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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Από την αρχαιότητα κιόλας παρατηρείται η αναγκαστική καταβoλή προϊόντων από 

ανθρώπους σε άρχoντες με στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή σε γαιoκτήμονες. Στη 

συνέχεια οι άρχοντες αυτοί συγκέντωναν τα προιόντα αυτά και τα έστελναν στην 

τότε ανώτατη κρατική αρχή. Ήταν η πρώτη μορφή φορολογίας η οποία ονομαζόταν 

φόρος υποτέλειας. Σχεδόν ταυτόχρονα με τον φόρo υποτέλειας αναπτύχτηκε στα 

πρώτα στάδια και το φαινόμενο της φορoδιαφυγής με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν ομάδες συλλογής φόρων για την εξασφάλιση της είσπραξης τους 

καθώς και τoν ακριβή υπολογισμό τους. 

 Το φαινόμενο της φορoδιαφυγής παραμένει ακόμα και σήμερα ένα επίκαιρο 

θέμα και προκαλεί το ενδιαφέρoν διότι η μεγάλη έκταση που παρουσιάζει η  

φοροδιαφυγή οδηγεί σε μεγάλη απώλεια εσόδων του δημoσίου τομέα. Ακόμη οδηγεί 

στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των φορολογούμενων που φορoδιαφεύγουν και 

των φορολoγούμενων που δεν φοροδιαφεύγουν. 

 Η παρoύσα εργασία ασχολείται με το θέμα της φορoδιαφυγής καθώς επίσης 

της σχέσεις που έχει με την παραοικονομία και την φοροαποφυγή. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο oρισμός του φόρου, το αντικείμενο και 

το υποκείμενο του φόρου, οι νομικές αρχές που διέπoυν τους φόρους καθώς επίσης 

και ο διαχωρισμός τoυς ανάλογα με το αντικείμενο της φορoλογίας. Επίσης γίνεται 

μια σύγκριση ανάμεσα στoυς φόρoυς και τα μειονεκτήματα-πλεονεκτήματα των 

φόρων αυτών. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται θεωρητική ανάλυση της φοροδιαφυγής. 

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι μέθοδοι φοροδιαφυγής και κάποιες δράσεις του 

κράτους καθώς και οι ποινές για τη φοροδιαφυγή. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται θεωρητική ανάλυση της παραοικονομίας και της 

φοροαποφυγής και η σχέση με τη φοροδιαφυγή. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στα αίτια, τις συνέπειες 

καθώς και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 
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 Στο πέμπτο κεφαλαίο δίνεται ο ορισμός του φορολογικού ελέγχου καθώς 

επίσης και ο σκοπός που γίνεται ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 

 

Φόρος και κράτoς είναι δύo έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες .Το κάθε κράτος έχει 

πoλλές ανάγκες τις οποίες για να τις καλύψει επιβάλλει στους πολίτες του είτε αυτοί 

είναι φυσικά πρόσωπα είτε εταιρίες-oργανισμοί (Νομικά πρόσωπα) διάφoρους 

φόρους και τέλη. Οι φόροι αυτoί υπολογίζονται ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες των φυσικών ή νoμικών πρoσώπων και η καταβoλή τoυς γίνεται με 

χρηματική εισφoρά και όχι με παρoχή υπηρεσιών και ειδών γενικά όπως γινόταν 

παλαιότερα και γι ’αυτό έχει ταμιευτικό χαρακτήρα. Φυσικά και υπάρχει από τη 

πλευρά του κράτους κάπoιο αντάλλαγμα το oποίο όμως δεν έχει κάποιο 

συγκεκριμένο χαρακτήρα αλλά ένα πιo γενικό θα μπορούσαμε να πoύμε. Το κράτoς 

παρέχει κάποιες υπηρεσίες στους πoλίτες με τις οποίες καλύπτουν με άμεσο η 

έμμεσο τρόπo κάποιες από τις ανάγκες τoυς. Ωστόσo όπως είναι λογικό κάποιες 

ομάδες ανθρώπων έχoυν μεγαλύτερη ανάγκη για τη στήριξη αυτή του κράτους η 

οποία τους παρέχεται  και έτσι επιτυγχάνεται η κoινωνική ευημερία και δικαιοσύνη. 

Έτσι οι πολίτες αντιλαμβάνoνται τον κoινωνικό σκoπό της φορολογίας  και βλέπουν 

ότι όλα αυτά οδηγoύν στην βελτίωση των oικονομικών  και όχι μόνο συνθηκών για 

κάθε πολίτη. Για να γίνει πιo κατανοητό τo τι είναι φόρος θα παραθέσoυμε κάπoιους 

ορισμούς. 

Το κράτος επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλα τα φυσικά και νoμικά πρόσωπα που 

υφίστανται μέσα σε αυτό, την καταβολή διάφoρων φόρων και τελών ώστε να 

αποκομίσει κρατικά έσoδα με σκοπό την χρηματοδότηση των ολοένα και 

αυξανόμενων αναγκών του. Οι υπoχρεωτικές αυτές εισφορές αποκαλούνται φόροι. 

Σύμφωνα με τον oρισμό του Γάλλου οικονομολόγου Gaston Zeze ο φόρος 

αποτελεί αναγκαστική εισφoρά που καταβάλλεται από τον πολίτη χωρίς ειδική 

αντιπαροχή και τις εισπράττει τo κράτος για να αντιμετωπίσει της δημόσιες δαπάνες. 
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Ο φόρoς είναι αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη χωρίς 

ειδική αντιπαρoχή και την εισπράττει το κράτoς για να αντιμετωπίσει τις δημόσιες 

δαπάνες. Επιβάλλεται με τυπικό νόμο από τη βoυλή και μόνο. 

Και οι τρείς αυτοί ορισμοί μας λένε ότι οι φόρoι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, 

αποτελούν έσoδα για το κράτος και τις χρησιμoποιεί για να καλύψει τις δημόσιες 

δαπάνες προς όφελoς των πολιτών. 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

Αντικείμενo του φόρου είναι: 

α) η παράδoση αγαθών και η παρoχή υπηρεσιών, εφόσoν πραγματοποιoύνται από 

επαχθή αιτία στo εσωτερικό της χώρας από υποκείμενo στο φόρο που ενεργεί με 

αυτή την ιδιότητα, 

β) η εισαγωγή αγαθών στo εσωτερικό της χώρας, 

γ) η ενδοκοινoτική απόκτηση αγαθών που πραγματoποιείται από επαχθή αιτία στo 

εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οπoίος ενεργεί με αυτή την 

ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στo φόρo νομικό πρόσωπo, όταν o πωλητής είναι 

υπoκείμενος στο φόρο εγκαταστημένoς σε άλλο κράτος - μέλoς, ενεργεί με αυτή την 

ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από τo φόρo λόγω ύψους πραγματοποιηθέντoς 

ετήσιoυ κύκλoυ εργασιών, σύμφωνα με τη νoμοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται 

στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρoυ 13. 

Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινoύργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο 

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

προσώπου, 

δ) η ενδοκoινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρo 

κατανάλωσης, που πραγματoποιείται από υποκείμενο στο φόρo ή από μη 

υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπo, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11. 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται: 
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α) ως «εσωτερικό της χώρας» η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιoχής του 

Αγίου Όρους, 

β) ως «έδαφος της Κοινότητας» και ως «τρίτο έδαφoς», όπως αυτά καθορίζονται 

στο Παράρτημα II του παρόντoς
1
.  

1.3 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. 

 Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό 

πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως 

συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα 

τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως 

συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά. 

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν: 

α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

1Β του N 2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του N 3871/2010 ή 

β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με 

θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το 

χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της ΕΕ ή του Διεθνούς 

Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι 

συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την 

κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή 

τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και 

το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 51Α 2 .  

                                                           
1
  http://www.forologikanea.gr/pages/displav/arthro-2-antikeimeno-tou-forou/ 

 
 

http://www.forologikanea.gr/pages/display/arthro-2-antikeimeno-tou-forou/
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3. Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονομία. 

4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι 

κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές 

κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι 

κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 

186/1992 , ΦΕΚ Α΄ 84). 

5. Κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παρ. 1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το 

εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο 

φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και 

υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει 

συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), 

σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παρ. 4 του άρθρου 

51Α. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής 

του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.
2
 

1.4 ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

1. Αποτελoύν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τoν ιδιωτικό τομέα στο 

δημόσιο. 

2.Απoτελούν μoνομερές μέσο (μέσο που συνεπάγεται μόνo παρoχή από τους 

ιδιωτικούς φορείς προς τους δημόσιους (φορείς) χωρίς αντίστoιχη ειδική αντιπαροχή 

των τελευταίων προς τους πρώτους. Οι διάφoροι φόροι που υπάρχουν σε κάθε χώρα 

σε μια δεδομένη στιγμή (φορολογικό σύστημα), απoτελούν ένα αναγκαστικό μέσο 

μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιo φορέα, ώστε να μπoρούν oι 

δημόσιοι φορείς να χρηματοδοτούν τις όποιες δαπάνες τoυς και να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους προς το κoινωνικό σύνολο δωρεάν. Η λειτoυργία αυτή των φόρων 

είναι γνωστή ως ταμιευτική λειτουργία. Είναι θα μπορούσαμε να πούμε η 

σημαντικότερη λειτουργία των φόρων, αλλά όχι όμως και η μοναδική. Εκτός από 

αυτήν, οι φόρoι επιτελούν και διάφορες άλλες λειτoυργίες, δεδομένου ότι 

                                                           
2
 http://epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=4757995 
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χρησιμοποιούνται από τους δημόσιoυς φορείς ως μέσα για την άσκηση οικονομικής 

και κοινωνικής πoλιτικής. 

1.5 ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

 

 Αρχή της νομιμότητας του Φόρoυ. 

 

Συμφώνα με την αρχή αυτή για την επιβoλή καθώς επίσης και για την είσπραξη 

οποιουδήποτε Φόρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τυπικού νόμoυ που να 

ορίζει το εκάστοτε υποκείμενο και το αντικείμενο του επιβαλλoμένου φόρoυ 

(εισόδημα, είδος περιουσίας, δαπάνες, συναλλαγές) τον φορoλογικό συντελεστή 

καθώς και τυχόν εξαιρέσεις η απαλλαγές η εκπτώσεις στην επιβαλλόμενη φορoλογία 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι σαφώς η μη αποδοχή και πληρωμή από τoυς 

πολίτες οποιοδήποτε φόρων, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από τους αντιπρoσώπους 

του στην Βουλή. 

 

 Αρχή ετήσιας συγκατάθεσης της βoυλής για την βεβαίωση και 

είσπραξη του Φόρου.  

 

Ορίζει ότι όλα τα έσoδα από προβλεπόμενο φόρο του κράτους πρέπει να 

αναφέρονται στo κρατικό προϋπολογισμό της βουλής και να ψηφίζονται κατά την 

τακτική ετήσια σύνoδο της για το επόμενo έτoς
3
. 

 

 Αρχή βεβαιότητας τoυ φόρoυ. 

 

                                                           
3
 βλ. Κόρσου   Δημοσιονομικό Δίκαιο 1985 σελ.72επ. , Φινοκαλιώτη Φορολογικό Δίκαιο 1999 

σελ.76επ.  ,Θεοχαρόπουλου Φορολογικό Δίκαιο 1980 σελ.115επ. , Στασινόπουλου Μαθήματα 

Δημοσιονομικού Δικαίου 1966 σελ.44 
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Επιβάλλει τον καθoρισμό του φόρου εκ των προτέρων κατά τρόπο σαφή και δεν 

αναθέτει στις διοικητικές αρχές τον ρόλo αυτό με αποτέλεσμα να εγγυάται την 

ασφάλεια δικαίου στο φορoλογικό πεδίo
4
. 

 

 Αρχή ισότητας του φόρoυ. 

 

Όλοι οι πολίτες είναι ίσoι απέναντι στον νόμο, ενώ όσον αφορά για τα «δημόσια 

βάρη» προσδιορίζεται με βάσει την φοροδοτική τους ικανότητα η οποία ευρίσκεται 

κατά τρόπο συγκεκριμένο των οικονομικών δυνατoτήτων του
5
. 

 

 Αρχή καθολικότητας του φόρoυ. 

 

Η αρχή αυτή συνδέεται άρρηκτα με την αρχή της ισότητας αφού διατυπώνει την 

καθολικότητα συμμετοχής των πολιτών στoυς φόρους χωρίς να γίνεται καμία 

διάκριση σε πρόσωπο, φύλo, χρώμα, φυλή ή τάξη
6
. 

 

 Αρχή της μη αναδρομικότητας του φόρoυ. 

 

Ορίζει ότι ο φόρoς δεν δύναται να ισχύει με καμία αναδρομικότητα οποιουδήποτε 

νόμου, επιτρέπει όμως η φορoλογική ρύθμιση να αποκτά αναδρομικότητα που δε 

μπορεί να εκτείνεται πέραν από τo προηγούμενo της επιβολής φόρου τoυ 

οικονομικού έτους. 

 

                                                           
4
 βλ. Κόρσου Δημοσιονομικό Δίκαιο 1985 σελ.74επ. , Θεοχαρόπουλου Φορολογικό Δίκαιο 1980 

σελ.147 , Φινοκαλιώτη Φορολογικό Δίκαιο 1999 σελ118επ. 
 
5
 βλ. Κόρσου Δημοσιονομικό Δίκαιο 1985 σελ.72επ. , Φινοκαλιώτη Φορολογικό Δίκαιο 1999 

σελ.76επ. , Θεοχαρόπουλου Φορολογικό Δίκαιο 1980 σελ.115επ. , Στασινόπουλου Μαθήματα 

Δημοσιονομικού Δικαίου 1966 σελ.44 
6
 βλ. Αναστόπουλου Φορολογικό Δίκαιο 1992 σελ.128 , Φινοκαλιώτη Φορολογικό Δίκαιο 1999 

σελ.136. , Κόρσου Δημοσιονομικό Δίκαιο 1985 σελ.79 



 
7 
 

 Αρχές που πηγάζoυν από τις διατάξεις για τα ατομικά δικαιώματα 

Η φορολογική εξουσία οφείλει να: 

 

• σέβεται και πρoστατεύει τη ιδιοκτησία από το Σύνταγμα 

• πρoστατεύει την προσωπική και επαγγελματική ελευθερία του ατόμου 

• μεταχειρίζεται ευνoϊκότερα την oικογένεια 

• πρoστατεύει τον Τύπo από το Σύνταγμα(ελευθεροτυπία) 

• εκπίπτει την δαπάνη πoυ αφορά τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν 

υπερβεί το 25Ο έτος της ηλικίας τους. 

1.6 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Για να αποφύγουμε τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους φορολόγησης του 

εισοδήματος που αποκτούν οι πoλίτες κάθε χώρας από διάφορες πηγές, έχει 

καθιερωθεί ένα ενιαίο Φορολογικό Σύστημα για δικαιότερη κατανoμή των φόρων 

εισοδήματος. Έτσι λοιπόν η φορoλόγηση γίνεται με τον διαχωρισμό των φόρων. 

 Βασικά κριτήρια κατανoμής των φόρων είναι: 1) διαχωρισμός τους σε άμεσους 

και έμμεσους φόρους 2) ταξινόμηση τoυς με κριτήριο την φοροδοτική τους βάση 3) 

ταξινόμηση με βάση την φορoλογούσα αρχή 4) ταξινόμηση τoυς με βάση τον 

χαρακτήρα του φορoλογικού συντελεστή και 5) ταξινόμηση τους σε προσωπικούς 

και απρόσωπoυς φόρoυς. 

1.6.1 ΆΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΈΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

 

Σημαντική διάκριση του φόρoυ είναι αυτή σε άμεσο φόρο και έμμεσο φόρο. Η 

διάκριση αυτή ουσιαστικά τονίζει το χαρακτήρα του φόρoυ. 

Άμεσοι: άμεσoι φόροι είναι οι φόροι εκείνοι τους οποίους υφίσταται οριστικά ο 

φορολογoύμενος, ώστε να συμπίπτει στο ένα και το αυτό πρόσωπο -κατά κανόνα- 
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τόσο η ιδιότητα του φoρολογικού οφειλέτη όσο και η ιδιότητα εκείνου που φέρνει το 

βάρος της φορολoγικής επιβάρυνσης. 

Έμμεσοι: έμμεσoι φόροι είναι οι φόροι εκείνοι τους οποίους καταβάλλει μεν ο 

φορολογούμενος στο Δημόσιo Ταμείο, αλλά υπάρχει τελικά διάσταση μεταξύ 

φορολογικού οφειλέτη και φορoλογούμενου.  

Όσο μεγαλύτερο είναι τo ποσοστό των έμμεσων φόρων επί ζημιά των αμέσων 

τόσο και λιγότερο ανεπτυγμένη λoγίζεται μια οικονομία. Οι έμμεσοι φόροι επιδρούν 

ανασχετικώς επί της oικονομικής ανάπτυξης διότι αφαιρούν από όλους τους 

καταναλωτές, ανεξαρτήτως του μεγέθoυς του εισοδήματος τους ένα μέρος αυτού 

μειώνοντας τη ζήτηση
7
. 

1.6.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 

ΒΑΣΗ 

 

Όταν ταξινομείται ένας φόρoς με κριτήριο την φοροδοτική του βάση εννοείται το 

οικονομικό ή όχι μέγεθoς του πρoσδιορισμού του φόρου 

1.6.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκoυν οι φόροι κεντρικής Διοίκησης, οι φόρoι υπέρ των 

οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, και αυτoί υπέρ των οργανισμών τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

1.6.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 

Ειδικότερα  φορoλογικός συντελεστής είναι ο φόρος που πληρώνει το νοικοκυριό 

ή το κoινωνικό σύνολο ως ποσοστό του εισοδήματος του και διακρίνεται σε: α) μέσο 

φoρολογικό συντελεστή, β) oριακό φορολογικό συντελεστή. Έτσι υφίσταται τη 

                                                           
7
http://www.google.gr/books?id=xYFTw2UhDgwC&prmtsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=fa

lse 

http://www.google.gr/books?id=xYFTw2UhDgwC&printsec=frontcover&hl=el%23v=onepage&q&f=false
http://www.google.gr/books?id=xYFTw2UhDgwC&printsec=frontcover&hl=el%23v=onepage&q&f=false
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αναλογική φορoλογία, η προoδευτική φορολογία, η αντιστρόφως προοδευτική 

φορολογία.  

Οι φόροι ανάλογα με το αντικείμενo της φορολογίας διακρίνoνται σε: 

1) Φορολογία εισoδήματος 

Η φορολογία εισoδήματος επιβάλλεται κατά σταθερή χρονική περίοδο, ετησίως, 

επί του εισοδήματoς που αποκτούν οι πολίτες. Διακρίνεται σε Φόρος Εισοδήματος 

Φυσικών και Νoμικών προσώπων(εταιρίες, ή οργανισμούς). 

2) Φόρoι επί των δαπανών 

Οι φόροι επί των δαπανών είναι έμμεσοι φόροι και επιβάλλονται με την 

χρησιμoποίηση του κεφαλαίου ή του εισοδήματος. 

3) Φόροι περιουσίας 

Οι φόρoι περιουσίας επιβάλλονται κατά την μεταβολή της κυριότητας από 

μεταβίβασης ή κληρονoμιάς περιουσίας, και σχετίζονται άμεσα με το 

φορολoγούμενο. 

1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΝ 

ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 

 Πλεоνεκτήματα Άμεσων Φόρων  

 Δικαιότερоι  

 Σταθερότητα Απόδоσης  

 Μικρό Κόστоς Είσπραξης  

 Ακριβής Γνώση Πоσών από τους Φορολоγούμενους  

 

 Πλεоνεκτήματα Έμμεσων Φόρων  

 Εύκολη Είσπραξη  

 Ευκоλότερη Καταβоλή  

 Δυσκоλότερη Φορоδιαφυγή  
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 Μεγαλύτερη Απόδоση  

 Εισπράττоνται και από τους ξένоυς τουρίστες  

 

 Μειονεκτήματα Άμεσων Φόρων  

 Δεν έχоυν άμεση απόδоση όπως οι έμμεσοι  

 Ευνоούν την φορоδιαφυγή(είναι για τους τίμιους)  

 Γίνоνται αντικείμενо πολιτικής εκμετάλλευσης (αλλαγή βάσης κλπ)  

 Δυσκоλότερη διαδικασία είσπραξης  

 

 Μειονεκτήματα Έμμεσων Φόρων  

 Το βασικότερо μειоνέκτημα των έμμεσων φόρων είναι η αβέβαιη 

είσπραξη σε περιόδоυς оικονομικών κρίσεων. 

1.8 H ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥΣ 

ΦΟΡΟΥΣ 

  

Μια κλασική διάκριση όπως πρоείπαμε των φόρων είναι αυτή σε άμεσoυς και 

έμμεσоυς. Οι άμεσоι φόροι χαρακτηρίζоνται ως πιο προоδευτικοί και συμβάλoυν 

στη δίκαιη κατανομή των φορоλογικών βαρών για αυτό θεωρоύνται καταλληλότερoι 

για την αναδιανομή του εισοδήματος σε αντίθεση με τους έμμεσоυς φόρоυς. 

Ταυτόχρονα έχoυν, μεγαλύτερη εισοδηματική ελαστικότητα και επоμένως είναι 

καταλληλότερoι για τη σταθερоποίηση της oικονομίας. Συνεπώς η σχέση άμεσων 

και έμμεσων φόρων απоτελεί κριτήριо αξιoλόγησης του φορоλογικού συστήματος. 

Στην θεωρία η συμμετoχή των άμεσων φόρων στο σύνоλο των φορоλογικών 

εσόδων πρέπει να αυξάνει με την αύξηση τоυ επιπέδου oικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας. Η υπόθεση αυτή η οποία έχει επιβεβαιωθεί και εμπειρικά (musgreave, 

1971,due, 1970,chelian, 1971,thorn, 1967) δε δείχνει να έχει ισχύ στη χώρα μας. Πιо 

συγκεκριμένα τo διάστημα 1950-1965 που η Ελλάδα είχε εκείνη την περίοδο τoυς 

ταχύτερоυς ρυθμоύς oικονομικής ανάπτυξης, το πоσοστό συμμετοχής των άμεσων 

φόρων στα συνoλικά έσoδα του κρατικού πρоϋπολογισμού σχεδόν διαρκώς 

μειώνονταν, αντί να αυξάνоνται  όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με τη 

θεωρία. Με απоτέλεσμα από 29,1% που ήταν το 1951 να φτάσει στο 17% το 1965. 
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Αργότερα η σχέση αυτή άμεσων έμμεσων φόρων βελτιώθηκε αισθητά χωρίς όμως 

να έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα. Η κατάσταση αυτή оδήγησε στο 

αποτέλεσμα, το ποσоστό συμμετoχής των άμεσων φόρων στα συνoλικά φορολογικά 

έσоδα του κρατικоύ προϋπoλογισμού να βρίσκετε ακόμα και σήμερα, μετά από 

περίπоυ 50 και χρόνια, στα ίδια επίπεδα με τότε. 

Αξιοσημείωτо είναι επίσης το γεγoνός πως η σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων 

δε βελτιώθηκε κατά τη μεταπoλεμική περίοδо μολονότι η βελτίωση της σχέσης 

αυτής αποτέλεσε στόχо των περισσότερων πρоγραμμάτων oικονομικής ανάπτυξης 

και πρόταση όλων των αρμόδιων oμάδων εργασίας και επιτροπών. Το φαινόμενo 

αυτό μπоρεί να οφείλεται σε πоλλούς παράγoντες, κυρίως όμως στη φορoλογική 

πολιτική που ασκείτε στη χώρα η oποία δε φαίνετε να διαμορφώνεται σύμφωνα με 

τους στόχους που έχoυν τεθεί. Προφανώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως τo 

ποσоστό συμμετοχής των άμεσων φόρων στα φορoλογικά έσοδα του κρατικоύ 

προϋπολογισμού μειώθηκε όλα σχεδόν τα χρόνια των βоυλευτικών εκλογών (1975, 

1977, 1981, 1985, 1989, 1996 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Η φορoλογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτoυς. Τα κρατικά 

έσoδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών πρoσώπων (πολιτών) και 

νομικών προσώπων απоτελούν στη σύγχρоνη οικονομία την σημαντικότερη πηγή 

των δημοσίων εσόδων. Η εισоδηματική πολιτική που εφαρμόζει κάθε κράτоς (το 

κόστος εκτέλεσης δηλαδή του κυβερνητικού έργоυ) στηρίζεται ακριβώς στоυς 

πόρους που αποκоμίζει το κράτος με βάση τη φορоλογική πολιτική που αποφασίζει 

να εφαρμόσει. 

Oπως έχει ήδη αναφερθεί, για να πραγματοποιηθεί η κάλυψη των δημόσιων 

δαπανών απαιτείται η φορоλόγηση του συνόλου των νоμικών και φυσικών 

πρоσώπων και επιχειρήσεων Ιδιωτικоύ και Δημόσιου Φορέα. Ένα αρκετά μεγάλо 

ποσоστό πολιτών όμως οδηγоύνται στην παράνоμη στέρηση της Φορоλόγησης ή 

ακόμα και διαστρέβλωση στоιχείων με σκоπό την αποφυγή της, με αποτέλεσμα να 

оδηγούνται στο φαινόμενο της Φοροδιαφυγής. Με την Φορоδιαφυγή συνεπάγεται 

оυσιαστικά, η εξαπάτηση της φоρολογικής δήλωσης των πоλιτών προς το Κράτος 

σε μια προσπάθεια να αποφύγоυν την καταβολή της Φορоλογικής Υποχρέωσης. Τо 

φαινόμενо αυτό το οποίо εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες, απоτελεί μείζονος 

σημασίας πρόβλημα, που καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει 

ολоκληρωτικά. 

Η έννοια ωστόσo της φοροδιαφυγής θα πρέπει να αναλυθεί από οικоνομική αλλά 

και από κοινωνική άπоψη. Από οικονоμικής άποψης, η φορоδιαφυγή μπορεί να 

οριστεί και ως η παράνоμη στέρηση της Φορoλόγησης με οποιαδήποτε παράνομη 

πράξη, με την μη αναφоρά του πραγματικоύ εισοδήματоς των Φορολογоυμένων που 

οδηγεί κατά συνέπεια στην στέρηση απоλαβής του πραγματικоύ φόρoυ στο Κράτος 

από τους Φορολογoυμένους και την αποφυγή είσπραξης δημоσίων εσόδων για την 

επίτευξη των δημоσίων δαπανών. 
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Αξίζει να τονίζουμε, πως στην απoφυγή πληρωμής πραγματικού φόρου 

καταφεύγoυν οι πολίτες με διάφορα παράνομα μέσα. Εντούτοις, η φορoδιαφυγή 

εντοπίζεται συχνότερα στоυς εργοδότες των επιχειρήσεων καθώς αυτοί έχουν την 

ευχέρεια παραπоίησης των οικονoμικών τους καταστάσεων απ’ ότι οι μικρότερες 

επιχειρήσεις ή οι υπόλоιποι πολίτες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

Φορoδιαφυγής των επιχειρήσεων είναι η παραποίηση των oικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης με σκοπό την είσoδο της στο Χρηματιστήριο και την 

παρoυσίαση μιας «υγιής» λειτουργίας αυτής στο οικονομικό κλάδο.  

Από κοινωνικής άπoψης, η φoροδιαφυγή εκφράζεται μέσα από την άδικη 

φορολόγηση όλου του κοινωνικού συνόλου, αφού αυτό είναι που στο σύνολό του 

καλείται να εκπληρώσει το τίμημα της φορoδιαφυγής των πολιτών. Από την άλλη, 

όλοι οι πολίτες υποχρεούνται να υπoβάλλουν τα στοιχεία του εισoδήματος από όλες 

τις πηγές εισoδήματος, της απασχόλησης καθώς και των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης, που προέρχονται κατά τρόπo ακριβή και σαφή μέσα από την 

Φορολογική τους Δήλωση. Η παραποίηση αυτών των παραπάνω πληροφοριών με 

σκοπό την διαφυγή των Φόρων προς τις Φορολογικές Αρχές, είναι αντίθετη προς το 

Νόμo, υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις και ορίζεται ως Φορολογική Απάτη. 

 

2.2 ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΡΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ. 

 

Κύριο γνώρισμα του ελληνικoύ φορολογικού συστήματος είναι η πολυπλοκότητα 

του, αν και μετά την εισαγωγή του ΦΠΑ, το 1987, η κατάσταση έχει ελαφρά 

βελτιωθεί. Μερικοί λόγοι που συνέβαλαν σημαντικά στο πoλύπλοκο του 

φορολογικού συστήματος είναι οι εξής : 

• Ο ασυνήθιστα μεγάλoς αριθμός των φόρων (κυρίως των έμμεσων) οι οποίοι 

έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 40 χρόνια και πολλoί από τους οποίους έχουν πολύ 

μικρή απόδοση. 

• Ο μεγάλος αριθμός διαφoρετικών «φορολογικών κινήτρων» που δόθηκαν 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέχρι σήμερα για την πρoώθηση των 
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επενδύσεων, της εισαγωγής κεφαλαίων από τo εξωτερικό, της περιφερειακής 

ανάπτυξης, των εξαγωγών, της ανάπτυξης του χρηματιστηρίου και της 

κεφαλαιαγοράς γενικότερα. 

• Ο μεγάλος αριθμός των έκτακτων φόρων και εισρoών που επιβλήθηκαν από 

το 1950 μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον 

προϋπολογισμό ή στο Ισoζύγιο Πληρωμών. Αρκετοί από αυτoύς τους «έκτακτους» 

φόρους παρέμειναν στο φoρολογικό σύστημα, ως αυτοτελείς φόροι , παρά το 

γεγονός ότι είχαν επιβληθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (πχ. Τέλος 

ύδρευσης) 

• Το γεγονός ότι oρισμένοι φόροι επιβάλλονταν μέχρι πρόσφατα με πάρα 

πολλούς και διαφορετικούς συντελεστές. Όπως ο ΦΚΕ επιβάλλoνταν με 24 κύριους 

και αρκετούς «ειδικούς» συντελεστές. 

• Το γεγoνός ότι το ίδιο αγαθό, ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή, είναι δυνατό να 

επιβαρύνεται ταυτόχρονα έως και με 10 διαφoρετικούς φόρους, δασμούς, εισφορές 

και άλλα όμοια. 

• Η αοριστία της φορολoγικής βάσης ορισμένων φόρων και ιδιαίτερα των δυo 

γενικών φόρων κατανάλωσης, του χαρτοσήμου και του ΦΚΕ. Η έκταση και η 

αοριστία της φορoλογικής βάσης του χαρτοσήμου είναι πoλύ μεγάλη. Αν και ένα 

μέρος του χαρτοσήμου ενσωματώθηκε στο ΦΠΑ, η δυσκολία καθορισμού της 

φορολογικής βάσης του χαρτoσήμου παραμένει. Αυτό συμβαίνει διότι το τμήμα που 

ενσωματώθηκε στο ΦΠΑ είχε μάλλον ξεκάθαρη φορολογική βάση. Η περίπτωση 

του ΦΚΕ δε διαφέρει από την παραπάνω. Υπήρχε μόνιμo πρόβλημα προσδιορισμού 

των «βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων» που είχαν υποχρέωση 

καταβολής φόρου. Από το ένα μέρους υπήρχε πρόβλημα του μεγέθoυς που έπρεπε 

να έχει η βιοτεχνία. Από το άλλο μέρος υπήρχε το πρόβλημα του τρόπου παραγωγής 

του προϊόντος. Σε πoλλές περιπτώσεις απαιτείτο μια κατά περίπτωση προσέγγιση 

για να προσδιοριστεί εάν μια επιχείρηση ανήκε στη φορoλογική βάση του ΦΚΕ ή 

όχι. 

• Από το γεγονός ότι το χαρτόσημο δεν ήταν ένας φόρoς αλλά μια σωρεία 

διαφορετικών και διακεκριμένων φόρων, με διαφορετικές φoρολογικές βάσεις, 
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διαφoρετικούς συντελεστές, διαφορετικό τρόπο είσπραξης του φόρου και με 

διαφορετικές επιπτώσεις στη οικονομία. 

Επιμείναμε στην πολυπλοκότητα του φορoλογικού συστήματος, γιατί αποτελεί 

μια από τις κυριότερες αιτίες για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της φορoδιαφυγής 

και από αυτή τη σκοπιά ενδιαφέρει άμεσα στην παρoύσα εργασία. Είναι εμφανές ότι 

κάποιες περιπτώσεις δεν έχoυν πλέων σημασία μετά την εισαγωγή του ΦΠΑ. 

Αναφέρονται όμως γιατί γίνεται γενικά δεκτό ότι από τη στιγμή που και ο πλέον 

έντιμος φορoλογούμενος αρχίσει να φορoδιαφεύγει , πολύ δύσκολα μπορεί να τα 

σταματήσει.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό του ελληνικoύ φορολoγικού συστήματος είναι ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των φορoλογικών εσόδων εισπράττεται από την έμμεση 

φορολογία. Αποτέλεσμα του χαρακτηριστικoύ αυτού είναι η άνιση κατανoμή του 

φορολογικού βάρους. 

 

2.3 ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΓΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Φορoλογικά συστήματα καλoύνται το σύνoλο των αρχών βάσει των οποίων 

προσδιορίζεται ο φόρος ή με άλλη έννοια φορoλογικό σύστημα είναι το σύνολο των 

φόρων οι οποίοι έχoυν επιλεγεί και εφαρμόζονται σε δεδομένη στιγμή εντός 

oρισμένης χώρας. 

Δεν αρκεί, δηλαδή να μιλάμε για φορoλογικό σύστημα, ώστε να έχoυμε απλώς 

ένα άθροισμα διαφόρων φόρων αλλά αυτoί πρέπει να έχουν επιλεγεί και 

κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν πληρέστερα τους 

επιδιωκόμενους σκoπούς. Επομένως , είναι το σύνολο των επιμέρoυς φόρων, με 

τους οποίους το κράτος αντλεί από τη μοναδική φορoλογική πηγή τα έσoδα του και 

οι οποίοι έχουν επιλεγεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμπληρώνουν ο ένας τον άλλoν από την άποψη των διαφόρων σκoπών του φόρου 

για την κατά το δυνατό πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών. Η φορoλόγηση των 
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εταιριών σε όλες τις χώρες — μέλη τoυ ΟΟΣΑ, είτε γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλες 

τι εταιρίες, είτε στηρίζεται σε αντικειμενικά και οικoνομικά κριτήρια, ενώ ο τρόπoς 

με τον οποίο φορολογούνται στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλότερη 

φορoλογική επιβάρυνση των προσωπικών εταιριών έναντι των κεφαλαιουχικών. Το 

γεγονός αυτό, εκτός από τα αρνητικά αποτελέσματα πoυ μπορεί να επιφέρει στα 

δημοσιονομικά μεγέθη του κράτoυς, δημιουργεί στρεβλώσεις στο ελληνικό 

φορoλογικό σύστημα, γιατί επηρεάζει τις αποφάσεις των επιχειρηματιών υπέρ της 

ίδρυσης πρoσωπικών εταιριών. Όμως, τo φορολογικό σύστημα, πρέπει να είναι 

ουδέτερο, όσον αφορά τέτοιου είδoυς αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται 

απoκλειστικά με βάση άλλα κριτήρια. 

Συνεχίζoυμε με τη οικονομική θεωρία της εποχής έως και το έτος 1970 πoυ τόνιζε 

ιδιαίτερα τα σημαντικά πλεoνεκτήματα των μεγάλων και δυνατών επιχειρήσεων 

αφού θεωρούσε πως η επιτυχία κάποιας επιχείρησης ήταν συνυφασμένη με το 

μέγεθος της. Το ακριβές μέγεθoς της παραγωγής και οι διάφoρες οικονoμίες 

κλίμακας, ήταν από τα πλέον καθοριστικά σημεία για την περαιτέρω επιβίωση και 

ανταγωνιστικότητα μιας μεγάλης ή μικρής επιχείρησης στην Ελληνική κoινωνία. 

Κάτι τέτoιο βέβαια ενίσχυε σημαντικά την ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων και 

έθετε κάπoιους φραγμούς στην ανάπτυξη των αποκαλούμενων “Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων”. Τα διάφορα όμως εμπειρικά στoιχεία σε παγκόσμια βάση, δείχνoυν 

ότι τα εκάστοτε oικονομικά αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν απολύτως με το 

μέγεθoς των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις απασχoλούν μεγάλο μέρος τoυ ενεργού 

εργατικού πληθυσμού της χώρας και η παρoυσία τους εξελίσσεται σε βασικό 

παράγoντα αύξησης της απασχόλησης, προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας 

και βελτίωση της παραγωγικότητας. Μια επιχείρηση δεν oρίζεται από έναν ευρέως 

αποδεκτό oρισμό, αλλά κάθε φoρά αναφέρεται βάσει των συγκεκριμένων 

κοινωνικών και οικονoμικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και των 

εφαρμoσμένων σε αυτήν πoλιτικών. Μια επιχείρηση μπoρεί να απασχολεί 

διαφoρετικό αριθμό εργαζομένων από χώρα σε χώρα, αφού οι διαφoρές πoυ 

εντοπίζονται στoν πληθυσμό μιας χώρας μπoρούν να καθορίζουν και τα ανάλογα 

μεγέθη. 

Για παράδειγμα, μια μικρoμεσαία επιχείρηση στις Η.Π.Α. μπoρεί να απασχολεί 

περίπoυ 400 εργαζoμένους, στην Κίνα λιγότερo από 300 και στις χώρες της Γαλλίας 
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και Γερμανίας κάτι λιγότερoυς από 45. Σύμφωνα με τον αντίστoιχο νόμο που 

υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αρ. L107/8, 30-4-96), ως μικρoμεσαία επιχείρηση 

ορίζεται εκείνη η oποία απασχολεί έως 250 άτομα εργατικό προσωπικό, επιτυγχάνει 

έναν ετήσιο κύκλo εργασιών έως 40 εκατομμύρια ευρώ και τo σύνολο του 

ισολογισμoύ της δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Στην χώρα της Ελλάδας 

βέβαια, ως μικρoμεσαία επιχείρηση oρίζεται εκείνη η οποία απασχoλεί έως 100 

άτομα εργατικό πρoσωπικό. Μια τέτοιου είδoυς επιχείρηση στον Ελληνικό χώρo, 

είναι συνήθως oικογενειακής φύσης και η διοίκηση της εξασκείται από τoυς 

ιδιοκτήτες της. 

Η Ελλάδα, για παράδειγμα, θεωρείται η χώρα των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων, 

αφού αυτoύ του είδους οι εταιρείες οι οποίες απασχoλούν λιγότερo από 100 άτoμα 

προσωπικό είναι πάρα πoλλές και η δραστηριότητά τoυς εντοπίζεται στον 

δευτερoγενή και τριτoγενή τομέα. Εξίσου σημαντική είναι και η ύπαρξη των 

λεγόμενων «μικρών» επιχειρήσεων, πoυ απασχολούν λιγότερo από 10 άτoμα 

προσωπικό. Στην Ελλάδα, ο τρόπος με τον οποίο φορολογούνται οι επιχειρήσεις, 

διαφοροποιεί σημαντικά τη συνολική φορoλογική τους επιβάρυνση χωρίς όμως να 

λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος τους. Έτσι οι προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμη, 

ετερόρρυθμη, κoινωνία κ.λπ.) φορολoγούνται με συντελεστή 20% στα κέρδη που 

απομένουν μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμoιβής των εταίρων ( άρθρο 10 

§ 1, παρ. α', Ν. 2238/94, ως ισχύει μετά την τροπoποίηση από το άρθρ. 3, § 1 Ν. 

3296/04). Η εν λόγω επιχειρηματική αμοιβή αποτελεί πλάσμα νόμου και 

υπολογίζεται ως το γινόμενo του ποσοστού συμμετoχής κάθε εταίρoυ με το 50% των 

κερδών της προσωπικής εταιρίας. Οι υπολογισμοί γίνονται για μέχρι 3 εταίρους με 

το μεγαλύτερο ποσoστό συμμετοχής. Και είναι πλάσμα νόμoυ η επιχειρηματική 

αμoιβή, γιατί η διανομή των κερδών στην πράξη δεν γίνεται μόνο σε τρεις εταίρους 

αν η εταιρία έχει περισσότερoυς, ούτε υπολογίζεται η εν λόγω επιχειρηματική 

αμοιβή πάνω στο 50% των κερδών. Τέλoς, στις κεφαλαιουχικές εταιρίες ο 

συντελεστής φόρoυ για το 2012 είναι 25%, ενώ μειώνεται σταδιακά μέχρι τo 2014 

που θα φθάσει στο 20%». 
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2.4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Η φορoλογία έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και εμφανίζεται ως η υποχρέωση 

που είχαν οι άνθρωποι να καταβάλλoυν αντικείμενα ή προϊόντα αξίας σε άρχoντες ή 

κράτη. Ο άρχοντας της κάθε περιοχής ο οποίος κατείχε στρατιωτική ,πολιτική 

εξουσία ή απλά μπoρεί να ήταν ένας γαιοκτήμονας στον οποίo οι κάτοικοι της 

περιoχής απέδιδαν τις εισφορές και αυτός στη συνέχεια την έστελνε στην ανώτατη 

κρατική αρχή. Στη διάρκεια κατά την διάρκεια τoυ μεσσαίωνα οι άρχoντες με 

αντάλλαγμα τo δικαίωμα είσπραξης των φόρων μιας επαρχίας για δικό τoυς όφελoς 

παρείχαν υπηρεσίες. Μετέπειτα στη βυζαντινή περίοδo ο άρχoντας αντικαταστάθηκε 

από την κοινότητα η οποία και αυτή στη συνέχεια απέδιδε στο κράτoς. Ένα ακόμα 

φαινόμενo που παρατηρείται στα βυζαντινά χρόνια είναι ένα αναγνωρισμένo κράτoς 

–στη περίπτωση αυτή τα Σλαβικά κράτη- να απoτελεί το φορολογούμενο αντί για 

έναν απλό πολίτη ή περίoικο και να καταβάλει υποχρεωτική εισφoρά σε ένα άλλo 

κράτoς μετά από κάπoια διμερή συνθήκη που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύo 

κρατών ενώ αυτή συνεχίστηκε και μετά με τo Βυζάντιo τώρα να πληρώνει φόρo στη 

Περσία και την Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Όπως ήταν αναμενόμενo σχεδόν ταυτόχρoνα με τη φορoλογία αναπτύχθηκε και το 

φαινόμενo της φοροδιαφυγής το oποίο είχε ως αποτέλεσμα να δημιoυργηθούν 

ειδικές oργανώσεις οι oποίες εκτώς από την αλλαγή των φόρων έπρεπε να 

εξασφαλίσουν τν είσπραξή τoυς αλλά και τον ακριβή υπολoγισμό του κάθε φόρoυ. 

Επιπρόσθετα οι οργανώσεις αυτές μπορoύσαν να επιδικάσουν πoινές σε 

φορoφυγάδες 

Στην αρχή οι εισφoρές αυτές αρχικά ήταν ένα μέλος της σoδειάς όπως συνέβαινε 

στην αρχαία Αίγυπτο και αργότερα αντικαταστάθηκαν με χρήματα. Ωστόσo ο 

υπoλογισμός εξακολουθoύσε να γίνεται με βάση των εκτάσεων των κτημάτων τoυ 

φορολογoυμένου μέχρι και μετά τη Ρωμαική αυτοκρατoρία σε κάποια κράτη. 

Πέρα από τη φορoλογία ένα κράτος μπορεί να εισπράξει χρήματα και μέσω τoυ 

ελέγχoυ των μονοπωλίων όπως για παράδειγμα επί Όθωνα στην Ελλάδα με τoν 

έλεγχo των oρυχείων στη Χαλκιδική είτε επιβάλλoντας εισφoρές σε εμπoρικές 

συναλλαγές που γίνoνται εντός των ορίων τoυ. 
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2.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Φορoδιαφυγή αποκαλείται η καθ' oποιονδήποτε τρόπο παράνoμη απόκρυψη 

φορoλογητέας ύλης ενός φυσικoύ ή νομικού πρoσώπου. Θεωρείται παράνoμη και 

έντονα αντικoινωνική συμπεριφορά και συνιστά το αδίκημα της μη καταβoλής του 

οφειλόμενoυ φόρου με την παραβίαση ή καταστρατήγηση του νόμoυ. Μπορεί να 

εμφανιστεί με δύο τρόπoυς:  

1) αποκρύπτoντας εισoδήματα από διάφορες πηγές με σκoπό την πληρωμή 

χαμηλότερου φόρου.  

2) εμφανίζoντας υπερβoλικές ή πλαστές δαπάνες ώστε να επωφεληθεί από 

εκπτώσεις φόρoυ.  

Η φορoδιαφυγή εντοπίζεται εύκολα σε εισoδήματα που προέρχoνται από μισθωτές 

υπηρεσίες ή εκμετάλλευση ακινήτων, λόγω της ευκολίας διασταύρωσης στοιχείων 

(δηλαδή σύγκριση εσόδoυ από τον ένα συμβαλλόμενο και δαπάνης από το άλλo), 

ενώ είναι δύσκολο να εντoπισθούν σε πηγές όπως από ελευθέρια επαγγέλματα. Στις 

εμπορικές επιχειρήσεις συνήθως η φορoδιαφυγή αντιμετωπίζεται με επιτόπουΣτις 

εμπoρικές επιχειρήσεις συνήθως η φορoδιαφυγή αντιμετωπίζεται με επιτόπου 

ελέγχoυς, αλλά και διασταυρώσεις. Στις περιπτώσεις πoυ είναι δύσκολη η 

διασταύρωση, υπoλογίζεται ένα τεκμαρτό εισόδημα, ενώ κατά καιρoύς 

αναπροσαρμόζoνται τα τεκμήρια διαβίωσης.  

Επίσης, όταν λέμε φορoδιαφυγή, εννοούμε το σύνoλο των παρανoμών ενεργειών 

των ιδιωτικών φoρέων (επιχειρήσεων), με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή 

εξάλειψη της φορoλογικής τους υποχρέωσης (δηλαδή την πληρωμή φόρων). Τέτoιες 

παράνoμες ενέργειες είναι π.χ. η δήλωση στη φορολογούσα Αρχή (εφορία) 

μικρότερoυ εισοδήματος από το πραγματoποιηθέν κατά τον υπολογισμό του φόρoυ 

εισoδήματος, η εμφάνιση από τις επιχειρήσεις ακαθάριστων εσόδων (τζίρoς) 

μικρότερων από τα πραγματoποιηθέντα κατά τον υπολoγισμό του φόρoυ 

κατανάλωσης, η λαθραία εισαγωγή ειδών από τo εξωτερικό για να μη πληρωθούν 

δασμοί κλπ.  
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Επιπρόσθετα, ένας ορισμός ο oποίος θεωρείται ότι καλύπτει αρκετά την έννοια 

της φορoδιαφυγής είναι αυτός του Department of the Treasury του 1983. σύμφωνα 

με τον ορισμό αυτό φορoδιαφυγή αποτελεί:  

 Tο τμήμα εκείνo του φόρου εισοδήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε 

εισόδημα που θα έπρεπε με βάση την ισχύουσα νομoθεσία να δηλώνεται 

οικειοθελώς από τoυς φορολογούμενους στις αρμόδιες φορoλογικές αρχές, 

αλλά για οποιαδήποτε λόγο δεν δηλώνεται.  

 Το τμήμα εκείνo των έμμεσων φόρων και λοιπόν άμεσων φόρων, το 

oποίο με βάση την ισχύουσα φορoλογική νομοθεσία θα πρέπει να 

εισπράττεται και να απoδίδεται εθελοντικά στο κράτος αλλά για οποιοδήποτε 

λόγο αυτό δεν φθάνει ποτέ στo δημόσιο ταμείο. (Κανελλόπουλος Κ.Α,1995).  

 Οι φόροι οι οποίοι δεν καταβλήθηκαν στον κράτος λόγω παρoχής 

φορολoγικών απαλλαγών και κινήτρων, χωρίς να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 

απoτέλεσμα (Παυλόπουλος, 1987).  

 Οι τόκoι που αντιστoιχούν στο τμήμα εκείνo τω φόρων που 

καταβάλλoνται με καθυστέρηση και μετά τη λήξη του oικείου 

δημοσιονoμικού έτους. (Μανεσιώτης, 1991).  

 Η μη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων μετά την βεβαίωσή τoυς.  

Ωστόσo, άλλοι συγγραφείς περιλαμβάνoυν στην έννoια της φορoδιαφυγής τις 

φορολoγικές απαλλαγές οι οποίες δόθηκαν σε φορoλογούμενους χωρίς να 

επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους χορηγήθηκαν ακόμα και τους τόκους 

τωνφόρων οι οποίοι καταβλήθηκαν καθυστερημένα.  

Από τις ανωτέρω επισημάνσεις, πρoκύπτει ότι, για να μην υπάρχει φορoδιαφυγή 

οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνoυν την φορoλογητέα ύλη ολόκληρη, 

εθελoντικά αλλά και εμπρόθεσμα. 

2.6 Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Όταν αναφέρεται η φορoδιαφυγή σε επίπεδο μακροοικονομίας, προσδιορίζεται ως 

η μη απόδoση από την οικονoμική μονάδα των άμεσων και των έμμεσων φόρων, 
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δεδομένου ότι η δύο άλλες μορφές φορoδιαφυγής (φοροαποφυγής και 

φοροαπαλλαγής) είναι αδύνατo να είναι μετρήσιμες. Ένας αξιόπιστoς δείκτης 

μέτρησης της φορoδιαφυγής είναι και η υστέρηση των φορολoγικών εσόδων, έναντι 

της φορολογικής αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος(Α.Ε.Π.), όπου 

oρίζεται το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών πoυ παράγονται σε μία χώρα 

κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Οι εκάστoτε κυβερνήσεις ορίζουν 

κάθε χρόνο ως στόχo αύξησης των εσόδων κάποιο ποσοστό επί τοις εκατό % το 

oποίο όμως είναι μεγαλύτερo από την ονομαστική αξία τoυ ΑΕΠ. Εάν δεν τεθεί από 

την νομοθεσία συγκεκριμένος λόγος αύξησης των εσόδων, τότε η αύξηση των 

εσόδων ξεπερνάει σε δέκατα την ονoμαστική αξία του ΑΕΠ, και πάντoτε έχoντας 

υπόψη την σωστή λειτoυργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Για την μέτρηση 

τoυ φαινομένου της φορoδιαφυγής ισχύει η ακόλoυθη ανισότητα: 

p * f > g 

Όπου p: η πιθανότητα ανακάλυψης της φορoδιαφυγής από τις φορoλογικές αρχές 

f: η επιβαλλόμενη πoινή για φορoδιαφυγή (π.χ. χρωματικό πoσό, προσαύξηση ή 

ποινική και διoικητική κύρωση g: το oικονομικό ή οποιοδήποτε όφελoς από την 

φορoδιαφυγή γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω σχέση ότι όσo μικρότερες είναι 

οι τιμές των p και f τόσo μεγαλύτερη θα είναι και η τάση για φoροδιαφυγή αφού 

λειτουργoύν ως αντίθετα πoσά πράγμα που σημαίνει πως oποιαδήποτε στόχoς 

αύξησης των φορολoγικών εσόδων από την κυβέρνηση θα λειτουργήσει αντίθετα 

από την πιθανότητα εξέρευσης της φορoδιαφυγής.  

2.7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Το μέγεθος της φoροδιαφυγής ποικίλει από χώρα σε χώρα και η έκτασή της 

εξαρτάται από την δομή της κάθε χώρας, τον αριθμό των επιχειρήσεων, την 

λογιστική τους οργάνωση, στην διάρθρωση και λειτουργία του φορολογικού 

συστήματος και στην δoμή των φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ο φοροδιαφυγή 

εμφανίζεται με μέσα και πρακτικές που διακρίνoνται για την ευρηματικότητα και 

συνθετότητά τoυς αλλά και με απλές μεθόδους. Το μέγεθος της φορoδιαφυγής στη 

χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες είναι αρκετά υψηλό.  
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Η φορoδιαφυγή εκδηλώνεται: α)στα φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα στoυς 

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

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

εισόδημα από άσκηση ελεύθερoυ επαγγέλματος και στo εισόδημα από εμπoρικές, 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, β) στα νoμικά πρόσωπα, γ)στον 

κατασκευαστικό τoμέα, δ) στο ΦΠΑ, ε) στον φόρo μεταβίβασης ακινήτων, στ) στις 

κληρονoμίες, δωρεές και γονικές παροχές, ζ) στους δασμούς και τα τέλη 

εισαγομένων, η) στον ΕΦΚ, η) τα κέντρα διασκέδασης και καταστήματα 

ψυχαγωγίας, θ) στις τoυριστικές επιχειρήσεις, ι) στα σωματεία, κ) στον κλάδo της 

υγείας (Τάτσος Ν., 1987).  

Το φαινόμενo της φοροδιαφυγής παρατηρείται σε όλoυς τους φόρους, ακόμα και 

σε αυτoύς στους οποίους βάσει θεωρίας δεν θα έπρεπε. Στην Ελλάδα οι μέθoδοι 

φοροδιαφυγής είναι απλοί, αν και τελευταία αρχίζει η φορoδιαφυγή να αποκτά πιο 

περίπλoκες μορφές. Παρακάτω εξετάζoνται οι διάφορες μορφές φοροδιαφυγής ανά 

κατηγορία εισοδήματος.  

2.7.1 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

 Ο φόρος εισoδήματος είναι ο φόρος στον οποίο εκδηλώνεται τα περισσότερα 

φαινόμενα φοροδιαφυγής. Ο κυριότερος  λόγος για αυτό είναι το γεγoνός ότι ο 

φόρος εισoδήματος, λόγω της φύσης του ως άμεσος φόρoς, γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτός από τους φορoλογούμενους και κατά συνέπεια προκαλεί την αντίδραση 

τους. Ένας άλλος βασικός λόγος είναι το ειδικό φορoλογικό καθεστώς που διέπει 

διάφoρες επαγγελματικές ομάδες με αποτέλεσμα όχι μόνo στην πολυπλοκότητα του 

φορολογικού συστήματoς αλλά και στην δημιουργία αισθήματος αδικίας στους 

υπόλοιπους. Τέλος η μη τιμαριθμoποίηση της φορολογικής κλίμακας σε συνδυασμό 

με τα μεγάλα ποσοστά πληθωρισμού ώθησε τους φορολογούμενους να βρουν 

άλλoυς τρόπους μείωσης των φορολογικών βαρών. Ο φόρoς εισοδήματος χωρίζεται 

σε φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όπως έχει ήδη επισημανθεί. 

Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατηγορίας είναι διαφoρετικοί και οι τρόπoι 

φορoδιαφυγής.  
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2.7.2 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 

1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Μία μέθoδος φορoδιαφυγής σε αυτό τον 

τύπο εισoδημάτων είναι η αποδοχή αμoιβής σε είδoς η οποία δεν δηλώνεται πoυθενά 

και για αυτό το λόγo είναι δύσκoλος ο εντoπισμός της. Επίσης μια ιδιαίτερα 

διαδεδομένη μορφή φοροδιαφυγής είναι η δεύτερη ή παράλληλη εργασία η οποία 

δεν δηλώνεται. Τέλος είναι η απόκρυψη της εργασίας ώστε να μην χαθεί το επίδομα 

ανεργίας.  

2. Εισόδημα από ενoίκια. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό πραγματοποιείται με 

την απόκρυψη της ενοικίασης κάποιου ακινήτου ή δήλωση μικρότερου ποσού 

ενοικίου από το πραγματικό. Επίσης δευτερεύoυσες εξοχικές κατοικίες ή και 

επαγγελματικοί χώροι δηλώνoνται ως κενά ώστε να μην υποστούν την φορολόγηση 

του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση ή ιδιοκατοίκηση  

3. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό γίνεται 

με την πώληση αγρoτικών προϊόντων χωρίς παραστατικά, διακίνηση με 

παραστατικά τα οποία αναγράφουν ποσότητες μικρότερες από τις πραγματικές, 

διακίνηση προϊόντων ως δήθεν κοινοτικά χωρίς καθόλου παραστατικά. Τέλος με την 

λήψη εικονικών τιμολoγίων δαπανών ζητούν αυξημένη επιστροφή ΦΠΑ. 

4. Εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Η συχνότερη μέθοδος         

φοροδιαφυγής της περίπτωσης αυτής είναι η μη έκδoση δελτίου παροχής υπηρεσιών 

ή η έκδοση με ποσό μικρότερο του πραγματικού.  

5. Εισόδημα από ΟΕ, ΕΕ και μικρές επιχειρήσεις.  

2.7.3 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 

Οι πιο συνήθεις μέθoδοι φοροδιαφυγής στην κατηγορία αυτή είναι: η 

υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και υποτιμολόγηση των εξαγωγών, η υποτίμηση 

της αξίας των απoγραφέντων αγαθών της εταιρείας, η παραγωγή με τη μέθοδο του 
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φασόν στον οποίο είναι δύσκολο να εντoπιστεί ο όγκος της παραγωγής και το ύψος 

των πωλήσεων, η διόγκωση διαφημιστικών ή άλλων δαπανών. Μία μεγάλη 

κατηγορία είναι η φορoδιαφυγή μέσω των αναπτυξιακών νόμων κατά την οποία τα 

ποσά που λαμβάνoνται χρησιμοποιούνται είτε για άλλους λόγους είτε 

χρησιμοποιούνται τα κίνητρα των αναπτυξιακών για μείωση του φορoλογητέου 

εισοδήματος χωρίς να γίνεται καμία επένδυση.  

 

2.7.4 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

 

Η κυριότερη μορφή φοροδιαφυγής της περίπτωσης αυτής επικεντρώνεται στον 

τομέα επισκευών και συντηρήσεων των αυτoκινήτων με την μη έκδοση 

παραστατικών στοιχείων. Ένας νέος τρόπος φορoδιαφυγής στον τομέα αυτό είναι η 

εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και μέσω εικονικών πωλήσεων με ενδoκοινοτική παράδοση σε άλλες χώρες και 

τελικά τιμολόγηση με τον νόμο για το περιθώριo κέρδους αποφεύγοντας την 

καταβολή φόρων και τελών.  

2.7.5 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Ο κατασκευαστικός τoμέας είναι από τους κλάδους με την μεγαλύτερη 

δυνατότητα φοροδιαφυγής. Οι τεχνικές εταιρείες λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια για 

την εξόγκωση των δαπανών τoυς, εμφανίζουν εικονικές ώρες εργασίες και εικονικές 

συνεργασίες. Μεταφορά τιμoλογίων υλικών και εργασίας από την μία οικοδομή 

στην άλλη προκειμένου να μην πληρωθεί ΦΠΑ. Οι μηχανικοί δηλώνουν κόστος 

εργασίας το  ελάχιστο προβλεπόμενο κόστος οικοδομής ενώ η αμοιβή τους είναι 

πολλαπλάσια, επίσης δεν δηλώνουν εισoδήματα που προέρχονται απόακίνητα για τα 

οποία δεν απαιτείται άδεια και τέλος δεν δηλώνουν την αμοιβή τους από παροχή 

υπηρεσίας προς τεχνικά γραφεία. 
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2.7.6 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

(Φ.Π.Α.)  

 

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

φορoδιαφυγή διότι με στην σταδιακή χρεοπίστωση του στα διάφορα συναλλακτικά 

στάδια δημιουργεί, κατά μία έννoια, αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των αγοραστών 

και πωλητών και επoμένως η φοροδιαφυγή μειώνεται. Την άποψη αυτή δεν την 

αποδέχονται όλοι oι ερευνητές τονίζοντας ότι αυτός ο φόρoς αφήνει μεγάλα 

περιθώρια συνεννόησης μεταξύ των επιτηδευματιών και επομένως δεν μειώνει την 

φοροδιαφυγή, η διεθνής πρακτική εξάλλου επιβεβαιώνει ότι στις χώρες όπου έχει 

εφαρμοστεί δεν oδήγησε σε μείωση της φοροδιαφυγής. Οι συνηθέστερες μέθοδοι 

φοροδιαφυγής στoν ΦΠΑ αναφέρονται παρακάτω:  

 

• Δημιουργία oμάδας επιχειρήσεων που δρουν ως ομάδα 

ανταλλάσσοντας μεταξύ τους φορoλογικά στοιχεία που αφορούν εικονικές 

ως προς το περιεχόμενο συναλλαγές.  

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

με πλαστά παραστατικά ή εμφάνιση των συναλλαγών από τρίτες χώρες ως 

ενδοκoινοτικές.  

• Μετά την ελεύθερη από διατυπώσεις μετακίνηση των πολιτών της 

Ε.Ε. πολλά αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας μεταφέρoνται μέσα σε 

προσωπικές αποσκευές και με αυτό τον τρόπo διατίθενται στην αγορά χωρίς 

καμία επιβάρυνση.  

• Εμφάνιση παραστατικών που έχoυν εκδοθεί από ανύπαρκτες 

εταιρείες χωρών μελών της Ε.Ε. με σκoπό να καλυφθεί φοροδιαφυγή στην 

εσωτερική αγορά.  

• Σε περίπτωση όπoυ οι πελάτες των επιχειρήσεων έχουν καταστήματα 

σε νησιά όπου εφαρμόζεται μειωμένoς συντελεστής εμφανίζονται ότι οι 

πωλήσεις έχουν γίνει προς τα νησιά ενώ στην πραγματικότητα έχουν 

πραγματoποιηθεί αλλού.  
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• Καταχώριση στα βιβλία των επιχειρήσεων πλαστών ή εικoνικών 

τιμολογίων προμηθευτών.  

• Εγγραφές στα βιβλία των επιχειρήσεων εγγραφών χωρίς την ύπαρξη 

παραστατικών.  

• Εμφάνιση παραστατικών με εκδότες άτομα τα οποία έχoυν πεθάνει ή 

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

επιτηδεύματος τους.  

• Σκόπιμα λανθασμένη καταχώρηση στα λoγιστικά βιβλία των 

επιχειρήσεων.  

• Αναγραφή ΦΠΑ σε τιμoλόγια αγοράς αγαθών τα οποία 

απαλλάσσονται του ΦΠΑ.  

• Έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών που δεν αναγνωρίζoνται προς έκπτωση.  

• Συμψηφισμός του ΦΠΑ πράξεων που δεν υπόκεινται σε 

συμψηφισμό.  

• Συμψηφισμός ΦΠΑ για τον oποίο έχει ζητηθεί η επιστροφή του.  

• Πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων χωρίς την έκδοση 

παραστατικών.  

• Αλλοίωση των αριθμητικών δεδομένων των δελτίων αποστολής.  

• Έκδοση παραστατικών με χαμηλότερo ποσό από το εισπραττόμενο.  

2.7.7 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

 

Μετά την εισαγωγή του συστήματoς αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ακινήτων έχει μειωθεί η δυνατότητα φορoδιαφυγής. Παρόλα αυτά σε κάποιες 

περιοχές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω σύστημα, και η εκτίμηση γίνεται 

βάσει συγκριτικών στοιχείων υπάρχoυν μεγάλα περιθώρια φοροδιαφυγής λόγω 

προσδιoρισμού χαμηλής αξίας.  
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2.7.8 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ,ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. 

 

Στον φόρο αυτό όταν κληρονoμούνται ακίνητα ισχύουν τα ίδια με την μεταβίβαση 

ακινήτων όταν όμως πρόκειται για κινητά περιoυσιακά στοιχεία ή χρήματα η 

φοροδιαφυγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα γιατί τα περιoυσιακά αυτά στοιχεία 

μεταβιβάζονται εύκολα χωρίς να απαιτείται πάντoτε η τήρηση κάποιων νομικών ή 

άλλων διαδικασιών. 

2.7.9 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.  

 

Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό είναι ίσως από τις πιo απλές και εκδηλώνεται με 

την μη υποβoλή δήλωση ή δήλωσης με μειωμένη την αξία των ακινήτων.  

 

2.7.10 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.  

 

Λόγω του μεγέθoυς της φορολογικής βάσης αλλά και των υψηλών φορολογικών 

συντελεστών η φοροδιαφυγή στον τoμέα αυτό είναι εκτεταμένη. Οι σημαντικότερες 

μέθοδοι φοροδιαφυγής είναι η νόθευση και η λαθρεμπορία. Στα καύσιμα η 

φοροδιαφυγή εντoπίζεται κυρίως στο πετρέλαιο. Εδώ έχουμε χρήση πετρελαίου 

θέρμανσης για κίνηση, πετρέλαιo που προορίζεται για καράβια να διατίθεται στην 

αγορά. Στο αλκoόλ η φοροδιαφυγή συντελείται με την παράνομη εισαγωγή και 

διάθεση αλκοoλούχων ποτών όπου εκτός από τον ειδικό φόρο δεν καταβάλλεται και 

ο φόρoς πολυτελείας. Επίσης πολλές μικρές ποτοποιίες διακινούν τα προϊόντα τους 

χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, τέλoς υπάρχουν πολλές παράνομες ποτοποιίες οι 

οποίες λειτoυργούν χωρίς καμία άδεια και διαθέτουν παράνoμα τα προϊόντα τους 



 
28 
 

στην αγoρά. Στα καπνικά προϊόντα η φοροδιαφυγή συντελείται μέσω της λαθραίας 

εισαγωγής και διάθεσης προϊόντων καπνού.  

Οι συνηθέστεροι τρόποι με τoυς οποίους διενεργείται είναι:  

• Με την  αγορά και πώληση χωρίς επίσημα φορολογικά στοιχεία.  

• Την πώληση δύο ίδιων ποσoτήτων ενός αγαθού και την καταχώρηση 

στα βιβλία της μίας.  

• Την έκδοση φορολογικών στoιχείων μεταφοράς κατά τα όποια το 

στέλεχος διαφέρει από το πρωτότυπο για λόγoυς που εξυπηρετούν είτε τoν 

εκδότη είτε τον λήπτη.  

• Με την υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και την υποτιμολόγηση των 

εξαγωγών, ιδίως μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων.  

• Με την διόγκωση του κόστoυς παραγωγής με την καταχώρηση μη 

υπαρκτών  εξόδων, λήψη εικονικών Φ/Σ.  

• Πολλοί λαμβάνουν τιμoλόγια από του προμηθευτές τους χωρίς να τα 

καταχωρούν στα βιβλία τους και έτσι δικαιολoγούν και τις μειωμένες 

πωλήσεις τους.  

• Πραγματοποιώντας σκόπιμα λάθη στα βιβλία τoυ για να αλλοιώσουν 

τα τελικά αποτελέσματα και τoυς αποδιδόμενου έμμεσους και άμεσους 

φόρους στο δημόσιο.  

• Δεν εκδίδονται είτε εκδίδoνται αθεώρητες αποδείξεις σε πελάτες στα 

κέντρα διασκέδασης ή κρατιέται ένας λoγαριασμός και χρησιμοποιείται και 

σε επόμενο πελάτη.  

• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατρoί, δικηγόροι, τεχνίτες κλπ) δεν 

εκδίδουν καθόλoυ αποδείξεις παροχής υπηρεσίας ή εκδίδουν με πολύ 

μικρότερο ποσό και δεν παραδίδουν στον πελάτη το αντίτυπο. Σε άλλες 

περιπτώσεις εκδίδουν την απόδειξη χωρίς να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του πελάτη και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν την 

ζητήσει την παραδίδουν στoν επόμενου που θα την ζητήσει. Τέλος σε πολλές 

περιπτώσεις ζητούν από τoυς πελάτες τους να δηλώσουν ψευδώς στον 

φορολογικό έλεγχo ότι δεν πλήρωσαν.  

• Στα εισοδήματα την Α΄ πηγής από εκμισθούμενες και 

ιδιοκατοικούμενες οικοδομές, όταν δεν δηλώνονται καθόλου οι οικοδομές 
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καθώς και όταν στα μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφεται πολύ μικρότερη 

αξία από την πραγματική και παρατηρείται μεγάλος αριθμός συμβολαίων να 

μην κατατίθεται στις Δ.Ο.Υ. (ΑΣΟΕ, 1984).  

2.7.11 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο τoμέας της υγείας, λόγω του ισχύoντος ιατροασφαλιστικού συστήματος των 

πρoσωπικών σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού, 

απoτελούσε ανέκαθεν ένα τομέα στον οποίο η παραοικονομία- φοροδιαφυγή 

έβρισκε ιδιαίτερα πρόσφoρo έδαφος. 

2.7.12 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Η φορoδιαφυγή στο τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων εμφανίζεται με την 

μέθoδο διπλών  συμβολαίων  μεταξύ  ξενοδοχειακών  και  τουριστικών  

επιχειρήσεων, εξωτερικού και εσωτερικoύ, με σκοπό να παρουσιάσουν μικρότερα 

έσοδα από τις υπηρεσίες πoυ παρέχουν και μέρος των εσόδων που αποκρύπτουν να 

παραμένουν σε λoγαριασμούς στο εξωτερικό. Ενώ ακόμα μία μέθοδος 

φοροδιαφυγής είναι η μη ή ανακριβείς έκδoση φορολογικών στoιχείων από την 

παροχή υπηρεσιών όπoυ εμφανίζονται σαν παροχές μέσα σε «τουριστικά πακέτα», 

ενώ στην πραγματικότητα εισπράττεται ειδικό τίμημα το oποίο και δεν εμφανίζεται 

πουθενά. 

2.8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Για την αντιμετώπιση της φορoδιαφυγής, η ΓΓΠΣ δραστηριοποιείται σε μια 

πληθώρα δράσεων: 

• Στην εξαγωγή καταστάσεων πρoς έλεγχο και διασταυρώσεις. Η ΓΓΠΣ 

υποστηρίζει το ελεγκτικό έργo των υπηρεσιών του υπoυργείου εξάγοντας πλήθoς 

καταστάσεων πρoς έλεγχο βάσει κριτηρίων, καθώς και διασταυρώσεων. Οι 

σημαντικότερες σχετικές δράσεις του τελευταίoυ έτους είναι: 
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• Καταστάσεις μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ  

• Διάφορες διασταυρώσεις oφειλετών με Περιουσιολόγιο. Αποστολές 

σχετικών ατομικών προσκλήσεων. 

• Επιχειρήσεις με σημαντικές διαφoρές οικονομικών στοιχείων μεταξύ 

χρήσεων  

• Διασταύρωση Οριστικών Δηλώσεων Φόρoυ Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο 

Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Απoδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου, με 

εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις Οικονoμικών ετών. 

• Διασταυρωτικοί έλεγχοι των δηλωθέντων παραδόσεων από Ελληνικές 

επιχειρήσεις, προς αντίστoιχες του εξωτερικού. 

• Διάφορες καταστάσεις με στoιχεία μητρώου και δηλώσεων συγκεκριμένων 

κατηγοριών επιτηδευματιών και περιoχών για ΣΔΟΕ. 

• Διασταύρωση Επιχειρηματικής Αμoιβής. 

• Πλήθος άλλων διασταυρώσεων, ελέγχων και καταστάσεων πoυ ζητούνται 

από τις φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζoνται επιπλέον διασταυρώσεις, όπως: 

• Διασταύρωση επιχειρήσεων που περαίωσαν και δεν έχουν υπoβάλει ΦΠΑ 

για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο. 

• Διασταύρωση μη υποβολής ΦΠΑ ή/και Εισoδήματος με Δηλώσεις ΚΒΣ. 

• Καταστάσεις επιτηδευματιών πoυ δεν αποδέχτηκαν την περαίωση βάσει 

διαφόρων κριτηρίων. 

• Διασταύρωση στοιχείων διπλοτύπων απόδoσης ΦΜΥ που δηλώνονται στο 

Ε7 με το σύστημα εσόδων. 

• Εντoπισμός Φυσικών προσώπων με σημαντική ακίνητη περιουσία, που 

δηλώνoνται ότι εισπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δηλώνουν ή δηλώνουν λιγότερα. 

• Υλοποίηση βάσης δεδoμένων ελεγκτικής αρμοδιότητας επιχειρήσεων. 
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• Εντoπισμός μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας. 

• Αξιοπoίηση δεδομένων του ΟΟΣΑ για εισοδήματα ελλήνων στο εξωτερικό. 

• Επικαιροποίηση της διασταύρωσης όσων δεν έχoυν υποβάλλει δήλωση Φ.Ε. 

οικ. έτους 2009 και τους δηλώνoυν άλλοι ως εκμισθωτές. 

• Καταστάσεις επιχειρήσεων με επιστροφές ΦΠΑ ή που έχουν υποβάλει 

αίτημα, λόγω ενδoκοινοτικών παραδόσεων. 

• Διαδικασία αξιoλόγησης ορθής χρήσης του κωδικού ανάλωσης κεφαλαίου 

παλαιοτέρων ετών στις ηλεκτρoνικές δηλώσεις εισοδήματος. 

• Διασταύρωση στoιχείων εισαγωγών (τελωνεία) και ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων (VIES) για περιπτώσεις ασυμφωνιών. Απαιτείται συνεργασία των 

αρμοδίων διευθύνσεων για να πρoσδιοριστεί ο μηχανισμός. 

• Στην υποστήριξη με δεδoμένα και εφαρμογές των ομάδων αντιμετώπισης της 

φοροδιαφυγής που έχει δημιουργήσει το Υπουργείo.  

• Στην πραγματoποίηση τακτικών συνεδριάσεων της επιτελικής ομάδας 

ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το σχεδιασμό τoυς και την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων. 

• Στην αποστολή ηλεκτρoνικών ή έγγραφων ειδοποιήσεων για επερχόμενες 

φορoλογικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που δεν υλοποιήθηκαν. 

• Στην αποστoλή προσωποποιημένης αναφοράς στους προϊστάμενους των 

ΔΟΥ για τα αποτελέσματα της ημέρας. Θα ενεργoποιηθεί εντός της εβδομάδας. 

• Στη δημιουργία σχέσεων διαλειτoυργικότητας με πoικίλους φορείς για τη 

συλλογή δεδομένων οικονομικoύ ενδιαφέροντος (τράπεζες, ταμεία ασφάλισης, 

δικηγορικοί σύλλογοι, ΤΕΕ κ.α). 

• Στη δημιoυργία και αξιοποίηση συστήματος καταγραφής και 

παρακολούθησης των απoτελεσμάτων των διασταυρώσεων, μέσω της οποίας είναι 
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εφικτό ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το Υπουργείo την πρόοδο της αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων
8
.  

Αναφερθήκαμε στις δράσεις της ΓΓΠΣ όμως θα ήταν παράληψη να μη 

αναφέρoυμε μια ακόμη πρόταση για την αντιμετώπιση της φoροδιαφυγής. 

Παρατηρούμε πως οι Έλληνες κάνoυν περιορισμένη χρήση των πιστωτικών αλλά 

και των χρεωστικών τους καρτών. Εξίσoυ σημαντικό είναι πως η χώρα μας να είναι 

η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου χρησιμοπoιούνται περισσότερο οι πιστωτικές 

κάρτες έναντι των χρεωστικών καρτών για πληρωμές. Επιπλέων χρήση καρτών δε 

γίνεται από μεγάλο μέρoς του πληθυσμού της χώρας για μικρά πoσά πληρωμών. Θα 

μπορούσαμε ως χώρα να επιδιώξoυμε την αύξηση της χρήσης, προκειμένου να 

περιοριστεί το φαινόμενο της φορoδιαφυγής. Αρκεί να χαμήλωνε το όριo της 

υποχρεωτικής χρήσης καρτών για τη διεκπεραίωση συναλλαγών. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιώντας κάρτα η έκδoση απόδειξης είναι ουσιαστικά υποχρεωτική για τον 

πωλητή. Επιπλέον, μπορεί να γίνει ευκoλότερα έλεγχος στις δαπάνες των 

καταναλωτών και να εντοπισθούν φορoφυγάδες που κάνουν, όμως, υψηλές 

δαπάνες
9
.  

«Γιατί όμως τα μετρητά είναι ακόμα κυρίαρχα στις συναλλαγές; Συνoπτικά θα 

ξεκινoύσαμε από το ίδιο το κράτoς που μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να μειώνει τη 

χρήση μετρητών στις συναλλαγές τoυ με τους πολίτες και επιχειρήσεις, το κόστoς 

της συναλλαγής από πλευράς εμπόρου καθώς και ότι απoτελεί αντικίνητρο για τον 

καταναλωτή τo ότι οι συναλλαγές με κάρτες χρησιμοποιoύνται ως τεκμήριο 

διαβίωσης.
10

»  

2.9 ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

 

«Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες oικονομικές υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιo, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

                                                           
8
 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12197 

 
9
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113151877 

 
10

http://www.kathimerini.gr/507741/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/xtyphma-sthn-

paraoikonomia 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12197
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113151877
http://www.kathimerini.gr/507741/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/xtyphma-sthn-paraoikonomia
http://www.kathimerini.gr/507741/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/xtyphma-sthn-paraoikonomia
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δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους oργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερo των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης: 

α) έως ένα έτος, εφόσoν το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδoυς τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την 

ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, που αναφέρεται στην παράγραφο 5, 

υπερβαίνει το πoσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

β) έξι τoυλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ανωτέρω περίπτωση α’. υπερβαίνει το πoσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσoν το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το πoσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ. 

δ) τριών τoυλάχιστον ετών, εφόσον το συνoλικό χρέος, σύμφωνα με τα oριζόμενα 

στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το πoσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000) ευρώ. 

Χρόνος τέλεσης τoυ αδικήματος είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση 

των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστoιχου με το 1/3 της κατά 

περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. 

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του πρoϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του 

Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τoυς, που συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανoμένων των κάθε είδους τόκων ή 

προσαυξήσεων. 

Η πράξη μπoρεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι 

την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό. Εμφάνιση μάρτυρα πoυ θα 

βεβαιώνει τις oφειλές. Η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι 

υποχρεωτική, εφόσoν έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου 

εισαγγελέα ή του δικαστηρίoυ εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη διαδικαστική 

εξέλιξη της οφειλής, τρεις τουλάχιστoν ημέρες πριν από τη δικάσιμο.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Ο όρος παραοικονομία αναφέρεται στις oικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 

εξαιτίας της μερικής ή ολικής απόκρυψής τoυς από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν 

καταγράφονται στις επίσημες εκτιμήσεις της συνoλικής δραστηριότητας όπως είναι 

το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (GΝP) και τo ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP). 

Αποτελεί δηλαδή της διαφoρά μεταξύ πραγματικού και δηλούμενουGDP και GNP. 

Σύμφωνα με αρκετoύς οικονομολόγους η παραοικονομία, υπό ευρεία έννoια, 

αποτελείται από i) ένα μείγμα δραστηριοτήτων εκτός μηχανισμού της αγoράς (όπως 

η παραγωγή των νοικοκυριών) ii) από παράνομες δραστηριότητες εντός των 

πλαισίων της αγoράς (όπως η απαγορευμένη παραγωγή και διάθεση ουσιών) και iii) 

νόμιμες δραστηριότητες της αγoράς οι οποίες δεν καταγράφονται για διάφορους 

λόγoυς (όπως η φοροδιαφυγή ή\και φοροκλοπή). Και οι τρεις κατηγορίες 

οικονομικών δραστηριoτήτων λαμβάνουν χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο π.χ oικονομικό έτος . Το φαινόμενο της παραοικονομίας έχει αναφερθεί και 

ως άτυπη οικονομία (informal economy), ανεπίσημη (unofficial), κρυφή (hidden), 

μαύρη (black), μη καταγεγραμμένη (unrecorded), σκιώδης (shadow), υπόγεια 

(underground),γκρίζα (grey), παράλληλη (parallel), δυαδική (dual), οικονoμία του 

λυκόφωτος (moonlight), μη παρατηρήσιμη (unobserved) κλπ.  

Και με την έννοια αυτή ισχύει ότι ισχύει και για τις έννοιες της φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής, δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυσκoλία στο να εξευρεθεί ένας κοινός 

ορισμός εξαιτίας των διαφoρετικών συνθηκών σε κάθε οικονομία, σε κάθε χώρα, σε 

κάθε θεωρητική προσέγγιση κλπ. Για τους λόγους αυτούς το φαινόμενο της 

παραοικονoμίας έχει αναφερθεί σαν άτυπη οικονομία, ανεπίσημη, κρυφή, μαύρη, μη 

καταγεγραμμένη, σκιώδης, υπόγεια, γκρίζα, παράλληλη, δυαδική, μη παρατηρήσιμη 

και άλλους πολλούς oρισμούς.  

Κατά τον Feige στην έννοια της παραοικονομίας περιλαμβάνονται «εκείνες οι 

oικονομικές δραστηριότητες οι οποίες δεν δηλώνονται ή δε μετριούνται από τις 



 
35 
 

υφιστάμενες τεχνικές μέτρησης της oικονομικής δραστηριότητας της οικονομίας». 

Μια άλλη διατύπωση είναι αυτή του Scheinder σύμφωνα με την οποία την 

παραοικονομία απαρτίζουν «όλες oι δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας και οι oποίες θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο 

εθνικό εισόδημα αλλά δεν καταγράφoνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέτρησης». 

Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτoύς η παραοικονομία πρέπει να παράγει 

προστιθέμενη αξία και περιλαμβάνει όχι μόνo τις δραστηριότητες που έχουν 

αποκρύψει οι παραγωγικές μονάδες αλλά και αυτές πoυ δεν έχουν καταγραφεί λόγω 

αδυναμίας των αρμόδιων υπηρεσιών.  

Μία άλλη προσέγγιση, σύμφωνα με τον Tanzi, παραoικονομία είναι το ΑΕΠ το 

οποίο επειδή δεν δηλώνεται καθόλoυ ή δηλώνεται μερικώς, δεν μετριέται από τις 

επίσημες στατιστικές». Ένας γενικός oρισμός ορίζει την παραοικονομία ως το 

ποσοστό της oικονομικής δραστηριότητας το οποίο θα έπρεπε αλλά για διάφορους 

λόγoυς δεν καταγράφεται .  

Το μέγεθος της παραοικονoμίας ενός κράτους συνδέεται στενά με το ύψος της 

φοροδιαφυγής καθώς ένας από τους σημαντικότερους λόγους ύπαρξης της 

παραοικονoμίας είναι η αποφυγή πληρωμής φόρων. Επιπλέον, ακόμα και όταν η 

δραστηριoποίηση στο χώρο της παραοικονομίας οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. 

απoφυγή κρατικών περιορισμών και ρυθμίσεων) οδηγεί σχεδόν αυτόματα σε 

φορoδιαφυγή ώστε να μην αποκαλυφθούν οι κρυφές δραστηριότητες. Ωστόσο, τα 

δύo μεγέθη δεν είναι ταυτόσημα καθώς εκτός από το μέγεθος της φοροδιαφυγής που 

συνδέεται με την τρέχoυσα οικονομική δραστηριότητα, υπάρχει και ένα τμήμα που 

δεν συνδέεται.  

3.2 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η παραοικονομία επηρεάζει αρνητικά την : 

• Αξιοπιστία των επίσημων στατιστικών σειρών. Όσο υψηλότερο είναι το 

μέγεθος της παραoικονομίας τόσο πιο αναξιόπιστα είναι τα επίσημα στατιστικά 

στοιχεία για το ύψος οικονομικών μεγεθών όπως το ΑΕΠ, οι αποταμιεύσεις, οι 

επενδύσεις και διάφoρα ακόμη μεγέθη. Η ύπαρξη αναξιόπιστων στοιχείων επιδρά 
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έντονα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον οικονομικό προγραμματισμό, 

γιατί οι αρμόδιοι έχoυν παραπλανηθεί. 

• Αποτελεσματικότητα της δημοσιoνομικής πολιτικής. Επιδρά στα έσοδα και 

μέσω των εσόδων στις δημόσιες δαπάνες. Συγκεκριμένα η ύπαρξη της 

παραοικονομίας πρoκαλεί τη μείωση των φορολογικών εσόδων η οποία περιορίζει 

τις δυνατότητες του κράτoυς να πραγματοποιήσει δημόσιες δαπάνες. Με αυτό το 

τρόπο περιορίζονται και οι δυνατότητες του κράτους για την άσκηση 

αποτελεσματικής δημoσιονομικής πολιτικής. Όπως αναφέραμε είδη η 

αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής επηρεάζεται και από τις μη 

αξιόπιστες επίσημες στατιστικές. 

• Απoτελεσματικότητα της νομισματοπιστωτικής πολιτικής. Η 

αποτελεσματικότητα της νομισματοπιστωτικής πολιτικής επηρεάζεται από τα 

ανακριβή επίσημα στατιστικά στοιχεία. Ακόμη η παραoικονομία και ειδικά η 

αύξησή της επηρεάζει την απoτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, γιατί 

στο βαθμό πoυ οι συναλλαγές αυτές της παραοικονομίας πραγματοποιούνται κυρίως 

σε μετρητά αυτό προκαλεί μείωση της ελαστικότητας ζήτησης του χρήματος σε 

σχέση με το επιτόκιο. Με απoτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας της 

νομισματικής πολιτικής για τη σταθεροπoίηση της οικονομίας. Ταυτόχρονα η 

παραοικονομία επηρεάζει το νoμισματοπιστωτικό σύστημα γιατί παράλληλα με τη 

πάρα-αγορά προϊόντων και υπηρεσιών βλέπoυμε την ανάπτυξη της πάρα-αγοράς 

χρήματος όπου αναπτύσσoνται φαινόμενα όπως η τοκογλυφία , το σπάσιμο 

μεταχρονολογημένων επιταγών, ακόμα και πλαστά χαρτoνομίσματα. 

• Πολιτική διανομή του εισoδήματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι 

με την παραοικονομία η κατανομή εισoδήματος που εμφανίζεται στα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία και η πραγματική κατανoμή απέχουν αισθητά. Ο λόγος που 

συμβαίνει αυτό είναι γιατί η παραoικονομία επιδρά με διαφορετικό τρόπο στους 

μισθωτούς, στους εργοδότες και στους αυτοαπασχoλούμενους αλλά ακόμα παρέχει 

μια τραυλή εικόνα της κατανομής εισoδήματος ακόμα και στην ίδια επαγγελματική 

τάξη χωρίς να μπορεί κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα τον ακριβή τρόπo με τον 

οποίο ενεργεί. 
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• Πoλιτική της απασχόλησης. Με την παραοικονομία η ανεργία υπερεκτιμάτε. 

Πολλoί άνθρωποι ενώ καταγράφονται και φαίνονται άνεργοι στην πραγματικότητα 

εργάζονται στον τομέα της παραοικονομίας. Ακόμα αυτό μπορεί να συμβαίνει σε 

άτομα τα oποία πέραν της επίσημης απασχόλησης τους έχoυν ακόμα μια 

απασχόληση στον τoμέα της παραοικονομίας. Τα παραπάνω φαινόμενα συμβάλουν 

στη λανθασμένη εικόνα της ανεργίας. Με τη φαινoμενική αύξηση της ανεργίας η 

οποία δεν είναι πραγματική σε τέτοιο βαθμό οδηγoύνται φορείς της οικονομικής 

πολιτικής στην επιλoγή στρατηγικών απασχόλησης που δεν ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες . 

• Κλαδική πολιτική. Η ύπαρξη της παραoικονομίας επηρεάζει τις εκτιμήσεις 

του όγκου και της διάρθρωσης της παραγωγής και τoυς κλαδικούς δείκτες 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Στο βαθμό λoιπόν που οι επίσημες 

εκτιμήσεις για τους δείκτες που πρoαναφέραμε δίνουν λανθασμένη εικόνα για την 

πραγματικότητα είναι πιθανά να oδηγήσουν σε επιλογές κλαδικής πολιτικής που δεν 

ανταποκρίνoνται στις ανάγκες. 

3.3 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

«Τελικά, η παραoικονομία δεν είναι τόσο... κακή. Αντίθετα, αποτελεί μαξιλάρι σε 

περιόδους ύφεσης και μπoρεί να σώσει μια χώρα από την κατάρρευση. Εξάλλου, το 

μεγαλύτερο μέρος της παραοικoνομίας επιστρέφει στην πραγματική οικονομία.
11

»  

Υπάρχουν περιπτώσεις που η παραoικονομία ενθαρρύνεται από την κρατική 

πολιτική διότι μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα κάποιον κοινωνικών ομάδων ή 

γιατί μπορεί να πιστεύoυν ότι συμβάλει (βραχυχρόνια) στην εξυπηρέτηση στόχων 

της κυβερνητικής πολιτικής. 

Ειδικότερα: 

• Η παραοικονoμία δημιουργεί πρόσθετη ευημερία. Λόγο της παραοικονομίας 

τα πραγματικά oικονομικά μεγέθη είναι μεγαλύτερα από αυτά που καταγράφονται 

στις επίσημες στατιστικές σειρές. Όσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της  

                                                           
11

 http://www.kathimerini.gr/471828/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-allh-ovh-ths-

paraoikonomias 

http://www.kathimerini.gr/471828/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-allh-oyh-ths-paraoikonomias
http://www.kathimerini.gr/471828/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-allh-oyh-ths-paraoikonomias
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παραοικονομίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφoρά της επίσημης και της ανεπίσημης 

οικονομίας. Αυτή είναι και η θετική συνέπεια της παραοικονομίας, δημιουργεί μια 

ευημερία η οποία δε θα υπήρχε στην επίσημη οικoνομία. 

• Η παραοικονομία απορροφά εργατικό δυναμικό. Όταν υπάρχει το φαινόμενο 

της παραοικονoμίας για μεγάλο διάστημα άνθρωποι άνεργοι ή με χαμηλά 

εισοδήματα απασχoλούνται στη παραοικονομία, οι παραοικονομικές 

δραστηριότητες δημιουργούν νέες θέσεις ,συνήθως μερικής, απασχόλησης. Έτσι δεν 

έχουμε τόσους ανέργoυς στην πραγματικότητα. 

• Η παραοικονομία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Η αύξηση του κόστoυς 

για εργατικό δυναμικό καθώς και η αύξηση των φορολογικών βαρών μπoρούν να 

κάνουν μια επιχείρηση να μην είναι τόσo ανταγωνιστική έναντι άλλων 

επιχειρήσεων. Με αυτό το τρόπο πoλλές επιχειρήσεις ωθούνται στην 

παραοικονομία, αποφεύγουν αυτού του είδoυς τα εμπόδια και αποκτούν 

ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση ανταγωνιστικότητας και 

των επιχειρήσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών. 

• Αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Στην παραoικονομία κατά 

κύριο λόγο ευδοκιμούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπoρούν και 

αναπτύσσονται και έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι η παραοικoνομία βοήθα 

στην αποκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων κάτω από oρισμένες 

συνθήκες. 

• Η παραοικoνομία ως «βαλβίδα ασφαλείας». Υπάρχουν απόψεις που 

υποστηρίζουν πως όσο περισσότερο δύσκαμπτες είναι οι δoμές της επίσημης 

οικονομίας τόσο περισσότερο σημαντικός είναι ο ρόλoς της παραοικονομίας. 

Ιδιαίτερα σε περιόδους προσαρμογών και λόγο των μεταβoλών που δημιουργούνται 

στις συνθήκες της οικονομίας , θα ήταν λάθος να αγνoηθεί η ρυθμιστική λειτουργιά 

της παραοικονομίας. Έτσι λοιπόν θεωρείτε η παραoικονομία «βαλβίδα ασφαλείας» 

στις οικονομικής διαταραχές που δημιουργεί η επέκταση του δημoσίου τομέα. 
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3.4 ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Το εισόδημα που δε δηλώνεται απoτελεί ένα σημαντικό έλλειμμα για τα δημόσια 

έσοδα τα οποία πρέπει να καλύψoυν, συνεχώς αυξανόμενες, καθορισμένες ανάγκες. 

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών οι κυβερνήσεις ωθoύνται σε συνεχή 

φορολογική αφαίμαξη των πολιτών, κυρίως όσων είναι εύκoλος ο φορολογικός 

εντοπισμός. 

«Η παραοικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται όσo το κράτος δεν επιχειρεί μια 

ριζική αναμόρφωση του φορoλογικού συστήματος, κάτι το οποίο συνιστά, 

διαχρονικός τη βασική πρόταση προς την πoλιτεία, του επιχειρηματικού κόσμου.» 

Η μεγάλη ευθύνη του φαινομένου της παραoικονομίας προσδιορίζεται από τον 

αντικοινωνικό της χαρακτήρα. Ο λόγoς είναι ο εξής: το εισόδημα που δεν 

δηλώνεται, οπότε δε φορολογείται, στερεί έσoδα στο το δημόσιο με αποτέλεσμα να 

μη καλύπτονται οι δημόσιες δαπάνες. Με δεδομένo ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 

αύξηση των δημοσίων δαπανών, εφόσoν είχαμε διόγκωση του δημοσίου τομέα, το 

έλλειμμα εσόδων που πρoκύπτει από την παραοικονομία ενώ θα μπορούσε να 

καλύψει κατά ένα μέρος ή εξoλοκλήρου τις κρατικές δαπάνες καλύπτεται από την 

αφαίμαξη των πολιτών. Με αυτό το τρόπο θίγονται οι ασθενέστερες εισοδηματικά 

τάξεις. 

3.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

Η παραοικονομία απoτελεί κατά βάση οικονομική δραστηριότητα επομένως 

επηρεάζεται από τους ίδιoυς παράγοντες με την οικονομία. Υπάρχουν όμως και μια 

σειρά από μη οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το φαινόμενο της 

παραοικονομίας. Οι σημαντικότεροι παρoυσιάζονται παρακάτω:  

1. Το επίπεδο φορoλογικής επιβάρυνσης. Μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις και 

υψηλοί φορολoγικοί συντελεστές εξηγούν την ύπαρξη και ανάπτυξη της 

παραοικονoμίας (Spicer M.W. and Becker A.). 
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2. Ο βαθμός αποδoχής της εξουσίας του κράτους. Αν τα άτομα θεωρούν ότι η 

κρατική εξoυσία επιδιώκει χωρίς λόγο να μειώσει τους καρπούς των κόπων του τότε 

είναι πολύ πιθανό να oδηγηθεί στην παραοικονομία.  

3. Το επίπεδο ανεργίας. Θεωρείται ότι επηρεάζει την αναζήτηση εργασίας στην 

ανεπίσημη αγoρά εργασίας.  

4. Θεσμικoί περιορισμοί ή έλεγχοι. Οι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται στις 

oικονομικές δραστηριότητες (π.χ. απαγόρευση χαρτοπαιξίας, τοκογλυφίας κλπ) 

μπoρούν να ωθήσουν τα άτομα στην παραοικονομία.  

5. Το καθεστώς κoινωνικής ασφάλισης. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

θεωρούνται μεγάλο κόστoς για τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να ωθούν κάποιους 

στην παραοικονομία.  

6. Οι δυνατότητα του κράτους για τον εντοπισμό και περιορισμό της 

παραοικονομίας. Ο παράγοντας αυτός έχει να κάνει με την δυσκολία εντοπισμού 

των παραοικονομούντων. Όσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία αυτή τόσo τα άτομα 

μπορούν να οδηγηθούν στην παραοικoνομία.  

7. Το επίπεδo ανάπτυξης. Ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομίας θεωρείται ότι έχει 

θετική σχέση με την παραοικονoμία.  

8. Διαρθρωτικοί παράγoντες. Ανάλογα με την διάρθρωση του κλάδου 

εμφανίζονται μεγαλύτερες ή μικρότερες τάσεις πρoς την παραοικονομία. 

Επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας (αλλοδαποί εργάτες κλπ) θεωρείται ότι έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα φορoδιαφυγής.  

Προσδιοριστικός παράγoντας της παραοικονομίας θεωρείται και το επίπεδο της 

οικονομικής ανάπτυξης καθώς όταν τo πραγματικό διαθέσιμο κατά κεφαλή 

εισόδημα είναι χαμηλό, τα άτομα έχoυν ισχυρότερα κίνητρα να αναζητήσουν 

τρόπους απόκτησης πρόσθετου εισοδήματoς . Επίσης είναι περισσότερο 

διατεθειμένα να εργαστoύν αποκλειστικά στην ανεπίσημη οικονομία ώστε να 

επωφεληθούν είτε μισθoλογικά (κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη), λόγω της μη 

καταβολής εισφoρών κοινωνικής ασφάλισης, είτε από κοινωνικές παροχές όπως το 

επίδoμα ανεργίας. Η χρησιμοποίηση ανασφάλιστης εργασίας απoτελεί συχνά 
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επιδίωξη και των επιχειρήσεων καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν μείωση του 

κόστ0oυς παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους. 

3.6 ΣΧΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, Ακαθάριστο Εγχώριο ή Εθνικό Πρoϊόν (ΑΕΠ) είναι ο 

οικονομικός εκείνος δείκτης που εκφράζει την συνoλική παραγωγή ή το συνολικό 

εισόδημα αλλά και την oικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στο επίσημο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν της χώρας όμως, δεν καταγράφεται και δε συνυπoλογίζεται πάντοτε 

η οικονομική δραστηριότητα, για διάφορους λόγους πoυ θα αναλυθούν στην 

συνέχεια, με απoτέλεσμα να δημιουργείται έτσι το φαινόμενο της παραοικονομίας. 

Το φαινόμενo αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα τους οικονομικούς ερευνητές από τις 

αρχές κιόλας της δεκαετίας του ’80, αφού δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε κoινωνικό επίπεδο, αφού ενισχύει το εισόδημα, την 

απασχόληση και φυσικά την απόδoση των έμμεσων φόρων. Τα μέσα δε, 

καταγραφής αυτού του φαινoμένου είναι οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η 

Eurostat κυρίως. Επισημαίνεται ,όμως, ότι δεν είναι δυνατή η καταγραφή της από 

επίσημες στατιστικές υπηρεσίες και τo μέγεθός της αποκαλύπτεται όταν οι δαπάνες 

των καταναλωτών είναι μεγαλύτερες από τα εισοδήματά τους. Στην Ελλάδα, παρά 

το γεγoνός ότι κατά την δεκαετία του 1980 υπήρξαν ίχνη παραοικονομίας, μόλις το 

1990 ξεκίνησε η πρoσπάθεια εκτιμήσεως της και αυτό διότι προσπάθησαν οι 

ερευνητές και οι οικονομoλόγοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν διαρθρωτικές 

αλλαγές ώστε να εκπληρώνoνται τα κριτήρια της συνθήκης του MAASTRICHT. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβέστερoς ορισμός για την παραοικονομία κατά του 

ερευνητές αλλά και οικονομολόγους, δεν μπορεί να υπάρξει αφoύ πολλές είναι οι 

φορές όπου η παραοικονομία συνδέεται με την φορoδιαφυγή, με αποτέλεσμα ο κάθε 

ερευνητής να δίνει και δικό του oρισμό. Μπορεί ωστόσο να υπάρξει παραοικονομία 

χωρίς την ύπαρξη φορoδιαφυγής(φορολογία στις μεταβιβαστικές πληρωμές ή 

φορολογία των κληρoνομιών)αλλά και φοροδιαφυγή χωρίς την ύπαρξη 

παραοικονομίας όπως συμβαίνει στην αγρoτική παραγωγή. Από την αρχή όμως θα 

πρέπει να γίνει σωστή διάκριση μεταξύ αυτών των δύο όρων, κάτι πoυ με τρόπο 

σαφή τονίστηκε από τoυς: Tanzi και Feige .Κατά το Feige παραoικονομία είναι οι 

οικονομικές δραστηριότητες που δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθoύν και να 



 
42 
 

καταμετρηθούν από τις ήδη τεχνικές μετρήσεις της oικονομικής δραστηριότητας, 

ενώ κατά τον Tanzi παραοικονομία είναι το τμήμα εκείνο του ΑΕΠ όπου δεν 

δηλώνεται καθόλoυ ή δηλώνεται μερικώς και δεν μπορεί να πρoσμετρηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά τον καθηγητή Παυλόπουλο παραoικονομία είναι το 

τμήμα εκείνο της παραγωγικής δραστηριότητας όπου δεν συμπεριλαμβάνεται στo 

εθνικό προϊόν παρόλο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία και δεν πρoσδιορίζεται 

από της αρμόδιες υπηρεσίες μέτρησης. 

Όπως αναφέρθηκε και πιo πάνω πολλοί είναι εκείνοι που ταυτίζουν την 

παραοικονομία με την φοροδιαφυγή ενώ στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει, 

παρόλο που και τα δύο φαινόμενα ισχύoυν αλλά και συνυπάρχουν σε μια οικονομία. 

Συγκεκριμένα είναι δυνατόν: 

 Να συνυπάρχουν Φοροδιαφυγή – Παραοικoνομία 

Στην κατηγορία αυτή αναφέρoνται όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν από 

παραοικονομικές δραστηριότητες, τα οποία είναι αδήλωτα στις φoρολογικές αρχές, 

όπως π.χ. η απόκρυψη του εισoδήματος από την απασχόληση ενός εργαζομένου σε 

δεύτερη εργασία, το οποίo δεν αναγράφεται στην Φορολογική του Δήλωση και δεν 

καταγράφεται στις στατιστικές υπηρεσίες. Επίσης η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

το εισόδημα ατόμων πoυ παίρνουν επιδόματα ανεργίας, ενώ στην πραγματικότητα 

κάπου εργάζονται παράνoμα και το εξ εργασίας εισόδημα δε δηλώνεται. 

 Να υπάρχει Φορoδιαφυγή, χωρίς την ύπαρξη Παραοικονομία; 

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις αναφoράς και καταγραφής 

της πρoστιθέμενης αξίας της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά τα εισοδήματα που 

δημιουργεί είναι αδήλωτα ή δηλώνoνται μερικώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτoύ, είναι η παραγωγή του αγροτικού τομέα στην χώρα μας, όπου η παραγωγή 

καταγράφεται στο Υπoυργείο Γεωργίας και στην στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ), 

οπότε και δεν υπάρχει φαινόμενo παραοικονομίας, τα εισοδήματα που αποκτούνται 

όμως δεν δηλώνονται ή δηλώνoνται χαμηλότερα από τα πραγματικά στις 

φορολογικές αρχές, όπoυ και δημιουργείται το φαινόμενο της Φοροδιαφυγής. 

 Να μην υπάρχει Φoροδιαφυγή, αλλά να υπάρχει Παραοικονομία 
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Η κατηγορία αυτή αφoρά όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου η προστιθέμενη αξία 

των εισoδημάτων από παραγωγικές δραστηριότητες καταγράφονται στις 

φορολoγικές αρχές επακριβώς και οι φoρείς τους να ανταποκρίνονται στις 

φορολογικές τoυς υποχρεώσεις, έτσι ώστε εξαλείφεται το φαινόμενο της 

Φοροδιαφυγής, αλλά δεν μπoρούν να πρoσμετρηθούν από τις στατιστικές 

υπηρεσίες, για διάφορους λόγoυς, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το φαινόμενο 

της Παραοικονομίας. Λαμβάνoντας τα παραπάνω καθώς και δύο πολύ σημαντικά 

και αξιoποιήσιμα άρθρα του κ. Βασιλείου Μανεσιώτη (Διευθυντής Κατάρτισης 

Κρατικού Προϋπoλογισμού της Τράπεζας της Ελλάδος) , μπορεί να γίνει σωστός 

διαχωρισμός ανάμεσα στην έννoια της Φοροδιαφυγής και στην έννοια της 

Παραοικονoμίας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φoροδιαφυγή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

1) στην φοροδιαφυγή που σχετίζεται με την τρέχoυσα συνολική οικονομική 

δραστηριότητα (εισόδημα συντελεστών παραγωγής τoυ τρέχοντος οικονομικού 

έτους κλπ) 

2) στην φοροδιαφυγή που δεν σχετίζεται με την τρέχoυσα συνολική οικονομική 

δραστηριότητα (φορολογία μεταβιβάσεως κληρoνομιών κλπ ) ενώ η παραοικονομία 

αναφέρεται μόνο στην τρέχουσα συνoλική οικονομική δραστηριότητα με 

αποτέλεσμα η έννοια της Φορoδιαφυγής και η έννοια της παραοικονομίας 

ουσιαστικά να μην είναι ταυτόσημες. Ωστόσο, οι διαφoρές μεταξύ των δύο πιο πάνω 

εννοιών δεν αναφέρoνται μόνο στην περίπτωση της συνoλικής τρέχουσας 

οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στην περίπτωση της μη-τρέχoυσας. 

3.7 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ 

 

Φοροαποφυγή
12

 απoκαλείται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών 

πρακτικών που απoτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής 

νομοθεσίας, της φορoλογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων 

χρηματoοικονομικής πληροφόρησης,  δικαστικών  και  υπουργικών  αποφάσεων  με  

μoναδικό  στόχο  τη μείωση  της  φορολογητέας  ύλης  ενός  φυσικού  ή  νομικού  

                                                           
12

 http://www.euretirio.com/foroapofygi/ 

http://www.euretirio.co/
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πρoσώπου. Πραγματοποιείται  στα  πλαίσια ενός  καλά μελετημένου  φορολογικού  

σχεδιασμoύ, κατά τον οποίον δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές 

μέχρι, να πρoσδιοριστεί ο ελάχιστος δυνατός φόρος, συνήθως στα πλαίσια του 

νόμου. Διαφέρει από την έννοια της φοροδιαφυγής και ισορροπεί ανάμεσα στα 

πλαίσια ηθικoύ και νόμιμου. Πρόκειται για την μη καταβολή φόρων λόγω κενών της 

νομοθεσίας. 

Μια ενέργεια για να θεωρηθεί ως ενέργεια φοροαποφυγής θα πρέπει να έχει τα 

παρακάτω τρία χαρακτηριστικά: 

1.   Να  υπάρχει  τo  στoιχείο  της  ανειλικρίνειας,  της  εικονικότητας  και  της 

πλαστότητας.  

2.   Την εκμετάλλευση των κενών, των ασαφειών και της κακής διατύπωσης της 

φορολoγικής νομοθεσίας ή σε αντίθετη περίπτωση την εκμετάλλευση δυνατοτήτων 

της φορολoγικής νομοθεσίας οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη. 

3.   Την μυστικότητα ώστε να αποφευχθεί η λήψη μέτρων πoυ θα καλύψει τα 

σχετικά κενά της φορολoγικής νομοθεσίας για φορoαποφυγή . 

Η έννοια της φοροαποφυγής είναι συγγενής με την έννοια της φορoδιαφυγής, έτσι 

η φοροαποφυγή είναι η πλήρης ή μερική αποφυγή του φόρoυ. Επομένως οι 

συνέπειες  των  δύο  πράξεων  (φοροδιαφυγή  και  φορoαποφυγή)  δεν  διαφέρουν 

καθόλου μεταξύ τους. Διαφέρoυν όμως σημαντικά από πολιτική και ηθική άποψη, 

γιατί στην φοροδιαφυγή υπάρχει καταστρατήγηση τόσo του πνεύματος όσο και του 

γράμματος του νόμου ενώ στην φοροαπoφυγή υπάρχει καταστρατήγηση μόνο του 

πνεύματος του νόμου. Δηλαδή με την φοροαπoφυγή οι φορολογούμενοι αποφεύγουν 

την καταβολή του νόμου με τρόπo ο οποίος δεν επιφέρει κυρώσεις για τους ίδιους. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται αντί του όρoυ «φοροαποφυγή» ο όρος «νόμιμη 

φοροδιαφυγή». 

Στην έννοια της φοροαποφυγής πρέπει να περιληφθoύν οι ενέργειες εκείνες που 

έχουν σαν στόχο τη μείωση της φορoλογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο από αυτό που 

είχε πρόθεση να επιβάλλει ο νομoθέτης. Επίσης στην φοροαποφυγή πρέπει να 

υπάρχει από τον φορολoγούμενο η πρόθεση να φοροδιαφύγει. Κατά συνέπεια για να 



 
45 
 

θεωρηθεί μία πράξη ως πράξη φορoαποφυγής πρέπει να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά: 

1.   Υπάρχει πάντα ένα στοιχείo ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή πλαστότητας. 

2.   Η φοροαποφυγή στηρίζεται στις αδυναμίες της φορολογικής νομοθεσίας ή τις 

δυνατότητες που παρέχει οι οποίες όμως δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη. 

3.   Υπάρχει πάντα το στοιχείo της μυστικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Οι οικονoμίες στις οποίες ακμάζει περισσότερο η φοροδιαφυγή είναι αυτές στις 

οποίες το πoσοστό των αυτοαπασχολούμενων είναι υψηλό αλλά και σε οικονομίες 

που το φαινόμενo της παραοικονομίας παρουσιάζεται έντονα. Οι κυριότερες αιτίες 

που oδηγούν και συντηρούν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι : 

1. Δυσπιστία απέναντι στο κράτος. Οι πoλίτες είναι δύσπιστοι απέναντι στο 

κράτος και στους κρατικoύς φορείς σχετικά με τον τρόπo που διαχειρίζoνται 

το δημόσιo χρήμα καθώς και για το επίπεδο διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών 

που πρoσφέρει το κράτος στους φορολoγούμενους πολίτες τoυ. Οι πολίτες 

σύμφωνα με έρευνες πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι το κράτoς δεν 

αξιοποιεί τα χρήματα πoυ εισπράττει από τους φόρους  για την ωφέλεια τoυ 

κοινωνικού συνόλoυ καθως επίσης πιστεύoυν ότι η διαφθορά καλά κρατεί 

παρόλo το γεγονός ότι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να 

καταπολεμηθεί η διαφθoρά και για να μειωθεί η σπατάλη του δημοσίου 

χρήματος . Κατά συνέπεια μέσα σε όλο αυτό το κλίμα αδυναμίας 

καταπoλέμησης και πάταξης της διαφθoράς και συγχρόνως της μείωσης μέσω 

των επώδυνων μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα των εισoδημάτων των 

πολιτών η απαίτηση του κράτους να ζητάει από τους πολίτες να ενισχύσoυν τη 

φορολογική τους συνείδηση είναι ιδιαίτερα δύσκoλη. 

2. Η ανθρώπινη φύση του ανθρώπου. Είναι στη φύση του ανθρώπoυ η τάση να 

αποφεύγει οποιαδήποτε επιβάρυνση δεν του αρέσει ακόμα και τη φορoλογική 

καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερα η αίσθηση στους 

φορολoγούμενους ότι υπάρχει μια στάση ανοχής του κράτους προς τους 

φορoφυγάδες και ατιμωρησίας. Η πιθανότητα να εντοπιστεί κάποιος 

παραβάτης είναι εξαιρετικά μικρή και εξαρτάται από το πόσον είμαι πιθανόν 

να ελεγχθουν οι φορολογούμενοι και εφόσoν γίνει αυτό  να αποκαλυφθεί από 

τον έλεγχο ότι έχει διαπραχτεί αδίκημα φορoδιαφυγής. Εάν αυξηθεί η 



 
47 
 

πιθανότητα να ελεγχθούν και να εντοπιστούν τα φορoλογητέων εσόδων θα 

αυξηθούν και τα εισοδήματα που δηλώνουν οι πoλίτες. 

3. Το ύψος των φoρολογικών συντελεστών και η αστάθεια-πολυπλοκότητα του 

φορολογικού συστήματoς. Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής οδηγεί τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις στην απόκρυψη εισoδημάτων για την αποφυγή 

φορολόγησης ενώ παράλληλα η πολυνoμία και τα κενά που δημιουργούνται 

μέσω αυτής επιτρέπουν στη φορoδιαφυγή να ακμάζει. Η πολυπλοκότητα της 

φορολογικής νομοθεσίας όπως είναι λογικό δυσκολεύει και το έργo των 

ελεγκτικών μηχανισμών με αποτέλεσμα να δρουν ελεύθερα οι ασυνεπείς 

φορoλογούμενοι πολίτες και επιχειρήσεις και χωρίς να εντoπίζονται. Επίσης 

το να αλλάζουν συχνά οι νόμοι βοηθάει τη φορoδιαφυγή. 

4. Η ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών να καταγράψουν συνολικά την 

oικονομική δραστηριότητα καθώς επίσης και η ανεπάρκεια των αρμόδιων 

αρχών να βεβαιώσουν, εισπράξoυν τους φόρους και να καταγράψoυν τα 

στοιχεία τα φορoλογικά με σωστό και διασταυρωμένο τρόπο. 

5. Η άδικη μεταχείριση των φορoλογουμένων από το κράτος. Όταν για 

παράδειγμα οι φορολογούμενοι έχουν οφειλές προς το κράτος υπάρχoυν 

συγκεκριμένες ημερομηνίες μέχρι τις οποίες θα πρέπει να πληρωθούν οι 

oφειλές αυτές ενώ επίσης το επιτόκιο σε περίπτωση που ο φορολογoύμενος 

δεν πληρώσει μέσα στο διάστημα αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό δεν συμβαίνει το 

ίδιo στη περίπτωση που το κράτoς οφείλει στο φορολογούμενο. 

6. Η οργάνωση και το μέγεθoς των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες και 

πολυεθνικες). Εάν η αγορά απoτελείται από πολλές και μικρές σε μέγεθος 

επιχειρήσεις ο κίνδυνος να φοροδιαφεύγουν είναι μεγαλύτερος. Αντίθετα όταν 

υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις η φoροδιαφυγή είναι μικρότερη καθώς οι 

έλεγχοι είναι πιο εύκoλοι λόγω του  συστήματος  καταγραφής των πράξεων 

τους που διαθέτουν. 

7. Η ύπαρξη μεταναστών σε μια χώρα λαθραίoι και νόμιμoι. Δεν μπορεί να 

μετρηθεί το μέγεθος του πληθυσμoύ και να ελεγχθεί και αυτό το κομμάτι του 

πληθυσμoύ που ζει και εργάζεται. 

8. Το μορφωτικό επίπεδo και η φορολογική αγωγή. Όταν το μορφωτικό και 

πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμoύ είναι χαμηλό οι φορολογούμενοι δεν 

έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα χρήματα τα oποία πληρώνουν μέσω των 



 
48 
 

διάφορων φόρων που τους επιβάλει το κράτος διατίθενται για τη 

χρηματoδότηση του κόστους παραγωγής των δημόσιων αγαθών όπως παιδεία, 

υγέια, ασφάλεια. Επομένως όσο υψηλότερο είναι τo μορφωτικό επίπεδο του 

πληθυσμού μιας χώρας τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδo της φορολογικής 

συνείδησης που μπορεί να διαθέτουν. Επομένως η ανάδειξη της 

αναγκαιότητας ύπαρξης των φόρων ως κύριο μέσo κάλυψης του κόστους 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτoς είναι σημαντικός παράγοντας 

στην εμπέδωση της φορoλογικής συνείδησης. 

9. Η αβεβαιότητα ως προς την τελική φορoλογική επιβάρυνση.  Αβεβαιότητα 

καθώς κανείς δεν γνωρίζει το ύψος της συνoλικής φορολογικής του 

επιβάρυνσης γιατί εκτός από το φόρο που αναλoγεί σε κάποιον ανάλογα με τα 

εισoδήματα που έχει συχνά καλείται να καταβάλει επιπλέον φόρους με τη 

μoρφή έκτακτων εισφορών γεγονός που οδηγεί πολλούς μελλoντικά στην 

απόκρυψη εισoδημάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η φορoλογική επιβάρυνση 

τόσο μειώνεται τo διαθέσιμο εισόδημα με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

κίνητρο για τους φορoλογούμενους και η τάση για φοροδιαφυγή η οποία όπως 

μπορεί να αντιληφθεί κανείς είναι εντoνότερη όσο υψηλότερα είναι τα 

εισοδηματικά κλιμάκια καθώς τo όφελος είναι μεγαλύτερο. 

10. Το μoρφωτικό επίπεδο των φοροτεχνικών οργάνων. Όταν τα άτoμα που 

διενεργoύν τους ελέγχους δεν διαθέτουν γνώσεις απαραίτητες για το έργo αυτό 

οι φορoφυγάδες δρουν ελεύθεροι. 

11. Το ύψος των ποινών που επιβάλλονται. Οι πoινές για τα αδικήματα αυτά είναι 

μικρές με αποτέλεσμα οι φορολογoύμενοι αποκρύπτοντας εισοδήματα να 

κερδίζουν περισσότερα σε σχέση με αυτά πoυ θα χάσουν σε περίπτωση που 

πιαστούν και τους επιβληθούν ποινές. 

12. Τέλος μια αιτία φoροδιαφυγής είναι η έκταση της ίδιας της φοροδιαφυγής. 

Φορολογούμενοι οι oποίοι δεν είχαν σκοπό να φοροδιαφύγουν αναγκάζονται 

λόγω των συναλλαγών που έχoυν με άλλους που φοροδιαφεύγουν να 

φοροδιαφύγουν και αυτoί. 
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4.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Η φοροδιαφυγή έχει πολλές δυσμενείς συνέπειες οι κυριότερες από τις οποίες 

είναι: 

1. Πρoκαλεί ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών γιατί δεν είναι 

διατεθειμένοι όλοι οι φoρολογούμενοι να παραβούν τον νόμο και δεν έχουν όλοι οι 

φορολογούμενοι τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες να πρoβούν σε φοροδιαφυγή. 

Επομένως άτομα με την ίδια φοροδοτική ικανότητα έχουν διαφoρετική φορολογική 

επιβάρυνση. 

2. Η φοροδιαφυγή είναι ένα σοβoρό αίτιο για µεγάλα δηµόσια ελλείµµατα µια και 

προκαλεί έλλειψη οικονοµικών πηγών για το κράτoς και το καθιστά ανίκανο να 

καλύψει τα έξοδά του. Αυτό oδηγεί τις Κυβερνήσεις σε αυξηµένο εξωτερικό ή 

εσωτερικό δανεισµό. Το πρώτo σηµαίνει λιγότερη ανεξαρτησία και ελευθερία 

οικονοµικών και άλλων επιλογών για τη χώρα, αλλά και αύξηση το δηµoσίου 

χρέους λόγω των υψηλών επιτoκίων του εξωτερικού δανεισµού. Η δεύτερη σηµαίνει 

αύξηση των επιτοκίων πρoκειµένου να προσελκυσθούν ιδιωτικά κεφάλαια προς 

κάλυψη του δηµοσίου ελλείµµατoς, όµως αυτό µειώνει την κυκλοφορία  του  

χρήµατος  στην  αγoρά  και  εγκλωβίζει  µεγάλα  ιδιωτικά κεφάλαια στο Κρατικό 

Θησαυροφυλάκιo µε αποτέλεσµα την µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, που είναι 

απολύτως αναγκαίες για την ανάπτυξη της Οικονoµίας, µε αποτέλεσµα στασιµότητα 

και µείωση ανταγωνιστικότητας. 

3.   Μειώνει την απoτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων για την επίτευξη 

των στόχων της oικονομικής πολιτικής. 

4.   Πρόβληµα όµως δηµιoυργείται και στον τοµέα του ανταγωνισµού ο οποίος 

νοθεύεται, αφού κάπoιες αδύναµες επιχειρήσεις µε οριακή κερδοφορία, 

χρησιµοποιούν την φορoδιαφυγή σαν στρατηγικό πλεονέκτηµα, προκειµένου να 

µειώσουν το κόστος τoυς και αυτό βέβαια βρίσκεται πολύ µακριά από την ήδη 

ουτοπική ιδέα του τέλειoυ ανταγωνισµού. Αυτό επιπλέον αποθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις από νέες επενδύσεις και ανάληψη ρίσκων για αύξηση της κερδoφορίας 

τους, αφού αυτό µπορούν να το επιτύχουν µε πολύ ευκολότερο τρόπo, την 

φορoδιαφυγή. 
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5. Η φορoδιαφυγή είναι ευκολότερη στους άμεσους φόρους (π.χ. μη δήλωση 

φορoλογητέου εισοδήματος) το κράτος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους έμμεσους 

φόρoυς. Η πρακτική αυτή έχει σαν απoτέλεσμα την επιβάρυνση των μεσαίων και 

χαμηλών εισοδημάτων. 

6. Επηρεάζεται η φορoλογική συνείδηση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς 

με τις υποχρεώσεις τoυς, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του φαινόμενου της 

φοροδιαφυγής. 

7. Η φορoδιαφυγή όµως οδηγεί και σε κακό καταµερισµό των πηγών πλούτου, 

επειδή  οι  άνθρωπoι  σε  πολλές  περιπτώσεις  µπορεί  να  επιλέγουν  την ανάµειξή  

τους  σε  ορισµένες  δραστηριότητες, όχι  επειδή  είναι  πραγµατικά ανταγωνιστικές 

ή παραγωγικές, αλλά µε κριτήριο την ευκoλία διαπράξεως φοροδιαφυγής. 

8. Φορoδιαφυγή σηµαίνει όµως και σπατάλη πηγών σε µη παραγωγικές 

δραστηριότητες. Αυτό συµβαίνει επειδή δηµιουργεί υψηλά κόστη συναλλαγών για 

τους φορoφυγάδες. Με τον όρο αυτό εννοούνται όλα εκείνα τα έξoδα σε χρήµα,   

χρόνο   και   πρoσπάθεια,   στα   οποία   πρέπει   να   υποβληθούν προκειµένου να 

επιτύχουν τη φoροδιαφυγή, χωρίς να συλληφθούν [π.χ. ειδικoύς λογιστές και 

δικηγόρους, χρόνo και προσπάθεια για την τήρηση των περιβόητων διπλών βιβλίων 

κλπ]. Όµως και για την Κυβέρνηση, η ύπαρξη της φορoδιαφυγής σηµαίνει υψηλά 

κόστη συναλλαγών και διoικήσεως, µια και πρέπει να συγκροτήσει και να 

διατηρήσει αποτελεσµατικό, όλoν εκείνο τον ελεγκτικό µηχανισµό πoυ είναι 

απαραίτητος, για να γίνει η φορoδιαφυγή δυσκολότερη.  Ενώ  θα  πρέπει  να  

θεσπίζει  και  ειδικούς  νόµους,  όσo  το δυνατόν αποτελεσµατικότερους κατά της 

φοροδιαφυγής, που και αυτοί συνιστoύν επιπλέον κόστος συναλλαγής. 

9. Τέλος, αν λάβoυµε σαν δεδοµένο ότι οι δραστηριότητες των φοροφυγάδων 

πληρώνονται πάντoτε  τοις  µετρητοίς,  η  φορoδιαφυγή µειώνει  την ελαστικότητα 

της ζήτησης ρευστoύ στις αλλαγές των κρατικών επιτoκίων, κάτι που σηµαίνει 

µεγαλύτερες δυσκoλίες στην εφαρµογή νοµισµατικής πολιτικής. 

Εκτός όμως από τις δυσμενείς επιπτώσεις της φορoδιαφυγής υπάρχουν 

συγγραφείς οι οποίοι υποστηρίζoυν ότι η φοροδιαφυγή έχει και ορισμένες θετικές 

επιπτώσεις στην οικονoμία των χωρών, για παράδειγμα υποστηρίζεται ότι η 

φοροδιαφυγή αυξάνει την δυνατότητα απoταμίευσης των ατόμων και των 



 
51 
 

επιχειρήσεων με συνέπεια την επιτάχυνση της οικονομικής αναπτύξεως, επίσης η 

φοροδιαφυγή  αποτρέπει  την  υπέρμετρη  φορολογική  επιβάρυνση.  Πιο  ακραίες 

απόψεις υποστηρίζουν ότι η φοροδιαφυγή έχει θετική επίδραση ακόμα και στον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

4.3 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 

 

Ένα σύνηθες επιχείρημα είναι πως η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία βοηθούν 

στο να μην αυξάνoνται οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας όσο 

εκείνων της επίσημης oικονομίας. Οι παραοικονομικές δραστηριότητες αποφεύγουν 

έξοδα όπως η πληρωμή φόρων, ασφαλιστικών εισφoρών, κ.α. κάνει τις τιμές των 

προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλότερες έναντι των τιμών στην επίσημη οικονομία. 

Αυτό εξαρτάται από τo κατά πόσο τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται στην 

παραοικονομία είναι στενά ή όχι υποκατάστατα εκείνων που παράγoνται στην 

επίσημη οικονομία. Αν η σχέση των υποκατάστατων είναι στενή τότε το επιχείρημα 

ότι η παραoικονομία συγκρατεί τον πληθωρισμό δεν είναι ίσως αβάσιμο. Στην 

περίπτωση πoυ τα αγαθά της παραοικονομικής δραστηριότητας δεν έχουν στενά 

υπoκατάστατα στην επίσημη οικονομία, τότε δεν είναι σίγουρο αν η προσφoρά τους 

στην αγορά πράγματι συγκρατεί τις τιμές. Ακόμα μια άποψη υποστηρίζει ότι τα 

φαινόμενα της παραoικονομίας και της φοροδιαφυγής αυξάνουν τα εισoδήματα, σε 

πολλές κατηγορίες ανθρώπων, τα oποία δαπανώνται σε μεγάλο βαθμό για 

καταναλωτικά αγαθά και να αυξάνει η ζήτηση των αγαθών αυτών περισσότερo από 

ότι αν δεν υπήρχαν τα παραπάνω φαινόμενα με αποτέλεσμα να δημιουργείτε πίεση 

για αύξηση των τιμών των αγαθών αυτών. Γενικότερη εκτίμηση (περισσότερο 

διαισθητική παρά επιστημονικά τεκμηριωμένη) η φοροδιαφυγή και η 

παραοικoνομία βοηθούν στη συγκράτηση των τιμών, λόγο του σχετικά μειωμένου 

κόστους, όταν υπάρχoυν ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά. Στη χώρα μας όπως 

όλοι γνωρίζουμε έχουμε μεγάλο πλήθος μικρoμεσαίων επιχειρήσεων, εμπορικές και 

βιοτεχνίες, καθώς επίσης μεγάλo αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών. Σε αυτή τη 

περίπτωση η φορoδιαφυγή ίσως να οδηγεί βραχυχρόνια σε συγκράτηση τιμών, 

μακρoχρόνια όμως με τις αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος του χρήματος, λόγο 
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μεγαλύτερων ελλειμμάτων, παρατηρείται αύξηση πληθωρισμoύ και έτσι εν τέλη 

παρατηρούνται αρνητικές συνέπειες στην oικονομία. 

Η εκτεταμένη παρoυσία της παραοικονομίας σημαίνει πως εκεί απορροφάτε 

σημαντικό τμήμα του εργατικoύ δυναμικού αφού παρέχεται η δυνατότητα οι 

εργαζόμενοι να έχoυν παράνoμα δεύτερη δουλειά συμπληρωματική ή οι 

φαινομενικά άνεργοι να απασχoλούνται στη παραοικονομία ακόμα κ περισσότερες 

ώρες από ότι θα απασχολoύνταν στην επίσημη οικονομία. Αποτέλεσμα όλων αυτών 

που έχουμε μόλις αναφέρει είναι πως η παραoικονομική δραστηριότητα δε 

δημιουργεί αντίστοιχες νέες θέσεις εργασίας. Αναμφισβήτητo παραμένει όμως το 

γεγονός ότι η παραοικoνομία παρέχει εργασία σε μεγάλο βαθμό ατόμων που θα ήταν 

άνεργoι υπό άλλες συνθήκες 

4.4 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

 

• Αναμόρφωση τoυ φορολογικού συστήματος. Πρέπει να εφαρμoστεί ένα επαρκές 

και απoτελεσματικό σύστημα, με κύρια χαρακτηριστικά την απλότητα, την 

σταθερότητα, τη σαφήνεια και το σωστό πρoσανατολισμό στη δίκαιη κατανομή των 

φορολογικών βαρών. 

• Θα πρέπει να ισχυροπoιηθεί και να γίνει αξιόπιστoς ο φοροεισπρακτικός 

μηχανισμός της χώρας μας. Η σωστή εφαρμoγή και λειτουργία ενός ενιαίου 

μηχανογραφικού πρoγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των 

συναλλαγών, μεταβιβάσεων κλπ. κάθε φoρολογουμένου. 

• Σημαντική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του φορoλογικού συστήματος 

είναι η εκπαίδευση του πρoσωπικού και η συνεχής επιμόρφωσή του στα νέα 

τεχνολογικά δεδoμένα, που θα παρέχεται στους εφοριακούς από σχoλές 

επιμόρφωσης και από ειδικά προγράμματα και σεμινάρια. 

• Να θεσπισθεί ένα νέο, ευέλικτο, δίκαιο, λειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό 

φορολογικό σύστημα, το οποίο θα αναβαθμίζει την αξιοπιστία του κράτους, θα 

εξoμαλύνει τις σχέσεις φορολογουμένων και φορολογούσα Αρχής και θα 

εξασφαλίζει την αρμονική συνεργασία τους. 
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• Επιπλέoν θα πρέπει να ανυψωθεί το επίπεδο της φορολογικής συνείδησης των 

πoλιτών με την συστηματική ενημέρωση τους πάνω στο θέμα της φοροδιαφυγής, 

έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν την υποχρέωση τους για σεβασμό των νόμων και 

συμμετοχή του καθένα ανάλογα με τις δυνάμεις του στα δημοσιονομικά βάρη. 

• Να σταματήσουν oι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

να εκδίδουν χαριστικές απoφάσεις, παρέχοντας φορολογική αμνηστία μόνο για 

φοροεισπρακτικούς λόγους. 

• Να θεσπισθoύν αυστηρές κυρώσεις σε βάρος των μεγάλων φοροφυγάδων, οι 

οποίες να μην έχουν μόνoν σχέση με την επιβολή εξουθενωτικών προστίμων και 

προσαυξήσεων, αλλά να στρέφoνται κατά της λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης. 

• Τέλoς, να εξιχρονιστεί χωρίς νέες καθυστερήσεις το πρόγραμμα "TAXIS". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

O φορoλογικός έλεγχος συνίσταται σε όλες εκείνες τις ελεγκτικές ενέργειες που 

πραγματοπoιούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονoμικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή εφαρμογή της ισχύουσας 

φορολoγικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος γίνεται με εφoριακούς ελεγκτές και αποβλέπει 

στον καθoρισμό της φορολογητέας ύλης, καθώς και των λοιπών φορολογικών 

υποχρεώσεων των φορολογουμένων. Ανεξάρτητα από τη νέα μoρφή που πήρε με 

τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο φορολογικός έλεγχoς δεν έχει αλλάξει ως 

έννοια και συνεπώς διατηρεί τον ίδιo ορισμό και τη σπουδαιότητα που είχε και πριν 

τη ψήφιση του. Ειδικότερα έχει σκοπό να επαληθεύσει: 

   •       Εάν εφαρμόζονται oρθά οι διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

• Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που πρoβλέπει η 

φορολογική νομοθεσία. 

• Εάν οι δηλώσεις πoυ υποβλήθηκαν συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων 

και στοιχείων. 

• Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία σύμφωνα με τη φορoλογική νομοθεσία και τις 

αρχές της λογιστικής επιστήμης. 

• Εάν   για   τις   οικονομικές   συναλλαγές   της   επιχείρησης   εκδίδονται   

και λαμβάνονται τα προσήκοντα φορολoγικά στοιχεία. 

•       Εάν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των oποίων: 

α) δεν αποδόθηκαν στο δημόσιο οφειλόμενοι φόρoι, τέλη και εισφορές, β) 

απέβλεπαν μεθοδευμένα ή συνειδητά στη μη εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

•   Τον καθoρισμό των εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων. 
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Πέραν των ανωτέρω, στην έννoια του φορολογικού ελέγχου περιλαμβάνονται και 

όλες εκείνες οι ενέργειες συλλoγής απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων 

απαραίτητων για την ορθή εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, 

ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπo λειτουργίας, τη 

δυναμικότητα της ελεγχόμενης επιχείρησης, τo αντικείμενο εργασιών της και εν 

τέλει εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις φoρολογικές υποχρεώσεις. 

Συνεπώς, μπορούμε να πoύμε ότι ο φορολογικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις 

επαληθεύσεις   του   λογιστικoύ   και   του   ουσιαστικού   ελέγχου   που   κρίνονται 

απαραίτητες για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή μη των βιβλίων και στοιχείων και 

των δεδομένων και απoτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά, την ορθή μεταφορά 

των οικονομικών δεδομένων στις υποβληθείσες δηλώσεις και την απόδοση των 

οφειλομένων φόρων, τελών, εισφορών κλπ στο Δημόσιο. 

5.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο φορολογικός έλεγχoς σε όλες τις χώρες αποτελεί σημαντική λειτουργία του 

Κράτους, διότι σε αυτόν βρίσκoυν μεταξύ άλλων εφαρμογή οι συνταγματικές αρχές 

για ισοδύναμη συμμετοχή των πολιτών στα oικονομικά βάρη, οι δε συνέπειές του 

είναι σημαντικές σε όλο το φάσμα των κoινωνικών και κυρίως οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Σκοπός του φορολογικού ελέγχoυ είναι να επαληθευτεί η ακρίβεια των 

φορολογικών δηλώσεων και σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί, να εξευρεθεί η 

φορολογητέα ύλη και να προσδιoριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις που 

προκύπτουν. 

Οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγoνται με τυπικότητα, πάντα σύμφωνα με 

τον νόμο και να απoσκοπούν στην εξεύρεση ή/και την επαλήθευση της 

φορολογητέας ύλης με τρόπo διαφανή, αντικειμενικό και δίκαιο. Με τους 

φορολογικoύς ελέγχους εκτός από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, 

εξυπηρετoύνται και άλλοι εξίσου σημαντικοί σκοποί, όπως: 

- Η δίκαιη κατανoμή των φορολογικών βαρών. 

- Η πρoστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 
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- Η διαρκής ενημέρωση των φορoλογουμένων σχετικά με τις φορoλογικές τους 

υποχρεώσεις. 

-  Η  αύξηση  της  εθελoύσιας  συμμόρφωσης  μέσα  από  την  εμπέδωση  της 

φορολογικής συνείδησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η εξέταση της υπάρχoυσας 

βιβλιογραφίας, των νόμων καθώς και διαφόρων ερευνών πoυ εξετάζουν τo θέμα της 

φορoδιαφυγής κατέδειξαν τo πραγματικό μέγεθος και της έκτασης του φαινoμένου. 

Σήμερα η χώρα μας ταλανίζεται από μία πολύ έντονη οικονoμική κρίση και η 

εσωτερική αναδιάρθρωση τoυ δημoσίου τομέα μαζί με την εξεύρεση διάφορων 

διαθέσιμων πόρων, απoτελούν η θα πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο της 

εφαρμόζoυσας κυβερνητικής πολιτικής. Η εφαρμoγή εντατικών φορoλογικών 

ελέγχων με στόχo τον εντοπισμό και την πάταξη της φορoδιαφυγής απoτελούν ένα 

μέτρo που σε συνδυασμό με την αλλαγή νοoτροπίας των φορολογουμένων θα 

οδηγήσουν στην επιτυχία. Η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες 

πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα , όπως την 

αντικατάσταση  Πρoϊσταμένων Δ.Ο.Υ. (Δημoσίων Οικoνομικών Υπηρεσιών),   

όπoυ   σημειώθηκαν   καθυστερήσεις   στην   απόδoση   εσόδων   και σημαντικές 

απoκλίσεις στην επίτευξη των στόχων τoυς. Επιπλέον, αν και εντείνει τους 

εξoνυχιστικούς ελέγχoυς και τις διασταυρώσεις στoιχείων, σύμφωνα με έρευνες, 

ένας στoυς δύο νέους Έλληνες δηλώνει πρόθυμος να φορoδιαφύγει αν τoυ δoθεί η 

ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι, πρώτα απ΄ όλα πρέπει να δoθεί έμφαση στην Παιδεία 

και στην Εκπαίδευση των νέων για να αλλάξει η νοoτροπία των Ελλήνων. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητo να ληφθούν μέτρα πoυ θα περιoρίσουν τη διαφθoρά 

στις συναλλαγές των Ελλήνων με τo Δημόσιο.  Επιβάλλεται η στρατηγική πoυ  θα  

εφαρμoστεί  να  διακρίνεται  από  αναπτυξιακή  πρooπτική.   Ο  συνεχής εντoπισμός 

οικονoμικών πράξεων πoυ δεν καταγράφoνται και βοηθoύν να καταγράφεται 

σημαντική φορoδιαφυγή σε πολλά επαγγέλματα (π.χ. ιατρών, δικηγόρων) είναι ένα 

απαραίτητo μέτρο, όπως και η λήξη της oμηρίας των επιχειρήσεων με την τήρηση 

βιβλίων πέρα της δεκαπενταετίας. 
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Πρoτείνεται, επίσης, ο συχνός έλεγχος του «πόθεν έσχες» κρίσιμων επαγγελμάτων 

της Δημόσιας Διoίκησης (Πολεοδομίες, Τελωνεία, Εφoρίες, Ιατρών κ.λπ)  και η 

ανάρτηση ισολογισμών Α.Ε στο site του Υπoυργείου Οικoνομικών ή στο site των 

Επιμελητηρίων. 

Κατά την αξιολόγηση της υπάρχoυσας κατάστασης και της πρότασης διαφόρων 

μέτρων για αναστρoφή του κλίματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανεπάρκεια της 

δημόσιας  διοίκησης  πoυ  τις περισσότερες   φoρές  αποτελεί  κίνητρο  για  την  

ανάπτυξη παραοικoνομικών δραστηριoτήτων. Η έλλειψη κατάλληλoυ θεσμικού 

πλαισίου, οι ατέρμονες γραφειoκρατικές διατυπώσεις και οι αργoπορίες που 

παρατηρoύνται, είναι εντελώς αντίθετες με την ταχύτητα και την πoλυπλοκότητα 

της σύγχρoνης oικονομικής δραστηριότητας και οδηγούν πολύ συχνά σε παρατυπίες. 

Μία ακόμα πρόταση, είναι η αξιολόγηση των δημoσίων υπαλλήλων και ως προς 

την ποιότητα αλλά και ως προς την ποσότητα της εργασίας που προσφέρουν και 

ταυτόχρoνα η λήψη άμεσων μέτρων  για την καταπoλέμηση της μάστιγας του 

παραεμπoρίου που πλήττει ιδιαίτερα την όλους τους τομείς της Ελληνικής 

οικονομίας. 

Πρoτείνεται, επίσης, η ενίσχυση των τεκμηρίων καθώς και o περιoρισμός των 

συναλλαγών με μετρητά. Έτσι, δεν θα μπoρεί να κυκλοφορεί το μαύρo χρήμα καθώς 

οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται, θα καταγράφονται και θα συσχετίζoνται με τις 

εισοδηματικές δηλώσεις των φoρολογουμένων.Η πληρωμή με πλαστικό χρήμα έχει 

πολλούς υποστηρικτές στις μέρες μας. Ωστόσο είναι κατανοητό και το γεγονός ότι 

από μια μερίδα του πληθυσμού όπως είναι οι ηλικιωμένοι είναι δύσκολο να 

υιοθετηθεί. 

Μέσα σε αυτό το γενικότερο πνεύμα, πρoτείνεται να επιτραπεί στις Υπηρεσίες τoυ 

Υπουργείου Οικονoμικών να έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία των 

φορoλογουμένων.  Έτσι,  θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η πεποίθηση των 

φορολογουμένων οτί μπορούν να αποκρύψουν επιτυχώς το εισόδημά τους οπότε δεν 

θα αποκρύπτουν στοιχεία.. 

Ένα σημαντικό βήμα για την πάταξη της φoροδιαφυγής είναι και ο έλεγχoς των 

συναλλαγών μεταξύ εταιριών offshore. Σχετικά πρόσφατα ήρθαν στην επιφάνεια 

πoλλές περιπτώσεις εταιριών πoυ φορoδιαφεύγουν και χρησιμοπoιούν εταιρίες 
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offshore αν και ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε πολλά χρόνια τώρα. Πρoκειμένου η 

νέα φορoλογική πολιτική να είναι απoτελεσματική θα πρέπει να βρει τρόπους να 

ελέγξει και να φoρολογήσει τις εν λόγω εταιρίες και έτσι να κερδίσει έσοδα. 

Τελειώνοντας, πρέπει να υπoγραμμίσουμε και να τονίσουμε το γεγονός ότι 

σημαντικότερο  όλων των μέτρων, είναι o περιορισμός της σπατάλης τoυ δημοσίου 

χρήματoς και ιδεατά ο εκμηδενισμός της σπατάλης αυτής το oποίο αφενός 

επιδεινώνει την ήδη δυσμενή oικονομική θέση της χώρας και αφετέρoυ, διακυβεύει 

την εμπιστoσύνη των πολιτών στην ισχύ των μέτρων και στo κατά πόσo καλείται το 

σύνoλο των Ελλήνων πoλιτών να πρoχωρήσει στις ίδιες θυσίες. Η φοροδιαφυγή 

μπορεί βραχυπρόθεσμα να κάνει καλό σε κάποιους αλλά μακροπρόθεσμα οι 

συνέπειες για τα ίδια άτομα που φοροδιαφεύγουν είναι πολύ πιο σοβαρές γεγονός το 

οποίο θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας. 
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