διαμορφώνεται στο 

25%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΦΠΑ – ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

 

3.1 Παραοικονομία 
 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας που δεν 

καταγράφεται, είτε διότι την αποκρύπτουν οι διεξάγοντες αυτήν, είτε διότι οι στατιστικές 

υπηρεσίες δεν διαθέτουν την κατάλληλη προς τούτο οργάνωση, εμφανίζεται στη διεθνή 

οικονομική φιλολογία με ποικιλία όρων. Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ο όρος 

«παραοικονομία», ίσως για να προσδώσει στην έννοια χροιά παραβάσεως της εννόμου 

τάξεως, των καθιερωμένων κανόνων λειτουργίας της οικονομίας.  

Η έννοια της παραοικονομίας προς την οποία συγκλίνουν οι απόψεις των πολλών 

είναι η ακόλουθη: παραοικονομία ή υποδόρια οικονομία είναι το τμήμα εκείνο της 

οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν – 

αφού δημιουργεί προστιθέμενη αξία – βάσει της εθνικολογιστικής πρακτικής (ορισμών και 

συμβατικοτήτων που έχουν υιοθετηθεί), πλην όμως, για διαφόρους λόγους δεν καθίσταται 

δυνατό να καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετρήσεως (K. Macafee, «A Glimpse of 

the Hidden Economy in the National Accounts», Economic Trends, February 1980. V. Tanzi, 

«The Underground Economy in the U.S.: Estimates and Implications», Banca Nazionale del 

Lavoro Q.R., 1980, pp. 427-53. Bruno S. Frey and Werner W. Pommerehne. The Hidden 

Economy: State and Prospects of Measure – ment, in V. Tanzi (ed) The Underground 

Economy in the United States and Abroad. Blackwell, Oxford, 1982. M. Carter, «Issues in the 

Hidden Economy-A Survey», Economic Record. 1985, pp. 209-221.). 

 

3.2 Φοροδιαφυγή 
 

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 



14 
 

λογαριασμούς, ενώ θα έπρεπε. Ως φοροδιαφυγή μπορεί να περιγραφεί 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, γι 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.  

Ενδεικτικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται: 

1. Στον κατασκευαστικό τομέα. 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). 

2. 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 αποκρυβέντων εσόδων να παραμένει σε λογαριασμούς στο 

εξωτερικό. 

3. Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις παρατηρείται φοροδιαφυγή μέσω της πρακτικής των 

υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων. 

4. Στις εξωχώριες εταιρείες (offshore) οι οποίες ιδρύονται με απώτερο σκοπό 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. 

Εκτός του φόρου εισοδήματος, αυξημένη φοροδιαφυγή εντοπίζεται στον Φ.Π.Α., σε 

Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, δασμούς και τέλη (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013, 2011). 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/62/2d/85/622d857f0b04180892440ea2d5b9514d9ec27f9f/application/pdf/TRIETES_2011_05_02_FINAL.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/62/2d/85/622d857f0b04180892440ea2d5b9514d9ec27f9f/application/pdf/TRIETES_2011_05_02_FINAL.pdf
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3.3 Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. 

 

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 παραοικονομική δραστηριότητα, 

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

(ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

2011-2013, 2011). 

 

 Η φοροδιαφυγή στη χώρα μας προκάλεσε απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 

7,2 δισ. ευρώ το 2014, καθώς εκτιμάται ότι ανήλθε στο 4% του ΑΕΠ. 

  Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έφθασε το 23,3% του 

ΑΕΠ κατά το έτος 2014, δηλαδή περίπου στα 41,7 δισ. ευρώ, ενώ κατά το έτος 2015 

εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 22,4% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 41,2 δισ. ευρώ. 

  Η ζημιά που υπέστη η ελληνική οικονομία από τη διαφθορά, υπό την έννοια της 

μείωσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 21 

δισ. ευρώ το 2014. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται, μάλιστα, βελτιωμένα σε σύγκριση με αντίστοιχα 

στοιχεία προηγούμενων ετών για τη χώρα μας (Γιώργος  Παλαιτσάκης - Μιχάλης 

Χατζηκωνσταντίνου, 2015). 

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε ο διεθνής οργανισμός Oxfam, τα 2/3 των 

χρημάτων που βρίσκονται κρυμμένα σε εξωχώριες εταιρίες, λιμνάζουν εντός της ευρωπαϊκής 

ένωσης (Κεντρική Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο). Τα χρήματα αυτά υπολογίζονται σε 12 

τρις ευρώ ενώ τα διαφυγόντα έσοδα από την μη καταβολή φόρων για τις χώρες της Ευρώπης 

εκτιμώνται σε 156 δις ευρώ. Τέλος, το 19,5% των καταθετικών λογαριασμών -παγκοσμίως- 

διατηρείται σε φορολογικούς παραδείσους (Κάθριν Όλιερ, 2013). 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η Ε.Ε. χάνει 1 τρις. Ευρώ το χρόνο από τη φοροδιαφυγή 

(ΑΜΠΕ, 2013). 

Χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, οι 

δανειστές την υποχρεώνουν να αυξάνει συνεχώς τους φορολογικούς συντελεστές της, όταν τα 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/62/2d/85/622d857f0b04180892440ea2d5b9514d9ec27f9f/application/pdf/TRIETES_2011_05_02_FINAL.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/62/2d/85/622d857f0b04180892440ea2d5b9514d9ec27f9f/application/pdf/TRIETES_2011_05_02_FINAL.pdf
http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-05-22/tax-havens-private-billions-could-end-extreme-poverty-twice-over
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γειτονικά της κράτη, όσο και πολλοί εκ των εταίρων της μειώνουν τους φόρους, ασκώντας 

παράλληλα μία πολιτική που επιτρέπει τη νόμιμη φοροδιαφυγή στις πολυεθνικές εταιρείες. 

Το Λουξεμβούργο, αποτελεί τη βασίλισσα της φοροδιαφυγής, της νόμιμης βέβαια. Οι ξένες 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο μπορούν να μειώσουν ορισμένα 

είδη φόρων τους από 29% στο μηδέν – να πληρώσουν δηλαδή 0% φόρους. Το παράδειγμα 

πάντως των Η.Π.Α. είναι χαρακτηριστικό – αφού οι αμερικανικές επιχειρήσεις με έδρα το 

εξωτερικό, φορολογούν το 9% των διεθνών κερδών τους στο Λουξεμβούργο, στο οποίο 

διαμένει μόνο το 0,1% του παγκοσμίου προσωπικού τους. Ο συντελεστής φορολόγησης 

κερδών εκεί είναι μόλις 0,4% – όταν ο αντίστοιχος στις Η.Π.Α. είναι 35% (Βιλιάρδος Β., 

2014).  

Η ΙΚΕΑ το πολυεθνικό μεγαθήριο καταφέρνει να πληρώνει λιγότερα από 50.000 € 

φόρο ετήσια, παρά το ότι τα κέρδη της ανέρχονται σε πολλά δις €. Για παράδειγμα, ο ετήσιος 

τζίρος της ΙΚΕΑ στη μεγαλύτερη αγορά της, στη Γερμανία, ήταν 3,99 δις € το 2013. Το 3% 

επί αυτού του τζίρου ήταν 119,7 εκ. €, τα οποία μεταβιβάσθηκαν στην Ολλανδία – ενώ 

καταγράφηκαν ως έξοδα, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση του ομίλου στη Γερμανία. 

Έτσι, η χώρα έχασε φορολογικά έσοδα της τάξης των 36 εκ. €, σύμφωνα με εμπειρογνώμονα 

και σύμβουλο της γερμανικής Βουλής. 

Στην Ολλανδία τώρα η ΙΚΕΑ πληρώνει 5% φόρο για τα έσοδα από πνευματική 

ιδιοκτησία στο εξωτερικό – επομένως, μόλις 6 εκ. για τα 119,7 εκ. € που χρεώνει στη 

Γερμανία. Επωφελείται λοιπόν από τη διαφορά, η οποία ανέρχεται στα 30 εκ. €. 

Η έδρα τώρα της εταιρείας, η οποία έχει φύγει πλέον από τη Δανία και έχει 

εγκατασταθεί στην Ολλανδία, καθώς επίσης το «το τρικ με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας», 

είναι μόνο δύο από τα πολυάριθμα κομμάτια του «φορολογικού πάζλ» που έχει κατασκευάσει 

ο όμιλος – η φιλοσοφία του ιδιοκτήτη του οποίου λέγεται πως είναι «η αποφυγή πληρωμής 

φόρων, με κάθε τρόπο» (Βιλιάρδος Β., 2014). 

Η σχετική έκθεση του Ρόιτερς τον Νοέμβριο του 2012 ανέφερε, ότι η εταιρεία 

Starbucks, η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο, κατέβαλε μόνο 8,6 εκατομμύρια λίρες 

συνολική φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 ετών, ενώ 

έχει συνολικές πωλήσεις 3,1 δισεκατομμυρίων λιρών. Η Google είχε κέρδη 4 

δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, αλλά 

ταυτόχρονα είχε φορολογική επιβάρυνση, μόλις 4,2 εκατομμυρίων λιρών το 2011. 
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Αντίστοιχα η Amazon UK πλήρωσε φόρους εισοδήματος πέρυσι 1.000.000 δολάρια, ενώ είχε 

πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που κυμαίνονταν σε ένα ποσό μεταξύ 5,3 έως 7 

δισεκατομμύρια δολάρια Η Starbucks ανακοίνωσε πάντως ότι ακολουθεί τους φορολογικούς 

κανόνες που διέπουν κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται και ζήτησε να πληρώσει το 

μερίδιο φόρων που της αναλογεί (Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών (PAC), 2012). 

Τέλος το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην Τρίτη θέση, μεταξύ των φορολογικών 

παραδείσων, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Tax Justice Network» η οποία 

υπολογίζει πως αποθηκεύεται εκεί το 13% των χρημάτων, τα οποία αφορούν την παγκόσμια 

νόμιμη φοροδιαφυγή. Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα νησιά Cayman, τα οποία είναι 

βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, στην Καραϊβική – ενώ η Κύπρος θεωρείται μέρος του 

παιχνιδιού, αν και της έχουν «κοπεί τα φτερά της», μετά τα μέτρα που πάρθηκαν για το 

τραπεζικό της σύστημα από την Ε.Ε. 

Σοβαροί φορολογικοί ανταγωνιστές των παραπάνω χωρών είναι επίσης η Μάλτα, η 

Ανδόρα και το Μονακό – ενώ δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς την Ιρλανδία, στην οποία έχει 

επιτραπεί η διατήρηση του συντελεστή στο 12,5% παρά το ότι είναι περισσότερο 

υπερχρεωμένο κράτος του πλανήτη. 

Η Ολλανδία είναι ενδιαφέρουσα κυρίως για τις δυνατότητες που προσφέρει σε 

εταιρείες διαχείρισης (Holding) – ενώ το Βέλγιο, η πρωτεύουσα της ΕΕ, για την επιβάρυνση 

των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων με ένα θεωρητικό επιτόκιο, το οποίο μειώνει 

ανάλογα τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Βιλιάρδος Β., 2014). 

 

3.4 Φοροδιαφυγή και ΦΠΑ 
 

Από το 1987, όταν με καθυστέρηση τριών ετών εφαρμόστηκε στη χώρα μας ο ΦΠΑ, υπήρξε 

πρόβλημα φοροδιαφυγής. Ήταν, μάλιστα, χειρότερο από τους ισχύοντες πριν τον ΦΠΑ –

πολλούς και διάφορους– φόρους κατανάλωσης. 

Μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εσόδων από τον ΦΠΑ: 

 Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση των συναλλαγών, των πάσης φύσεως 

οικονομικών πράξεων μεταξύ επαγγελματιών, ιδιωτών και δημοσίων οργανισμών. 
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  Άμεσες διασταυρώσεις και όχι μετά από χρόνια όπως γίνεται σήμερα. 

  Αλλαγή τρόπου και χρόνου υποβολής των συνταχθέντων ιδιωτικών συμφωνητικών και 

συμβάσεων μεταξύ επαγγελματιών. 

  Επαναφορά τήρησης των ειδικών βιβλίων, όπου αυτά απαιτούνται και θέσπιση επιπλέον 

διασταυρωτικών ελέγχων. Η γενική κατάργηση πιστεύουμε ότι δεν απέδωσε. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση της παλιάς εξαγγελίας για τη φοροκάρτα και τη χρήση της για 

όλες τις συναλλαγές, μεταξύ επαγγελματιών καθώς και για λιανικές πωλήσεις. Το 

Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πρώτη φάση τα συστήματα των 

τραπεζών. Η χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για όλες τις συναλλαγές, που 

επιθυμεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Οικονομικών, πιστεύουμε ότι θα σκοντάψει στην 

αδυναμία των πολιτών να προμηθευτεί τις κάρτες λόγω οικονομικών δυσκολιών και της 

αναγγελίας αυτών στις λίστες  του Τειρεσία. 

  Θέσπιση ενός ενιαίου  φορολογικού συντελεστή για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες. 

  Επανασχεδιασμός ΦΠΑ οικοδομών. 

 Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

  Εφαρμογή μέτρων στη διακίνηση πετρελαίου. 

  Ενίσχυση φοροελεγκτικού μηχανισμού με παράλληλη ενεργοποίηση  των αστυνομικών 

αρχών, για την πάταξη του λαθρεμπορίου ποτών και τσιγάρων. 

  Πάταξη του παραεμπορίου και των παράνομων εισαγωγών. 

  Ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων. 

  Πιλοτική εφαρμογή για την απευθείας  σύνδεση  με λογισμικό του Υπουργείου, των 

ταμειακών μηχανών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την εστίαση και τις πάσης φύσεως 

εκδηλώσεις. Η εξαγγελία για την σύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών πιστεύουμε, ότι 

είναι ανέφικτη λόγω ανυπαρξίας υποδομών και συστημάτων. 

 Πιλοτική εφαρμογή για το σύστημα είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ, με τη δημιουργία ενός 

ειδικού τραπεζικού λογαριασμού ΦΠΑ για κάθε επιχείρηση. Η εφαρμογή να ξεκινήσει από 

επιχειρήσεις, που διαθέτουν άρτια λογιστική και μηχανογραφική υποδομή. Η άμεση 

εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις θα σκοντάψει στο μεγάλο πλήθος, που θα ενταχθούν 

στο σύστημα, στην ανυπαρξία υποδομών και τη δυσπιστία των φορολογούμενων προς το 

Υπουργείο Οικονομικών. Η εφαρμογή του μέτρου θα επιδεινώσει και την προβληματική 

ρευστότητα των οικονομικών μονάδων. 
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  Έντονη διαφήμιση (μέχρι να γίνει πλύση εγκεφάλου) με όλα τα μέσα, ώστε να γίνει 

συνείδηση, ότι η μη λήψη φορολογικού στοιχείου έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους 

τους τομείς της οικονομίας. 

  Υποχρέωση  και των λογιστών η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ. 

  Άμεσος έλεγχος για την καθυστέρηση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ. Δεν πρέπει να συνεχιστεί 

το φαινόμενο, ο έλεγχος να γίνεται  μετά από χρόνια και τότε να καταλογίζονται πρόστιμα 

και ανείσπρακτες προσαυξήσεις σε πτωχευμένες επιχειρήσεις και σε αγνώστου διαμονής 

φορολογούμενους. 

 Ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή σε φοροδιαφεύγοντες και συνεργούς. Σε περίπτωση 

φοροδιαφυγής με δόλο (κατά σύστημα και κατ’ εξακολούθηση) οι ποινές να είναι 

βαρύτατες. 

  Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στο Δημόσιο για ορισμένες κατηγορίες 

επαγγελματιών. Είναι παράλογο οι επιχειρηματίες να διαθέτουν τεράστια κεφάλαια για 

ίδρυση των επιχειρήσεων και να μην καταβάλουν ούτε τον ΦΠΑ της πρώτης φορολογικής 

περιόδου. 

  Κατάργηση όλων χαριστικών ρυθμίσεων, που επιβραβεύουν τους ασυνεπείς 

φορολογούμενους και τους κατά σύστημα φοροφυγάδες. 

  Σύγκριση απόδοσης ΦΠΑ της επιχείρησης, με τις αποδόσεις άλλων ομοειδών 

επιχειρήσεων (τεκμαρτός υπολογισμός) και σε αυτή τη περίπτωση ο έλεγχος πρέπει να 

γίνεται το αργότερο με την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δαλιάνη Γ., 

2015). 

 

3.5 Φοροδιαφυγή-ΦΠΑ-Εισόδημα-Χρέη-Ποινές 

 

Οι ποινές που προβλέπονται για τις φορολογικές παραβάσεις που αφορούν τον ΦΠΑ (τα 

ποσά υπολογίζονται σε ετησίως) κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

Α) Για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ – φυλάκιση έως 5 έτη και δικάζεται από το πλημμελειοδικείο. 

B) Για ποσά από 3.000 – 75.000 ευρώ – φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος έως και 5 έτη. Δηλαδή 

οι ποινές ξεκινούν από τους 12 μήνες φυλάκισης για ποσά ακόμη και 3.000,01 ευρώ και 

δικάζονται από το πλημμελειοδικείο. 
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Γ) Για ποσά από 75.000 ευρώ και άνω – κάθειρξη 5-20 έτη αντί για έως 10 έτη κάθειρξη που 

προβλεπόταν – η διαδικασία περνάει από ανακριτή και υπάρχει κίνδυνος προσωρινής 

κράτησης, ενώ οι υποθέσεις δικάζονται από τα εφετεία κακουργημάτων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της συρροής των εγκλημάτων, όπου σε αυτή τη 

περίπτωση γίνεται διαχωρισμός των ποσών ανάλογα με τη κατηγορία που εμπίπτουν. 

Εικονικά φορολογικά στοιχεία του άρθρου 40 παρ. 1 Ν. 3220/2004 και των 

τροποποιήσεων από τους ν. 3842/2010 και 3943/2011. 

Σε αυτή τη περίπτωση ισχύουν οι ποινές: 

Α) Για ποσά από 3.000 – 150.000 ευρώ το έγκλημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους και δικάζεται από τα πλημμελειοδικεία. 

Β) Για ποσά από 150.000 και άνω επιβάλλεται κάθειρξη 5-20 έτη και δικάζεται από εφετεία 

κακουργημάτων. 

Γ) Για ποσά άνω των 235.000 ευρώ επιβάλλεται και το κλείσιμο της επιχείρησης παράλληλα 

με τις ανωτέρω ποινές. 

Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο του άρθρ. 25 Ν. 1882/1990 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από 31.3.2011 και δικάζεται από τα πλημμελειοδικεία της χώρας. 

Α) Για ποσά από 5.000 – 10.000 ευρώ φυλάκιση το πολύ 1 έτος. 

Β) Για ποσά από 10.000 – 50.000 ευρώ φυλάκιση τουλάχιστον 6 μήνες – 5 έτη. 

Γ) Για ποσά από 50.000 – 150.000 ευρώ φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος – 5 έτη. 

Δ) Για ποσά από 150.000 ευρώ και άνω φυλάκιση τουλάχιστον 3 έτη έως 5 έτη. 

Συμπερασματικά, ο νομοθέτης, με τη πίεση των μνημονίων και των δανειστών έχει 

τροποποιήσει τις ποινές προς το αυστηρότερο με αποτέλεσμα τα κατώτατα όρια των οφειλών 

να προβλέπουν μεγάλες ποινές, ενώ ποσά τα οποία παλαιότερα ήταν πλημμελήματα έγιναν 

κακουργήματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με φυλάκιση όσοι οφείλουν τα ποσά αυτά 

(Σιαμάκης, 2014). 
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3.6 ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών και Φοροδιαφυγή 

 

Η φοροδιαφυγή μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο τόσο της καταγεγραμμένης όσο και της μη 

καταγεγραμμένης οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, όσον αφορά τον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος αποτελεί το 20% των εθνικών εσόδων, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εκτιμά ότι οι οργανωμένες διασυνοριακές απάτες που σχετίζονται με αυτόν 

κοστίζουν στα κράτη μέλη από 20 έως 35 δισ. ευρώ ετησίως. 

Η απάτη του «αφανούς ή εξαφανισμένου εμπόρου» (Missing Trader Intra 

Community, MTIC) αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για το κοινό σύστημα του ΦΠΑ. Ο βασικός 

μηχανισμός της απάτης αυτής λειτουργεί ως εξής: υποκείμενος στο ΦΠΑ (έμπορος Α), 

εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES, αγοράζει αγαθά από επιχείρηση άλλου κράτους μέλους 

χωρίς την καταβολή ΦΠΑ (ενδοκοινοτική απόκτηση – αρχή προορισμού). Στη συνέχεια ο 

έμπορος Α προβαίνει σε πώληση σε εγχώρια επιχείρηση ή απευθείας στους καταναλωτές 

(συχνά στη μαύρη αγορά), εισπράττοντας το ΦΠΑ επί των πωλήσεών του, χωρίς να τον 

αποδίδει στις φορολογικές αρχές, και κατόπιν εξαφανίζεται. Στην πράξη, αυτού του είδους οι 

απάτες διαρθρώνονται κατά τρόπο περίπλοκο, που περιλαμβάνει περισσότερες συναλλαγές 

μεταξύ κρατών μελών, αλλά και περισσότερων εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος. 

Οι σημαντικότερες μορφές τέτοιου είδους σχημάτων αναφέρονται διεθνώς ως απάτες 

τύπου «Carousel» και «Contra Trading». Συγκεκριμένα, στην απάτη «Carousel» ο «αφανής ή 

εξαφανισμένος έμπορος» Α έχει σκοπό να διοχετεύσει τα αγαθά που αγόρασε ενδοκοινοτικά 

σε άλλη, εγχώρια επιχείρηση Β, χρησιμοποιώντας κάποιες εταιρείες ως μεσολαβητές 

(buffers), με σκοπό την εξαγωγή των αγαθών (ενδοκοινοτική παράδοση) στη χώρα αρχικής 

προέλευσης και στον ίδιο αρχικό προμηθευτή. Τα εμπορεύματα μετακινούνται έτσι σε ένα 

κυκλικό σχήμα, το οποίο επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, μέχρι να καταλήξουν στην αγορά. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι, σε περίπτωση που η απάτη επιτύχει, ο έμπορος Α λαμβάνει αλλά 

δεν αποδίδει το ΦΠΑ, τον οποίο οι φορολογικές αρχές πρέπει να καταβάλουν στον έμπορο Β. 

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του κύκλου απάτης δημιουργείται στρέβλωση στην αγορά 

και τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθότι το κύκλωμα, έχοντας αποκομίσει κέρδη από 

την απάτη ΦΠΑ, θα πωλήσει τα αγαθά σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που επικρατούν στην 

αγορά. Ιδανικά για τέτοιες συναλλαγές είναι τα αγαθά μικρού όγκου, μεγάλης αξίας, 

διαθεσιμότητας σε μεγάλες ποσότητες και σε κάθε περίπτωση δημοφιλή, όπως 
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παραδείγματος χάριν κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα Η/Υ και πολύτιμα μέταλλα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, βέβαια, η διακίνηση των αγαθών είναι εικονική, δηλαδή πραγματοποιείται μόνο 

στα «χαρτιά», με τη συμμετοχή στο κύκλωμα και μεταφορικών εταιρειών. 

Όσον αφορά την απάτη «Contra Trading», η οποία πολλές φορές λειτουργεί 

συνδυαστικά με την απάτη «Carousel», αυτή έγκειται στην πραγματοποίηση εικονικών, ως 

επί το πλείστον, συναλλαγών μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, ώστε να εξισώνεται ο 

φόρος εκροών με το φόρο εισροών και να μη δημιουργείται υποχρέωση απόδοσης φόρου. Η 

δημιουργικότητα ωστόσο των κυκλωμάτων απάτης δεν εξαντλείται στα παραπάνω δύο 

σχήματα. Τα κυκλώματα αυτά είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται ορισμένα οικονομικά 

τελωνειακά καθεστώτα, όπως αυτό της κοινοτικής διαμετακόμισης, να 

πλαστογραφούν έγγραφα καταγωγής εμπορευμάτων, να εισάγουν υποτιμολογημένα αγαθά 

από τρίτες χώρες, ακόμη και να επεκτείνονται στον τομέα των υπηρεσιών, με πρόσφατο 

παράδειγμα την εκτιμώμενη ζημιά ύψους 5 δισ. ευρώ στην εμπορία ποσοστώσεων 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η απώλεια των εσόδων που οφείλεται στη μη 

είσπραξη του ΦΠΑ και την απάτη είναι τεράστια. Εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 12% του 

συνολικού ποσού ΦΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να εισπραχθεί, διαρρέει (το αποκαλούμενο 

έλλειμμα ΦΠΑ). Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την τεχνολογική 

πρόοδο, είναι σαφές ότι οι μεμονωμένες εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος αυτού δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Η κοινοτική προσέγγιση και η βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιώδεις 

προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Κάθε πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης ή 

προσαρμογής, από αυτά που υλοποιούνται σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο, κινδυνεύει να 

αποτύχει όταν περιορίζεται σε θέματα εισπρακτικά, μη υιοθετώντας συλλογικές λύσεις, με 

την έννοια της κοινής δράσης, που έχουν τη δυναμική να προσεγγίζουν ζητήματα σε όλες τις 

προεκτάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στον 

ενδοκοινοτικό ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάθεση των κατάλληλων εργαλείων και 

την ανάλογη πληροφόρηση στους νόμιμους ελεγκτές, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στον εντοπισμό τέτοιων φαινομένων απάτης (ΚΟΝΤΟΣ Γ, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

4.1 Ιστορία του Φ.Π.Α στην ΕΕ 

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έγινε με σκοπό να υπάρξει μια ενιαία εναρμόνιση 

στην έμμεση φορολογία των κρατών-μελών της ΕΟΚ, το 1957 δημιουργήθηκε από την 

Κομμισιόν μια επιτροπή φορολογικής εναρμόνισης με πρόεδρο τον καθηγητή Νιούμαρκ. 

Ουσιαστικά αντικαταστάθηκαν οι εθνικοί σωρευτικοί φόροι κύκλου εργασιών με ένα φόρο, 

τον Φ.Π.Α., στην πρώτη χώρα που εφαρμόστηκε με επιτυχία ήταν η Γαλλία. 

  Οι προτάσεις της Επιτροπής Νιούμαρκ τελικά έγιναν αποδεκτές και άρχισαν να 

υλοποιούνται στις 11 Απριλίου του 1967 με την έκδοση από το τότε Συμβούλιο Υπουργών 

των δύο πρώτων οδηγιών (ντιρεκτίβες), 62/227/ΕΟΚ και 67/228/ΕΟΚ, δια των οποίων και 

καθιερώθηκε ο Φ.Π.Α. ως κοινό σύστημα φόρου κύκλου εργασιών στα κράτη-μέλη. Αυτές 

καθιέρωσαν και τις αρχές του Φ.Π.Α. (αντικείμενα-πράξεις, υπόχρεους, συντελεστές, 

βεβαιώσεις κ.λπ.). Η εισαγωγή του Φ.Π.Α., βάσει των παραπάνω, ολοκληρώθηκε σταδιακά 

το 1973. 

Αργότερα, 10 χρόνια μετά την έκδοση της 2ης οδηγίας, στις 11 Μαΐου του 1977 

εκδόθηκε η 6η οδηγία (77/388/ΕΟΚ) η οποία συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε κενά πρακτικής 

των δύο προηγουμένων επεκτείνοντας τον Φ.Π.Α. μέχρι και το λιανικό εμπόριο. Η οδηγία 

αυτή έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου του 1978, πλην όμως δύο μόνο κράτη-

μέλη, το Βέλγιο και η Αγγλία είχαν συμμορφωθεί. Έτσι το Συμβούλιο Υπουργών με την 7η 

οδηγία (78/558/ΕΟΚ) παρέτεινε την προθεσμία εφαρμογής για ένα χρόνο ακόμη. Τελικά οι 

τελευταίες χώρες-μέλη, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο εφάρμοσαν τον Φ.Π.Α. στις 1 

Ιανουαρίου του 1980. 

Η 6η αυτή οδηγία είναι και η σπουδαιότερη κοινοτική πράξη βάσει της οποίας ρυθμίστηκε 

αρχικά ο Φ.Π.Α. ως κοινό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ, αλλά και για όλες τις νεότερες 

συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. 

http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1978
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Ο ομοιόμορφος υπολογισμός του φόρου απ΄ όλα τα κράτη-μέλη καθώς και ο 

υπολογισμός ενός κοινού ποσοστού επ΄ αυτού αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία στη 

χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, και αυτός είναι ο λόγος που 

παρακολουθείται ιδιαίτερα η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη (Βικιπαίδεια). 

 

4.2 ΦΠΑ στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα ο Φ.Π.Α. εισήχθη με το Νόμο 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α’/21.8.1986) και 

καθιερώθηκε την 1
η
 Ιανουαρίου 1987 μετά από προηγηθείσα απόφαση του τότε Υπουργού 

Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα και ο συντελεστής του ήταν 18%. Για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα προκάλεσε αρρυθμία στην αγορά. Σήμερα ορίζεται από το Νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 

248/Α’/7.11.2000). Είναι είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται στις συναλλαγές σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους και των 

υπαγομένων σ’ αυτό. Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον κατά 

νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Υπολογίζεται ουσιαστικά μόνο στην αξία η 

οποία προστίθεται από κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ αξίας παράδοσης των 

αγαθών και αξίας κτήσης τους. Γι’ αυτό ονομάζεται και φόρος προστιθέμενης αξίας. Με τον 

Φ.Π.Α. το κράτος εισπράττει φόρο από κάθε συναλλαγή, ενώ από το 2006 και έπειτα 

επιβαρύνει και τις οικοδομικές εργασίες και υλικά (Βικιπαίδεια).  

Ο ΦΠΑ είναι ο σημαντικότερος έμμεσος φόρος και εισπράττεται στην πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών. Έχει ταξικά στοιχεία καθώς πλούσιοι και φτωχοί, εργαζόμενοι και 

άνεργοι, έχοντες και μη, τον πληρώνουν. Ταυτόχρονα «ενεργεί» ως μέσο φοροδιαφυγής, 

καθώς το κίνητρο «μη πληρωμής» είναι μεγάλο και είναι άμεσα συνδεόμενο με το ύψος του 

φόρου και την οικονομική κατάσταση του προσώπου που τον καταβάλει. 

Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ και όσα λιγότερα χρήματα έχει ο 

καταναλωτής, τόσο ευκολότερη είναι η απόφαση αποφυγής πληρωμής του. Ο καταναλωτής 

σε συνεργασία με τον πωλητή «συμφωνούν» να προχωρήσουν στην εμπορική συναλλαγή 

χωρίς να εκδοθεί το νόμιμο φορολογικό στοιχείο που την αποδεικνύει. Το «δώρο» είναι η 

έκπτωση που ζητάει ο αγοραστής και συμφωνεί να δώσει ο πωλητής ή η έκπτωση που 

προτείνει ο πωλητής και αποδέχεται ο αγοραστής. Η μη έκδοση στοιχείου πώλησης είναι 
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επωφελής για τον αγοραστή, καθώς πληρώνει λιγότερα χρήματα για την αγορά και 

ταυτόχρονα ωφελεί τον πωλητή, καθώς δηλώνει λιγότερες πωλήσεις. Ποιός ζημιώνει από 

αυτή τη συναλλαγή; Το κράτος γιατί εισπράττει λιγότερους φόρους και η κοινωνία γιατί 

υπάρχουν λιγότερες κοινωνικές παροχές. 

Μέρος του ΦΠΑ από τις πωλήσεις δεν δηλώνεται και δεν αποδίδεται στο κράτος, ενώ 

σε εκείνο που δηλώνεται, ο εισπραττόμενος ΦΠΑ δεν αποδίδεται.  

Μπορεί ο έμμεσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανεξαιρέτως όλα τα 

νοικοκυριά να έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς άδικος από τους πάντες, ωστόσο 

παραδοσιακά όταν το κράτος αντιμετώπιζε προβλήματα στρεφόταν στην έμμεση φορολογία. 

 

4.3 ΦΠΑ Ελλάδα – Ευρώπη 
 

Ο μέσος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά από το 2008. Το 2012, 

ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ κυμαίνεται από 15% στο Λουξεμβούργο και 17% σε Κύπρο 

έως 27% στην Ουγγαρία και 25% στη Δανία και στη Σουηδία. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ΦΠΑ) ισχύει για όλα τα 

κράτη μέλη στον τομέα του ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικός για τα μέλη 

της ΕΕ. 

Η Ε.Ε. φορολογεί την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στο χώρο της Ε.Ε. καίριο 

ζήτημα του φόρου ζητά, όπου η προσφορά και η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών 

συμβαίνει, τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που θα εισπράξει το ΦΠΑ και συντελεστή 

ΦΠΑ θα χρεωθεί. 

Η εθνική νομοθεσία κάθε κράτους – μέλους του ΦΠΑ πρέπει να συμμορφώνεται με 

τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ, όπως ορίζεται στην οδηγία 

20016/112/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία καθορίζει το βασικό πλαίσιο για τον ΦΠΑ της ΕΕ, αν και 

υπάρχει ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας. Για παράδειγμα, οι 

διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ επιτρέπεται σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. 
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Τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν ένα 15% κατώτατου κανονικού συντελεστή του 

ΦΠΑ στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/112, εκτός από λίγους μειωμένους συντελεστές οι οποίοι 

δεν είναι βουτιά κάτω από 5%. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης ένα συντελεστή ΦΠΑ 0% 

για ορισμένες παραδόσεις που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συνθήκης προσχώρησης 

τους στην ΕΕ (για παράδειγμα αυτό ισχύει σε εφημερίδες και ορισμένα περιοδικά στο 

Βέλγιο). Το σημερινό ανώτατο ποσοστό σε λειτουργία στην ΕΕ είναι 27% (Ουγγαρία), αν και 

τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν υψηλότερους ρυθμούς. 

Υπάρχουν δύο μορφές του επιβλητέου ΦΠΑ: Ο ΦΠΑ που χρεώνεται από τις 

επιχειρήσεις και καταβάλλονται από τους πελάτες της, που είναι γνωστό ως «ΦΠΑ επί των 

εκροών». Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις για τις 

προμήθειες που λαμβάνει είναι γνωστή ως «ΦΠΑ». Μια επιχείρηση είναι γενικά σε θέση να 

ανακτήσει ΦΠΑ επί των εισροών, στο βαθμό που ο ΦΠΑ επί των εισροών που αναλογεί σε 

φορολογητέες εκροές της. Αυτό γίνεται με τον καθορισμό του ΦΠΑ εισροών από τον φόρο 

εκροών για τις οποίες η επιχείρηση οφείλει να λογοδοτήσει στην κυβέρνηση ή αν υπάρχει ένα 

πλεόνασμα υποστηρίζοντας μια επιστροφή τους από την κυβέρνηση. 

Οι εξαιρέσεις για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες που διατυπώνονται στην οδηγία για 

τον ΦΠΑ (πριν από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2007 αναφέρεται ως η έκτη οδηγία ΦΠΑ). Αυτό 

περιλαμβάνει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, την ιατρική περίθαλψη, ο δανεισμός ασφάλιση, 

στοιχημάτων και περισσότερο. Οι εξαιρέσεις αυτές υπόκεινται στη νομοθεσία του κάθε 

κράτους μέλους της ΕΕ και η κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει να χρεώνουν ΦΠΑ για τις 

υπηρεσίες αυτές θα πρέπει η εθνική κυβέρνηση βολεύει ΦΠΑ επί των εισροών που αναλογεί 

στους απαλλάσσουν τις παραδόσεις να μην είναι ανακτήσιμη. Αυτό μπορεί να καλύπτεται 

από μια επιχείρηση με την αύξηση των τιμών του, έτσι ώστε ο πελάτης  αναλαμβάνει 

πράγματι το κόστος το πραγματικό επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το ποσοστό του 

πληθωρισμού, ανάλογα με την ισορροπία μεταξύ του προηγουμένως φορολογούνται εισόδου 

και εργασίας στην απαλλάσσονται στάδιο. 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, σε άρθρο του δημοσιογράφου 

Γιώργου Παλαιτσάκη, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 23% που εφαρμόζεται στη χώρα μας 

για μια πλειάδα αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα ακίνητα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα τηλεφωνικά 

τέλη, τα καύσιμα, τα τσιγάρα, τα αλκοολούχα ποτά, η ένδυση, η υπόδηση και οι 

περισσότερες υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών, είναι ο 4ος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση του πίνακα των κρατών-μελών της Ε.Ε. με 

τους μεγαλύτερους συντελεστές ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει η «Ν», τον 

υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 

εφαρμόζει η Ουγγαρία. Στη χώρα αυτή ο κανονικός συντελεστής του βασικού έμμεσου 

φόρου ανέρχεται στο 27%. Ακολουθούν 3 χώρες, η Δανία, η Σουηδία και η Κροατία, που 

εφαρμόζουν συντελεστή 25% και άλλες 2, η Φινλανδία και η Ρουμανία, που εφαρμόζουν 

24%. 

Στην 4η θέση ως προς το ύψος του κανονικού συντελεστή και στην 7η θέση ως προς 

τον αριθμό των κρατών με τους υψηλότερους συντελεστές βρίσκονται 4 χώρες: η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία, η Πολωνία και η Πορτογαλία, οι οποίες εφαρμόζουν συντελεστή 23%. Ο μέσος 

όρος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στην Ε.Ε. είναι 21,6%, ενώ στην Ελλάδα είναι στο 

23%. 

Όσον αφορά τον μειωμένο συντελεστή, ο οποίος στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13% και 

εφαρμόζεται σε τρόφιμα, εστίαση, μεταφορές, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και 

φυσικού αερίου, η χώρα μας βρίσκεται επίσης στις υψηλότερες θέσεις ως προς το ύψος της 

επιβάρυνσης. 

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατέχει την 5η θέση, μαζί με άλλες δύο χώρες, την 

Κροατία και την Πορτογαλία. Στις χώρες αυτές ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13%. 

Στην 1η θέση βρίσκεται και πάλι η Ουγγαρία, η οποία εφαρμόζει συντελεστή 18% και 

ακολουθούν η Τσεχία με 15%, η Φινλανδία με 14% και η Ιρλανδία με 13,5%.  

Γενικά στοιχεία ΟΟΣΑ για ΦΠΑ σε Ελλάδα 

1. Το μερίδιο του ΦΠΑ ως προς τα συνολικά έσοδα έχει, ήδη από το 2012, ξεπεράσει 

περίπου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ακόμη και ο δείκτης 

που μετράει την απόδοση του ΦΠΑ ως προς το ΑΕΠ, δείχνει ότι η Ελλάδα έχει 

ξεπεράσει τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ από το 2012, με την τάση τόσο το 2014 όσο και το 

2015 να είναι αυξητική. 

2.  Ένα είναι το σημαντικό πρόβλημα της Ελλάδας: ο δείκτης απόδοσης του ΦΠΑ, ο οποίος 

ουσιαστικά μετράει το κατά πόσον ο φόρος αποδίδει τα προσδοκώμενα σε συνάρτηση με 

τους συντελεστές που εφαρμόζονται. Σε αυτό το επίπεδο, τα στοιχεία δείχνουν ότι 
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καταγράφουμε πολύ χαμηλή επίδοση, καθώς απέχουμε πολύ τόσο από τον μέσο όρο της 

Ευρώπης όσο και από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ 

3. Τα έσοδα από ΦΠΑ ως προς το ΑΕΠ έφταναν το 2012 στο 7,1%, όταν ο μέσος όρος του 

ΟΟΣΑ ήταν στο 6,6%. Για το 2015, προβλέπεται ότι τα έσοδα από ΦΠΑ θα φτάσουν στο 

7,8%, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό (σ.σ. προβλέπονται έσοδα 14,4 

δισ. ευρώ με το ΑΕΠ στα 185 δισ. ευρώ). Αυτή θα είναι μια επίδοση υψηλότερη από τις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία 

4. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους τέσσερις υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην 

Ευρώπη, ενώ ο ΟΟΣΑ μας κατατάσσει στις πρώτες 10 χώρες μεταξύ των 34 χωρών-

μελών του Οργανισμού, βάσει κεντρικού συντελεστή με διαφορά τεσσάρων μονάδων 

(23% έναντι 19%) από τον μέσο όρο. 

  

4.4 Αντικείμενο του Φόρου 

 

1. Αντικείμενο του φόρου είναι:  

α)Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή 

αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, 

β)η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, 

γ)η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό 

της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μη 

υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο 

εγκατεστημένος σε άλλο κράτος- μέλος, ενεργεί νε αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται 

από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του 

άρθρου 13. Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται 

στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας 

προσώπου, 

δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που 

πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11. 
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2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται: 

α)ως <<εσωτερικό της χώρας>> η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους, 

β)ως <<έδαφος της κοινότητας>> και ως <<τρίτο έδαφος>> (Γκλεζάκος, 2008). 

  

4.5 Υποκείμενοι στο Φόρο 

 

1. Στο φόρο υπόκειται: 

α)κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί 

κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, 

τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, 

β)κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 

μεταφορικού μέσου το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος- μέλος. 

γ)κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με 

δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

δ)η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η 

κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για 

τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 και 7. 

Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητα οι 

μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση 

εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον 

αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 

2. Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών που ενεργούν κατά την  εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν 

εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εντούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως 

υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους 

οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την 

ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται 

του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες. 
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3. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 

διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια 

εξουσία (Γκλεζάκος, 2008). 

  

4.6 Συντελεστές Φ.Π.Α. 

 

4.6.1 Η Πορεία των Συντελεστών 

 

Πίνακας 1.1 Φορολογικοί  Συντελεστές  στη  Λοιπή  Ελλάδα 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛ

ΟΣ 

ΚΑΝΟ

ΝΙΚΟΣ 

ΧΑΜΗΛ

ΟΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝ

ΟΣ 

01/01/1987 31/12/1987 36% 18% 6% 3% 

01/01/1988 27/04/1990 36% 16% 6% 3% 

28/04/1990 07/08/1992 36% 18% 8% 4% 

08/08/1992 31/03/2005  18% 8% 4% 

01/04/2005 14/03/2010  19% 9% 4,5% 

15/03/2010 30/06/2010  21% 10% 5% 

01/07/2010 31/12/2010  23% 11% 5,5% 

01/01/2011   23% 13% 6,5% 
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Πίνακας  1.2  Φορολογικοί  Συντελεστές  Στα  Νησιά  Του  Αιγαίου 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΠΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ 

01/01/1987 31/12/1987 31% 13% 4% 2% 

01/01/1988 27/04/1990 31% 11% 4% 2% 

28/04/1990 07/08/1992 25% 13% 6% 3% 

08/08/1992 31/03/2005  13% 6% 3% 

01/04/2005 14/03/2010  13% 6% 3% 

15/03/2010 30/06/2010  15% 7% 4% 

01/07/2010 31/12/2010  16% 8% 4% 

01/01/2011   16% 9% 5% 

 

4.6.2 Κανονικός Συντελεστής (23%) 

 

Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη 

φορολογητέα αξία (Γκλεζάκος, 2008). 

 

4.6.3 Χαμηλός Συντελεστής (13%) 

 

Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα αναφέρουμε παρακάτω ο συντελεστής 

του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). Τα αγαθά και υπηρεσίες που 

φορολογούνται με δεκατρία τις εκατό (13%) είναι όσα δεν ανήκουν στο 23% και στο 6,5% 

(Γκλεζάκος, 2008). 
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4.6.4 Μειωμένος Συντελεστής (6,5%) 

 

Ωστόσο υπάρχει και ο μειωμένος συντελεστής που ορίζεται σε έξι μίση  τοις εκατό (6,5%) 

για βιβλία της Δ.Κ. 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της Δ.Κ. 4902 ο 

συντελεστής μειώνεται κατά 50% του χαμηλού συντελεστή επίσης για εισιτήρια θεατρικών 

παραστάσεων ο συντελεστής μειώνεται κατά 50% του χαμηλού συντελεστή. Ακόμη για 

βιβλία με εικόνες Δ.Κ. 4903, φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των Δ.Κ. 3003 και 

3004, εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου Δ.Κ. 3003 και 3004, εμβόλια για την ιατρική 

του ανθρώπου Δ.Κ. 3002, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και οι υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, 

κατασκήνωση και κάμπινγκ ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%. Για αυτές τις 

περιπτώσεις προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής μειωμένου συντελεστή και προκειμένου για 

τα νησιά του Αιγαίου 5% (Γκλεζάκος, 2008). 

 

4.6.5 Για τα Νησιά 

 

Για τα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου 

Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά 

τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος 

γίνεται απαιτητός: 

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι 

εγκαταστημένος στα νησιά αυτά, 

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο ή προς 

μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, 

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο 

νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια ενδοκοινοτικής 

απόκτησης αγαθών, 

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για καπνοβιομηχανικά προϊόντα και 

τα μεταφορικά μέσα. 
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Η μείωση αυτή ισχύει και για υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτήν 

από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι 

εγκαταστημένος στην περιοχή αυτή. 

Οι συντελεστές που προκύπτουν από την πιο πάνω μείωση στρογγυλοποιούνται στην 

πλησιέστερη ακέραιη μονάδα (Γκλεζάκος, 2008). 

 

4.6.6 Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ στην Ε.Ε. 

 

Το ισχύον καθεστώς δεν κατατάσσει την Ελλάδα στις «εξαιρέσεις» της Ευρώπης, καθώς 

ειδικά η Νότια Ευρώπη είναι γεμάτη από «φορολογικούς παραδείσους ΦΠΑ», ενώ πολλές 

χώρες πριμοδοτούν ευαίσθητους κλάδους για την οικονομία τους με χαμηλούς συντελεστές, 

οι οποίοι είναι χαμηλότεροι ακόμη και από το 5%. 

  Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία 

και Μεγάλη Βρετανία είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν ευνοϊκά 

καθεστώτα επιβολής ΦΠΑ βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, όπως προκύπτει από έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τις 1/1/2015 και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική 

χώρα που διαφοροποιεί τους φορολογικούς συντελεστές και με βάση στοιχεία εντοπιότητας. 

Δεκάδες χώρες εφαρμόζουν μειωμένους (υπερχαμηλούς) συντελεστές, αντίστοιχους 

με το 6,5% που ισχύει στην Ελλάδα. Η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστές 2,1% και 5,5%, η 

Ισπανία 4% όπως και η Ιταλία, το Λουξεμβούργο 3%, ενώ πολλές χώρες βρίσκονται στο 5% 

(Πολωνία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ.). 

Ευρωπαϊκά παραδείγματα: 

Η Πορτογαλία εφαρμόζει μειωμένους συντελεστές τόσο στον «τουριστικό 

παράδεισο» της Μαδέρας (5%, 12%, 22%) όσο και στις Αζόρες (5%, 10%, 18%). Οι 

συντελεστές φτάνουν να είναι μειωμένοι ακόμη και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. 

Η Ισπανία έχει αναπτύξει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στις Κανάριες Νήσους, στη 

Θέουτα και στη Μελίγια, περιοχές στις οποίες δεν επιβάλλεται καθόλου ΦΠΑ. 

Η περιοχή του Λιβίνιο στην Ιταλία αποτελεί «παράδεισο του ΦΠΑ» από τον 16ο 

αιώνα, καθώς ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν επιβάλλεται καν. Η Καμπιόνε ντ' Ιταλία, 

δήμος της επαρχίας του Κόμο, είναι γνωστή πόλη επίσης για τον μηδενικό ΦΠΑ, ενώ 



34 
 

αντίστοιχα, βάσει της κοινοτικής οδηγίας του ΦΠΑ θεωρούνται «τρίτα εδάφη», τα οποία δεν 

υπόκεινται σε ΦΠΑ, τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο. 

Η Γερμανία δεν επιβάλλει καθόλου ΦΠΑ στη νήσο της Ελιγολάνδης. Αν και 

κατοικείται από μόλις 1.500 κατοίκους, θεωρείται ένα από τα γνωστότερα Duty Free στην 

Ευρώπη, καθώς τα πλοία από και προς τη στεριά περνούν μέσα από τα διεθνή ύδατα. Πόλη 

1.500 κατοίκων με μηδενικό ΦΠΑ είναι και το Μπίσινγκεν στα γερμανοελβετικά σύνορα. 

Στη Δανία, τα νησιά Φερόες και η Γροιλανδία δεν θεωρούνται έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ στις συγκεκριμένες δύο περιοχές. 

Στη Γαλλία υπάρχει ειδικό καθεστώς στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα πλην της 

Γαλλικής Γουιάνας, δηλαδή σε Γουαδελούπη, Μαγιότα, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν. 

Εφαρμόζονται συντελεστές της τάξεως του 2,1% και 8,5%. Στην Κορσική εφαρμόζονται 

συντελεστές ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που κυμαίνονται από 0,9% έως 20%. 

«Εδαφικές προσαρμογές», όπως λέγονται, ισχύουν επίσης σε περιοχές της Κύπρου 

(Δεκέλεια και Ακρωτήρι) όπως και στις νήσους Ωλάντ που βρίσκονται στη Φινλανδία. Η 

Αυστρία εφαρμόζει ειδικό συντελεστή 19% στο Junkholz και στο Mittelberg (Κορκίδης, 

08/05/2015). 

 

4.7 Παραδόσεις Αγαθών  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5  

1)Παράδοση αγαθού θεωρείται, κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο, 

το δικαίωμα να διαθέτει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και ακίνητα του άρθρου 6. 

Εξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το 

ψύχος και παρόμοια αγαθά. 

Προϋποθέσεις παράδοσης 

Για να αποτελέσει φορολογητέα πράξη η παράδοση αγαθών, θα πρέπει να υπάρχουν 

οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Να πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο μέσα στα πλαίσια της οικονομικής του 

δραστηριότητας. 
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β) Να υπάρχει σύμβαση αμφοτεροβαρής μεταβιβαστική της κυριότητας. 

Στην κατηγορία των συμβάσεων αυτών περιλαμβάνονται: 

βα) Η πώληση. Ο τρόπος πληρωμής (μετρητοίς ή επί πιστώσει), δεν ενδιαφέρει για την 

επιβολή του φόρου. 

ββ) Η ανταλλαγή. Στην ανταλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα δύο παραδόσεις, οι οποίες 

και φορολογούνται χωριστά, με την προϋπόθεση ότι αυτός που ενεργεί την παράδοση κάθε 

φορά είναι υποκείμενος στο φόρο. 

βγ) Αντί καταβολής δόση πράγματος. Πρόκειται για τη σύμβαση, με την οποία ο δανειστής 

αποδέχεται, αντί της αρχικής καταβολής του οφειλέτη, άλλη παροχή και συγκεκριμένα τη 

δόση πράγματος. Και η πράξη αυτή φορολογείται ως παράδοση αγαθού. 

γ) Θέση των μεταβιβαζόμενων αγαθών στη διάθεση του λήπτη. Ως θέση των αγαθών στη 

διάθεση του λήπτη, θεωρείται η παράδοση της νομής του αγαθού, δηλαδή ο αποκτών να 

μπορεί να ασκήσει εξουσία κυρίου σ’ αυτό.  

Η υλική παράδοση του αγαθού προς τον αποκτώντα δεν είναι προϋπόθεση για τη 

φορολόγηση της παράδοσης. Ακόμη και στην περίπτωση που συμφωνείται μεταξύ των 

συμβαλλομένων, να παραμείνει το αγαθό στην κατοχή του μεταβιβάζοντος π.χ. ως μισθωτής, 

συντελείται παράδοση αγαθού. 

2) Παράδοση αγαθών έχουμε όταν ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί αγορές ή πωλήσεις 

αγαθών ανάμεσα σ’ αυτόν και τον παραγγελέα. 

3) Πώληση αγαθών με παρακράτηση της κυριότητας.  

Η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την 

αποπληρωμή του τμήματος, αποτελεί φορολογητέα παράδοση αγαθών, κατά το χρόνο που το 

αγαθό έχουν τεθεί στη διάθεση του λήπτη. 

4) Μεταβίβαση της κυριότητας αγαθού με αποζημίωση κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή 

στον όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου. 

5) Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής. 

Η μεταβίβαση αγαθών μια επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής, δε 

θεωρείται ως παράδοση αγαθών και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στο φόρο, εφόσον 

συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 
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α) η μεταβίβαση αφορά ολόκληρη την επιχείρηση, ή ολόκληρο κλάδο ή μέρος αυτής, 

περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων αυτής 

β) πρόκειται για μεταβίβαση από επαχθή ή χαριστική αιτία ή και υπό μορφή εισφοράς σε 

υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο 

γ) ύπαρξη επιχείρησης σε λειτουργία 

δ) μεταβίβαση γίνεται προς επιχείρηση, η οποία επίσης ενεργεί πράξεις, για τις οποίες της 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. 

  

4.8 Παράδοση Ακινήτων  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 

Οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που αναφέρονται στις παραδόσεις ακινήτων, υπάρχουν στο 

άρθρο αυτό, από της εφαρμογής του ΦΠΑ και είχαν τεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

Ν. 1642/86. 

Όμως από τις διατάξεις αυτές, ίσχυαν από 1/1/1987 μόνο οι διατάξεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκτός από την περίπτωση α΄, αυτές δηλαδή που αναφέρονταν 

στην εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα με μίσθωση έργου, ενώ είχαν ανασταλεί 

επανειλημμένα, με διάφορους νόμους, η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005 τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν οι διατάξεις αυτές και ετέθησαν σε εφαρμογή από 1/1/2006 όλες οι 

διατάξεις που αναφέρονταν στην παράδοση ακινήτων που υπήρχαν σε αναστολή (Σχετικές 

οδηγίες ΠΟΛ 1083/06 και 1049/07). 

Έτσι από 1/1/2006 έχουμε την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6.               

Αυτονόητο είναι ότι οι παραδόσεις ακινήτων οι οποίες υπάγονται σε Φ.Π.Α. δεν υπάγονται 

ταυτόχρονα και σε φόρο μεταβίβασης (ΦΜΑ). 

1)Η παράδοση ακινήτου γίνεται με την μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων 

(δηλαδή  κτίσματα και κατασκευές που συνδέονται με το έδαφος ή το κτίσμα κατά σταθερό 

και μόνιμο τρόπο είτε αυτό είναι ολοκληρωμένο είτε όχι) ή τμημάτων τους και του οικοπέδου 
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που μεταβιβάζεται μαζί με το κτίριο ως ενιαία ιδιοκτησία. και εφαρμόζεται το αμάχητο 

τεκμήριο για την φορολογία μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον η φορολογία γίνεται πριν από 

την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά. 

Για την εφαρμογή του νόμου θεωρούνται: 

Ως πρώτη εγκατάσταση νοείται οποιοσδήποτε τρόπος χρησιμοποίησης του ακινήτου 

(πχ. ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μίσθωση κτλ). Επίσης, θεωρείται παράδοση ακινήτου και η 

μεταβίβαση ιδανικών μεριδίων οικοπέδου όπου εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του 

αποπερατωμένου ακινήτου, εφόσον η μεταβίβαση γίνει πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ 

αυτά. Δηλαδή η παράδοση ακινήτων από τα σχέδια του εργολάβου-κατασκευαστή ακόμη και 

στην περίπτωση που δεν υφίσταται αυτό το ακίνητο κατά την παράδοσή του, θεωρείται ότι 

παραδίδεται περατωμένο το ακίνητο μαζί με το οικόπεδο. 

Να επισημάνουμε ότι από μόνη της η μεταβίβαση οικοπέδου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Για να 

υπαχθεί η μεταβίβαση σε ΦΠΑ προϋποθέτει αυτή να γίνει με επαχθή αίτια, από άτομο που 

υπόκειται σε ΦΠΑ και ενεργεί με την οικονομική του δραστηριότητα και πριν υπάρξει η 

πρώτη εγκατάσταση του ακινήτου. 

2) ότι μεταβιβάζεται η ψιλή κυριότητα, η σύσταση ή η παραίτηση δικαιώματος προσωπικής 

δουλειάς ή το δικαίωμα άσκησης της επικαρπίας του ακινήτου. Ακόμη, και όταν εκτελούνται 

εργασίες στο ακίνητο με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα το ποιος προμηθεύεται τα υλικά. 

Εργασίες τέτοιου είδους είναι οι εκσκαφές, κατασκευές οικοδομών, γεφυρών, εργολαβίες 

δημόσιων έργων, κτλ. 

3)Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή δυο φόρων στο ίδιο ακίνητο, 

συνεπώς όταν έχουμε επιβολή ΦΠΑ δεν επιβάλλεται ΦΜΑ (φόρος μεταβίβαση ακινήτου) και 

το αντίστροφο. 

4) η άδεια κατασκευής των ακινήτων έχει εκδοθεί από την 01/01/2006 και έπειτα, όπου και 

υπάγονται σε ΦΠΑ οι μεταβιβάσεις αυτές, αλλά και όσων ενώ η άδεια κατασκευής δεν έχει 

εκδοθεί μετά το 2006 έχει παρόλα αυτά αναθεωρηθεί από την01/01/2006 και μετά υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι εργασίες κατασκευής πριν την ημερομηνία 

αναθεώρησης. Εξαίρεση αυτού, από την υπαγωγή δηλαδή στο ΦΠΑ, μπορεί να χορηγηθεί σε 

κάποιους έπειτα από αίτησή τους και τηρώντας τους όρους και τις διαδικασίες της ΑΥΟ 

ΠΟΛ 1038/06 και ΠΟΛ 1066/06, εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία 

και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής πριν την  

25/11/2005. Εξαίρεση αποτελεί και η πώληση που θα γίνει στην περίπτωση παράδοσης 

ακινήτου Α' κατοικίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται και από τον ΦΜΑ καθώς θα 
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καταβληθεί ο ανάλογος ΦΜΑ σε περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλον ποσό από το όριο της 

απαλλαγής της αξίας του αγοραζόμενου ακινήτου. 

 

4.9 Πράξεις Θεωρούμενες ως Παράδοση Αγαθών  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 7, στο φόρο υπόκεινται επίσης και ορισμένες πράξεις, οι οποίες αν και 

δε συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να θωρηθούν φορολογητέες παραδόσεις (δεν 

υπάρχει αντάλλαγμα ή δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών), 

εντούτοις από το νόμο θεωρούνται ως οιονεί παραδόσεις αγαθών. 

Πρόκειται για τις καλούμενες ¨αυτοπαραδόσεις¨ αγαθών, οι οποίες υπάγονται στο φόρο για 

την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αφενός, αλλά και στην 

εξασφάλιση της αρχής της επιβολής του ΦΠΑ κατά τη διάθεση των αγαθών στον τελικό 

καταναλωτή. 

 

1.Διάθεση αγαθών επιχείρησης για τις ανάγκες της, όταν γι’ αυτά δεν παρέχεται δικαίωμα 

έκπτωσης του φόρου εισροών. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, δεν παρέχεται δικαίωμα 

έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την δαπάνη: 

α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων 

β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, 

εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων 

γ) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 

χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών 

ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. 

Αν μια επιχείρηση που, παράγει, κατασκευάζει ή εμπορεύεται αυτά τα αγαθά, διαθέτει 

ορισμένα από τα αγαθά για κάλυψη αναγκών της ίδιας της επιχείρησης π.χ. διάθεση ΕΙΧ 

αυτοκίνητου για τη μετακίνηση των πωλητών της, από επιχείρηση κατασκευής αυτοκινήτων, 

υποχρεούται να επιβάλει φόρο στη διάθεση αυτή, ώστε να εξομοιωθεί με μια επιχείρηση που, 

αν αγόραζε τα ίδια αγαθά, δε θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. 

 

2) Διάθεση αγαθών σε απαλλασσόμενη δραστηριότητα. 

 

3) Δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση. 
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4) Δώρα μικρής αξίας και δείγματα. 

 

5) Ιδιοκατοίκηση, μίσθωση ή χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό των ακινήτων που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6. 

 

6) Περιέλευση αγαθών της επιχείρησης στον υποκείμενο ή ανάληψη μερίδας σε αγαθά. 

 

7) Αυτοπαραδόσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

8) Έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης. Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης αγαθών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού (αυτοπαραδόσεις), εκτός από την περίπτωση 

αυτοπαράδοσης καινούργιων ακινήτων, εκδίδεται υποχρεωτικά ειδικό στοιχείο 

αυτοπαράδοσης, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου, ορίζεται από την ΑΥΟ Π. 

7475/791/7.11.86. Με την απόφαση αυτή προβλέπεται υποχρέωση έκδοσης του στοιχείου 

αυτού για τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο ανήκει στο κανονικό 

καθεστώς και κατά την απόκτηση των αγαθών είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. 

 

9) Μετακινήσεις αγαθών προς άλλο κράτος-μέλος. 

 

Πρόκειται στην ουσία για δύο κατηγορίες μετακινήσεων αγαθών: 

α) μετακινήσεις αγαθών, τα οποία αποθεματοποιούνται στο άλλο κράτος-μέλος, με σκοπό τη 

μεταγενέστερη πώληση, και 

β) μετακινήσεις επενδυτικών αγαθών, που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκαταστημάτων ή 

μεταξύ έδρας και υποκαταστήματος. 

 

4.10 Παροχή Υπηρεσιών 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, πράξεις παροχής υπηρεσιών είναι όσες δεν χαρακτηρίζονται ως 

παράδοση αγαθών. 

Στις πράξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται και: 

α) Η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού. 

β) Η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης. 
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γ) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και 

παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και 

τροχόσπιτων. 

δ) Η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκεδάσεως και 

παρόμοιες για επιτόπια κατανάλωση. 

ε) Η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο 

όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου. 

στ) Η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή 

υποκείμενο στο φόρο και για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων π.χ. η μίσθωση 

βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. 

ζ) Οι εργασίες φασόν επί ενσωμάτων κινητών αγαθών. 

η) Μεσολάβηση σε παροχή υπηρεσιών. Στην περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο 

μεσολαβεί, ενεργώντας στο όνομά του και για λογαριασμό άλλου προσώπου, σε παροχή 

υπηρεσιών θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές. 

 

4.11 Πράξεις Θεωρούμενες ως Παροχή Υπηρεσιών  
 

Όπως για τις πράξεις που θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών, έτσι και για τις παροχές 

υπηρεσιών, υπάγονται στο φόρο ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες κατά πλάσμα του νόμου 

θεωρούνται ως φορολογητέες παροχές υπηρεσιών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, όπως και στις 

αυτοπαραδόσεις αγαθών, εκδίδεται από τον υποκείμενο στο φόρο το στοιχείο 

αυτοπαράδοσης (Άρθρο 9). 

 

1)Χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησης για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση.  

 

Ο λόγος που επιβάλλεται η φορολόγηση αυτή είναι, ότι για όλες τις υπηρεσίες αυτές, 

έχει εκπεστεί ο φόρος των αγαθών, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται, ο δε υποκείμενος 

στο φόρο ενεργεί ως τελικός λήπτης υπηρεσιών. Η φορολογητέα αξία στην περίπτωση αυτή 

συνίσταται από το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στις υπηρεσίες αυτές. 

 

2) Παροχή υπηρεσιών για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση. 
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Η παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του επιχειρηματία ή για τις ανάγκες του 

προσωπικού του ή γενικά η δωρεάν παροχή υπηρεσιών, για σκοπούς ξένους προς την 

επιχείρηση, συνιστά φορολογητέα πράξη παροχής υπηρεσιών, με φορολογητέα αξία και στην 

περίπτωση αυτή, το σύνολο των εξόδων που αναλογεί στις υπηρεσίες αυτές (άρθρο 19 

παράγραφος 2 περίπτωση β΄). 

Το σύνολο εξόδων στην περίπτωση αυτή, μπορεί να θεωρηθεί η κανονική αξία των 

υπηρεσιών αυτών μετά την αφαίρεση του μεικτού κέρδους, του γενικά πραγματοποιεί η 

επιχείρηση. 

 

3) Η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης του ή για κάποια 

προσωπική του δραστηριότητα που απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον αφορούν υπηρεσίες 

που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης από τον φόρο και αυτός που λαμβάνει την υπηρεσία είναι 

υποκείμενος στο φόρο. Στις υπηρεσίες που δεν δικαιούται έκπτωση ανήκουν οι δαπάνες 

δεξιώσεων, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, στέγασης, ψυχαγωγίας για το προσωπικό και επισκευής 

και συντήρησης ή μίσθωσης γενικά των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης έως 9 

θέσεις, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών κ.α. 

 

4.12 Εισαγωγή Αγαθών  

 

Μετά τις 1.1.93, ως εισαγωγή αγαθών θεωρείται (Άρθρο 10): 

α) Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία δεν προέρχονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ούτε είναι υπό ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή χωρίς δασμούς, εισφορές και άλλες 

δασμολογικές επιβαρύνσεις. 

 

β) Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας που προέρχονται από τρίτες χώρες. 

Με τις διατάξεις αυτές θεωρείται εισαγωγή αγαθών: 

 Το Άγιο όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

 Τα Υπερπόντια Διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας, και 

 Τα Κανάρια Νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας 

 Άαλαντ Νησιά της Φιλανδικής Δημοκρατίας. 

Τα εδάφη αυτά ανήκουν στο τελωνειακό έδαφος των κρατών-μελών και, κατ’ επέκταση, 

στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά εξαιρούνται από το έδαφος στο οποίο 

επιβάλλεται ΦΠΑ. 
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Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόμενων, από άλλες περιοχές τρίτων 

χωρών, με τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνίες τελωνιακής σύνδεσης και τα προϊόντα έχουν 

τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

 

γ) Θεωρείται ότι εισάγονται αγαθά στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 2, όταν αυτά κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε ανάλωση 

ήταν εντός του εσωτερικού της χώρας, εξαιρουμένου του Αγίου Όρους το οποίο θεωρείται ως 

Τρίτη χώρα. 

 

δ) Τα αγαθά που προέρχονται από τρίτες χώρες προς την Κοινότητα χώρες, εισέρχονται στην 

Κοινότητα (Ελλάδα, ή άλλο κράτος – μέλος) και από το χρόνο της εισόδου των, θέτονται σε 

κάποιο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς, από αυτά που προβλέπονται από τις κοινοτικές 

διατάξεις, δε φορολογούνται, καθόσον τα αγαθά αυτά συνεχίζουν να είναι ¨υποκείμενα¨ και 

κατά το χρόνο αυτό δεν έχουν ακόμη εισαχθεί, δηλαδή δεν θέτονται σε ανάλωση. Για τα 

αγαθά αυτά θεωρείται ότι συντελείται εισαγωγή, εάν και κατά το χρόνο, που τα αγαθά 

εξέλθουν από τα καθεστώτα, εντός του εσωτερικού της χώρας. 

 

4.13 Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών  

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας, ως ενός 

ενιαίου εσωτερικού χώρου, όπου η κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρεσιών, των προσώπων 

και των κεφαλαίων είναι ελεύθερη, τελική επιδίωξη της Κοινότητας, όσον αφορά στις 

συναλλαγές μεταξύ των κρατών – μελών, είναι η επιβολή του ΦΠΑ στο κράτος – μέλος 

προέλευσης των αγαθών και όχι στο κράτος – μέλος κατανάλωσης. 

Η εφαρμογή της αρχής αυτής προϋποθέτει τη δημιουργία ενός συστήματος 

συμψηφισμού του ΦΠΑ, ώστε να μη θίγει η αρχή της απόδοσης των φορολογικών εσόδων 

που αντιστοιχούν στην τελική κατανάλωση, στο κράτος – μέλος εντός του οποίου 

πραγματοποιείται η τελική αυτή κατανάλωση. 

Επειδή η απότομη μετάβαση στο οριστικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών 

στη χώρα προέλευσης, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει χωρίς κλυδωνισμούς των οικονομιών 

των κρατών – μελών, καθιερώθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών είναι η φορολογητέα πράξη, η οποία έχει 

αντικαταστήσει την εισαγωγή αγαθών από άλλα κράτη – μέλη στην Ελλάδα. 
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Αυτή η κατηγορία φορολογητέων πράξεων η οποία υπάγεται στο φόρο από 1.1.93, 

υιοθετήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ δεδομένου 

ότι, από την 1.1.93 καταργήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις και οι έλεγχοι, όσον αφορά τη 

διακίνηση αγαθών μεταξύ των κρατών – μελών της Κοινότητας. 

Με την καθιέρωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης ως φορολογητέας πράξης, 

επιτυγχάνεται ο στόχος της κατάργησης των έλεγχων και διατυπώσεων κατά τη διέλευση των 

αγαθών από τα εσωτερικά σύνορα των κρατών – μελών, ενώ παράλληλα διατηρείται η αρχή 

της φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών στη χώρα κατανάλωσης. 

 

Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη, με την οποία αποκτά 

κάποιο πρόσωπο το δικαίωμα να διαθέτει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία 

αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον πωλητή ή τον αγοραστή, ή από άλλο πρόσωπο που 

ενεργεί για λογαριασμό των προσώπων αυτών, από άλλο κράτος – μέλος προς το εσωτερικό 

της χώρας (Άρθρο 11). 

 

Δε θωρούνται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών: 

1) Πράξεις προερχόμενες από αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου41 

2) Πράξεις παραδόσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 

υποκείμενο στο φόρο και δεν το παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης 

3) Πράξεις που πραγματοποιούνται από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, με την 

προϋπόθεση ότι το ύψος των συναλλαγών αυτών (χωρίς τον ΦΠΑ) που οφείλεται στο 

άλλο κράτος μέλος δε ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ στις δύο τελευταίες περιόδους. 

Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι πράξεις αφορούν καινούργια 

μεταφορικά και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ανεξάρτητα 

την ιδιότητα του φορέα που εκτελεί την πράξη θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή 

(Πλουμάκης Α., 2014) 

Υπάρχουν περιπτώσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης όπου η ενδοκοινοτική απόκτηση 

τηρείται υπό προϋποθέσεις: 

1. Το δημόσιο, οι δήμοι ή Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Απαλλασσόμενο πρόσωπο ή μη υποκείμενα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ πρόσωπα 

3. Οποιαδήποτε πρόσωπο αγοράζει καινούριο μεταφορικό μέσο. 

Με βάση τα ιδιότητες της συναλλαγής μπορούμε να διακρίνουμε τις ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις σε: 
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1. Απλές αποκτήσεις 

2. Τριγωνικές αποκτήσεις 

3. Απόκτηση αγαθών με ειδικό φόρο καταναλωτή 

4. Απόκτηση Μεταφορικών Μέσων 

5. Μεταφορά αγαθών κοινοτική επιχείρηση στην Ελλάδα 

Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης από έλληνα υποκείμενο στο κανονικό 

καθεστώς ή από άλλο πρόσωπο από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, προβλέπονται 

ορισμένες τόσο από το κοινοτικό όσο από το εθνικό φορολογικό δίκαιο οι εξής υποχρεώσεις 

που πρέπει να εκπληρώνονται: 

1. Εγγραφή στο σύστημα VIES 

2. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

3. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (Listing) 

4. Δήλωση INTRASTAT άφιξης 

 

4.13.1 Εγγραφή στο Σύστημα VIES 
 

Το VIES είναι σύστημα ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Vat Information 

Exchange System). Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί από το 1993 με 

τον οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα κράτη – μέλη. 

Βασίζεται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που έχει στη διάθεση της κάθε 

φορολογική διοίκηση, αφού έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των άλλων κρατών – 

μελών. Σε κάθε κράτος – μέλος υπάρχει ένα κεντρικό μητρώο υποκείμενων στο ΦΠΑ, το 

οποίο περιλαμβάνει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διενεργούν ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές. 

Η μόνη πληροφορία που διατίθεται αφορά την εγκυρότητα του αριθμού μητρώου 

ΦΠΑ. Δεν διατίθεται καμία άλλη πληροφορία (όνομα, διεύθυνση κλπ).  

Το μητρώο αυτό είναι δυναμικό και εμπλουτίζεται με τους νέους υποκείμενους που 

αρχίζουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με την εγγραφή στο σύστημα ο υποκείμενος λαμβάνει 

τον «Ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ», τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί σε κάθε ενδοκοινοτική 

συναλλαγή. 
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Ο αριθμός αυτός για την Ελλάδα είναι ο ΑΦΜ με τον ειδικό κωδικό EL. Κάθε 

πρόσωπο που διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι υποχρεωμένο να αναγράφει στα 

στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό VIES του, καθώς επίσης και τον ΑΦΜ / ΦΠΑ του 

αντισυμβαλλόμενου με τον αντίστοιχο κωδικό που ισχύει για κάθε κράτος – μέλος. Στην 

περίπτωση που διενεργεί για πρώτη φορά ενδοκοινοτική απόκτηση έχει υποχρέωση εγγραφής 

στο σύστημα VIES. Η εγγραφή γίνεται στην αρμόδια ΔΥΟ με την υποβολή δήλωσης 

μεταβολών στο VIES. Με το σύστημα αυτό ο πωλητής έχει τη δυνατότητα αλλά και την 

υποχρέωση να ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ / ΦΠΑ του αγοραστή, τον τόπο 

εγκατάστασης του και κατά συνέπεια διασφαλίζεται ότι ο αγοραστής θα δηλώσει τη 

συναλλαγή σαν ενδοκοινοτική απόκτηση και θα φορολογηθεί στο κράτος – μέλος 

εγκατάστασης του. 

 

4.13.2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ 

 

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται από όλους τους υπόχρεους ΦΠΑ ανεξάρτητα εάν 

πραγματοποιούν ή όχι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Όσοι διενεργούν ενδοκοινοτικές είναι 

απαραίτητο να απεικονίζουν αυτές στην περιοδική τους δήλωση, επειδή οι δηλούμενες αξίες 

σε εθνικό επίπεδο διασταυρώνονται με τα στοιχεία που συλλέγονται σε κοινοτικό επίπεδο, 

ώστε να είναι εφικτός ο φορολογικός έλεγχος. 

Η υποβολή των δηλώσεων ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων 

ολοκληρώνεται σε 5 μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου 

με αρχή για τα ψηφία 1 ή 2. 

 α) την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή 

είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,  

β) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για 

υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4, 

γ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για 

υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6,  

δ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για 

υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,  

ε) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για 

υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0.  
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Για τις κοινοτικές αποκτήσεις οι καταχωρήσεις γίνονται στους κωδικούς 301-306 (η 

αξία) και 331-336 (το ΦΠΑ) του Πίνακα Βα και ταυτόχρονα τους κωδικούς 351-356 (η αξία) 

και 371-376 ( το ΦΠΑ) του Πίνακα Ββ. Επίσης αυτές καταχωρούνται στον κωδικό 341 του 

Πίνακα Βγ. 

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στη δήλωση της 

φορολογικής περιόδου που πραγματοποιήθηκε η απόκτηση, όπως και οι υπόλοιπες 

συναλλαγές. 

 

4.13.3 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Listing) 
 

Ο υποκείμενος στο φόρο όταν πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση έχει την υποχρέωση 

εκτός από τις σχετικές καταχωρίσεις στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, να υποβάλλει 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αποκτήσεων (Listing), τόσο για τις απλές αποκτήσεις όσο και για 

τις τριγωνικές από τα άλλα κράτη – μέλη. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων στην περίπτωση απόκτησης δειγμάτων χωρίς τιμολογούμενη αξία. Οι αξίες των 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καταχωρούνται στον πίνακα μειωμένες κατά το ποσό των 

εκπτώσεων ή επιστροφών. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός 

πίνακας. 

Υποχρέωση υποβολής υφίσταται από το ύψος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Δεν 

υπάρχει υποχρέωση υποβολής εάν σε κάποιο τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. 

Υποβάλλεται ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας 

τρίμηνης χρονικής περιόδου ( ΠΟΛ.1161 21/5/2002). 

 

4.13.4 Δήλωση INTRASTAT Άφιξης 
 

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και 

παραδόσεις ) που πραγματοποιούνται κάθε μήνα. Υποβάλλεται κάθε μήνα με καταληκτικές 

ημερομηνίες εκείνες των δηλώσεων ΦΠΑ. 
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Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/86, όπως ισχύει εφόσον: 

 Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι εγκατεστημένος 

σε Κράτος Μέλος της ΕΕ προς υποκείμενο άλλου Κράτους μέλους ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη ή μη ανταλλάγματος, όπως π.χ. στις περιπτώσεις αποστολής δώρων άνευ αξίας, 

δειγμάτων, πρώτων υλών για επεξεργασία κλπ. 

 Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση ης συναλλαγής 

και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, επισκευή, δείγμα, δώρο κλπ).Η 

επιχείρηση υπερβεί τα κατώφλια που έχουν ορισθεί από την Ε.Σ.Υ.Ε. 

 Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των 

άρθρων 36 και 36β, ήτοι: 

1.Των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και 

αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξία (αρθ. 36α, Ν. 1642/86). 

2. Των υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν πωλήσεις σε δημοπρασίες (αρθ. 36β, 

Ν.1642/86). 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat λειτουργεί με απόλυτη 

επιτυχία από τον Ιανουάριο του 2003 και εξυπηρετεί 77.042 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και 

7,062 λογιστές / λογιστικά γραφεία που έχουν υποβάλλει συνολικά 2.391.437 δηλώσεις. Η 

χρήση του συστήματος καλύπτει περίπου το 70% του συνόλου των υπόχρεων υποβολής 

δήλωσης Intrastat. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα επανασχεδιάστηκε και τροποποιήθηκε ώστε 

να μπορεί να καλύψει το σύνολο των επιχειρήσεων προσφέροντας παράλληλα ταχύτερο και 

πλουσιότερο περιβάλλον εργασίας στους χρήστες του. Αναλυτικότερα τα σημαντικότερα νέα 

χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής: 

 Χρήση πρωτοκόλλου SSL για όλες τις εργασίες που αφορούν έλεγχο ή 

επεξεργασία προσωπικών στοιχείων 

 Κατάργηση των popup παραθύρων σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής. 

 Αύξηση του ορίου εγγραφών με χειροκίνητη καταχώρηση σε 1.000 εγγραφές 

ανά δήλωση. 
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 Αύξηση του ορίου εγγραφών με χρήση αρχείου σε 50.000 εγγραφές ανά 

δήλωση. 

 Προβολή περιεχομένων δηλώσεων μέχρι 1.000 εγγραφές με δυνατότητα 

εκτύπωσης. 

 Απλούστευση διαχείρισης πελατών για τους λογιστές. 

 Ενσωμάτωση διαδικασιών επιβεβαίωσης για αποφυγή συνήθων παραδρομών 

από τους χρήστες. 

 

4.13.5 Ποια Είναι Η Φορολογητέα Αξία Στις Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 

Αγαθών 
 

Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που εκφράζονται σε ευρώ, ως φορολογητέα αξία 

λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών, 

δηλαδή η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή αν δεν υπάρχει τιμή 

αγοράς, τότε το κόστος των αγαθών κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών. 

Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα ως 

φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία εκείνη που προκύπτει με βάση την επόμενη τιμή 

πώλησης του συναλλάγματος της προτελευταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & 

ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τα έσοδα από φόρους στην Ελλάδα αλλά και στα 

υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ε. . Σ’ αυτό το σημείο θα χρειαστούμε τη βοήθεια του ελέγχου 

Harris – Tzavalis (1999). Ο έλεγχος αυτός έχει μια μηδενική μοναδιαία ρίζα σε σχέση με μια 

εναλλακτική λύση με μία μόνο στατική τιμή. Εκτιμά ότι ο αριθμός των χρονικών περιόδων 

υπό εξέταση είναι σταθερός και είναι σχεδιασμένος να εφαρμόζεται σε σύνολα δεδομένων τα 

οποία είναι σχετικά μικρά σε χρόνο (Τ) προκειμένου να παρέχει σχετικά ακριβείς διορθώσεις 

για μικρές τιμές.  

Για τον έλεγχο εύρεσης μοναδιαίας ρίζας σε διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών, 

οι Harris και Tzavalis (1999) εξέτασαν – πρότειναν το κάτωθι μοντέλο: 

                          (1) 

όπου: 

   : ντετερμινιστικές μεταβλητές 

   : διάνυσμα από σφάλματα τα οποία είναι κανονικά και ανεξάρτητα κατανεμημένα με 

μηδενικό μέσο και σταθερή διακύμανση (    iid (0,  ) 

    συντελεστής συσχέτισης Spearman (ρ) με: 

  
                

                     

 

 

Το t-statistic υπολογίζεται από τον κάτωθι τύπο: 

   

                
  

   
 
   

  
 

όπου: 
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   : OLS εκτίμηση (ελαχίστων τετραγώνων) του ρ. 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι όταν υπάρχουν σταθερές επιδράσεις και χρονική τάση στο μοντέλο, 

τότε: 

        
 

   
      

              

            
   

  

Harris – Tzavalis (1999) (hereafter HT) panel unit root test. 
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Διάγραμμα  1.1  Φορολογικά  Έσοδα  Για  Το  Χρονικό  Διάστημα  2005 - 2012 

 

Αναλύοντας το παραπάνω διάγραμμα που σχετίζεται με τα φορολογικά έσοδα των κρατών – 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστημα 2005 – 2012 παρατηρούμε τα εξής: 

 

1. Αυστρία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα μειώνονται το 2009 από 19,5% του 

ΑΕΠ που είχαν το 2008 στο 17,9% του ΑΕΠ. Αυτό ίσως να οφείλεται στην οικονομική κρίση 

που τότε ξεσπούσε στην Ευρώπη καθώς και για τα επόμενα χρόνια δηλαδή από το 2009 έως 

το 2011 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο το 2012 παρουσιάζει μια αύξηση των εσόδων 

από φόρους. 

2. Βέλγιο: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν μια πτωτική τάση με 

χειρότερη χρονιά αυτή του 2009 που τα φορολογικά έσοδα ήταν 23,3% του ΑΕΠ. Ωστόσο 

από το 2010 και μετέπειτα άρχισαν να αυξάνονται τα έσοδα από φόρους. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι το 2012 τα έσοδα ήταν 24,9% του ΑΕΠ. 

3. Βουλγαρία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα από το 2005 έως το 2009 

παρουσιάζουν μια πτωτική τάση με χειρότερη χρονιά αυτή του 2009 που ήταν τα έσοδα από 
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φόρους 23,3% σε σχέση με το ΑΕΠ. Ωστόσο από το 2010 και ύστερα παρουσιάζουν 

αυξητική τάση τα έσοδα από φόρους. 

4. Κροατία: Παρατηρούμε πως τα έσοδα κυμαίνονται σε σταθερούς ρυθμούς. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι για τη Κροατία χειρότερη χρονιά στο διάστημα που εξετάζουμε είναι το 2011 

που τα έσοδα από φόρους σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας ήταν 18,5%. Ωστόσο το 2012 

παρουσιάζει αύξηση των εσόδων από φόρους. 

5. Κύπρος: Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Από το 2005 έως το 2008 

είχε μια ανοδική πορεία στα έσοδα της από φόρους. Ωστόσο το 2009 τα έσοδα από φόρους 

μειώθηκαν σημαντικά και τα επόμενα χρόνια συνέχισε η ίδια πτωτική πορεία. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα φορολογικά έσοδα το 2008 ήταν 51% και το 2009 25,8%.  

6. Τσέχικη Δημοκρατία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της χώρας παρουσιάζουν 

μια σημαντική πτώση το 2009 ωστόσο από τον επόμενο χρόνο αυξάνονται συνεχώς. 

7. Δανία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Δανίας παρουσιάζουν μια σχετική 

σταθερή πορεία με καλύτερη χρονιά το 2007 όπου τα φορολογικά έσοδα της χώρας σε σχέση 

με το ΑΕΠ της είναι 34,9% και χειρότερη το 2010 όπου ήταν 32,2%. Αυτί ίσως να οφείλεται 

και στην οικονομική κρίση που επηρέασε σημαντικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

8. Εσθονία: Παρατηρούμε μια σημαντική πτώση των φορολογικών εσόδων της χώρας σε 

σχέση με το ΑΕΠ το 2008 από 16,2% που είχε το 2007 το 2008 εμφανίζει φορολογικά έσοδα 

14,7%. Ωστόσο τα επόμενα χρόνια παρουσιάζουν ανοδική πορεία. 

9. Φιλανδία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το ΑΕΠ της Φιλανδίας 

παρουσιάζουν μια πτωτική τάση με σημαντικότερη το 2010 που ήταν 18,4% ωστόσο από το 

2011 εμφανίζει αύξηση των φορολογικών της εσόδων. 

10. Γαλλία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν το 2009 να εμφανίζουν 

μια πτώση καθώς είναι 19,5% ενώ το προηγούμενο έτος ήταν 21%. Ωστόσο από το 2010 και 

έπειτα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα φορολογικά έσοδα της χώρας. 

11. Γερμανία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Γερμανία σε σχέση με το ΑΕΠ 

της παρουσιάζουν μια σταθερή ανοδική πορεία. 

12. Ελλάδα: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας κυμαίνονται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα ωστόσο εμφανίζει μια ραγδαία αύξηση των εσόδων της το 2011 έως το 2012. 
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13. Ουγγαρία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Ουγγαρίας σε σχέση με το ΑΕΠ 

της ενώ παρουσίαζαν ανοδική πορεία το 2011 εμφανίζει μια πτώση ωστόσο συνεχίζουν την 

αυξητική πορεία από τον επόμενο χρόνο. 

14. Ιρλανδία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα σε σχέση με τον ΑΕΠ της χώρας 

εμφανίζουν μια πτωτική τάση με μικρά σημεία ανάκαμψης το 2012. 

15. Ιταλία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Ιταλίας εμφανίζουν ανοδική πορεία 

από έτος σε έτος.  

16. Λετονία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Λετονίας παρουσιάζουν μια 

πτωτική τάση που δείχνει να αλλάζει το 2011 και να εμφανίζει δείγματα ανόδου δηλαδή 

αύξηση των εσόδων. 

17. Λιθουανία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Λιθουανίας σε σχέση με το ΑΕΠ 

της χώρας εμφανίζουν μια πτωτική πορεία στο διάγραμμα. 

18. Λουξεμβούργο: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της χώρας σε σχέση με το ΑΕΠ 

της παρουσιάζουν μια ασταθή πορεία δηλαδή πότε αυξάνονται και πότε μειώνονται ωστόσο 

το 2012 αυξήθηκαν σημαντικά. 

19. Μάλτα: Η Μάλτα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 οπότε το 2005 τα έσοδα 

από φόρους σε σχέση με το ΑΕΠ της ήταν 60,8% τα απόμενα δύο χρόνια συνέχισε αυξητική 

πορεία στα έσοδα από φόρους ωστόσο από το 2008 και έπειτα τα έσοδα έπεσαν 

«κατακόρυφα» καταλήγοντας το 2012 στο 27%. 

20. Ολλανδία: Παρατηρούμε πως τα έσοδα από φόρους στην Ολλανδία σε σχέση με το ΑΕΠ 

της χώρας παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Με χειρότερη χρονιά στο χρονικό διάστημα που 

εξετάζουμε αυτή του 2012 που εμφανίζουν ποσοστό 19,7%. 

21. Πολωνία: Η Πολωνία εμφανίζει μια πτωτική πορεία στα έσοδα της από φόρους σε σχέση 

με το ΑΕΠ της στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε δηλαδή από το 2005 έως το 2012. 

22. Πορτογαλία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Πορτογαλίας αρχικά 

παρουσιάζουν μια πτωτική πορεία από το 2011 όμως αυξάνονται σημαντικά. 

23. Ρουμανία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Ρουμανίας σε σχέση με το ΑΕΠ 

της εμφανίζουν μια συνεχή αυξητική τάση. 
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24. Σλοβακία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Σλοβακίας σε σχέση με το ΑΕΠ 

της χώρας παρουσιάζουν μια πτωτική πορεία. 

25. Σλοβενία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Σλοβενίας σε σχέση με το ΑΕΠ 

της χώρας παρουσιάζουν μια πτωτική πορεία. 

26. Ισπανία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Ισπανίας σε σχέση με το ΑΕΠ της 

χώρας παρουσιάζουν μια πτωτική πορεία. 

27. Σουηδία: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα της Σουηδίας παρουσιάζουν μια 

πτωτική τάση. Ωστόσο από το 2011 εμφανίζουν αυξητική τάση και το 2012 δείχνει να 

ομαλοποιείται η κατάσταση. 

28. Ηνωμένο Βασίλειο: Παρατηρούμε πως τα φορολογικά έσοδα εμφανίζουν ανοδική πορεία 

μέχρι το 2008. Ωστόσο το 2009 από το 27,3% που ήταν πέφτουν στο 24,4% και εμφανίζουν 

μικρή άνοδο τα επόμενα χρόνια. 

 

Harris – Tzavalis έλεγχος μοναδιαίας ρίζας γα τα έσοδα 

------------------------------------------ 

Ho: Ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας          Αριθμός χρονολογικών σειρών = 28  

Ha: Οι χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες         Αριθμός περιόδων = 8 

 

Παράμετρος Αυτοπαλινδρόμησης (AR): Συνήθης  Ασυμπτωτικά: N Άπειρο 

Μέσοι Χρον.Σειρών: Περιλαμβάνονται   T Σταθερό 

Χρονική Τάση: Περιλαμβάνεται 

------------------------------------------------------------------------------  

Στατιστική  z  p-value 

------------------------------------------------------------------------------ 

Ρ 0,0743  -2,2460 0,0124  
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Σε κάθε χώρα το φορολογικό σύστημα είναι διαφορετικό σύμφωνα με τους 

οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι 

οι άμεσοι φόροι δηλαδή οι φόροι εισοδήματος και οι φόροι περιουσίας είναι συνήθως 

προοδευτικοί και οι έμμεσοι φόροι όπως Φ.Π.Α είναι αναλογικοί. Το φορολογικό σύστημα 

είναι διαφορετικό σε μια ανεπτυγμένη χώρα από μια αναπτυσσόμενη. Σε χώρες όπου η 

οικονομία είναι ανεπτυγμένη επικρατούν κυρίως οι άμεσοι φόροι και ιδιαίτερα οι φόροι 

εισοδήματος, ενώ σε χώρες όπου η οικονομία είναι αναπτυσσόμενη επικρατούν οι έμμεσοι 

φόροι δαπάνης. Αυτό συμβαίνει διότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες τα εισοδήματα είναι 

υψηλά με συνέπεια η τάση των φορολογούμενων πολιτών για φοροδιαφυγή να είναι 

μικρότερη, έτσι η φορολογία εισοδήματος είναι πιο αποδοτική. Αντίθετα στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες όπου το κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλό και η διανομή 

περισσότερο άνιση έχει ως συνέπεια ένα μικρό μέρος των φορολογούμενων να υπαχθεί στη 

φορολογία εισοδήματος και η φοροδιαφυγή να είναι μεγαλύτερη. Έτσι, στις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες η απόδοση της φορολογίας εισοδήματος είναι μικρή και στηρίζονται κυρίως στους 

έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α κυρίως). 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντλούν περισσότερο από το 90% των εσόδων 

τους από τους φόρους. Στην Ελλάδα για το έτος 2011 οι άμεσοι φόροι είναι 41,51% ενώ οι 

έμμεσοι φόροι 58,49%. Αυτό συμβαίνει για όλα τα έτη καθώς πάντα οι έμμεσοι φόροι είναι 

περισσότεροι από τους άμεσους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως τα φορολογικά έσοδα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη κατά το έτος 2011, ο μέσος όρος της φορολογικής 

επιβάρυνσης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερος από το ποσοστό 

του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Επίσης η σύνθεση των εσόδων σε έμμεσους, άμεσους φόρους 

επιβεβαιώνει ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αντλούνται κυρίως από τους έμμεσους 

φόρους και λιγότερο από τους άμεσους φόρους. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος όρος φορολογικής επιβάρυνσης ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλός και στα ίδια επίπεδα με την Ισπανία και λιγότερο με την 

Εσθονία με αρκετά όμως διαφορετική σύνθεση των άμεσων και των έμμεσων φόρων. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύπαρξη μειωμένων συντελεστών 

φορολόγησης του κεφαλαίου από κάποια κράτη μέλη αυξάνει τον φορολογικό ανταγωνισμό 

των κρατών μελών, αφού γίνονται πόλοι έλξης των ξένων κεφαλαίων. Από τον φορολογικό 

ανταγωνισμό τα περισσότερα κράτη της κοινότητας έχουν μειωμένα φορολογικά έσοδα. Για 

την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων του φορολογικού ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση προσπαθεί να εναρμονίσει τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών. Η 

πεποίθηση ότι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής έλκει τις ξένες επενδύσεις τείνει να 

υποχωρεί θέτοντας σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες που έχουν υψηλή φορολογική 

επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα προσελκύουν μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και έχουν 

μεγάλη ανταγωνιστικότητα συμπεραίνουμε ότι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση μπορεί να 

παραβλεφθεί αν συνοδευτεί από υψηλό επίπεδο υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών και από 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για τη χρονική περίοδο 

2000 – 2011 η Ελλάδα είχε έσοδα από φόρους κυρίως από τους φόρους στις συναλλαγές  

(ΦΠΑ) και λιγότερο από τον ετήσιο επαναλαμβανόμενο φόρο στην ακίνητη περιουσία. Αυτό 

δείχνει το σοβαρό ρόλο που παίζει ο ΦΠΑ στα έσοδα του κράτους. Οι έμμεσοι φόροι που 

είναι οι φόροι στην κατανάλωση, στην Ελλάδα αποδίδουν έσοδα περί 13% του ΑΕΠ που 

είναι λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικότεροι φόροι 

κατανάλωσης είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και οι ειδικοί φόροι καύσιμα, στον 

καπνό και στο αλκοόλ. Ωστόσο στην περίοδο της κρίσεως τα έσοδα από ΦΠΑ μειώθηκαν 

καθώς περιοριστικέ κατά πολύ η κατανάλωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως για την Ελλάδα 

το έτος 2014 τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε περίπου € 13,6 δισεκ. ενώ το 2009 ήταν € 

16,5 δισεκ. Παρά την υποχώρηση του μεριδίου του ΦΠΑ, αυτό ήταν πέρυσι ίσο με το μέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο από ότι στην Ευρωζώνη. Η εν γένει υψηλότερη 

αναλογία των εισπράξεων ΦΠΑ στα έσοδα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ε.Ε. μπορεί να 

αποδοθεί στην εντονότερη φοροδιαφυγή εισοδήματος.   

Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά 

έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και νομικών 

προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων 

εσόδων. 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 (το κόστος εκτέλεσης του 

κυβερνητικού έργου) στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με τη 

φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται 

συνήθως φόροι. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
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Η φορολογία αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα των δημόσιων φορέων σε όλες 

τις χώρες του κόσμου, και ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγμένες, αφού εξασφαλίζει 

συνήθως περισσότερο από το 90% των εσόδων τους. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό αντικείμενο μελέτης, με το οποίο ασχολούνται τόσο η οικονομική, όσο και άλλες 

επιστήμες, όπως π.χ. η νομική επιστήμη, η πολιτική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη κ.ά.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1998 ο μέσος όρος των κρατικών δαπανών στη ΕΕ των 

15 ήταν 48% του ΑΕγχΠ, ενώ τα συνολικά φορολογικά έσοδα περίπου 41,5%. Από τις 

συνολικές κρατικές δαπάνες στις χώρες της Ευρώπης πάνω από τις μισές (περίπου 28% του 

ΑΕγχΠ κατά μέσο όρο) είναι κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, υγεία, μεταφορές, συντάξεις, 

επιδόματα ανεργίας κ.ο.κ.). Αντίθετα, σε χώρες όπου δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του 

μικτού οικονομικού συστήματος της Ευρώπης, αλλά το λεγόμενο "ανελέητο" οικονομικό 

σύστημα, όπως στις ΗΠΑ και Ιαπωνία, τα ποσοστά της συνολικής φορολογίας (VAT, άμεση 

κλπ) είναι σχετικά μειωμένα, και τα επίπεδα των κοινωνικών δαπανών περίπου 15% του 

ΑΕγχΠ. 

Παρατηρούμε πως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάσαμε συγκλίνουν 

μεταξύ τους ως προς τα έσοδα που εισπράττουν από φόρους. Αυτό φαίνεται και από τα 

διαγράμματα και από την έρευνα που κάναμε με τη βοήθεια του test Harris – Tzavalis. 

Συμπεραίνουμε σ’ αυτό το σημείο πως τα έσοδα ( Revenue) για το χρονικό διάστημα που 

εξετάσαμε δηλαδή από το 2005 – 2012 για τις 28 χώρες της Ε.Ε. συγκλίνουν όπως 

προαναφέραμε γεγονός που μας δείχνει πως τα έσοδα από φόρους είναι σχεδόν τα ίδια για τα 

κράτη της Ε.Ε. Η Ευρώπη εμφανίζεται να έχει κοινή εισοδηματική πολιτική από φόρους. 

Ένας βασικός στόχος που έχουν τα κράτη – μέλη ειδικά και μετά το «σοκ» που υπέστησαν 

από την οικονομική κρίση είναι να έχουν κοινή οικονομική πολιτική ώστε να ισχυροποιηθεί η 

Ευρώπη έναντι των άλλων κρατών που βρίσκονται εκτός Ε.Ε. όπως είναι η ΗΠΑ, Κίνα, 

Ρωσία κτλ που αποτελούν βασικούς οικονομικούς ανταγωνιστές της Ε.Ε. 

Ο Φ.Π.Α είναι σημαντικός στον τομέα των εξαγωγών – εισαγωγών καθώς 

διαμορφώνει τις τιμές αλλά αποτελεί και βασική πηγή εσόδων για το κάθε κράτος. Θα πρέπει 

να σημειωθεί πως ο Φ.Π.Α για όλα σχεδόν τα κράτη – μέλη αποτελεί η βασική πηγή εσόδων 

από φόρους. 

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παροχή δημοσιονομικής αυτονομίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση εντός των ορίων της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τα έσοδα από φόρους 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
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μας δείχνουν πως ορθά λειτουργεί αυτό το σκεπτικό καθώς όπως προαναφέραμε συγκλίνουν 

γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία καθώς προσπαθεί αν όχι να εξαλείψει αλλά να μειώσει 

μέσα στην Ε.Ε. να υπάρχουν χώρες που λειτουργούν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί στους 

φόρους και χώρες που επικρατεί η φοροδιαφυγή δηλαδή να μην χωριστεί η Ευρώπη σε δύο 

ταχύτητες. 

Αν εισπράττονται οι φόροι τότε η επιβολή νέων φόρων δε θα χρειάζεται καθώς θα 

καλύπτονται οι στόχοι που θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση βάση των οικονομικών αναγκών που 

διατρέχει το κράτος που κυβερνάει. Ωστόσο αν δεν εισπράττονται θα καλείται η κάθε 

κυβέρνηση να παίρνει συμπληρωματικά μέτρα δηλαδή στην πλειοψηφία νέους φόρους που 

θα επιβαρύνουν τους πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους στην ώρα τους. Οι νέοι φόροι 

θα δημιουργήσουν ύφεση στην αγορά καθώς η χώρα αυτή θα έχει πολλούς φόρους γεγονός 

που θα αποτρέπει νέους επενδυτές να επενδύσουν αφού θα φορολογούνται πολύ περισσότερο 

από άλλες αντίστοιχες χώρες και οι υγιείς επιχειρήσεις θα αδυνατούν και αυτές να 

πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν. Επομένως τα έσοδα από φόρους παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην οικονομική πολιτική που προγραμματίζει κάθε κράτος και θα πρέπει 

να ενισχύονται οι εισπρακτικοί μηχανισμοί αλλά και τα κίνητρα για τους πολίτες. 

Η αύξηση των συντελεστών φορολογίας δεν σημαίνει περισσότερα έσοδα. Αντίθετα, 

η απόδοση ενός φορολογικού συστήματος εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: τον 

οικονομικό κύκλο και την αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. 

Στα συμπεράσματα αυτά συγκλίνουν τα στοιχεία της Eurostat. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελεί η Ελλάδα, όταν συγκρίνεται για 

παράδειγμα με τη Γερμανία. Στην Ελλάδα τα έσοδα που εισπράττει το κράτος από τη 

φορολογία (ως ποσοστό του ΑΕΠ) παραμένουν σχεδόν σταθερά τα τελευταία χρόνια, παρά 

τις επανωτές αυξήσεις των φόρων. Επίσης, οι εισπράξεις από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ) ως 

ποσοστό των συνολικών εσόδων είναι σταθερές μολονότι οι συντελεστές έχουν αυξηθεί. 

Έτσι, λοιπόν, τα έσοδα από ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια παραμένουν γύρω στο 16% των 

συνολικών, ενώ ο συντελεστής έχει αυξηθεί από το 19% στο 23%. Αντίθετα, στη Γερμανία 

με τον συντελεστή του ΦΠΑ στο 19% τα έσοδα φτάνουν στο 19,8% των εσόδων. Με άλλα 

λόγια, η Ελλάδα εισπράττει έσοδα από ΦΠΑ σαν να είχε συντελεστή στο 16% – 17% και η 

Γερμανία σα να ήταν ο συντελεστής γύρω στο 20%. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν αν 

δούμε τη συνολική εικόνα. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση (περιλαμβανομένων 

κοινωνικών εισφορών) στην Ελλάδα το 2012 ήταν, σύμφωνα με τη Eurostat, στο 33,7% του 
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ΑΕΠ, όσο ακριβώς ήταν και το 2002, παρ’ όλο που η φορολογία είχε αυξηθεί πολύ στο 

διάστημα 2010 – 2012. Στην πρόσφατη έκθεσή της για τα νομισματική πολιτική το 2013 – 

2014 η Τράπεζα της Ελλάδος παρατηρεί ότι η αποδοτικότητα του ΦΠΑ μειώνεται τα 

τελευταία χρόνια παρά την αύξηση του από το 19% στο 23%. Σύμφωνα με την ΤτΕ, αιτία 

αυτής της ασυμβατότητας είναι ο οικονομικός κύκλος δηλαδή αν αυξάνεται ή όχι το μέγεθος 

της οικονομίας. Όταν αυξάνεται το ΑΕΠ αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα και το 

αντίστροφο. Επίσης, πάντα σύμφωνα με την ΤτΕ υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ 

φορολογικών ελέγχων και φορολογικών εσόδων, κοινώς όσο πιο αναποτελεσματικός ο 

μηχανισμός πάταξης της φοροδιαφυγής, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & 

ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

 

Υγεία 

 

Πίνακας 2.1 Medical (Ιατρικός ) 

 

Statistic z p-value 

0.5003         0.0034        0.5013 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Παρατηρούμε 

πως αρκετές χώρες της Ε.Ε. εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για αυτό το είδος. 

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μηδενικός (0%) συντελεστής ΦΠΑ. Το Λουξεμβούργο (3%), 

η Ιταλία (4%),η Κύπρος (5%) κτλ διατηρούν χαμηλούς συντελεστές. Ωστόσο υπάρχουν και 

χώρες όπως η Κροατία (25%), η Δανία (25%), η Φιλανδία (24%) κτλ που διατηρούν τους 

κανονικούς τους συντελεστές. Αυτό δημιουργεί μια αντιφατική τάση στην Ευρωπαϊκή 

κοινότητα καθώς δεν υπάρχει κοινή πολιτική για βασικά αγαθά-προϊόντα που αποτελούν 

σημαντικά για την λειτουργία της κοινότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη συγκλίνουν οι 

συντελεστές και να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των πολιτών από χώρα σε χώρα. 

 

Πίνακας 2.2 Ιατρικά Προϊόντα  

 

Statistic z p-value 

0.4624        -0.4086        0.3414 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή 

αγορά Ιατρικής Τεχνολογίας εκτιμάται στα €100 δις και αποτελεί το 28% της παγκόσμιας 

αγοράς Ιατροτεχνολογίας, δεύτερη μετά τις ΗΠΑ, που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 40%. 
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Κυρίαρχες χώρες της Ευρωπαϊκής αγοράς είναι η Γερμανία (28%), η Γαλλία (16%), η 

Βρετανία (11%) και η Ιταλία (10%). Στην Ελλάδα ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων εκτιμάται στο €1 δις, όμως ο κλάδος τα τελευταία 4 χρόνια 

παρουσιάζει μεγάλη πτώση η οποία οφείλεται στις υπέρογκες οφειλές των Δημόσιων 

Νοσοκομείων αλλά και του ιδιωτικού τομέα οι οποίες έχουν αυξητική τάση τον τελευταίο 

χρόνο, και ως εκ τούτου σήμερα δεν υπάρχει παρά ελάχιστη εγχώρια παραγωγή! Παρόλα 

αυτά η εγχώρια βιομηχανία (εμπορική και κατασκευαστική) καταφέρνει ν’ απασχολεί πάνω 

από 5.000 εργαζομένους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, όπως Επιστήμονες Υγείας 

(Ιατροί, Βιολόγοι, Βιοτεχνολόγοι, Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι, κλπ), Μηχανικοί Υγείας, 

Βιομηχανικοί, Επιστήμονες βιοπληροφορικής, αλλά και τηλεπικοινωνιών. Παγκοσμίως, η 

βιομηχανία Ι/Π, απασχολεί 575.000 άτομα σε 25.000 εταιρείες και επενδύει 7 - 12% των 

εσόδων της στην Έρευνα & Ανάπτυξη. Στην Ευρώπη φορολογείται με κανονικούς 

συντελεστές ΦΠΑ. Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία που τα φορολογεί με μηδενικό(0%) 

συντελεστή ΦΠΑ.  

 

Πίνακας 2.3 Φάρμακα  

 

Statistic z p-value 

0.4800        -0.2172        0.4140 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Τα φάρμακα 

δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με όρους αγοράς της λιανικής. Σε όλες τις ανεπτυγμένες 

χώρες ο ΦΠΑ είναι 0% π.χ. στη Μάλτα, στη Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία. Στο 

Λουξεμβούργο (3%), στην Ισπανία (4%), στη Λιθουανία (5%) κτλ. Η υγειονομική κρίση θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυξήσεις των δαπανών στο τομέα της υγείας και όχι με 

αυξήσεις των φόρων. Στην Ελλάδα (6,5%) εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής. Ωστόσο 

υπάρχουν χώρες μέσα στην Ε.Ε. με υψηλούς συντελεστές όπως η Δανία (25%), η Γερμανία 

(19%) κτλ. Εξαιτίας αυτό των μεγάλων διαφορών στους συντελεστές των κρατών μελών της 

Ε.Ε. οι συντελεστές ΦΠΑ δεν συγκλίνουν.  
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Για Παιδιά 

 

Πίνακας 3.1 Παιδικά Ρούχα 

 

Statistic z p-value 

0.4788        -0.2298        0.4091 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Χώρες με 

έντονα δημογραφικά προβλήματα όπως η Ελλάδα (23%) θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Επίσης η οικονομική κρίση που 

εκτός από τη χώρα μας έχει πλήξει και άλλες χώρες της Ε.Ε. ενδεικτικά αναφέρουμε την 

Ισπανία, Πορτογαλία κτλ θα έπρεπε να ενεργοποιήσει την Ευρώπη σε ότι αφορά αυτές τις 

ηλικίες να παίρνει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ιρλανδία 

και η Μεγάλη Βρετανία πουν έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αντίθεση με την Ουγγαρία 

(27%), Σουηδία (25%) κτλ. Οπότε παρατηρούμε πως οι συντελεστές ΦΠΑ για αυτό το είδος 

δε συγκλίνουν γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στους συντελεστές από χώρα σε χώρα 

στην Ε.Ε.  

 

Πίνακας 3.2 Παιδικές Τροφές 

 

Statistic z p-value 

0.2496 -2.7188 0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Παρατηρούμε πως σε 

όλες σχεδόν τις χώρες δεν έχουμε μειωμένο συντελεστή για αυτό το είδος και εφαρμόζεται ο 

κανονικός συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζει η εκάστοτε ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει δηλαδή 

κοινή γραμμή φορολόγησης για αυτό το προϊόν. Ωστόσο για κοινωνικούς λόγους χώρες όπως 

η Ελλάδα με έντονο το δημογραφικό πρόβλημα και τα τελευταία χρόνια την οικονομική 
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κρίση που υπάρχει στη χώρα θα έπρεπε να εφαρμόζει μια πιο «φιλική» πολιτική για αυτό το 

είδος και να εφαρμόζει και για αυτό το προϊόν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. 

 

Βιβλία – Εφημερίδες 

 

Πίνακας 4.1 Βιβλία 

 

Statistic z p-value 

0.4672        -0.3561        0.3609 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Αν και δε 

συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών παρατηρούμε ότι στη 

πλειοψηφία τους οι χώρες έχουν χαμηλούς συντελεστές. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως 

η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μηδενικό συντελεστή. Στην Ελλάδα έχουμε 6,5% 

το ίδιο μειωμένο συντελεστή που χρησιμοποιούμε και στις εφημερίδες. Ωστόσο παρατηρούμε 

και πως χώρες που είχαν και κάποιες από αυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονα 

οικονομικά προβλήματα όπως η Ισπανία (4%), η Κύπρος (5%) και η Πορτογαλία (6%) 

διατήρησαν τους χαμηλούς συντελεστές δίνοντας έτσι έμφαση στην παιδεία και στη 

μόρφωση.  

 

Πίνακας 4.2 Ηλεκτρονικά Βιβλία (e-books) 

 

Statistic z p-value 

-0.0400        -5.8633        0.0000 

 

Στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά ηλεκτρονικού βιβλίου 

θεωρείται ηλεκτρονική υπηρεσία και έτσι εξαιρείται από το μειωμένο ΦΠΑ και εμπίπτει στην 

ανώτερη κατηγορία που είναι 23%. Αντίθετα, το έντυπο βιβλίο είναι στη χαμηλότερη 

κατηγορία (αυτή την περίοδο και μετά τις τελευταίες αλλαγές στο 6,5%), αφού θεωρείται 
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πολιτισμικό αγαθό. Βέβαια, όσο είναι πολιτισμικό αγαθό ένα έντυπο βιβλίο, άλλο τόσο είναι 

και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Πάντως, και στην Ε.Ε. υπάρχουν προβληματισμοί για το ΦΠΑ 

στα ηλεκτρονικά βιβλία. Το Λουξεμβούργο αποφάσισε να μειώσει τον ΦΠΑ στο 

ηλεκτρονικό βιβλίο από 15% σε 3%. Αυτό ξεσήκωσε τους επικεφαλής των μεγάλων 

αλυσίδων στη Βρετανία, καθώς θεώρησαν ότι αυτή η ενέργεια έδωσε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην Amazon να διεισδύσει µε το Kindle στη βρετανική αγορά – στο 

Λουξεμβούργο έχουν την έδρα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τους τόσο το Amazon όσο 

και η Apple. Επίσης, σύμφωνα µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατά τις πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών ο ΦΠΑ υπολογίζεται µε βάση την έδρα του πωλητή και όχι εκείνη του αγοραστή.  

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για το Amazon, αλλά και το iBookstore της Apple,uni00A0να πωλούν 

e-books µε ΦΠΑ κατά πολύ μικρότερο απ’ όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

να έχουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση µε τοπικά βιβλιοπωλεία που θα 

πρέπει να αποδίδουν τον κατά πολύ υψηλότερο ΦΠΑ της χώρας τους. Ωστόσο υπάρχουν και 

άλλες χώρες που εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές όπως η Ιταλία (4%), η Μάλτα (5%) 

και η Γαλλία (5,5%). 

 

Πίνακας 4.3 Εφημερίδες 

 

Statistic z p-value 

0.3939        -1.1516        0.1247 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Ως εφημερίδα 

χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε έντυπη περιοδική έκδοση της οποίας η περιεχόμενη ύλη αφορά 

κατά πλειονότητα ειδησιογραφία τρεχόντων γεγονότων της περιόδου στην οποία εκδίδεται 

(ημερήσια, εβδομαδιαία κτλ). Οι εφημερίδες απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό αναγνωστών 

παρ όλου που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί στο χώρο της ενημέρωσης (τηλεόραση, διαδίκτυο 

κτλ). Οι χαμηλότεροι συντελεστές βρίσκονται στο Λουξεμβούργο (3%), Ισπανία (4%), 

Κύπρος (5%), Μάλτα (5%) κλπ. Οι υψηλότεροι εφαρμόζονται στη Δανία (25%), Σουηδία 

(25%), Ιταλία (22%), Γαλλία (21%) κλπ. Στην Ελλάδα διατηρούμε ακόμη μειωμένο 

συντελεστή (6,5%). Δεν συγκλίνουν όπως προαναφέραμε οι συντελεστές των Ευρωπαϊκών 

χωρών γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν μειωμένο συντελεστή για τις εφημερίδες ενώ άλλες 

διατηρούν τους κανονικούς συντελεστές.  



65 
 

Τουρισμός 

 

Πίνακας 5.1 Ξενοδοχεία 

 

Statistic z p-value 

0.4112        -0.9640        0.1675 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Η διατήρηση 

χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στην ξενοδοχεία ενισχύει την  ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 

ως τουριστικού προορισμού και καταπολεμά την ανεργία των νέων. Οι ξενοδόχοι στην 

Ιρλανδία ζήτησαν να διατηρηθεί ο ΦΠΑ στο 9% επειδή γνωρίζουν πολύ καλά τις επιπτώσεις 

μιας αύξησης του, καθώς τη δεκαετία του ’80, ο φόρος στη διαμονή αυξήθηκε από 10% σε 

23%, πάνω από 10% του ξενοδοχειακού της δυναμικού χρεοκόπησε. Στη Γαλλία το 2012 ο 

ΦΠΑ καθορίστηκε στο 7% ενώ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε αύξηση στου 

συντελεστή στο 10%. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 10.000 θέσεων 

εργασίας. Στον αντίποδα η Γερμανία αποφάσισε το 2010 να μειώσει το ΦΠΑ στη διαμονή 

από 16% σε 7%, δημιουργήθηκαν στον κλάδο 10.000 θέσεις εργασία, οι μισθοί αυξήθηκαν 

και οι τιμές των δωματίων έπεσαν. Είναι, ίσως η μόνη χώρα εντός της Ε.Ε. που δε συζητά την 

αύξηση του εν λόγω φόρου. Στην Ελλάδα (6,5%), σύσσωμος ο τουριστικός κόσμος αντιδρά 

σε μια πιθανή αύξηση του ΦΠΑ. 

 

Πίνακας 5.2 Εστιατόρια 

 

Statistic z p-value 

0.4563        -0.4740        0.3178 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Ούτε στα 

εστιατόρια είναι άγνωστο είδος οι χαμηλοί συντελεστές και αυτό γίνεται για να τονωθεί ο 

τουρισμός. Χαμηλότερα από το δικό μας 13% κινούνται Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, 

Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Βέλγιο κ.α.  Η Γαλλία από 1 Ιουλίου 2009 
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μείωσε αισθητά τις υπηρεσίες εστίασης από ΦΠΑ 19,6% σε 5,5%, αλλάζοντας τα δεδομένα 

στις υψηλές τιμές των προϊόντων τουρισμού. Παρατηρούμε και εδώ το ίδιο φαινόμενο με τα 

ξενοδοχεία δηλαδή χώρες που θέλουν να προσελκύσουν τουρίστες διατηρούν χαμηλούς 

συντελεστές και χώρες όπως η Ρουμανία (24%)  που ίσως να μην έχει αναπτύξει τόσο τη 

τουριστική της δράση και ο τουρισμός δεν αποτελεί κύρια πηγή εσόδων για το κράτος να 

διατηρούν υψηλούς συντελεστές.  

 

Τροφές  

 

Πίνακας 6.1 Τρόφιμα 

 

Statistic z p-value 

0.4286        -0.7756        0.2190 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Μετά από 

αρκετές προσπάθειες η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 23 στο 

13%. Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι κατά πολύ 

χαμηλότερος και μάλιστα σε κάποιες χώρες είναι και μηδενικός. Σύμφωνα με την ετήσια 

έκθεση του υπ. Ανάπτυξης για την εξέλιξη των τιμών, στην Ελλάδα καταγράφεται ένας από 

τους μεγαλύτερους συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στη Μάλτα είναι μηδενικός, στην Ιταλία και στην Ισπανία 4%, στην Ιρλανδία 

4,8%, στην Κύπρο 5%, στην Ολλανδία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία 6%, στη Γερμανία 7& 

κ.ο.κ. Ωστόσο υπάρχουν και χώρες όπως η Δανία που έχει τον υψηλότερο συντελεστή 25%, η 

Λετονία και η Λιθουανία 21%,η γειτονική Βουλγαρία 20% κ.ο.κ. Οπότε διαπιστώνουμε ότι 

στο τομέα των τροφίμων που αποτελεί πολύ σημαντικό τομέα για την επιβίωση των 

ανθρώπων δεν υπάρχει μια κοινή πολιτική στο ΦΠΑ στην Ε.Ε. με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

αυτές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.   
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Μεταφορές 

 

Πίνακας 7.1 Μεταφορές  Επιβατών  

 

Statistic z p-value 

0.3846        -1.2528        0.1051 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Καθημερινά 

χιλιάδες άνθρωποι μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, αεροπλάνα, πλοία κτλ. 

Ωστόσο όπως προαναφέραμε ο ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε 

συγκλίνει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κάποιες χώρες εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή 

και κάποιες άλλες κανονικό – υψηλό. Η Μεγάλη Βρετανία εφαρμόζει μηδενικό (0%) 

συντελεστή. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες χώρες μέσα στην Ε.Ε. που εφαρμόζουν μειωμένο 

συντελεστή όπως το Λουξεμβούργο (3%), η Κύπρος (5%), η Γερμανία (7%) κτλ. Η Κροατία 

(25%) εφαρμόζει το υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ για τη μεταφορά επιβατών. Μια πιθανή 

μείωση του ΦΠΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα μείωνε ουσιαστικά το κυκλοφοριακό 

πρόβλημα στις μεγάλες αστικές πόλις και αυτό γιατί θα έφερνε μείωση στις τιμές των 

εισιτηρίων με αποτέλεσμα οι πολίτες να τα προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στη πόλη. 

 

Ποδήλατα 

 

Πίνακας 8.1 Ποδήλατα 

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Παρατηρούμε πως 

σχεδόν όλες οι χώρες εφαρμόζουν τους κανονικούς συντελεστές για τα ποδήλατα. Η Δανία 

είναι η πιο φιλόξενη χώρα για τους ποδηλάτες από θέμα ασφάλειας και οργάνωσης, μπροστά 
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από την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία, σύμφωνα με το «Βαρόμετρο» του 2015 που 

έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλάτου. Ωστόσο ο ΦΠΑ για τα 

ποδήλατα στη Δανία είναι από τους πιο υψηλούς (25%) στην Ε.Ε. Το Λουξεμβούργο έχει το 

χαμηλότερο ΦΠΑ (8%), παρ όλου που η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλάτου ανέβασε τη 

χώρα από την 19
η
 στη 13

η
 θέση χάρη στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει για τους ποδηλάτες 

και για τη σημαντική αναλογία των φίλων του ποδηλάτου σε σύγκριση με το πληθυσμό του 

Λουξεμβούργου. Στην Ελλάδα παρατηρούμε ένα από τους πιο υψηλούς συντελεστές (23%).    

 

Εργατικές Κατοικίες 

 

Πίνακας 9.1 Κοινωνική Στέγαση 

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίσει ένα ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής στέγασης στα κράτη μέλη, τόσο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της 

προσφοράς, όσο και τους τρόπους καθορισμού και λειτουργίας. Αυτό το ευνοϊκό νομικό 

πλαίσιο περιλαμβάνει τον έλεγχο πρόδηλης πλάνης στον χαρακτηρισμό μιας τέτοιας 

προσφοράς ως υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, τον έλεγχο της συμβατότητας 

των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στους οργανισμούς κοινωνικής κατοικίας, την 

εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τη συνεργασία μεταξύ 

οργανισμών κοινωνικής κατοικίας, αλλά και την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 

(καθώς πρόκειται για αγαθά πρώτης ανάγκης). Ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν σε 

όλες τις χώρες εφαρμόζεται κανονικός – υψηλός συντελεστής για την κοινωνική στέγαση. 

Για αυτό οι συντελεστές ΦΠΑ συγκλίνουν μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελεί η Ρουμανία (5%) 

που διατηρεί τον χαμηλότερο συντελεστή στην Ε.Ε. για τις κοινωνικές κατοικίες.  
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Κρασί 

 

Πίνακας 10.1 Κρασί 

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Το κρασί είναι ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως και το αρχαιότερο αλκοολούχο ποτό. Παρατηρούμε πως οι 

συντελεστές ΦΠΑ με τους οποίος φορολογείται συγκλίνουν με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες. Επίσης οι δείκτες με τους οποίους φορολογείτε είναι οι κανονικοί συντελεστές που 

εφαρμόζει η κάθε χώρα. Ο υψηλότερος είναι 27% στην Ουγγαρία, 25% στην Κροατία κτλ. 

Στο Λουξεμβούργο εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής  14%. Ωστόσο είναι η μοναδική 

χώρα στην Ε.Ε. που εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή. Γι αυτό και οι συντελεστές του ΦΠΑ 

συγκλίνουν γιατί δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των συντελεστών φορολόγησης για πού 

εφαρμόζει η κάθε χώρα. 

 

Νερό 

 

Πίνακας 11.1 Νερό  

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Τις τελευταίες 

δεκαετίες το νερό, από ένα φυσικό και ευρέως διαθέσιμο αγαθό έχει μετατραπεί σε ένα 

εμπορεύσιμο και συχνά ιδιαίτερα ακριβό προϊόν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση 

κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού είναι 109 λίτρα ανά άτομο ενώ σε παγκόσμια κλίμακα 

καταναλώνονται 115.000.000 κυβικά μέτρα. Τα κέρδη της βιομηχανίας μεταλλικού νερού 

αγγίζουν τα 60 δισεκατομμύρια ενώ τη μερίδα του λέοντος κατέχουν εταιρείες κολοσσοί 



70 
 

όπως η Nestle, η Coca cola και η Pepsi. Οι πωλήσεις νερού το 2002 ανήλθαν σε 564 εκατ. 

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις των μεγάλων 

συσκευασιών νερού (18-20 lt), οι λεγόμενες Home and Office, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε εργασιακούς χώρους. Ο χαμηλότερος συντελεστής στην Ε.Ε. είναι στο Βέλγιο 

(6%) ενώ οι υπόλοιπες χώρες εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή. 

 

Ψυχαγωγία 

 

Πίνακας 12.1 Πρόσβαση Σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Και Διασκέδαση 

 

Statistic z p-value 

0.4528        -0.5122        0.3043 

 

Γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και δεν αποδεχόμαστε ότι η σειρά 

μας είναι στατική που σημαίνει ότι δεν συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Παρατηρούμε 

πως για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (Θέατρο κλπ), ότι υπάρχουν κράτη μέλη της Ε.Ε. που 

εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Το μικρότερο συντελεστή φορολόγησης το έχει 

το Λουξεμβούργο (3%). Ωστόσο υπάρχουν και άλλες χώρες μέλη που έχουν μειωμένους 

συντελεστές όπως η Κύπρος (5%) που παρά την οικονομική κρίση που πέρασε σχετικά 

πρόσφατα διατήρησε το μειωμένο συντελεστή. Από τους υψηλότερους συντελεστές είναι 

αυτοί που εφαρμόζονται στην Κροατία (25%), στη Δανία (25%), στη Σουηδία (25%) κτλ. 

Στην Ελλάδα (13%) εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής αλλά είναι σχετικά υψηλός από 

τους μειωμένους συντελεστές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη. Επειδή συναντάμε 

αυτή τη διαφορά δηλαδή άλλες χώρες να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές και άλλες 

κανονικούς – υψηλούς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ 

για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
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Οικιακά 

 

Πίνακας 13.1 Οικιακές Υπηρεσίες  

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Οι οικιακές υπηρεσίες 

είναι παροχή υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη και φορολογούνται σχεδόν σε όλα τα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. με τους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ. Για αυτό και συγκλίνουν οι 

συντελεστές μεταξύ τους για αυτή την υπηρεσία. Εξαίρεση αποτελεί το Λουξεμβούργο (8%) 

που εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για αυτή την υπηρεσία. Ωστόσο και το 

Λουξεμβούργο αύξησε το συντελεστή ΦΠΑ, το 2014 εφάρμοζε 6% ενώ το 2015 αύξησε το 

συντελεστή σε 8%.   

 

Πίνακας 13.2 Οικιακά Καύσιμα Και Διαφήμιση  

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Παρατηρούμε πως 

σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται κοινή φορολόγηση για τα οικιακά 

καύσιμα και τη διαφήμιση. Διατηρούν τους κανονικούς – υψηλούς συντελεστές τους. 

Εξαίρεση αποτελεί το Λουξεμβούργο που εφαρμόζει 14%, ΦΠΑ. Ωστόσο και το 

Λουξεμβούργο προσπαθεί να εναρμονιστεί στη γραμμή που ακολουθεί η υπόλοιπη Ευρώπη. 

Το 2014 είχε 12% ΦΠΑ και το 2015 το αύξησε σε 14%. Για αυτό και συγκλίνουν οι χώρες 

μεταξύ τους. Για τα οικιακά καύσιμα ίσως θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια πιο ήπια 

φορολόγηση καθώς πλέον είναι βασικό είδος πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των 

αναγκών που έχουν οι πολίτες. Μια πρόταση θα ήταν να φορολογούνται ανάλογα με τα 
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εισοδηματικά κριτήρια των πολιτών. Έτσι ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση και να καλύπτουν 

ως ένα βαθμό τις ανάγκες τους.    

 

Ακίνητα 

 

Πίνακας 14.1 Ανακαινίσεις Ακινήτων  

 

Statistic z p-value 

0.2496        -2.7188        0.0033 

 

Απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας και αποδεχόμαστε ότι η σειρά μας 

είναι στατική που σημαίνει ότι συγκλίνουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Η ανακαίνιση ακινήτων 

φορολογείται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με το κανονικό συντελεστή με εξαίρεση τη 

Μεγάλη Βρετανία (5%) που εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή. Για αυτό το λόγο συγκλίνουν 

και οι συντελεστές ΦΠΑ μεταξύ τους. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως η ανακαίνιση στα 

ακίνητα δίνει εργασία σε πολλά συνεργεία όπως οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κτλ 

οπότε παίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία της κάθε χώρας. Παράδοξο είναι πως ενώ όλα 

τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κανονικούς – υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ για την ανακαίνιση 

ακινήτων η Μεγάλη Βρετανία συνεχίζει στο να εφαρμόζει αρκετά μειωμένο συντελεστή 

φορολόγησης για τις ανακαινίσεις ακινήτων. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

επανεξετάσει τις προτάσεις της σε όσον αφορά το μέλλον του κοινού συστήματος ΦΠΑ, 

διατηρώντας τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή στην 

οικοδόμηση και την ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών –είτε από δημόσιους και κοινωνικούς 

είτε από ιδιωτικούς φορείς–, καθώς πρόκειται για αγαθά πρώτης ανάγκης με τοπικό 

χαρακτήρα, τα οποία δεν επηρεάζουν ούτε το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, ούτε και την 

καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επεξήγηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ) καθώς επίσης η παρουσίαση μια συγκριτικής μελέτης των εσόδων από φόρους από τις 

λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη συγκριτική μελέτη των συντελεστών 

ΦΠΑ που εφαρμόζουν κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτούς που 

εφαρμόζει η Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αντλήσαμε αρκετά αποτελέσματα τα 

οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στους πολίτες αλλά και στους επενδυτές που 

ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε κάποια χώρα της Ευρώπης.  

Αρχικά, ο μέσος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε 

σημαντικά από το 2008. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2012 ο κανονικός 

συντελεστής ήταν 15% στο Λουξεμβούργο και 27% στην Ουγγαρία. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί πως τα κράτη μέλη της Ευρώπης οφείλουν να έχουν κατώτερο κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ 15% στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/112. Ωστόσο μπορούν να έχουν 

μειωμένους συντελεστές οι οποίοι δεν μπορούν να είναι κάτω από 5% και κάποιες χώρες 

μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένες παραδόσεις. Τον ανώτερο 

συντελεστή ΦΠΑ στην Ε.Ε. τον έχει η Ουγγαρία με 27%. Ο μέσος όρος του κανονικού 

συντελεστή ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 21,6% ενώ στην Ελλάδα έχουμε 23%. Η 

Ελλάδα κατέχει την 5
η
 θέση, μαζί με την Κροατία και την Πορτογαλία. Μειωμένος 

συντελεστής ΦΠΑ βάσει γεωγραφικών κριτηρίων δεν εφαρμόζεται μόνο από την Ελλάδα για 

τα νησιά του Αιγαίου αλλά και από άλλα κράτη – μέλη όπως η Πορτογαλία για της Μαδέρας 

και τις Αζόρες αλλά και άλλες χώρες όπως η Ιταλία για το Λιβίνιο κ.α.  

Στο εμπειρικό κομμάτι στη σύγκριση εσόδων από φόρους αλλά και στη σύγκριση των 

συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαστήκαμε τη 

βοήθεια του ελέγχου Harris – Tzavalis (1999) καθώς είναι σχεδιασμένος να εφαρμόζεται σε 

σύνολα δεδομένων τα οποία είναι σχετικά μικρά σε χρόνο και να παρέχει ακριβείς 

αποτελέσματα. Από τη σύγκριση που κάναμε στα έσοδα από φόρους στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσαμε πως οι χώρες έχουν περισσότερα έσοδα από έμμεσους 

(ΦΠΑ κτλ) παρά από άμεσους φόρους. Ακόμα πως οι συντελεστές φορολόγησης πρέπει να 

ρυθμίζονται και να διαμορφώνονται αν η χώρα είναι αναπτυσσόμενη ή αναπτυγμένη. Επίσης 
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η πεποίθηση ότι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής έλκει τις ξένες επενδύσεις υποχωρεί 

θέτοντας σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες οι οποίες παρόλο που έχουν υψηλούς 

συντελεστές φορολόγησης προσελκύουν επενδυτές. Ωστόσο η έρευνα μας, μας οδήγησε στο 

συμπέρασμα πως για το χρονικό διάστημα 2005 – 2012 για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τα έσοδα από φόρους συγκλίνουν μεταξύ τους.  

Στη σύγκριση των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα με τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα διαπιστώνουμε 

πως τα κράτη – μέλη απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γεγονός που 

μας δείχνει πως συγκλίνουν οι συντελεστές ΦΠΑ για τα περισσότερα από αυτά. 

Τέλος, διαπιστώνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει θετικές ενδείξεις στο 

στόχο της να εφαρμόζεται μια κοινή οικονομική πολιτική από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. 

γεγονός το οποίο το διαπιστώνουμε εμπράκτως από τις συγκρίσεις που πραγματοποιήσαμε 

καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκλίνουν μεταξύ τους. Ίσως έτσι να εξηγείται 

γιατί ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής στην κατανάλωση (κυρίως ΦΠΑ), δηλαδή τα 

πραγματικά έσοδα από την έμμεση φορολογία, ήταν στην Ελλάδα στο 16,1% των δυνητικών 

εσόδων το 2002 και αυξήθηκε μόλις στο 16,2% το 2012 παρ’ όλο που ο βασικός συντελεστής 

ΦΠΑ ήταν 18% το 2002 και αυξήθηκε στο 23%  με το ελληνικό ΑΕΠ να είναι στο ίδιο 

σχεδόν επίπεδο. Η ΤτΕ σημειώνει έναν ακόμη παράγοντα, δηλαδή τα καταναλωτικά πρότυπα 

κοινώς τη στροφή από είδη «πολυτελείας» που είχαν υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σε είδη 

βασικής ανάγκης που έχουν χαμηλότερο συντελεστή. Επίσης, τα στοιχεία της δείχνουν 

αφενός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η φορολογία αφετέρου ότι τα έσοδα 

από ορισμένες πηγές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά όταν αυτά συγκρίνονται με το ΑΕΠ. Για 

παράδειγμα τα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2008 αντιστοιχούσαν στο 7,3% του ΑΕΠ ενώ το 2012 

στο 7,1%. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει σαφώς τη μείωση της κατανάλωσης δεδομένου ότι 

η χώρα μας έχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ταυτόχρονα δείχνει το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα εμφανίζει την Τρίτη υψηλότερη 

αύξηση στην Ε.Ε. στη φορολογική επιβάρυνση δηλαδή στα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό 

του ΑΕΠ καθώς από 32,4% του ΑΕΠ που ήταν το 2011 αυξήθηκαν σε 33,7% το 2012. 

Ωστόσο τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν χαμηλά. Συγκεκριμένα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28» αντιστοιχούν στο 39,4% και στην Ευρωζώνη στο 40,4% 

όταν στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 33,7% του ΑΕΠ. Στην πρώτη 

πεντάδα των χωρών της Ε.Ε. με την υψηλότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας είναι η 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα κατέχει την 5
η
 θέση με φόρους που αντιστοιχούν στο 1,4% του ΑΕΠ 
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το 2012 έναντι μόλις 0,4% το 2010 (πριν εφαρμοσθεί το ΕΕΤΗΔΕ). Η Ισπανία βρίσκεται 

στην 8
η
 θέση όπου οι φόροι στην ακίνητη περιουσία αντιστοιχούν στο 1,2% του ΑΕΠ ενώ 

στην Πορτογαλία στο 0,7%. Πρώτη πάντως είναι η Γαλλία με τους φόρους στην ακίνητη 

περιουσία να ανέρχονται στο 3,6% του ΑΕΠ. Επίσης η εξίσωση των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης «ανέβασε» την Ελλάδα στην 8
η
 θέση 

στην ευρωπαϊκή κατάταξη το 2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

Πίνακας Π.Α.1 Τα Φορολογικά Έσοδα Ως Ποσοστό του ΑΕΠ 

Έτος Χώρα Τα φορολογικά έσοδα (% του ΑΕΠ) 

2005 Αυστρία 19,5 

2006 Αυστρία 19,1 

2007 Αυστρία 19,4 

2008 Αυστρία 19,5 

2009 Αυστρία 17,9 

2010 Αυστρία 17,9 

2011 Αυστρία 17,9 

2012 Αυστρία 18,3 

2005 Βέλγιο 25,4 

2006 Βέλγιο 25 

2007 Βέλγιο 24,4 

2008 Βέλγιο 24,7 

2009 Βέλγιο 23,3 

2010 Βέλγιο 23,9 

2011 Βέλγιο 24 

2012 Βέλγιο 24,9 

2005 Βουλγαρία 25,4 

2006 Βουλγαρία 25 

2007 Βουλγαρία 24,4 

2008 Βουλγαρία 24,7 

2009 Βουλγαρία 23,3 

2010 Βουλγαρία 23,9 

2011 Βουλγαρία 24 

2012 Βουλγαρία 24,9 

2005 Κροατία 19,8 

2006 Κροατία 19,9 

2007 Κροατία 19,9 

2008 Κροατία 20 

2009 Κροατία 19,2 

2010 Κροατία 19,2 

2011 Κροατία 18,5 

2012 Κροατία 19,6 

2005 Κύπρος 45,4 

2006 Κύπρος 47,7 

2007 Κύπρος 54,1 

2008 Κύπρος 51 

2009 Κύπρος 25,8 
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2010 Κύπρος 25,9 

2011 Κύπρος  25,8 

2012 Κύπρος 25,5 

2005 Τσέχικη Δημοκρατία 14,3 

2006 Τσέχικη Δημοκρατία 13,5 

2007 Τσέχικη Δημοκρατία 14 

2008 Τσέχικη Δημοκρατία  13,6 

2009 Τσέχικη Δημοκρατία 12,4 

2010 Τσέχικη Δημοκρατία 12,9 

2011 Τσέχικη Δημοκρατία  13,1 

2012 Τσέχικη Δημοκρατία 13,4 

2005 Δανία 31,8 

2006 Δανία 30,6 

2007 Δανία 34,9 

2008 Δανία 33,9 

2009 Δανία 33,3 

2010 Δανία 32,9 

2011 Δανία 33 

2012 Δανία 33,4 

2005 Εσθονία 15,9 

2006 Εσθονία 16 

2007 Εσθονία 16,2 

2008 Εσθονία 14,7 

2009 Εσθονία 16,8 

2010 Εσθονία 15,7 

2011 Εσθονία 15,6 

2012 Εσθονία 16,3 

2005 Φιλανδία 21,6 

2006 Φιλανδία 21,2 

2007 Φιλανδία 20,9 

2008 Φιλανδία 20,3 

2009 Φιλανδία 18,7 

2010 Φιλανδία 18,4 

2011 Φιλανδία 19,8 

2012 Φιλανδία 20 

2005 Γαλλία 21,7 

2006 Γαλλία 21,9 

2007 Γαλλία 21,2 

2008 Γαλλία  21 

2009 Γαλλία  19,3 

2010 Γαλλία  20,7 

2011 Γαλλία 20,6 

2012 Γαλλία 21,4 
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2005 Γερμανία 10,5 

2006 Γερμανία 10,7 

2007 Γερμανία 11,1 

2008 Γερμανία 11,2 

2009 Γερμανία 11,5 

2010 Γερμανία 11,1 

2011 Γερμανία 11,4 

2012 Γερμανία 11,5 

2005 Ελλάδα 19,7 

2006 Ελλάδα 19,6 

2007 Ελλάδα 19,9 

2008 Ελλάδα 19,7 

2009 Ελλάδα 19,1 

2010 Ελλάδα 19,6 

2011 Ελλάδα 21,4 

2012 Ελλάδα 22,4 

2005 Ουγγαρία 20 

2006 Ουγγαρία 19,8 

2007 Ουγγαρία 21,4 

2008 Ουγγαρία 23,3 

2009 Ουγγαρία 23,4 

2010 Ουγγαρία 22,8 

2011 Ουγγαρία 21,1 

2012 Ουγγαρία 22,9 

2005 Ιρλανδία 24,1 

2006 Ιρλανδία 25,5 

2007 Ιρλανδία 24,6 

2008 Ιρλανδία 22,4 

2009 Ιρλανδία 20,5 

2010 Ιρλανδία 20,2 

2011 Ιρλανδία 21,1 

2012 Ιρλανδία 22 

2005 Ιταλία 20,3 

2006 Ιταλία 21,8 

2007 Ιταλία 22,1 

2008 Ιταλία 21,6 

2009 Ιταλία 22,1 

2010 Ιταλία 21,9 

2011 Ιταλία 21,6 

2012 Ιταλία 22,4 

2005 Λετονία 15,1 

2006 Λετονία 15,9 

2007 Λετονία 15,6 
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2008 Λετονία 15 

2009 Λετονία 13,4 

2010 Λετονία 12,8 

2011 Λετονία 13,2 

2012 Λετονία 13,8 

2005 Λιθουανία 17,2 

2006 Λιθουανία 17,8 

2007 Λιθουανία 17,6 

2008 Λιθουανία 17,3 

2009 Λιθουανία 13,9 

2010 Λιθουανία 13,2 

2011 Λιθουανία 13.3 

2012 Λιθουανία 13,4 

2005 Λουξεμβούργο 25,7 

2006 Λουξεμβούργο 24,6 

2007 Λουξεμβούργο 25 

2008 Λουξεμβούργο 24,9 

2009 Λουξεμβούργο 25,6 

2010 Λουξεμβούργο 25,2 

2011 Λουξεμβούργο 24,7 

2012 Λουξεμβούργο 25,5 

2005 Μάλτα 60,8 

2006 Μάλτα 63,5 

2007 Μάλτα 65,9 

2008 Μάλτα 27,2 

2009 Μάλτα 27,8 

2010 Μάλτα 27 

2011 Μάλτα 26,4 

2012 Μάλτα 27 

2005 Ολλανδία 21,5 

2006 Ολλανδία 21,8 

2007 Ολλανδία 22 

2008 Ολλανδία 21,4 

2009 Ολλανδία 21 

2010 Ολλανδία 21,3 

2011 Ολλανδία 20,4 

2012 Ολλανδία 19,7 

2005 Πολωνία 16,6 

2006 Πολωνία 17,3 

2007 Πολωνία 18,2 

2008 Πολωνία 18,3 

2009 Πολωνία 16,1 

2010 Πολωνία 16,5 
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2011 Πολωνία 16,7 

2012 Πολωνία 16 

2005 Πορτογαλία 20,1 

2006 Πορτογαλία 20,6 

2007 Πορτογαλία 20,9 

2008 Πορτογαλία 20,6 

2009 Πορτογαλία 18.8 

2010 Πορτογαλία 19,3 

2011 Πορτογαλία 20,8 

2012 Πορτογαλία 20,3 

2005 Ρουμανία 12,2 

2006 Ρουμανία 11,4 

2007 Ρουμανία 11,7 

2008 Ρουμανία 17,5 

2009 Ρουμανία 16,3 

2010 Ρουμανία 16,8 

2011 Ρουμανία 17,9 

2012 Ρουμανία 18,8 

2005 Σλοβακία 14,6 

2006 Σλοβακία 13,7 

2007 Σλοβακία 13,9 

2008 Σλοβακία 13,3 

2009 Σλοβακία 12,2 

2010 Σλοβακία 12,2 

2011 Σλοβακία 12,5 

2012 Σλοβακία 12,2 

2005 Σλοβενία  
20,2 

2006 Σλοβενία 20.7 

2007 Σλοβενία 19,3 

2008 Σλοβενία 19,6 

2009 Σλοβενία 17,6 

2010 Σλοβενία 16,7 

2011 Σλοβενία 17,3 

2012 Σλοβενία 17,5 

2005 Ισπανία 12,6 

2006 Ισπανία 13,2 

2007 Ισπανία 13,5 

2008 Ισπανία 10 

2009 Ισπανία 8,3 

2010 Ισπανία 11,1 

2011 Ισπανία 9,3 

2012 Ισπανία 7,1 

2005 Σουηδία  
21,5 

http://www.vatlive.com/country-guides/slovenia/slovenian-vat/
http://www.vatlive.com/country-guides/sweden/swedish-vat/
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2006 Σουηδία 22,1 

2007 Σουηδία 21,3 

2008 Σουηδία 20,5 

2009 Σουηδία 20,5 

2010 Σουηδία 20,2 

2011 Σουηδία 20,8 

2012 Σουηδία 20,7 

2005 Ηνωμένο Βασίλειο 25,8 

2006 Ηνωμένο Βασίλειο 26,5 

2007 Ηνωμένο Βασίλειο 26,2 

2008 Ηνωμένο Βασίλειο 27,3 

2009 Ηνωμένο Βασίλειο 24,4 

2010 Ηνωμένο Βασίλειο 25,2 

2011 Ηνωμένο Βασίλειο 25,8 

2012 Ηνωμένο Βασίλειο 25,3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

1) Αυστρία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Αυστρία 20% 

2012 Αυστρία 20% 

2013 Αυστρία 20% 

2014 Αυστρία 20% 

2015 Αυστρία 20% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Βιβλία Φάρμακα 

Μεταφορές 

Επιβατών 

2011 Αυστρία 10% 10% 10% 10% 

2012 Αυστρία 10% 10% 10% 10% 

2013 Αυστρία 10% 10% 10% 10% 

2014 Αυστρία 10% 10% 10% 10% 

2015 Αυστρία 10% 10% 10% 10% 

 

Έτος Χώρα Εφημερίδες  

Πρόσβαση Σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση Ξενοδοχεία 

2011 Αυστρία 10% 10% 10% 

2012 Αυστρία 10% 10% 10% 

2013 Αυστρία 10% 10% 10% 

2014 Αυστρία 10% 10% 10% 

2015 Αυστρία 10% 10% 10% 

 

 

2)  Βέλγιο 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Βέλγιο 21% 

2012 Βέλγιο 21% 

2013 Βέλγιο 21% 

2014 Βέλγιο 21% 

2015 Βέλγιο 21% 
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Έτος Χώρα Τρόφιμα Βιβλία Φάρμακα Νερό 

2011 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2012 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2013 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2014 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2015 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

 

 

 

Έτος Χώρα Εστιατόρια 

2011 Βέλγιο 12% 

2012 Βέλγιο 12% 

2013 Βέλγιο 12% 

2014 Βέλγιο 12% 

2015 Βέλγιο 12% 

 

 

3) Βουλγαρία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Βουλγαρία 20% 

2012 Βουλγαρία 20% 

2013 Βουλγαρία 20% 

2014 Βουλγαρία 20% 

2015 Βουλγαρία 20% 

 

Έτος Χώρα Ξενοδοχεία 

2011 Βουλγαρία 9% 

2012 Βουλγαρία 9% 

Έτος Χώρα Εφημερίδες  

Ιατρός 

(=medical) Ξενοδοχεία 

Πρόσβαση 

Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση 

2011 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2012 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2013 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2014 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 

2015 Βέλγιο 6% 6% 6% 6% 
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2013 Βουλγαρία 9% 

2014 Βουλγαρία 9% 

2015 Βουλγαρία 9% 

 

 

4)  Κροατία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Κροατία   

2012 Κροατία   

2013 Κροατία 25% 

2014 Κροατία 25% 

2015 Κροατία 25% 

 

Έτος Χώρα Ξενοδοχεία Εφημερίδες 

2011 Κροατία     

2012 Κροατία     

2013 Κροατία 10% 10% 

2014 Κροατία 13% 13% 

2015 Κροατία 13% 13% 

 

 

5)  Κύπρος 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Κύπρος 15% 

2012 Κύπρος 17% 

2013 Κύπρος 18% 

2014 Κύπρος 19% 

2015 Κύπρος 19% 

 

Έτος Χώρα Ξενοδοχεία Εστιατόρια 

2011 Κύπρος 8% 8% 

2012 Κύπρος 8% 8% 

2013 Κύπρος 8% 8% 

2014 Κύπρος 9% 9% 

2015 Κύπρος 9% 9% 
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Έτος Χώρα Τρόφιμα Βιβλία Φάρμακα 

Μεταφορές 

Επιβατών 

2011 Κύπρος 5% 5% 5% 5% 

2012 Κύπρος 5% 5% 5% 5% 

2013 Κύπρος 5% 5% 5% 5% 

2014 Κύπρος 5% 5% 5% 5% 

2015 Κύπρος 5% 5% 5% 5% 

 

 

Έτος Χώρα Ιατρός (=medical) 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση Εφημερίδες 

2011 Κύπρος 5% 5% 5% 

2012 Κύπρος 5% 5% 5% 

2013 Κύπρος 5% 5% 5% 

2014 Κύπρος 5% 5% 5% 

2015 Κύπρος 5% 5% 5% 

 

 

6)   Τσέχικη  Δημοκρατία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 21% 

2012 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 21% 

2013 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 21% 

2014 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 21% 

2015 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 21% 

 

 

 

Έτος Χώρα Ιατρός (medicines) Φάρμακα 

Παιδικές 

Τροφές 

2011 

Τσέχικη 

Δημοκρατία       

2012 Τσέχικη       
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Δημοκρατία 

2013 

Τσέχικη 

Δημοκρατία       

2014 

Τσέχικη 

Δημοκρατία       

2015 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 10% 10% 10% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Ιατρική Φάρμακα 

Μεταφορές 

Επιβατών 

2011 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 14% 14% 14% 14% 

2012 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 14% 14% 14% 14% 

2013 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 15% 15% 15% 15% 

2014 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 15% 15% 15% 15% 

2015 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 15% 15% 15% 15% 

 

Έτος Χώρα Εφημερίδες 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση Ξενοδοχεία Βιβλία  

2011 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 14% 14% 14% 14%  

2012 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 14% 14% 14% 14%  

2013 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 15% 15% 15% 15%  

2014 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 15% 15% 15% 15%  

2015 

Τσέχικη 

Δημοκρατία 15% 15% 15% 10%  
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7)  Δανία  

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Δανία 25% 

2012 Δανία 25% 

2013 Δανία 25% 

2014 Δανία 25% 

2015 Δανία 25% 

 

Δεν υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές. 

 

8)  Εσθονία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Εσθονία 20% 

2012 Εσθονία 20% 

2013 Εσθονία 20% 

2014 Εσθονία 20% 

2015 Εσθονία 20% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Φάρμακα Ιατρική Ξενοδοχεία 

2011 Εσθονία 9% 9% 9% 9% 

2012 Εσθονία 9% 9% 9% 9% 

2013 Εσθονία 9% 9% 9% 9% 

2014 Εσθονία 9% 9% 9% 9% 

2015 Εσθονία 9% 9% 9% 9% 

 

 

9)  Φιλανδία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Φινλανδία 23% 

2012 Φινλανδία 23% 

2013 Φινλανδία 24% 

2014 Φινλανδία 24% 

2015 Φινλανδία 24% 



91 
 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Εστιατόρια 

2011 Φινλανδία 13% 13% 

2012 Φινλανδία 13% 13% 

2013 Φινλανδία 14% 14% 

2014 Φινλανδία 14% 14% 

2015 Φινλανδία 14% 14% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Φάρμακα 

Μεταφορές 

Επιβατών 

2011 Φινλανδία 9% 9% 9% 

2012 Φινλανδία 9% 9% 9% 

2013 Φινλανδία 10% 10% 10% 

2014 Φινλανδία 10% 10% 10% 

2015 Φινλανδία 10% 10% 10% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Φάρμακα 

Μεταφορές 

Επιβατών 

2011 Φινλανδία 9% 9% 9% 

2012 Φινλανδία 9% 9% 9% 

2013 Φινλανδία 10% 10% 10% 

2014 Φινλανδία 10% 10% 10% 

2015 Φινλανδία 10% 10% 10% 

 

Έτος Χώρα Εφημερίδα  Ξενοδοχεία 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση 

2011 Φινλανδία 9% 9% 9% 

2012 Φινλανδία 9% 9% 9% 

2013 Φινλανδία 10% 10% 10% 

2014 Φινλανδία 10% 10% 10% 

2015 Φινλανδία 10% 10% 10% 

 

 

10)  Γαλλία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Γαλλία 19,6% 

2012 Γαλλία 19,6% 
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2013 Γαλλία 19,6% 

2014 Γαλλία 20% 

2015 Γαλλία 20% 

 

 

Έτος Χώρα Φάρμακα Ξενοδοχεία Εστιατόρια 

2011 Γαλλία 7% 7% 7% 

2012 Γαλλία 7% 7% 7% 

2013 Γαλλία 7% 7% 7% 

2014 Γαλλία 10% 10% 10% 

2015 Γαλλία 10% 10% 10% 

 

 

Έτος Χώρα Μεταφορές Επιβατών Καταλύματα 

Πρόσβαση 

Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση 

 

 

 

 

2011 Γαλλία 7% 7% 7%  

 

2012 Γαλλία 7% 7% 7%  

 

2013 Γαλλία 7% 7% 7%  

 

2014 Γαλλία 10% 10% 10%  

 

2015 Γαλλία 10% 10% 10%  

 

Έτος Χώρα Ιατρική Τρόφιμα e-books Βιβλία 

2011 Γαλλία 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

2012 Γαλλία 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

2013 Γαλλία 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

2014 Γαλλία 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

2015 Γαλλία 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

 

Έτος Χώρα Εφημερίδες Φάρμακα 

2011 Γαλλία 2,1% 2,1% 

2012 Γαλλία 2,1% 2,1% 

2013 Γαλλία 2,1% 2,1% 

2014 Γαλλία 2,1% 2,1% 

2015 Γαλλία 2,1% 2,1% 
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11)  Γερμανία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Γερμανία 19% 

2012 Γερμανία 19% 

2013 Γερμανία 19% 

2014 Γερμανία 19% 

2015 Γερμανία 19% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Βιβλία Ιατρική 

2011 Γερμανία 7% 7% 7% 

2012 Γερμανία 7% 7% 7% 

2013 Γερμανία 7% 7% 7% 

2014 Γερμανία 7% 7% 7% 

2015 Γερμανία 7% 7% 7% 

 

Έτος Χώρα Μεταφορές Επιβατών Εφημερίδες 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση Ξενοδοχεία 

2011 Γερμανία 7% 7% 7% 7% 

2012 Γερμανία 7% 7% 7% 7% 

2013 Γερμανία 7% 7% 7% 7% 

2014 Γερμανία 7% 7% 7% 7% 

2015 Γερμανία 7% 7% 7% 7% 

 

 

12)  Ελλάδα 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ελλάδα 23% 

2012 Ελλάδα 23% 

2013 Ελλάδα 23% 

2014 Ελλάδα 23% 

2015 Ελλάδα 23% 

 

 



94 
 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Φάρμακα Ιατρός 

2011 Ελλάδα 13% 13% 13% 

2012 Ελλάδα 13% 13% 13% 

2013 Ελλάδα 13% 13% 13% 

2014 Ελλάδα 13% 13% 13% 

2015 Ελλάδα 13% 13% 13% 

 

Έτος Χώρα 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση Εστιατόρια 

2011 Ελλάδα 13% 23% 

2012 Ελλάδα 13% 23% 

2013 Ελλάδα 13% 13% 

2014 Ελλάδα 13% 13% 

2015 Ελλάδα 13% 13% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Εφημερίδες Ξενοδοχεία 

2011 Ελλάδα 6,5% 6,5% 6,5% 

2012 Ελλάδα 6,5% 6,5% 6,5% 

2013 Ελλάδα 6,5% 6,5% 6,5% 

2014 Ελλάδα 6,5% 6,5% 6,5% 

2015 Ελλάδα 6,5% 6,5% 6,5% 

 

 

13)  Ουγγαρία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ουγγαρία 25% 

2012 Ουγγαρία 27% 

2013 Ουγγαρία 27% 

2014 Ουγγαρία 27% 

2015 Ουγγαρία 27% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Ξενοδοχεία 

2011 Ουγγαρία 18% 18% 

2012 Ουγγαρία 18% 18% 

2013 Ουγγαρία 18% 18% 
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2014 Ουγγαρία 18% 18% 

2015 Ουγγαρία 18% 18% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Φάρμακα Ιατρός 

2011 Ουγγαρία 5% 5% 5% 

2012 Ουγγαρία 5% 5% 5% 

2013 Ουγγαρία 5% 5% 5% 

2014 Ουγγαρία 5% 5% 5% 

2015 Ουγγαρία 5% 5% 5% 

 

 

 

 

14)  Ιρλανδία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ιρλανδία 21% 

2012 Ιρλανδία 23% 

2013 Ιρλανδία 23% 

2014 Ιρλανδία 23% 

2015 Ιρλανδία 23% 

 

Έτος Χώρα Ιατρός 

2011 Ιρλανδία 13,0% 

2012 Ιρλανδία 13,0% 

2013 Ιρλανδία 13,5% 

2014 Ιρλανδία 13,5% 

2015 Ιρλανδία 13,5% 

 

Έτος Χώρα Εφημερίδες Ξενοδοχεία 

2011 Ιρλανδία 9% 9% 

2012 Ιρλανδία 9% 9% 

2013 Ιρλανδία 9% 9% 

2014 Ιρλανδία 9% 9% 

2015 Ιρλανδία 9% 9% 
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Έτος Χώρα Εστιατόρια 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση 

2011 Ιρλανδία 9% 9% 

2012 Ιρλανδία 9% 9% 

2013 Ιρλανδία 9% 9% 

2014 Ιρλανδία 9% 9% 

2015 Ιρλανδία 9% 9% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα 

2011 Ιρλανδία 4,8% 

2012 Ιρλανδία 4,8% 

2013 Ιρλανδία 4,8% 

2014 Ιρλανδία 4,8% 

2015 Ιρλανδία 4,8% 

 

Έτος Χώρα Ιατρικά Προϊόντα Βιβλία 

Παιδικός 

Ρουχισμός 

2011 Ιρλανδία       

2012 Ιρλανδία       

2013 Ιρλανδία 0% 0% 0% 

2014 Ιρλανδία 0% 0% 0% 

2015 Ιρλανδία 0% 0% 0% 

 

 

15)  Ιταλία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ιταλία 21% 

2012 Ιταλία 21% 

2013 Ιταλία 22% 

2014 Ιταλία 22% 

2015 Ιταλία 22% 

 

 

Έτος Χώρα Μεταφορές Επιβατών Φάρμακα Ξενοδοχεία 

2011 Ιταλία 10% 10% 10% 

2012 Ιταλία 10% 10% 10% 
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2013 Ιταλία 10% 10% 10% 

2014 Ιταλία 10% 10% 10% 

2015 Ιταλία 10% 10% 10% 

 

Έτος Χώρα 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση Εστιατόρια 

2011 Ιταλία 10% 10% 

2012 Ιταλία 10% 10% 

2013 Ιταλία 10% 10% 

2014 Ιταλία 10% 10% 

2015 Ιταλία 10% 10% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Ιατρός 

2011 Ιταλία 4% 4% 

2012 Ιταλία 4% 4% 

2013 Ιταλία 4% 4% 

2014 Ιταλία 4% 4% 

2015 Ιταλία 4% 4% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία e-books 

2011 Ιταλία 4%   

2012 Ιταλία 4%   

2013 Ιταλία 4%   

2014 Ιταλία 4%   

2015 Ιταλία 4% 4% 

 

 

 

16)  Λετονία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Λετονία 22% 

2012 Λετονία 21% 

2013 Λετονία 21% 

2014 Λετονία 21% 

2015 Λετονία 21% 
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Έτος Χώρα Βιβλία Φάρμακα Ιατρός Εφημερίδες Ξενοδοχεία 

2011 Λετονία 12% 12% 12% 12% 12% 

2012 Λετονία 12% 12% 12% 12% 12% 

2013 Λετονία 12% 12% 12% 12% 12% 

2014 Λετονία 12% 12% 12% 12% 12% 

2015 Λετονία 12% 12% 12% 12% 12% 

 

 

17) Λιθουανία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Λιθουανία 21% 

2012 Λιθουανία 21% 

2013 Λιθουανία 21% 

2014 Λιθουανία 21% 

2015 Λιθουανία 21% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία 

2011 Λιθουανία 9% 

2012 Λιθουανία 9% 

2013 Λιθουανία 9% 

2014 Λιθουανία 9% 

2015 Λιθουανία 9% 

 

Έτος Χώρα Φάρμακα Ιατρός 

2011 Λιθουανία 5% 5% 

2012 Λιθουανία 5% 5% 

2013 Λιθουανία 5% 5% 

2014 Λιθουανία 5% 5% 

2015 Λιθουανία 5% 5% 

 

 

18)  Λουξεμβούργο 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Λουξεμβούργου 15% 

2012 Λουξεμβούργου 15% 

2013 Λουξεμβούργου 15% 
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2014 Λουξεμβούργου 15% 

2015 Λουξεμβούργου 17% 

 

 

 

Έτος Χώρα Κρασί 

οικιακά καύσιμα και τη 

διαφήμιση 

2011 Λουξεμβούργου 12% 12% 

2012 Λουξεμβούργου 12% 12% 

2013 Λουξεμβούργου 12% 12% 

2014 Λουξεμβούργου 12% 12% 

2015 Λουξεμβούργου 14% 14% 

 

 

Έτος Χώρα Ποδήλατα Οικιακές Υπηρεσίες 

2011 Λουξεμβούργου 6% 6% 

2012 Λουξεμβούργου 6% 6% 

2013 Λουξεμβούργου 6% 6% 

2014 Λουξεμβούργου 6% 6% 

2015 Λουξεμβούργου 8% 8% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Ιατρός 

Φάρμακ

α 

2011 

Λουξεμβούργο

υ 3% 3% 3% 

2012 

Λουξεμβούργο

υ 3% 3% 3% 

2013 

Λουξεμβούργο

υ 3% 3% 3% 

2014 

Λουξεμβούργο

υ 3% 3% 3% 

2015 

Λουξεμβούργο

υ 3% 3% 3% 

 

Έτος Χώρα 

Μεταφορές 

Επιβατών Εφημερίδες 

Πρόσβαση Σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση 

2011 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 

2012 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 

2013 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 

2014 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 

2015 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 
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Έτος Χώρα Ξενοδοχεία Βιβλία 

e-

books Εστιατόρια 

2011 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 3% 

2012 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 3% 

2013 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 3% 

2014 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 3% 

2015 Λουξεμβούργου 3% 3% 3% 3% 

 

 

19)  Μάλτα 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Μάλτα 18% 

2012 Μάλτα 18% 

2013 Μάλτα 18% 

2014 Μάλτα 18% 

2015 Μάλτα 18% 

 

Έτος Χώρα Ξενοδοχεία 

2011 Μάλτα 7% 

2012 Μάλτα 7% 

2013 Μάλτα 7% 

2014 Μάλτα 7% 

2015 Μάλτα 7% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Ιατρός 

2011 Μάλτα 5% 5% 

2012 Μάλτα 5% 5% 

2013 Μάλτα 5% 5% 

2014 Μάλτα 5% 5% 

2015 Μάλτα 5% 5% 

 

 

 

Έτος Χώρα Εφημερίδες 

Πρόσβαση 

Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 

& 

Διασκέδαση e-books 

2011 Μάλτα 5% 5% 5% 
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2012 Μάλτα 5% 5% 5% 

2013 Μάλτα 5% 5% 5% 

2014 Μάλτα 5% 5% 5% 

2015 Μάλτα 5% 5% 5% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Φάρμακα 

2011 Μάλτα 0% 0% 

2012 Μάλτα 0% 0% 

2013 Μάλτα 0% 0% 

2014 Μάλτα 0% 0% 

2015 Μάλτα 0% 0% 

 

 

20)  Πολωνία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Πολωνία 23% 

2012 Πολωνία 23% 

2013 Πολωνία 23% 

2014 Πολωνία 23% 

2015 Πολωνία 23% 

 

Έτος Χώρα Φάρμακα Ιατρός Εφημερίδες 

2011 Πολωνία 8% 8% 8% 

2012 Πολωνία 8% 8% 8% 

2013 Πολωνία 8% 8% 8% 

2014 Πολωνία 8% 8% 8% 

2015 Πολωνία 8% 8% 8% 

 

Έτος Χώρα 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση 
Μεταφορές 

Επιβατών Ξενοδοχεία Εστιατόρια 

2011 Πολωνία 8% 8% 8% 8% 

2012 Πολωνία 8% 8% 8% 8% 

2013 Πολωνία 8% 8% 8% 8% 

2014 Πολωνία 8% 8% 8% 8% 

2015 Πολωνία 8% 8% 8% 8% 
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Έτος Χώρα Τρόφιμα 

2011 Πολωνία 5% 

2012 Πολωνία 5% 

2013 Πολωνία 5% 

2014 Πολωνία 5% 

2015 Πολωνία 5% 

 

 

21)  Πορτογαλία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Πορτογαλία 23% 

2012 Πορτογαλία 23% 

2013 Πορτογαλία 23% 

2014 Πορτογαλία 23% 

2015 Πορτογαλία 23% 

 

 

Έτος Χώρα Γεωργικά Εφόδια Τρόφιμα 

2011 Πορτογαλία 13% 13% 

2012 Πορτογαλία 13% 13% 

2013 Πορτογαλία 13% 13% 

2014 Πορτογαλία 13% 13% 

2015 Πορτογαλία 13% 13% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Ιατρός Φάρμακα 

2011 Πορτογαλία 6% 6% 6% 

2012 Πορτογαλία 6% 6% 6% 

2013 Πορτογαλία 6% 6% 6% 

2014 Πορτογαλία 6% 6% 6% 

2015 Πορτογαλία 6% 6% 6% 

 

Έτος Χώρα Μεταφορές Επιβατών Εφημερίδες Βιβλία Ξενοδοχεία 

2011 Πορτογαλία 6% 6% 6% 6% 

2012 Πορτογαλία 6% 6% 6% 6% 

2013 Πορτογαλία 6% 6% 6% 6% 

2014 Πορτογαλία 6% 6% 6% 6% 

2015 Πορτογαλία 6% 6% 6% 6% 
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22)  Ρουμανία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ρουμανία 24% 

2012 Ρουμανία 24% 

2013 Ρουμανία 24% 

2014 Ρουμανία 24% 

2015 Ρουμανία 24% 

 

Έτος Χώρα Κοινωνική Στέγαση  

2011 Ρουμανία 5% 

2012 Ρουμανία 5% 

2013 Ρουμανία 5% 

2014 Ρουμανία 5% 

2015 Ρουμανία 5% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Ιατρός Εφημερίδες 

2011 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2012 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2013 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2014 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2015 Ρουμανία 9% 9% 9% 

 

Έτος Χώρα 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση Φάρμακα Ξενοδοχεία 

2011 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2012 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2013 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2014 Ρουμανία 9% 9% 9% 

2015 Ρουμανία 9% 9% 9% 

 

 

23)  Σλοβακία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Σλοβακία 20% 
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2012 Σλοβακία 20% 

2013 Σλοβακία 20% 

2014 Σλοβακία 20% 

2015 Σλοβακία 20% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία Ιατρός 

2011 Σλοβακία 10% 10% 

2012 Σλοβακία 10% 10% 

2013 Σλοβακία 10% 10% 

2014 Σλοβακία 10% 10% 

2015 Σλοβακία 10% 10% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα 

Εισόδου Σε 

Πολιτιστικές 

& 

Ψυχαγωγικές 

Εκδηλώσεις Φάρμακα 

2011 Σλοβακία 10% 10% 10% 

2012 Σλοβακία 10% 10% 10% 

2013 Σλοβακία 10% 10% 10% 

2014 Σλοβακία 10% 10% 10% 

2015 Σλοβακία 10% 10% 10% 

 

24) Σλοβενία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Σλοβενία 20% 

2012 Σλοβενία 20% 

2013 Σλοβενία 22% 

2014 Σλοβενία 22% 

2015 Σλοβενία 22% 

 

Έτος Χώρα Φάρμακα Ιατρός Εφημερίδες 

2011 Σλοβενία 8,5% 8,5% 8,5% 

2012 Σλοβενία 8,5% 8,5% 8,5% 

2013 Σλοβενία 8,5% 8,5% 8,5% 

2014 Σλοβενία 9,5% 9,5% 9,5% 

2015 Σλοβενία 9,5% 9,5% 9,5% 
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Έτος Χώρα 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση Τρόφιμα Ξενοδοχεία Βιβλία 

2011 Σλοβενία 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

2012 Σλοβενία 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

2013 Σλοβενία 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

2014 Σλοβενία 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 

2015 Σλοβενία 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 

 

 

25)  Ισπανία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ισπανία 18% 

2012 Ισπανία 21% 

2013 Ισπανία 21% 

2014 Ισπανία 21% 

2015 Ισπανία 21% 

 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα Εφημερίδες 

2011 Ισπανία 4% 4% 

2012 Ισπανία 4% 4% 

2013 Ισπανία 4% 4% 

2014 Ισπανία 4% 4% 

2015 Ισπανία 4% 4% 

 

Έτος Χώρα Μεταφορές Επιβατών Ιατρός Φάρμακα 

Πρόσβαση Σε Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & Διασκέδαση 

2011 Ισπανία 10% 10% 10% 10% 

2012 Ισπανία 10% 10% 10% 10% 

2013 Ισπανία 10% 10% 10% 10% 

2014 Ισπανία 10% 10% 10% 10% 

2015 Ισπανία 10% 10% 10% 10% 
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26)  Σουηδία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Σουηδία 25% 

2012 Σουηδία 25% 

2013 Σουηδία 25% 

2014 Σουηδία 25% 

2015 Σουηδία 25% 

 

Έτος Χώρα Τρόφιμα 

2011 Σουηδία 12% 

2012 Σουηδία 12% 

2013 Σουηδία 12% 

2014 Σουηδία 12% 

2015 Σουηδία 12% 

 

Έτος Χώρα Βιβλία 

2011 Σουηδία 6% 

2012 Σουηδία 6% 

2013 Σουηδία 6% 

2014 Σουηδία 6% 

2015 Σουηδία 6% 

 

 

27)  Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 20% 

2012 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 20% 

2013 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 20% 

2014 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 20% 

2015 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 20% 

 

 



107 
 

Έτος Χώρα Ανακαινίσεις Ακινήτων 

2011 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 5% 

2012 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 5% 

2013 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 5% 

2014 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 5% 

2015 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 5% 

 

Έτος Χώρα Φάρμακα Ιατρός Εφημερίδες 

2011 

Ηνωμένο 

Βασίλειο       

2012 

Ηνωμένο 

Βασίλειο       

2013 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 0,0% 0,0% 0,0% 

2014 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 

 

Έτος Χώρα Μεταφορές Επιβατών Τρόφιμα 

Παιδικά 

ρούχα Βιβλία 

2011 

Ηνωμένο 

Βασίλειο         

2012 

Ηνωμένο 

Βασίλειο         

2013 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2014 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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28)  Ολλανδία 

 

Έτος Χώρα 

Κανονικός 

Συντελεστής 

2011 Ολλανδία 19% 

2012 Ολλανδία 21% 

2013 Ολλανδία 21% 

2014 Ολλανδία 21% 

2015 Ολλανδία 21% 

 

Έτος Χώρα Φάρμακα Ιατρός Τρόφιμα 

2011 Ολλανδία 6% 6% 6% 

2012 Ολλανδία 6% 6% 6% 

2013 Ολλανδία 6% 6% 6% 

2014 Ολλανδία 6% 6% 6% 

2015 Ολλανδία 6% 6% 6% 

 

Έτος Χώρα 

Πρόσβαση Σε 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & 

Διασκέδαση 

Μεταφορές 

Επιβατών 

Accommodation 

(=Κατάλυμα)  Βιβλία 

2011 Ολλανδία 6% 6% 6% 6% 

2012 Ολλανδία 6% 6% 6% 6% 

2013 Ολλανδία 6% 6% 6% 6% 

2014 Ολλανδία 6% 6% 6% 6% 

2015 Ολλανδία 6% 6% 6% 6% 

 


