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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία στοχεύει στην ανάλυση και σύγκριση του φορολογικού 

συστήµατος της Ελλάδας µε άλλα φορολογικά συστήµατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και στον εντοπισµό των βασικών αλλαγών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να 

προκύψει φορολογική ανάπτυξη στη χώρα µας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι 

βιβλιογραφική µελέτη όπου αρχικά αναπτύχθηκαν βασικοί ορισµοί και έννοιες που αφορούν 

τη φορολογία, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στις διακρίσεις, στο σκοπό και στις γενικές 

αρχές των φόρων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε λεπτοµερώς µε τη µελέτη της νοµοθεσίας και 

των διατάξεων που ισχύουν σήµερα το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, καθώς και τα 

φορολογικά συστήµατα της Γαλλίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου και της 

Βουλγαρίας µε την παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών αυτών των φορολογικών 

συστηµάτων. Ακολούθησε η συνολική σύγκριση µε τη χρήση πινάκων και διαγραµµάτων των 

φορολογικών εσόδων ως προς ΑΕΠ, των φορολογικών συντελεστών, των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, των πληροφοριακών συστηµάτων και του µεγέθους της παραοικονοµίας ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για το σύνολο των χωρών της Ευρώπης. Μετά την παραπάνω σύγκριση 

προέκυψαν τα βασικά συµπεράσµατα για το ελληνικό φορολογικό σύστηµα που 

χαρακτηρίζεται από αναποτελεσµατικότητα, εκτεταµένη φοροδιαφυγή και παραοικονοµία. 

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη αναµόρφωσης τόσο του φορολογικού µας συστήµατος όσο και της 

φορολογικής διοίκησης, ενώ κλείνοντας κατατίθενται συγκεκριµένες προτάσεις ώστε να 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικά 

 

 

Τα σύγχρονα κράτη για να ανταποκριθούν στη διάθεση των δηµόσιων αγαθών προς το 

κοινωνικό σύνολο, καθώς και για να καλύψουν τις διάφορες άλλες δαπάνες τους 

χρησιµοποιούν πόρους που δεν διαθέτουν και η απόκτηση των οποίων γίνεται µε την επιβολή 

φορολογίας. Οι φόροι που επιβάλλονται είναι συνήθως περισσότεροι από ένας και αυτό είναι 

απαραίτητο γιατί ορισµένοι φόροι είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί στην πραγµατοποίηση 

ορισµένων στόχων των δηµόσιων φορέων, ενώ άλλοι φόροι είναι πιο αποτελεσµατικοί στην 

πραγµατοποίηση άλλων στόχων. Το σύνολο των φόρων που επιβάλλει µια χώρα αποτελεί το 

φορολογικό της σύστηµα. 

 Παρόλο που οι περισσότερες χώρες επιβάλλουν ανάλογους φόρους, τα φορολογικά 

συστήµατα διαφέρουν µεταξύ τους από χώρα σε χώρα, γιατί κάθε φορολογικό σύστηµα 

εξαρτάται από διαφορετικούς οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Οι 

άµεσοι και έµµεσοι φόροι που επιβάλλονται, το ύψος των φορολογικών συντελεστών, η 

οργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών και η τάση για φοροδιαφυγή διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η περιγραφή του ισχύοντος 

φορολογικού συστήµατος της Γαλλίας, της Βουλγαρίας και του Μεγάλου ∆ουκάτου του 

Λουξεµβούργου και  η σύγκρισή τους µε το φορολογικό σύστηµα της χώρας µας. Η 

µεθοδολογία της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι βιβλιογραφική έρευνα µε πηγές από 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

 Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο, µετά τα εισαγωγικά, παρουσιάζονται µε τη 

βοήθεια της βιβλιογραφίας, βασικοί ορισµοί και έννοιες που αφορούν τη φορολογία. 

Παράλληλα, γίνεται αναλυτική αναφορά στις διακρίσεις, στο σκοπό και στις γενικές αρχές 

των φόρων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φορολογικό σύστηµα της χώρας µας. Γίνεται 

αναφορά σε ιστορικά στοιχεία και αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του φορολογικού µας 

συστήµατος χρονολογικά. Με τη µελέτη της νοµοθεσίας και των 
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διατάξεων που ισχύουν σήµερα αναλύεται η φορολογία των νοµικών και φυσικών 

προσώπων, και παράλληλα παρουσιάζονται οι κυριότεροι φόροι που επιβάλλονται. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε τρία φορολογικά συστήµατα, αυτά 

της Γαλλίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου και της Βουλγαρίας. Με τη µελέτη 

κυρίως ξένης βιβλιογραφίας, καθώς και τη µελέτη έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, 

παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των φορολογικών συστηµάτων και 

αναλύονται οι βασικότεροι φόροι που εφαρµόζονται σε αυτές τις χώρες. 

 Μετά τη µελέτη του ελληνικού και των τριών ευρωπαϊκών φορολογικών συστηµάτων, 

στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η σύγκριση αυτών, καθώς και άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη χρήση σηµαντικών διαγραµµάτων και πινάκων. Αναλυτικότερα, 

γίνεται σύγκριση των συνολικών φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, των 

φορολογικών συντελεστών ανά χώρα, της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των 

πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται, ενώ συγκρίνεται και το µέγεθος της 

παραοικονοµίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο καταγράφονται ορισµένα κρίσιµα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από την σύγκριση του προηγούµενου κεφαλαίου και αφορούν την 

αναποτελεσµατικότητα του ελληνικού φορολογικού συστήµατος. Τονίζεται η ανάγκη 

αναµόρφωσης τόσο του φορολογικού µας συστήµατος όσο και της φορολογικής διοίκησης, 

ενώ κλείνοντας κατατίθενται ορισµένες συγκεκριµένες προτάσεις που συµβάλλουν σε αυτή 

την κατεύθυνση. 

 

 

 

1.2 Ορισµοί και Βασικές Έννοιες 

 

 

Ο φόρος ως το κύριο µέσο κατανοµής των δηµόσιων βαρών µεταξύ των ατόµων είναι µια 

έννοια πολυσύνθετη που ενδιαφέρει την πολιτική, την οικονοµική, την δηµοσιονοµική και 

την νοµική θεωρία.  

 Σύµφωνα µε τον Ι.∆. Αναστόπουλο, παρά την µεγάλη διαφοροποίηση των δηµοσίων 

συνεισφορών, γίνεται γενικά δεκτός τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη θεωρία και 

νοµολογία ένας ενιαίος ορισµός του φόρου σύµφωνα µε τον οποίο: «φόρος είναι η 

αναγκαστική και χωρίς αντάλλαγµα παροχή προς το κράτος ή άλλα νοµικά πρόσωπα 



 
1
Αναστόπουλος Ι. και Φορτσάκης Θ. (2003), Φορολογικό ∆ίκαιο        3 

2
Γεωργακόπουλος Θ. (2005), Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική 

 

δηµοσίου δικαίου προς πορισµό εσόδων και εκπλήρωση σκοπών οικονοµικής και κοινωνικής 

πολιτικής».    

         Σύµφωνα µε τον ορισµό του Γάλλου οικονοµολόγου Gaston Jeze «ο φόρος αποτελεί 

αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη, χωρίς ειδική αντιπαροχή και την 

εισπράττει το κράτος για να αντιµετωπίσει τις δηµόσιες δαπάνες».  

 Από τους παραπάνω ορισµούς προκύπτει ότι τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια 

του φόρου είναι ο χαρακτήρας του ως άµεση χρηµατική παροχή του ιδιώτη προς το κράτος, 

το υποχρεωτικό της παροχής, ο οριστικός χαρακτήρας της παροχής και η µονοµέρεια της 

παροχής (δηλαδή η έλλειψη ειδικού ανταλλάγµατος από πλευράς κράτους προς τον ιδιώτη). 

 Φορολογικό σύστηµα µιας χώρας µπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των εν ισχύ φόρων 

σε δεδοµένη χρονική στιγµή, λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του διαχρονικού 

φορολογικού δικαίου1.  

Φορολογική βάση είναι το µέγεθος βάση του οποίου υπολογίζεται το ποσό του φόρου 

που πρέπει να καταβάλει ο κάθε φορολογούµενος. Τα τρία οικονοµικά χαρακτηριστικά του 

φορολογούµενου που χρησιµοποιούνται ως φορολογική βάση είναι το εισόδηµα, η περιουσία 

και η δαπάνη. 

Φορολογούµενη µονάδα είναι το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά, 

χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των φόρων. Τα πρόσωπα χωρίζονται σε φυσικά και 

νοµικά. 

Φορολογικός συντελεστής είναι ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε µια µονάδα 

φορολογικής βάσης. Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ο λόγος του φόρου που 

καταβάλλεται συνολικά από µια φορολογούµενη µονάδα προς τη συνολική αξία της 

φορολογικής βάσης. Οριακός φορολογικός συντελεστής είναι ο πρόσθετος φόρος που πρέπει 

να καταβληθεί για κάθε µια νέα µονάδα αύξησης της φορολογικής βάσης. 

Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνοµη πράξη ή παράληψη του φορολογούµενου, µε την 

οποία επιδιώκεται µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής φόρου. Ενώ, 

φοροαποφυγή έχουµε όταν ο φορολογούµενος, µε νόµιµες ενέργειες, κατορθώνει να µειώσει 

τη φορολογική του υποχρέωση ή και να αποφύγει εντελώς την καταβολή φόρου2.  
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1.3 Σκοπός της Φορολογίας 

 

 

Ο βασικός σκοπός της φορολογίας είναι ταµειακός, καθώς µε τη φορολογία επιδιώκεται η 

εξασφάλιση των  δηµοσίων πόρων που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των δηµοσίων 

δαπανών και την προσφορά διάφορων δωρεάν υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Το 

µεγαλύτερο µέρος αυτών των πόρων προέρχεται από τη φορολογία, αφού εξασφαλίζει 

συνήθως περισσότερο από το 90% των συνολικών τρεχόντων εσόδων. 

 Παράλληλα, η επιβολή φορολογίας σε ορισµένες περιπτώσεις ικανοποιεί κοινωνικούς 

σκοπούς, διότι µε τη φορολογία είναι δυνατή η καταπολέµηση της κοινωνικής ανισότητας 

που δηµιουργείται µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων. Με άλλα λόγια η φορολογία 

συµβάλλει στην ορθή διανοµή των εισοδηµάτων. Έτσι οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιδιώκουν 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την φορολογική ελάφρυνση των ασθενέστερων 

κοινωνικών τάξεων και αντίστοιχα την φορολογική επιβάρυνση των οικονοµικά 

ισχυρότερων.  

 Η επιβολή φορολογίας συµβάλλει και στην εκπλήρωση οικονοµικών σκοπών. Για 

παράδειγµα, επίτευξη επιπέδου πλήρης απασχόλησης, καταπολέµηση της ανεργίας. Ακόµη 

και σε περιόδους οικονοµικής κρίσεως, µείωση των φόρων σε ορισµένα προϊόντα για την 

συγκράτηση του πληθωρισµού, αλλά και αύξηση φορολογίας για την ενίσχυση της εθνικής 

άµυνας µιας χώρας. 

 

 

 

1.4 Γενικές Αρχές Φορολογίας 

 

 

Οι Γενικές Αρχές της Φορολογίας είναι κανόνες που έχουν επιβληθεί διεθνώς,  διέπουν την 

επιβολή των φόρων και είναι: 

• Η καθολικότητα του φόρου, δηλαδή ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους 

πολίτες χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις. 

• Η παραγωγικότητα του φόρου, δηλαδή η επιβολή του φόρου να γίνεται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ταµιευτική απόδοση και να µην 
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προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν µεθόδους και ενέργειες που οδηγούν σε 

καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου. 

• Η απλότητα του φόρου, δηλαδή οι φορολογικές διατάξεις επιβάλλεται να είναι όσο το 

δυνατόν πιο απλές και κατανοητές από τους φορολογούµενους αλλά και από τους 

εφαρµοστές των νόµων.  

• Η βεβαιότητα και σταθερότητα του φόρου, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικά η 

ορθή εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων. 

• Ο διαφορισµός του φόρου, δηλαδή επιβολή διαφορετικής φορολογικής επιβάρυνσης 

σε ορισµένα εισοδήµατα και αγαθά για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης. 

• Η αποφυγή της διπλής φορολογίας, η οποία πρέπει να εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο στις σχέσεις µεταξύ κρατών. 

 

 

 

1.5 ∆ιακρίσεις Φόρων 

 

 

Η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστηµάτων και η πολυµορφία της φορολογικής 

επιβολής επιβάλλουν τη συστηµατική κατάταξη των φόρων σε κατηγορίες µε βάση διάφορα 

κριτήρια.  

 Μία πρώτη διάκριση φόρων είναι σε άµεσους και έµµεσους φόρους. Άµεσοι είναι οι 

φόροι στους οποίους κατά το νόµο ο υπόχρεος συµπίπτει µε εκείνον που υφίσταται το βάρος, 

δηλαδή είναι οι φόροι µε τους οποίους επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούµενος. Ενώ, έµµεσοι 

είναι οι φόροι στους οποίους ο υφιστάµενος εν τέλει το οικονοµικό βάρος είναι άλλος από 

τον κατά το νόµο υπόχρεο, δηλαδή είναι οι φόροι τους οποίους άλλος τους καταβάλλει στο 

δηµόσιο ταµείο και άλλος υφίσταται τελικά το σχετικό βάρος. 

Πιο συγκεκριµένα, οι διάφοροι φόροι που επιβάλλονται µπορούν να διακριθούν α) ως 

προς τη φορολογική τους βάση, β) ως προς τη µέθοδο προσδιορισµού της φορολογητέας 

ύλης, γ) ως προς τη µέθοδο υπολογισµού τους, δ) ως προς το χαρακτήρα του φορολογικού 

συντελεστή. 
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1.5.1 ∆ιάκριση των Φόρων ως προς τη Φορολογική τους Βάση 

 

 

Η διάκριση αυτή γίνεται µε κριτήριο το κατά πόσο λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της 

φορολογικής βάσης αποκλειστικά το οικονοµικό στοιχείο ή λαµβάνεται υπόψη και η 

προσωπική κατάσταση του φορολογούµενου. Έτσι έχουµε τους πραγµατικούς και τους 

προσωπικούς φόρους3. 

 Πραγµατικοί είναι οι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται σε ορισµένο οικονοµικό στοιχείο 

ή πράξη του φορολογούµενου χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσωπική του 

κατάσταση, η οικονοµική του δύναµη και άλλα προσωπικά στοιχεία. Παραδείγµατα τέτοιων 

φόρων είναι οι φόροι κατανάλωσης και ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων. 

 Προσωπικοί φόροι, είναι αυτοί που για τον υπολογισµό τους λαµβάνονται υπόψη 

στοιχεία της προσωπικής κατάστασης του ατόµου, όπως οικογενειακή κατάσταση, αναγκαίες 

δαπάνες και συγγένεια αν πρόκειται για κληρονοµιά. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων 

φόρων αποτελούν ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ο φόρος κληρονοµιάς και ο 

φόρος δωρεάς. 

 

 

 

1.5.2 ∆ιάκριση των Φόρων ως προς τη Μέθοδο Προσδιορισµού της Φορολογητέας Ύλης 

 

 

Ως προς τη µέθοδο προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης, οι φόροι διακρίνονται σε φόρο 

εισοδήµατος, σε φόρους περιουσίας και σε φόρους κατανάλωσης. Ο φόρος εισοδήµατος είναι 

ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήµατα που πραγµατοποιούν σε ορισµένη χρονική περίοδο 

τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα. Οι φόροι περιουσίας είναι οι φόροι που επιβάλλονται 

στην κατοχή ή τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, οι φόροι κατανάλωσης είναι 

οι φόροι που επιβαρύνουν την δαπάνη των καταναλωτών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 
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1.5.3 ∆ιάκριση των Φόρων ως προς τη Μέθοδο Υπολογισµού τους 

 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φόροι επί της αξίας και οι ειδικευµένοι φόροι. Επί της αξίας 

είναι οι φόροι των οποίων η αξία υπολογίζεται πραγµατικά ή τεκµαρτά σε χρήµα, για 

παράδειγµα φόροι εισοδήµατος, φόροι δωρεών, ΦΠΑ κλπ. Αντίθετα, ειδικευµένοι φόροι είναι 

αυτοί των οποίων η βάση προσδιορίζεται ποσοτικά, για παράδειγµα κατά µονάδα βάρους, 

όγκου κλπ. Ένα παράδειγµα ειδικευµένου φόρου αποτελεί η φορολογία του οινοπνεύµατος. 

 

 

1.5.4 ∆ιάκριση των Φόρων ως προς τους Προβλεπόµενους Συντελεστές  

 

 

Ανάλογα µε τον χαρακτήρα του προβλεπόµενου συντελεστή οι φόροι διακρίνονται σε 

αναλογικοί και προοδευτικοί. Αναλογικοί είναι οι φόροι των οποίων οι συντελεστές 

παραµένουν σταθεροί ανεξάρτητα από το ύψος και την αξία της φορολογητέας ύλης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων και ο 

ΦΠΑ. Αντιθέτως, προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων οι συντελεστές αυξάνονται 

προοδευτικά µε την αύξηση της φορολογητέας ύλης, για παράδειγµα η φορολογία φυσικών 

προσώπων. 

Τέλος, µια ακόµη διάκριση των φόρων που βρίσκουµε στη βιβλιογραφία είναι µε 

κριτήριο τον φορέα που τους επιβάλλει. Με βάση το κριτήριο αυτό οι φόροι διακρίνονται 

συνήθως σε φόρους: α) της Κεντρικής ∆ιοίκησης, β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) των 

φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

2.1 Εισαγωγικά 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναλυτική αναφορά στο φορολογικό σύστηµα της χώρας µας, 

ξεκινώντας µε κάποια ιστορικά στοιχεία. Παράλληλα, µε τη µελέτη της ελληνικής 

βιβλιογραφίας, γίνεται η προσπάθεια παρουσίασης των κατηγοριών των φόρων και εκτενής 

αναφορά στις ισχύουσες διατάξεις και νόµους. 

 

 

2.2 Ιστορικά Στοιχεία 

 

 

Το Ελληνικό Κράτος από την ανεξαρτητοποίησή του µέχρι και σήµερα έχει εφαρµόσει ένα 

µεγάλο αριθµό νόµων για τη φορολόγηση των πολιτών. Από τις πρώτες µορφές νόµων µέχρι 

και τις σηµερινές ισχύουσες διατάξεις το ελληνικό φορολογικό σύστηµα είναι επηρεασµένο 

από αντίστοιχα ευρωπαϊκά, κυρίως της Γαλλίας, της Γερµανίας αλλά και της Αγγλίας.  

Η φορολογία στην Ελλάδα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά µε το ψήφισµα της 4ης 

Φεβρουαρίου του 1830 ως φόρος επιτηδεύµατος, ενώ  στη συνέχεια εδραιώθηκε µε τον νόµο 

ΧΚ’ 620 του 1877, σύµφωνα µε τον οποίο επιβλήθηκε φόρος εισοδήµατος στο µέρισµα που 

διένειµαν στους µετόχους τους οι ανώνυµες εταιρίες. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1909 µε 

τον νόµο ΓΤ3Γ εισήχθη ένας προοδευτικός φόρος στα ετήσια καθαρά εισοδήµατα προσώπων 

µεγάλης φοροδοτικής ικανότητας. Το 1911 αντικαταστάθηκε ο παραπάνω φόρος µε έναν νέο 

φόρο επί του εισοδήµατος υπολογιζόµενο µε βάση το µίσθωµα κατοικίας φορολογούµενου. 

Στο επόµενο διάστηµα, η χώρα µας επηρεασµένη από ευρωπαϊκά φορολογικά συστήµατα 

(κυρίως της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερµανίας) εισάγει το 1919 το νόµο 1640/3.3.1919 

«περί κώδικος φορολογίας των καθαρών προσόδων», ο οποίος και αποτέλεσε βασική 

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

δεκαετίας του 19504.  
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Την επόµενη δεκαετία, έρχονται στο προσκήνιο της φορολογίας δύο Νοµοθετικά 

∆ιατάγµατα, τα οποία µε τη σειρά τους αποτέλεσαν σταθµό στη φορολογία εισοδήµατος. 

Συγκεκριµένα, το Ν.∆. 3323/1955 ρύθµιζε θέµατα φορολογίας των φυσικών προσώπων, 

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

εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, ενώ µε το Ν.∆. 3843/1958 ρυθµίζονταν θέµατα 

φορολογίας των νοµικών προσώπων. Το δεύτερο όριζε ότι, οι ηµεδαπές εταιρίες 

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

διανέµονταν ως µερίσµατα στους µετόχους ή ως αµοιβές και ποσοστά στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου ή λοιπές αµοιβές σε προσωπικό και διευθύνοντα στελέχη, 

φορολογούνταν στο όνοµα των δικαιούχων. 

 Κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών, ωστόσο, επιβλήθηκαν και άλλοι διάφοροι φόροι, 

ο υπολογισµός των οποίων γινόταν είτε στην ακαθάριστη πρόσοδο, είτε στα προϊόντα που 

πουλιόνταν µέσω µονοπωλίων. Ακόµη, οι φόροι αυτοί υπολογίζονταν είτε µε τη µορφή 

φόρου κατανάλωσης σε είδη πρώτης ανάγκης (αλεύρι, σιτάρι, κρέας), ή σε είδη κοινής 

χρήσης (ζάχαρη, καφές, κρασί, καπνός). 

Με το Π.∆. 129/89 αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της φορολόγησης και εισάγεται η 

φιλοσοφία της αφαίρεσης φόρου από φόρο. ∆ηλαδή, για να προσδιοριστεί ο φόρος που 

αναλογεί στο εισόδηµα βρίσκεται σε πρώτο στάδιο ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό 

εισόδηµα µε βάση την κλίµακα. Σε δεύτερο στάδιο, µε βάση την ίδια κλίµακα, βρίσκεται ο 

φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα ποσά και σε τρίτο στάδιο συγκρίνονται οι δύο φόροι. 

Το υπόλοιπο της αφαίρεσης ήταν ο αναλογών φόρος.  

Η παραπάνω φιλοσοφία ίσχυσε µέχρι το οικονοµικό έτος 1992. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε η καθιέρωση του νόµου 2065/1992, µε βάση τον οποίο εδραιώθηκε η φορολογία 

του συνόλου των φορολογητέων κερδών για τις ανώνυµες εταιρίες, ενώ µε κάποιες 

παραλλαγές, ίσχυε και για τις προσωπικές εταιρίες και τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. 

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

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

ενιαίο κείµενο. Με αυτόν τον νόµο, τελικά, καθιερώθηκε ο υφιστάµενος κώδικας φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, ο οποίος αποτελεί µέχρι σήµερα µια από τις 

κυριότερες πηγές εσόδων του ελληνικού κράτους. 

Πολλές αλλαγές έχουν επέλθει στη φορολογία εισοδήµατος µέχρι σήµερα έτσι ώστε 

να είναι πιο σωστή και δίκαιη η φορολόγηση των πολιτών στη χώρα µας. Οι

αλλαγές αυτές αφορούν την φορολογική κλίµακα, τις εκπτώσεις δαπανών, τον τρόπο 

έκπτωσης αυτών των δαπανών και τα τεκµήρια διαβίωσης.  
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2.3 Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων  

 

 

2.3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά5  

 

 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συστήµατος του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

είναι τα ακόλουθα: 

• Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει το χαρακτήρα προσωπικού και 

προοδευτικού φόρου. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η φορολόγηση κάθε προσώπου 

ανάλογα με το εισόδημά του που αποτελεί ένδειξη της φοροδοτικής ικανότητάς του. 

• Από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει εκπίπτουν κάποιες δαπάνες. 

• Υιοθετείται η αρχή του φορολογικού διαφορισμού ανάλογα με την προέλευση των 

εισοδημάτων με κριτήριο τον κόπο απόκτησής τους. Έτσι, τα εισοδήματα της εργασίας 

υφίστανται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση από τα εισοδήματα του κεφαλαίου. 

• Καθιερώνεται σε ευρεία κλίμακα το σύστημα παρακράτησης στην πηγή σε συνδυασμό με το 

σύστημα προκαταβολής του φόρου. Τα συστήματα αυτά, παρουσιάζουν το πλεονέκτημα 

της ταχείας και ανέξοδης είσπραξης του φόρου, έχουν όμως το μειονέκτημα ότι αμβλύνουν 

την συνείδηση φορολογικής ευθύνης των φορολογούμενων. 

• Καθιερώνεται η ενιαία δήλωση για τα εισοδήματα των συζύγων, με χωριστό όμως 

υπολογισμό του φόρου για κάθε σύζυγο ανάλογα με τα εισοδήματά του. 

• Η υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι μια 

επαναλαμβανόμενη αλλά απαραίτητη διαδικασία. Ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό 

έτος, στο εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.  

 

 

2.3.2 Βασικές Έννοιες
6 

 

 

Υποκείµενοι του φόρο 

Ο φορολογούµενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε 

φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή, δηλαδή το παγκόσµιο εισόδηµά του που αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό 

έτος. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούµενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστηµένων 
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στην Ελλάδα γραφείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα µόνο για 

το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα. Ο φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική 

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

προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. 

 

Φορολογική κατοικία 

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον, έχει στην 

Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του ή το κέντρο των ζωτικών 

του συµφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δεσµούς του ή είναι 

προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός παρόµοιου καθεστώτος ή δηµόσιος 

υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.  

Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα 

άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ηµερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάµηνης περιόδου, 

αδιαλείπτως ή µε διαλείµµατα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος 

στη διάρκεια του οποίου συµπληρώνεται η δωδεκάµηνη περίοδος. 

 

Φορολογητέο εισόδηµα 

  Φορολογητέο εισόδηµα είναι το εισόδηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση των 

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

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

α) εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, 

β) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

γ) εισόδηµα από κεφάλαιο και 

δ) εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. 

 

Χρόνος επιβολής φόρου 

Ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε οικονοµικό έτος, στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο 

αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει αυτός ο νόµος. Η 

χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 
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2.3.3 Φορολογία Εισοδήµατος από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις7 

 

 

Το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως 

εισοδήµατα σε χρήµα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάµενης, παρελθούσας ή 

µελλοντικής εργασιακής σχέσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του νόµου 4172/2013 υπάρχουν 

ορισµένες εξαιρέσεις κατά τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και 

συντάξεις (όπως η αποζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης και η ηµερήσια αποζηµίωση 

που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόµενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας του εργοδότη,  το επίδοµα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του 

Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, οι κρατήσεις υπέρ 

των ασφαλιστικών ταµείων και άλλες), αλλά και απαλλαγές (όπως η διατροφή που λαµβάνει 

ο/η δικαιούχος, σύµφωνα µε δικαστική απόφαση ή συµβολαιογραφική πράξη, το επίδοµα 

ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.∆. στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροισµα των 

λοιπών εισοδηµάτων του φορολογούµενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες ευρώ, το 

επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. που καταβάλλεται στους 

δικαιούχους και άλλες). 

Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, 

σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

 

Πίνακας 1: Κλίµακα Φορολογίας Εισοδήµατος από Μισθωτή Εργασία 

Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%) 

≤ 25.000 22% 

25.000,01 έως και 42.000 32% 

> 42.000 42% 

 

Ο φόρος που προκύπτει µε τους παραπάνω συντελεστές µειώνεται κατά το ποσό των δύο 

χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 

είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι µικρότερο των δύο 

χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της µείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος 

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

(21.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) 
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ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος. Όταν το φορολογητέο εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό 

των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται µείωση φόρου. Ακόµη, µείωση 

φόρου εφαρµόζεται για ιατρικές δαπάνες, για δωρεές και  σε ορισµένες περιπτώσεις για τον 

φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 17. 

 

 

2.3.4 Φορολογία Εισοδήµατος από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

 

 

Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 

επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση όλων των επιχειρηµατικών δαπανών. Στα 

έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώληση 

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

όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισµό 

του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από 

επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, 

κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 

 Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την 

ακόλουθη κλίµακα: 

 

Πίνακας 2: Κλίµακα Φορολογίας Κερδών από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%) 

≤50.000 26% 

>50.000 33% 

 

 

2.3.5 Φορολογία Εισοδήµατος από Κεφάλαιο 

 

 

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

προκύπτει στο φορολογικό έτος σε µετρητά ή σε είδος µε τη µορφή µερισµάτων, τόκων, 

δικαιωµάτων, καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία. Τα µερίσµατα φορολογούνται 

µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), οι τόκοι φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις 
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εκατό (15%) και τα δικαιώµατα φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Το 

εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

 

Πίνακας 3: Κλίµακα Φορολογίας Εισοδήµατος από Ακίνητη Περιουσία 

Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 

(Ευρώ) 
Φορολογικός συντελεστής (%) 

≤12.000 11% 

>12.000 33% 

 

 

 

2.3.6 Φορολογία Εισοδήµατος από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου
8 

 

 

Κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης µε επαχθή αιτία ακίνητης 

περιουσίας και κάθε εισόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης τίτλων, καθώς και 

µεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

Σε κάθε περίπτωση, ως υπεραξία νοείται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο 

φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. 

Το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε συντελεστή δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%). 

 

 

2.4 Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 

 

  

Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων είναι ο φόρος που 

επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγµατοποιούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές 

οντότητες. 
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2.4.1 Βασικές έννοιες9 

 

 

Υποκείµενοι του φόρο 

Σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπόκεινται: 

• οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, 

• οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, 

• τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαµβάνονται και τα 

κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, µε εξαίρεση 

µόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της 

εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο φόρου, 

• συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, 

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

συµµετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, 

• κοινοπραξίες, 

• οι νοµικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαµβάνονται 

σε µια από τις προηγούµενες περιπτώσεις. 

 

 

2.4.2 Φορολογικοί Συντελεστές  

 

 

Το σύνολο των κερδών από επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των 

επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

θεωρείται ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στα έσοδα αυτά, περιλαµβάνονται 

και τα έσοδα από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το 

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

Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος µε 

βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρµόζει ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα φορολογικών αποτελεσµάτων 

χρήσης.  
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Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία δίνεται σύµφωνα µε την κλίµακα του παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Κλίµακα Φορολογίας Ν. Π. (που τηρούν απλογραφικά βιβλία) 

Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%) 

≤50.000 26% 

>50.000 33% 

 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για νοµικά πρόσωπα που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που τηρούν απλογραφικά βιβλία είναι είκοσι έξι τοις εκατό (26%). 

∆ιαφορετικό φορολογικό συντελεστή έχουν τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που 

αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι οµάδες παραγωγών, τα οποία φορολογούνται µε 

συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). 

 

 

2.6 Λοιποί Φόροι 
 
 

2.5.1 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας10 

 

 

Ο ΦΠΑ είναι ένας γενικός έµµεσος φόρος, ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια τελική 

κατανάλωση, δηλαδή επιβαρύνει το εισόδηµα το οποίο διατίθεται για αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας από τους καταναλωτές, καθώς και από τους τοµείς της 

οικονοµίας, οι οποίοι εξαιρούνται από το φόρο (δηµόσιο, απαλλασσόµενες δραστηριότητες), 

και οι οποίοι εξοµοιώνονται µε τελικούς καταναλωτές. Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια των 

συναλλαγών (παραγωγή, εισαγωγή, χονδρεµπόριο, λιανεµπόριο) και επιβαρύνει κάθε φορά 

την προστιθέµενη αξία κάθε σταδίου. Είναι φόρος ουδέτερος, δηλαδή επιβαρύνει κατά τον 

ίδιο τρόπο τα αγαθά και τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από την προέλευση και τον αριθµό των 

παραγωγικών σταδίων. Ο ΦΠΑ σε σχέση µε τους φόρους τους οποίους αντικατέστησε, είναι 

πιο αποτελεσµατικός, όσον αφορά την άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής. 
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 Οι πράξεις που υπάγονται σε φόρο είναι η παράδοση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και η εισαγωγή αγαθών. Σύµφωνα µε το ελληνικό 

φορολογικό σύστηµα, υποκείµενος στο φόρο προστιθέµενης αξίας είναι οποιοδήποτε 

πρόσωπο, το οποίο ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο, οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. 

   Ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ ισχύει για όλες τις παραδόσεις αγαθών ή των 

υπηρεσιών, εκτός εάν ένα συγκεκριµένο µέτρο επιτρέπει µειωµένο συντελεστή ή απαλλαγή. 

Ο κανονικός συντελεστής είναι 23%, και οι µειωµένοι συντελεστές είναι 13% (τρόφιµα) και 

6,5% (βιβλία, εφηµερίδες). Στις Κυκλάδες, τα ∆ωδεκάνησα, τις Σποράδες, καθώς και σε 

ορισµένα νησιά του Αιγαίου, ο κανονικός συντελεστής είναι 16% και οι µειωµένοι 

συντελεστές σε αυτές τις περιοχές είναι 9% και 5%.                                                                                                      

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, όπως 

ταχυδροµικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, ασφάλιση, πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, 

ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από το δηµόσιο δίκαιο και άλλες µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις. 

 

 

2.5.2 Φόρος Κληρονοµιάς και ∆ωρεών 

 

 

Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία τους, καθώς 

και κάθε κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, που ανήκει σε Έλληνα πολίτη ή σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο 

κληρονοµίας. Οι κατηγορίες των συντελεστών του φόρου κληρονοµιάς και δωρεών 

εξαρτάται από τη σχέση του δικαιούχου µε τον δότη. Τα ποσοστά είναι υψηλότερα για πιο 

µακρινούς συγγενείς και άσχετα πρόσωπα και διαµορφώνονται ανάλογα µε το βαθµό 

συγγένειας όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας: 

 

Πίνακας 5: Συντελεστές Φορολογίας Κληρονοµιάς
11 

Βαθµός Συγγένειας Κατώτατο Όριο σε € Συντελεστής 

Α 600.000 10% 

Β 300.000 20% 

Γ 267.000 40% 
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Οι δωρεές ή η γονική παροχή µετρητών φορολογούνται χωριστά µε συντελεστή 10%, 20% ή 

40%, ανάλογα µε το βαθµό συγγένειας του δικαιούχου µε τον πάροχο. 

 

 

2.5.3 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

 

 

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) είναι ένας πρόσθετος φόρος για τους 

ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που εφαρµόστηκε το 2014. Ο φόρος εξαρτάται από έναν 

αριθµό παραγόντων όπως, η τιµή ζώνη της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το ακίνητο, η περιοχή 

του ακινήτου σε τετραγωνικά µέτρα, η προβλεπόµενη χρήση του ακινήτου, η ηλικία του 

κτιρίου, ο αριθµός των όψεων του κτιρίου του ακινήτου και άλλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

3.1 Εισαγωγικά 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναλυτική αναφορά σε τρία διαφορετικά φορολογικά συστήµατα 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα της Γαλλίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του 

Λουξεµβούργου και της Βουλγαρίας. Με τη µελέτη των πηγών γίνεται η προσπάθεια 

παρουσίασης των κυριότερων νόµων, διατάξεων και γενικών χαρακτηριστικών των 

φορολογικών συστηµάτων αυτών των χωρών. 

 

 

3.2 Το Φορολογικό Σύστηµα της Γαλλίας 

 

 

3.2.1 Γενικά Στοιχεία 

 

 

H Γαλλική ∆ηµοκρατία είναι το µεγαλύτερο κράτος της Ευρώπης, εκτείνεται από τη Βόρεια 

Θάλασσα µέχρι τη Μεσόγειο, αποτελεί κυρίαρχο κράτος και ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το σηµερινό φορολογικό σύστηµα της Γαλλίας διαµορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 

20ου αιώνα και στοχεύει στη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων 

υπηρεσιών και στη δίκαιη κατανοµή του πλούτου και του εισοδήµατος. 

Οι αρµοδιότητες φορολογικού περιεχοµένου, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, 

κατανέµονται σε δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονοµίας Βιοµηχανίας και Ψηφιακών και 

το Υπουργείο Οικονοµικών και ∆ηµόσιων Λογαριασµών. Στην ευθύνη του Υπουργείου  

Οικονοµίας Βιοµηχανίας και Ψηφιακών µεταξύ άλλων, ανήκει ο σχεδιασµός της γενικής 

οικονοµικής και φορολογικής πολιτικής. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών 

και ∆ηµόσιων Λογαριασµών υπάγεται η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού του 

Κράτους, η θέσπιση φορολογικών κανόνων καθώς και η διεύθυνση των φοροεισπρακτικών 

µηχανισµών του κράτους. Οι παραπάνω λειτουργίες ασκούνται µέσω των διαφόρων 
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∆ιευθύνσεων του Υπουργείου. Οι αρµοδιότητες των δύο Υπουργείων είναι διακεκριµένες, 

ενώ υπάρχει συναρµοδιότητα στη διεύθυνση ορισµένων υπηρεσιών.  

 

 

3.2.2 ∆ιάκριση Φόρων
12 

 

 

Στους φόρους της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας περιλαµβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, οι οποίες αποτελούν µέρος του συνόλου των µισθών που καταβάλλει ο 

εργοδότης, όταν αµείβει τον εργαζόµενο. Οι περισσότεροι από τους φόρους εισπράττονται 

από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, ενώ οι κοινωνικές εισφορές εισπράττονται από την 

Κοινωνική Ασφάλιση. Υπάρχει διάκριση µεταξύ των φόρων που αφορούν την παραγωγή, τις 

εισαγωγές, τον πλούτο και τα εισοδήµατα, καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Φόροι και εισφορές µαζί αποτελούν τις κύριες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες φόρου εισοδήµατος στη Γαλλία: 

 α) φόρος εταιρειών  

 β) φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων  

 γ) κοινωνικές δαπάνες  

 δ) φόρος µισθωτών υπηρεσιών 

 

 

3.2.2.1  Φορολογία Νοµικών Προσώπων
13 

 

 

Ο Φόρος Εταιρειών αφορά όλα τα κέρδη που παράγονται εντός των ορίων της γαλλικής 

επικράτειας από όλα τα εγχώρια νοµικά πρόσωπα (ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης, ετερόρρυθµες κατά µετοχών εταιρίες και σε ορισµένες περιπτώσεις 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις) και καταβάλλεται σε ετήσια βάση, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. 

∆ηλαδή, τα κέρδη γαλλικής εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό δεν υπόκεινται στο γαλλικό 

φόρο εταιρειών, ενώ µια ξένη εταιρεία υπόκειται στο γαλλικό φόρο εταιρειών µόνο για τα 

κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή της στη γαλλική επικράτεια.  

Ο γαλλικός φορολογικός συντελεστής για όλες τις δραστηριότητας των εταιρειών 

είναι 33,33%. Επιπλέον, στις µεγάλες επιχειρήσεις εφαρµόζεται πρόσθετος φόρος 3,3%, ο 

οποίος συνυπολογίζεται εφόσον η φορολογική υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των € 
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763.000. Από την 1.1.2014 υπάρχει ένας προσωρινός πρόσθετος φόρος ύψους 10,7% επί της 

φορολογικής υποχρέωσης για τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των 250 

εκατοµµυρίων ευρώ, µε αποτέλεσµα ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής να 

διαµορφώνεται περίπου στο 38% για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Τα περισσότερα από τα 

κεφαλαιακά κέρδη περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα. Ωστόσο, υπάρχει µια 

σηµαντική εξαίρεση, καθώς απαλλάσσονται τα κέρδη που προέρχονται από διάθεση µετοχών 

που κατέχονται για τουλάχιστον 2 χρόνια. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε περίπου 1,9% 

µόνο όταν το ποσοστό συµµετοχής υπερβαίνει το 5%. Μηδενική παρακράτηση φόρου 

εφαρµόζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα που 

καταβάλλονται σε κατοίκους της ΕΕ. Σε γενικές γραµµές, οι φορολογικοί συντελεστές 

παρακράτησης για τους µη µόνιµους κατοίκους είναι 30% για τα µερίσµατα, 0% για τόκους 

και 33,3% για δικαιώµατα. 

 Οι δηµόσιοι φορείς, όπως οι δηµόσιοι οργανισµοί και εταιρίες που είναι υπό τον 

έλεγχο τοπικών αρχών, υπόκεινται σε φόρο εταιρειών µε µειωµένο συντελεστή,(15% για τα 

πρώτα € 38.120 των φορολογητέων κερδών), για ορισµένα εισοδήµατα που αντλούν από την 

περιουσία τους. Επιπλέον, σε φόρο εταιρειών µε µειωµένο συντελεστή υπάγονται οι εταιρείες 

που είναι εγκατεστηµένες σε ορισµένες προστατευόµενες  οικονοµικά και κοινωνικά περιοχές 

της χώρας, σε ζώνες επιχειρηµατικών επενδύσεων, σε περιφερειακές ζώνες, σε αγροτικές 

ζώνες, σε ζώνες που έχουν ως προτεραιότητα την αστική ανάπτυξη, σε αστικές ζώνες και 

άλλες. 

 

 

3.2.2.2 Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
14 

 

 

Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι ένας ολοκληρωµένος φόρος που επιβάλλεται 

επί του συνολικού εισοδήµατος ενός ατόµου σε ένα δεδοµένο έτος. Όλα τα εισοδήµατα, 

ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, συγκεντρώνονται για να δώσουν ένα συνολικό καθαρό 

εισόδηµα από το οποίο υπολογίζεται ο οφειλόµενος φόρος.  

Σύµφωνα µε το γαλλικό φορολογικό σύστηµα, υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ φυσικών 

προσώπων κατοίκων και µη κατοίκων στη Γαλλία. Κάτοικοι Γαλλίας είναι τα πρόσωπα που 

θεωρούνται ότι έχουν κατοικία για φορολογικούς σκοπούς τη Γαλλία, δηλαδή είναι τα άτοµα 

που έχουν το σπίτι τους στη Γαλλία, τα άτοµα των οποίων ο τόπος κύριας διαµονής τους είναι 

η Γαλλία και τα άτοµα που ασκούν την κύρια επαγγελµατική τους δραστηριότητα µισθωτή ή 
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µη στη Γαλλία. Αυτοί, φορολογούνται για το σύνολο των εισοδηµάτων τους, που µπορεί να 

είναι γαλλικής ή και ξένης προέλευσης.  

Σε αντίθετη περίπτωση, µη κάτοικοι Γαλλίας ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, 

είναι τα πρόσωπα που δεν κατοικούν στη γαλλική επικράτεια και φορολογούνται στη Γαλλία 

για το µέρος του εισοδήµατός τους που προέρχεται από γαλλικές πηγές. Σύµφωνα µε τον 

κώδικα φορολογίας, εισοδήµατα από γαλλικές πηγές θεωρούνται τα εξής:  

 • εισόδηµα από ακίνητα που βρίσκονται στη Γαλλία  

 • εισόδηµα από κινητές αξίες στη Γαλλία και από όλα τα άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

στη Γαλλία  

 • εισόδηµα από επαγγελµατική δραστηριότητα, µισθωτή ή µη, από κερδοσκοπικές πράξεις 

που ασκούνται στη Γαλλία  

 • υπεραξία από τη µεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία ή από τη µεταβίβαση των 

µετοχών σε εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στη Γαλλία. 

  Απαλλαγές από τον φόρο εισοδήµατος χορηγούνται κυρίως για κοινωνικούς λόγους. 

Οι φορολογούµενοι των οποίων το εισόδηµα µετά την αφαίρεση των επαγγελµατικών 

δαπανών δεν υπερβαίνει τα € 8.270 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων.  Για τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών, το όριο αυτό είναι € 9.040.  

Σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπόκεινται οι ακόλουθες κατηγορίες 

εισοδήµατος:  

• Τα εισοδήµατα από ακίνητα. Στα έσοδα από την ακίνητη περιουσία περιλαµβάνεται 

το εισόδηµα από ακίνητο στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες. Όταν το ετήσιο φορολογητέο 

εισόδηµα από ακίνητα δεν υπερβαίνει τα € 15.000 τότε η φορολόγησή του γίνεται µε 

ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. ∆ηλαδή, το εισόδηµα προσδιορίζεται µετά την 

αφαίρεση του ποσοστού 30% των εσόδων, ποσοστό που επέχει θέση τεκµαρτού 

υπολογισµού όλων των εξόδων για το ακίνητο. Όταν τα ετήσια εισοδήµατα από 

ακίνητα υπερβαίνουν τα € 15.000 φορολογούνται µε το κανονικό καθεστώς και το 

φορολογητέο εισόδηµα από ακίνητα είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ του ποσού των 

εσόδων και του πραγµατικού ύψους των δαπανών για το ακίνητο.  

• Τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αφορούν κέρδη από βιοµηχανικές, εµπορικές ή 

βιοτεχνικές δραστηριότητες. Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να επιλέξουν να 

φορολογηθούν πάνω σε ένα τεκµαρτό κέρδος ίσο µε το 29% των πωλήσεων τους αν 

πρόκειται για εµπορικές ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις ή το 50% των εσόδων από 

παροχή υπηρεσίας, αν είναι επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών.  
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• Μη εµπορικά κέρδη. Περιλαµβάνουν τις πηγές κέρδους που δεν εµπίπτουν σε 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κερδών ή εισοδηµάτων (προµήθεια αγοράς µετοχών στο 

χρηµατιστήριο, τα πνευµατικά δικαιώµατα, εισοδήµατα από δικαιώµατα 

ευρεσιτεχνίας, εκπτώσεις που χορηγούνται για την πώληση βιοµηχανοποιηµένου 

καπνού, κλπ.).  

• Τα γεωργικά κέρδη. Στα γεωργικά κέρδη περιλαµβάνονται όλα τα εισοδήµατα που 

προέρχονται από την εκµετάλλευση της αγροτικής γης. Πιο συγκεκριµένα, είναι 

έσοδα που προέρχονται από γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, δασοκοµία, 

πώληση της βιοµάζας ή ενέργειας.  

• Οι µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις και επιδόµατα συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής 

των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, και των παροχών σε είδος  

• Τα έσοδα από περιουσιακά στοιχεία παγίου κεφαλαίου όπως εισόδηµα από µετοχές, 

µερίσµατα, οµολογίες, τόκους, καταθέσεις, εγγυήσεις, έντοκα γραµµάτια που 

εκδίδονται από οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.  

•  Τα κεφαλαιακά κέρδη µπορεί να πραγµατοποιηθούν από µεµονωµένα άτοµα κατά τη 

διάρκεια της διαχείρισης των ιδιωτικών περιουσιακών τους στοιχείων  ή από 

επαγγελµατίες κατά την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Η 

υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων από τους ιδιώτες στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος 16%. Τα 

κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση κινητών αξιών φορολογούνται µε 

αναλογικό συντελεστή 18%.    

Με βάση τις παραπάνω πηγές εισοδήµατος τα φυσικά πρόσωπα στη Γαλλία 

πληρώνουν για το 2014 φόρους εισοδήµατος µε προοδευτικό συντελεστή µεταξύ 0 και 45%. 

Επιπρόσθετος φόρος 3% επιβάλλεται για εισοδήµατα µεταξύ € 250.000 -  € 500.000 και 4% 

για εισοδήµατα άνω των € 500.000 για άγαµους. 

 Η φορολογική κλίµακα φυσικών προσώπων µε βάση το εισόδηµα δίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Πίνακας 6: Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων στη Γαλλία 

Κλίµακα εισοδήµατος Συντελεστής φόρου οικονοµικού έτους 2014 

Λιγότερο από 6.011 0 

6.012 έως 11.991 5,5% 

11.992 έως 26.631 14% 

26.632 έως 71.397 30% 

71.398 έως 151.200 41% 

Πάνω από 151.200 45% 

  

 

Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος προσαρµόζεται στις προσωπικές περιστάσεις, 

επιτρέποντας σε κατηγορίες φορολογούµενων ελαφρύνσεις ή πιστώσεις για ορισµένες 

κατηγορίες προσωπικών δαπανών. Μερικές από αυτές είναι οι δωρεές προς φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα και οργανισµούς δηµοσίου συµφέροντος, το κόστος εκπαίδευσης των παιδιών και 

των προστατευόµενων µελών, η εγγραφή στο κεφάλαιο µικρών επιχειρήσεων, οι τόκοι 

ενυπόθηκου δανείου για την αγορά πρώτης κατοικίας. 

 

 

3.2.2.3 Κοινωνικές ∆απάνες 

 

 

Οι κοινωνικές δαπάνες είναι µια άλλη µορφή φόρου εισοδήµατος στη Γαλλία, που 

επιβάλλονται για την µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσοστό του φόρου 

είναι 11% επί των εσόδων από επενδύσεις και κέρδη, 8% επί των µισθών και 7,1% επί των 

συντάξεων. Το εισόδηµα πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι κοινωνικές δαπάνες δηλώνεται 

στην φορολογική δήλωση και πληρώνεται κάθε φθινόπωρο, µετά την υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης. Οι κοινωνικές δαπάνες είναι οι εξής:  

α) Η γενική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως (CSG), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Φεβρουαρίου 1991, είναι µια εισφορά µε κοινωνικό σκοπό. 

β) Η ανταποδοτική συνεισφορά χρέους κοινωνικής ασφάλισης (CRDS), η οποία τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1996, έχει ως στόχο να καλύψει τα ελλείµµατα του συστήµατος 

κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πληρωτέα από τα άτοµα που έχουν την κατοικία τους στη 

Γαλλία για φορολογικούς σκοπούς, όπως και η CSG. 
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γ) Η επιπλέον εισφορά 2,2% για κοινωνικές και άλλες πρόσθετες παροχές. Τα άτοµα που 

κατοικούν στη Γαλλία για φορολογικούς σκοπούς υπόκεινται σε 2,2% κοινωνική εισφορά, 

που εισήχθη το 1998, για εισοδήµατα από προσωπική περιουσία και εισοδήµατα από 

επενδύσεις. Τα έσοδα, αυτά, διατίθενται για το ταµείο αλληλεγγύης γήρατος, το εθνικό 

ταµείο συντάξεων και το αποθεµατικό ταµείο συντάξεων. Μια πρόσθετη εισφορά 0,3% επί 

του εισοδήµατος από προσωπικά περιουσιακά στοιχεία και εισόδηµα από επενδύσεις, 

εισήχθη το 2004, για  το εθνικό ταµείο αλληλεγγύης. 

δ) Η φορολόγηση 2,5% των κερδών από την άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης για την αγορά 

µετοχών, και από την δωρεάν απόκτηση µετοχών που χορηγούνται από τις 16 Οκτωβρίου 

2007 και µετά (θεσπίστηκε το 2007).  

ε) Η εισφορά δικαιούχων συνταξιοδοτικών προγραµµάτων (RETRAITES CHAPEAU). 

στ) Η κοινωνική εισφορά επί εταιρικών κερδών (CSB). Επιπλέον κοινωνική εισφορά ίση µε 

το 3,3% του εταιρικού φόρου.  

ζ) Η εταιρική συνεισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης (C3S), την οποία υποχρεούνται να 

καταβάλλουν τα νοµικά πρόσωπα µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από € 760.000. 

Προορίζεται για τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούµενων 

εργαζοµένων  και το ποσοστό της εισφοράς είναι 0,16%. 

 

 

3.2.2.4 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 

 

 

Ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών καταβάλλεται από εργοδότες που είναι εγκατεστηµένοι στη 

Γαλλία, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ ή δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ για τουλάχιστον το 90% 

του κύκλου εργασιών τους για το ηµερολογιακό έτος που προηγείται της πληρωµής µισθών. 

Οι φορολογούµενοι είναι κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, ο ιατρικός και 

παραϊατρικός τοµέας, οργανώσεις και άλλοι φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Προκειµένου να µειωθεί η γραφειοκρατία, οι "πολύ µικρές επιχειρήσεις" των οποίων ο 

κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, 

απαλλάσσονται από το φόρο µισθωτών υπηρεσιών. 

Ο φόρος µισθωτών επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού των ακαθάριστων 

αποδοχών που καταβάλλονται συν το ποσό των παροχών σε είδος. Ο φορολογικός 
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συντελεστής ξεκινά από το 4,25% και αυξανόµενος προοδευτικά φτάνει το 13,6% για ετήσιο 

ατοµικό εισόδηµα που ξεπερνά τα € 14.295. 

 

 

3.2.2.5 Λοιποί Φόροι 

 

  

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο της Γαλλίας ο ΦΠΑ είναι ένας έµµεσος κοινοτικός φόρος 

κατανάλωσης που επιβάλλεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που 

παρέχονται στη Γαλλία. Το έδαφος στο οποίο ο ΦΠΑ επιβάλλεται περιλαµβάνει την 

ηπειρωτική Γαλλία, την Κορσική, το Πριγκιπάτο του Μονακό, τα διαµερίσµατα της 

Γουαδελούπης, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν   

   Σύµφωνα µε την γαλλική νοµοθεσία απαλλάσσονται του ΦΠΑ:  

• Θαλάσσιες και αλιευτικές δραστηριότητες 

• Φιλανθρωπικές και µη-κερδοσκοπικές δραστηριότητες 

• Ιατρικές, παραϊατρικές δραστηριότητες και νοσοκοµειακή περίθαλψη 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Οι δηµόσιοι οργανισµοί 

• Ορισµένες τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές εργασίες (η χορήγηση και 

διαπραγµάτευση πιστώσεων, η διαχείριση του πιστωτικού φορέα, η διαπραγµάτευση 

και η ανάληψη δεσµεύσεων, εγγυήσεων και άλλων µορφών ασφάλειας, µε την 

διαχείριση πιστωτικών εγγυήσεων από την παραχωρούσα αρχή της πίστωσης, κ.λπ.).  

• Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες και η παροχή συναφών υπηρεσιών. 

  Ακόµη, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ οι επιτηδευµατίες των οποίων ο 

κύκλος εργασιών τους κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα € 80,000 

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ, χωρίς όµως να έχουν το δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ 

εισροών. 

Οι τρέχοντες συντελεστές ΦΠΑ είναι οι εξής:  

1) Κανονικός συντελεστής 20% για την τρέχουσα χρονιά  

2) Μειωµένος συντελεστής 5,5% για τα περισσότερα τρόφιµα και γεωργικά προϊόντα, 

ορισµένα είδη ζωικών τροφίµων, ιατρικών φαρµάκων που δεν καλύπτονται από την 

κοινωνική ασφάλιση, βιβλία και ορισµένες υπηρεσίες (κυρίως παροχή καταλύµατος, παροχή 

γευµάτων για την εταιρεία, νοσοκοµεία, µεταφορές επιβατών και ορισµένα θεάµατα). Ο 
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συντελεστής 5,5% ισχύει και στον τοµέα των εστιατορίων στις πωλήσεις τροφίµων και ποτών 

για κατανάλωση επί τόπου, µε την εξαίρεση των αλκοολούχων ποτών. 

3) Ειδικός συντελεστής 2,1%, που αφορά δηµοσιεύσεις στον τύπο και ιατρικά φάρµακα που 

επιστρέφονται από την κοινωνική ασφάλιση. Ειδικές τιµές ισχύουν στα υπερπόντια 

διαµερίσµατα (Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Réunion) και στην Κορσική.  

 Εκτός από το ΦΠΑ, οι φόροι δαπανών περιλαµβάνουν και ορισµένους ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης, όπως ο ειδικός φόρος  αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, ο φόρος 

κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων (επιβάλλεται σε πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο, 

άνθρακα), ο ειδικός φόρος καπνού, ο φόρος διασκέδασης (επιβάλλεται σε έσοδα από την 

είσοδο σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε τυχερά παιχνίδια, κ.α.). Σηµαντικός είναι και ο Γενικός 

Φόρος Ρυπογόνων ∆ραστηριοτήτων (TGAP) ο οποίος καθιερώθηκε ως κίνητρο για την 

προστασία του περιβάλλοντος.    

Άλλοι φόροι που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι ο φόρος επί των οχηµάτων που 

καταβάλλεται εφάπαξ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και µπορεί να είναι σταθερός ή 

αναλογικός, ο φόρος περιουσίας που είναι ένας ετήσιος φόρος που καταβάλλεται από ιδιώτες, 

εφόσον η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων τους υπερβαίνει ένα ορισµένο ποσό και ο 

φόρος περιουσίας νοµικών πρόσωπων που καταβάλλεται από νοµικά πρόσωπα τα οποία, 

άµεσα ή έµµεσα, κατέχουν ένα ή περισσότερα ακίνητα που βρίσκονται στη Γαλλία ή 

κατέχουν εµπράγµατο δικαίωµα ιδιοκτησίας σε ακίνητα.  

Τέλος, στο γαλλικό φορολογικό σύστηµα περιλαµβάνονται και οι τοπικοί άµεσοι φόροι που 

είναι και οι παλαιότεροι. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι, µε εξαίρεση τον τοπικό 

φόρο επιχειρήσεων, επιβάλλονται κυρίως επί της φορολογητέας αξίας ενός ακινήτου 

σύµφωνα µε το Γαλλικό Κτηµατολόγιο. 

 

 

3.3 Το Φορολογικό Σύστηµα του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου 

 

 

3.3.1 Γενικά Στοιχεία 

 

 

Το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου είναι µια µικρή ευρωπαϊκή χώρα που  βρίσκεται 

στη ∆υτική Ευρώπη και αποτελεί ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µια αρκετά 
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ανεπτυγµένη χώρα, µε προηγµένη οικονοµία και το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον 

κόσµο, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για το 2014. Το Λουξεµβούργο είναι 

το δεύτερο µεγαλύτερο κέντρο επενδυτικών κεφαλαίων στον κόσµο (µετά τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής), έχει σταθερή οικονοµία, διαθέτει µέτρια ανάπτυξη, χαµηλό 

πληθωρισµό, υψηλό επίπεδο καινοτοµίας και έχει τη φήµη του  φορολογικού παράδεισου της 

Ευρώπης. 

 Η φορολογική διοίκηση έχει ανατεθεί σε τρείς ανεξάρτητες διευθύνσεις, µε διοικητική 

αυτοτέλεια, οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο οικονοµικών, και έχουν στα καθήκοντά τους 

την είσπραξη εσόδων και την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας και του φορολογικού κώδικα. 

Οι τρείς διευθύνσεις είναι: 

1) Η διεύθυνση άµεσων φόρων (ACD). 

2) Η διεύθυνση έµµεσων φόρων-ακινήτων (AED). 

3) Η διεύθυνση τελωνείων και ειδικών φόρων (ADA). 

Στις αρµοδιότητες της διεύθυνση άµεσων φόρων (ACD) είναι η συλλογή εσόδων από τη 

φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων,  από τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, από παρακρατούµενους φόρους σε µισθούς και συντάξεις, από 

παρακρατούµενους φόρους σε κινητές αξίες, από παρακρατούµενους φόρους σε δικαιώµατα, 

από φόρο µεγάλης περιουσίας, από φόρο εµπορικών επιχειρήσεων και από 

παρακρατούµενους φόρους σε εισοδήµατα µη µόνιµων κατοίκων. Πέρα από τη συλλογή των 

παραπάνω φόρων, η διεύθυνση άµεσων φόρων έχει περεταίρω αρµοδιότητες τον υπολογισµό 

και την είσπραξη του δηµοτικού φόρου εµπορικών επιχειρήσεων, που υπολογίζεται µε βάση 

το φορολογητέο εισόδηµα όπως αυτό καταγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

µετά από µικρές αναπροσαρµογές. Παράλληλα, στις αρµοδιότητες της διεύθυνση άµεσων 

φόρων είναι ο καθορισµός της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός της επικράτειας του 

Λουξεµβούργου. Η αρµόδια διεύθυνση εκτιµά την αξία των ακινήτων και την κοινοποιεί στις 

δηµόσιες υπηρεσίες και στους δήµους, οι οποίοι ευθύνονται για την είσπραξη του 

αναλογούντος φόρου. 

Η διεύθυνση έµµεσων φόρων-ακινήτων (AED) έχει ως κύρια αρµοδιότητα τη συλλογή 

του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), τη συλλογή εσόδων από την εκµετάλλευση της 

δηµόσιας περιουσίας και τη συλλογή λοιπών εσόδων από φόρους εγγράφων όπως συµβόλαια 

και συµφωνητικά, από φόρους υποθηκών, κληρονοµιών, δωρεών και λοιπούς φόρους και 

τέλη (χαρτόσηµα, παράβολα, φόροι και τέλη εταιρειών, ασφάλιστρα, πρόστιµα και δικαστικά 

έξοδα). Επίσης, είναι η αρµόδια διεύθυνση για την καταγραφή, την παρακολούθηση, τον 

έλεγχο, την διοίκηση και τη διαχείριση της αξιοποιήσιµης ή µη αξιοποιήσιµης δηµόσιας 
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περιουσίας (καθορισµός ποσού και είσπραξη ενοικίων, κατασχέσεις, εκποιήσεις, 

πλειστηριασµοί). Ακόµη, για την είσπραξη φόρων-τελών, η συγκεκριµένη διεύθυνση, τηρεί 

µητρώο όπου καταχωρούνται πράξεις που περιβάλλονται από νοµικά έγγραφα, µητρώο στο 

οποίο καταχωρούνται οι διαθήκες των πολιτών και µητρώο υποθηκών. 

Η διεύθυνση τελωνείων και ειδικών φόρων (ADA) είναι αρµόδια για την είσπραξη του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την επιβολή και είσπραξη του ειδικού τέλους σε 

καταστήµατα όπου καταναλώνεται αλκοόλ, για τις οδικές µεταφορές, για τους φόρους 

ακινήτων και για τις διασυνοριακές συναλλαγές. 

 

 

3.3.2 ∆ιάκριση Φόρων 

 

 

3.3.2.1 Φορολογία Νοµικών Προσώπων
15 

 

 

Οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή η κεντρική τους διοίκηση βρίσκεται στο 

Λουξεµβούργο θεωρούνται ηµεδαπές εταιρίες και υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων για τα συνολικά τους έσοδα, είτε η πηγή προέλευσής τους είναι στο 

Λουξεµβούργο είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα εισοδήµατα αλλοδαπής προέλευσης 

µετριάζονται από διάφορες συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, εάν δεν ισχύει κάποια 

φορολογική συνθήκη, τότε ισχύει δικαίωµα έκπτωσης από τη χώρα προέλευσης σύµφωνα µε 

το νόµο. Οι εταιρίες των οποίων η έδρα και ο τόπος της διαχείρισής τους βρίσκονται εκτός 

Λουξεµβούργου υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων µόνο για το εισόδηµά 

τους που η πηγή του βρίσκεται στο Λουξεµβούργο. 

 Ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήµατος νοµικών προσώπων κυµαίνεται από 

20% έως 21%, ανάλογα µε το επίπεδο του εισοδήµατος. Υπάρχει, επιπλέον, χρέωση 7% η 

οποία καταβάλλεται στο ταµείο απασχόλησης. Επιβάλλεται, επίσης, από διάφορους δήµους ή 

κοινότητες ένας τοπικός φόρος εισοδήµατος το ποσοστό του οποίου ποικίλλει ανάλογα µε το 

δήµο, και κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 7,5% ετήσια. Για παράδειγµα, ο δηµοτικός φόρος 

για την πόλη του Λουξεµβούργου είναι 6,75%, µε αποτέλεσµα ο συνολικός φορολογικός 

συντελεστής για τις εταιρείες µε έδρα την πόλη του Λουξεµβούργου είναι 29,22%.  

Ένας νέος ελάχιστος φόρος για όλους τους φορολογούµενους που υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων τέθηκε σε ισχύ στο Λουξεµβούργο την 1η Ιανουαρίου 2013. 
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Σύµφωνα µε αυτόν, όλες οι εταιρίες που η καταστατική τους έδρα ή η κεντρική τους διοίκηση 

βρίσκεται στο Λουξεµβούργο υπόκεινται σε ελάχιστο φόρο ποσού €3.000, αν το άθροισµα 

των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, των κινητών αξιών, των µετρητών, και 

των απαιτήσεων από συνδεδεµένες εταιρείες υπερβαίνει το 90% του συνολικού ισολογισµού 

τους. Εάν δεν ισχύει το παραπάνω, το ποσό του ελάχιστου φόρου κυµαίνεται από €500 έως 

€20.000 (χωρίς την εισφορά στο ταµείο απασχόλησης), ανάλογα µε το σύνολο του 

ισολογισµού κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Για τον υπολογισµό του ελάχιστου φόρου, τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν 

έσοδα, το δικαίωµα φορολόγησης των οποίων ανήκει σε άλλη χώρα, πρέπει να εξαιρεθούν 

από το σύνολο του ισολογισµού για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Ο ελάχιστος φόρος 

ισχύει µόνο για νοµικά πρόσωπα που έχουν την καταστατική τους έδρα ή τον τόπο της 

Πίνακας 7: Ποσό Ελάχιστου Φόρου µε Βάση το Σύνολο του Ισολογισµού 

Σύνολο 

Ισολογισµού 

Ελάχιστος φόρος 

εισοδήµατος 

νοµικών 

προσώπων 

Εισφορά στο 

ταµείο 

απασχόλησης 

(7%) 

Συνολικός ελάχιστος φόρος 

εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων 

∆εν υπερβαίνει 

τα €350.000 
500 35 535 

€350.000 έως 

€2.000.000 
1.500 105 1.605 

€2.000.000 έως 

€10.000.000 
5.000 350 5.350 

€10.000.000 έως 

€15.000.000 
10.000 700 10.700 

€15.000.000 έως 

€20.000.000 
15.000 1.050 16.050 

Πάνω από 

€20.000.000 
20.000 1.400 21.400 
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κεντρικής διοίκησής τους στο Λουξεµβούργο. Ως εκ τούτου, αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µε 

εγκαταστάσεις ή ακίνητη περιουσία στο Λουξεµβούργο, είναι εκτός πεδίου εφαρµογής του 

ελάχιστου φόρου. Σε οµίλους εταιρειών το ποσό του ελάχιστου φόρου υπολογίζεται 

ξεχωριστά για κάθε οντότητα, αλλά το ενοποιηµένο ποσό δεν ξεπερνά το όριο των €20.000. 

Για το 2015 ο νόµος προβλέπει µια πρόσθετη προϋπόθεση που πρέπει να πληρείται για να 

ισχύει το ποσό €3.000 για τον ελάχιστο φόρο. Εκτός από το κατώτατο όριο του 90% που 

περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, πρέπει το άθροισµα των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού να υπερβαίνει τα €350.000. 

Σύµφωνα µε το φορολογικό σύστηµα του Λουξεµβούργου, ορισµένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων έχουν ιδιαίτερη φορολογική αντιµετώπιση.  

• Οι εταιρείες αµοιβαίων κεφαλαίων  υπόκεινται σε ετήσιο φόρο εγγραφής 

(συνδροµή) ίσο µε το 0,05% της συνολικής καθαρής αξίας του ενεργητικού 

τους, µε εξαίρεση τις εταιρίες τύπου SIF (ειδικευµένα επενδυτικά κεφάλαια), 

που ασχολούνται µε hedge funds, αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και 

ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, για τις οποίες το ποσοστό πέφτει στο 0,01%.  

• Οι εταιρείες επενδύσεων αυξηµένου επενδυτικού κινδύνου (SICARS) 

εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήµατος και από το φόρο εγγραφής.  

• Οι εταιρείες τιτλοποίησης υπόκεινται, κανονικά, σε φόρο εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων και σε δηµοτικό φόρο. 

• Οι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων (SPF), 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, το δηµοτικό φόρο επιχειρήσεων και 

το φόρο περιουσίας, αλλά υπόκεινται σε φόρο εγγραφής 0,25% µε ελάχιστο 

ποσό τα €100 και µέγιστο ποσό τα €125.000. 

• Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου-Holding Companies (SOPARFI) φορολογούνται πλήρως 

και δεν απαλλάσσονται. 

Τέλος, τα κεφαλαιακά κέρδη και τα µερίσµατα φορολογούνται κανονικά µε ορισµένες 

απαλλαγές, ενώ για τους τόκους δεν παρακρατείται φόρος εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις. 
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3.3.2.2 Φορολογία Φυσικών Προσώπων
16 

 

 

Οι κάτοικοι του Λουξεµβούργου υπόκεινται σε φόρο φυσικών προσώπων για το εισόδηµά 

τους, ενώ οι µη κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο µόνο για εισοδήµατα που προέρχονται από το 

Λουξεµβούργο. Ένα άτοµο θεωρείται κάτοικος εάν διαµένει µόνιµα ή εάν διαµένει για πάνω 

από έξι µήνες στο Λουξεµβούργο. Άτοµα που είναι παντρεµένα φορολογούνται από κοινού. 

 Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο του Λουξεµβούργο υπάρχει διάκριση στα 

εισοδήµατα ανάλογα µε την πηγή προέλευσης. 

Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Μόνιµοι κάτοικοι και µη µόνιµοι κάτοικοι 

εργαζόµενοι υπόκεινται σε φόρο του εισοδήµατός τους. Στο εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες περιλαµβάνονται µισθοί, ηµεροµίσθια, επιδόµατα, συνταξιοδοτικές εισφορές που 

παρέχονται από τον εργοδότη και αποζηµιώσεις σε µετρητά ή σε είδος. Χορηγείται µια 

έκπτωση των €540 για τα έξοδα που αφορούν την απασχόληση. Οι αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών των εταιριών του Λουξεµβούργου θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

και φορολογούνται µε τους συντελεστές όπως θα δούµε παρακάτω. Εάν, όµως, το εισόδηµα 

διευθυντικού στελέχους που δεν είναι κάτοικος Λουξεµβούργου αντιστοιχεί σε ποσό 

µικρότερο του €100.000 ανά έτος, υπόκειται σε παρακράτηση 20% η οποία αποτελεί και τον 

τελικό φόρο. 

Εισόδηµα από αυτό-απασχόληση και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Τα άτοµα που 

ενεργούν ανεξάρτητα, στο όνοµά τους και µε δικό τους κίνδυνο φορολογούνται για το 

εισόδηµα που προέρχεται από τις δραστηριότητές τους. Οι µη κάτοικοι Λουξεµβούργου 

φορολογούνται για το µέρος των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους που 

πραγµατοποιείται στο Λουξεµβούργο. 

 Εισόδηµα από επενδύσεις. Τα µερίσµατα που εισπράττει ένα άτοµο από εταιρεία, 

κάτοικο ή µη κάτοικο, υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Μια απαλλαγή 

ύψους 50% χορηγείται για µερίσµατα που λαµβάνονται από ηµεδαπές εταιρείες, από 

εταιρείες κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εταιρείες εγκατεστηµένες σε χώρες µε 

τις οποίες το Λουξεµβούργο έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. 

Παρακράτηση φόρου 10% επιβάλλεται στα εισοδήµατα από τόκους για δικαιούχους που 

κατοικούν στο Λουξεµβούργο (εισόδηµα από τόκους κάτω από €250 δεν φορολογείται). 

Έκπτωση ποσού €25 (€50 για ζευγάρια µε κοινή φορολογική δήλωση) χορηγείται για 

δαπάνες που σχετίζονται µε µερίσµατα και τόκους. 
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Εισόδηµα από κεφαλαιακά κέρδη. Για κατοίκους Λουξεµβούργου τα κεφαλαιακά 

κέρδη από σηµαντικές συµµετοχές (πάνω από 10%) σε εταιρείες (κατοίκους ή µη) υπόκεινται 

σε φόρο. Τα κεφαλαιακά κέρδη από µη ουσιαστική συµµετοχή (10% ή λιγότερο) και άλλοι 

τίτλοι, είναι αφορολόγητα µόνο εφόσον περάσουν περισσότερο από έξι µήνες µετά την 

απόκτησή τους. Για µη κατοίκους Λουξεµβούργου, τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται 

από τη διάθεση σηµαντικών συµµετοχών σε εταιρίες φορολογούνται κάτω από ορισµένες 

προϋποθέσεις. 

Τα κεφαλαιακά κέρδη από πωλήσεις ιδιόκτητων ακινήτων, που πραγµατοποιήθηκαν 

εντός δύο ετών από την αγορά τους, φορολογούνται ως κανονικά έσοδα. Κέρδη επί των 

ακινήτων, που πωλούνται δύο χρόνια µετά την αγορά τους, φορολογούνται µετά τη 

αναπροσαρµογή της αξίας τους και την εφαρµογή µιας απαλλαγής €50.000. Επιπλέον, η 

υπεραξία φορολογείται στο µισό του κανονικού συντελεστή. 

 Άλλες πηγές εισοδήµατος είναι, εισόδηµα από αγροτικές δραστηριότητες, εισόδηµα 

από συντάξεις και εισόδηµα από δικαιώµατα και µισθώσεις. 

Ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει για απόδηµους εργαζόµενους υψηλής 

εξειδίκευσης, οι οποίοι έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε δαπάνες µετακίνησης, στέγασης, 

σχολικά δίδακτρα και άλλα έξοδα. Το σύνολο των δαπανών περιορίζονται σε €1.500 ανά 

µήνα ή στο 8% του σταθερού µηνιαίου µισθού. 

Σύµφωνα µε το φορολογικό σύστηµα του µεγάλου δουκάτου του Λουξεµβούργου, οι 

φορολογικοί συντελεστές είναι προοδευτικοί µε µέγιστο ποσοστό το 42,8% ή το 43,6% για το 

2014 (συµπεριλαµβάνεται 7% ή 9% συµµετοχή στο ταµείο ανεργίας). Οι φορολογούµενοι 

εντάσσονται σε τρείς κατηγορίες.  

Κλάση 1: Αυτοί που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες 1α και 2 

Κλάση 1a: Άτοµα σε χηρεία, άνω των 64 ετών, µε επίδοµα τέκνων. 

Κλάση 2: Έγγαµοι, άτοµα σε χηρεία, διαζευγµένοι ή σε διάσταση για τα επόµενα τρία χρόνια 

που ακολουθούν το παραπάνω συµβάν. 

Ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι 43,6% για εισοδήµατα άνω των €150.000 

για φορολογούµενους της φορολογικής Κλάσης 1 και της Κλάσης 1α και €300.000 για τους 

φορολογούµενους της Κλάσης 2. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι φορολογικές 

ελαφρύνσεις για συντηρούµενα τέκνα καταργήθηκαν και η φορολογική απαλλαγή 

αντικαταστάθηκε από ένα µηνιαίο µπόνους €76,88 ανά παιδί. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο µέσος φόρος εισοδήµατος για το 2014, 

λαµβάνοντας υπόψη το 7% της συνεισφοράς στο ταµείο ανεργίας και την έκπτωση φόρου 

€300 για το εισόδηµα επαγγελµατία (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). Η συνεισφορά στο 
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ταµείο ανεργίας είναι 9% επί του εισοδήµατος που υπερβαίνει τα €150.000 για τους 

φορολογούµενους των Κλάσεων 1 και 1α και τα €300.000 για τους φορολογούµενους της 

Κλάσης 2. Παρακάτω δίδεται ο πίνακας των µέσων συντελεστών φόρου εισοδήµατος για το 

2014. 

 

 

3.3.2.3 Λοιποί Φόροι 

 

  

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο του µεγάλου δουκάτου του Λουξεµβούργου ο ΦΠΑ είναι 

ένας έµµεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και 

υπηρεσιών που παρέχονται στο Λουξεµβούργο. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 17%, 

ωστόσο υπάρχουν µειωµένοι συντελεστές 3%, 8% και 14%. Ο κανονικός συντελεστής του 

ΦΠΑ ισχύει για όλες τις παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός εάν ένα συγκεκριµένο µέτρο 

προβλέπει τη χρήση µειωµένου συντελεστή ή απαλλαγή.  

Παραδείγµατα αγαθών και υπηρεσιών που φορολογούνται µε τον εξαιρετικά 

µειωµένο συντελεστή 3% είναι, τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

(εκτός από αλκοόλ), γεωργικά προϊόντα, βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά 

(συµπεριλαµβανοµένων των e-books), παιδικά παπούτσια και ρούχα, φαρµακευτικά 

Πίνακας 8: Μέσοι Συντελεστές Φόρου Εισοδήµατος Φ.Π. για το 2014 

 Έγγαµοι Άγαµοι 

Φορολογητέο 

εισόδηµα  

€ 

Ποσό φόρου  

€ 

Πραγµατικός 

φορολογικός 

συντελεστής  

% 

Ποσό φόρου  

€ 

Πραγµατικός 

φορολογικός 

συντελεστής  

% 

20.000 788 3,94 0 0 

40.000 6.484 16,21 1.876 4,69 

60.000 14.808 24,68 6.450 10,75 

80.000 23.160 28,95 13.264 16,58 

100.000 31.500 31,5 21.580 21,58 

120.000 40.068 33,39 29.916 24,93 

140.000 48.622 34,73 38.262 27,33 
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προϊόντα, υπηρεσίες εστιατορίου, µεταφορά προσώπων, είσοδος για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις.  

Παραδείγµατα αγαθών και υπηρεσιών που φορολογούνται µε µειωµένο συντελεστή 

8% είναι, το υγρό φυσικό αέριο για θέρµανση, φωτισµό και κινητήρες, ηλεκτρική ενέργεια, 

φυτά και άλλα προϊόντα ανθοκοµίας, κοµµωτική, επισκευή ποδηλάτων, υποδηµάτων και 

άλλων δερµάτινων ειδών, καθαρισµός ιδιωτικών καταλυµάτων. 

Παραδείγµατα αγαθών και υπηρεσιών που φορολογούνται µε το συντελεστή του 14% 

είναι, οίνος από σταφύλια µε συγκέντρωση αλκοόλ µέχρι και 13 βαθµούς, στερεά ορυκτά 

καύσιµα, ορυκτέλαια και το ξύλο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο, διαφηµιστικά φυλλάδια 

και άλλες εκτυπώσεις, φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, η διαχείριση πιστώσεων και 

πιστωτικών εγγυήσεων από φορέα άλλον από την οικονοµική οντότητα που χορήγησε την 

πίστωση. 

Ένας άλλος φόρος που εφαρµόζεται είναι ο φόρος κληρονοµιάς. Η φορολογική βάση 

για το φόρο κληρονοµίας είναι η αγοραία αξία του συνόλου της καθαρής περιουσίας που 

κληρονοµήθηκε από ένα πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο Λουξεµβούργο. Εξαιρέσεις 

ισχύουν για ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό και υπό ορισµένες προϋποθέσεις για 

κινητά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται εκτός Λουξεµβούργου. Εάν ο αποθανών δεν 

ήταν µόνιµος κάτοικος Λουξεµβούργου κατά τη στιγµή του θανάτου, ο φόρος κληρονοµιάς 

επιβάλλεται µόνο επί των ακινήτων που βρίσκονται στο Λουξεµβούργο. Οι συντελεστές του 

φόρου κληρονοµίας κυµαίνονται από 0% έως 48%. Ο συντελεστής που ισχύει για τους 

κληρονόµους πρώτου βαθµού συγγένειας είναι 0%. Επίσης, ποσοστό 0% ισχύει και για 

οποιαδήποτε κληρονοµιά µεταξύ συζύγων ή καταχωρηµένων συντρόφων για  πάνω από τρία 

έτη µε τουλάχιστον ένα παιδί. Ο φόρος κληρονοµιάς για ακίνητα που βρίσκονται στο 

Λουξεµβούργο και έχουν κληροδοτηθεί από πρόσωπο που δεν ήταν κάτοικος του 

Λουξεµβούργου, κυµαίνεται από 2% έως 48% ακόµη και για κληρονόµους πρώτου βαθµού 

συγγένειας. 

Τέλος, στους λοιπούς φόρους κατατάσσεται και ο φόρος δωρεών. Σύµφωνα µε το 

νόµο οι δωρεές όταν πραγµατοποιούνται πρέπει να καταχωρούνται εγγράφως στην 

κατάλληλη αρχή (Administration de l'enregistrement) και υπόκεινται σε φόρο δωρεάς. Τον 

φόρο δωρεάς οφείλει ο δωρεοδόχος, κάτοικος ή µη Λουξεµβούργου. Οι συντελεστές 

κυµαίνονται από 1,8% έως 14,4% (ανάλογα µε τη σχέση µεταξύ του δότη και του 

δωρεοδόχου) επί της ακαθάριστης αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 
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3.4 Το Φορολογικό Σύστηµα της Βουλγαρίας 

 
 

3.4.1 Γενικά Στοιχεία17 

 

 

Η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007. Με την είσοδό της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία 

ήρθε αντιµέτωπη µε την πρόκληση της προσαρµογής και της ένταξης στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Έτσι, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη του βουλγάρικου φορολογικού 

συστήµατος και η προσαρµογή του στους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι σηµαντικότεροι τοµείς της βουλγαρικής οικονοµίας για το 2014 ήταν η βιοµηχανία 

(23,5%), το χονδρικό και λιανικό εµπόριο, οι µεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης 

(21,3%), καθώς και η δηµόσια διοίκηση, η άµυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική 

πρόνοια (13,2%). Οι φόροι στη Βουλγαρία συλλέγονται τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό 

επίπεδο. Οι πιο σηµαντικοί φόροι που εισπράττονται σε κρατικό επίπεδο όπως θα δούµε 

παρακάτω είναι, ο φόρος εισοδήµατος, η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία των 

επιχειρήσεων και ο φόρος προστιθέµενης αξίας. Σε τοπικό επίπεδο, είναι οι φόροι περιουσίας 

καθώς και τα διάφορα τέλη που εισπράττονται. 

 

 

3.4.2 ∆ιάκριση Φόρων 

 

 

3.4.2.1 Φορολογία Νοµικών Προσώπων
18 

 

 

Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί στη Βουλγαρία υπόκεινται σε εταιρικό φόρο για το 

συνολικό τους εισόδηµα. Οι ξένες εταιρείες φορολογούνται στη Βουλγαρία για κέρδη που 

προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης στη χώρα 

και σε εισοδήµατα από βουλγάρικες πηγές. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 10%. Ακόµη, 

10% φορολογία επιβάλλεται και σε ορισµένες δαπάνες, όπως δαπάνες υπαλλήλων, πρόσθετες 
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παροχές σε είδος και έξοδα παραστάσεων, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο πραγµατικός 

φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες που πραγµατοποιούν αυτές τις δαπάνες. 

 Τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών, υπόκεινται σε φόρο µε κανονικό συντελεστή 10%. ∆εν 

παρέχεται καµία φορολογική ελάφρυνση ή έκπτωση. Οι κεφαλαιακές ζηµίες εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς. Παράλληλα, τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από πώληση 

µετοχών που διαπραγµατεύονται, στο χρηµατιστήριο της Βουλγαρίας, σε χρηµατιστήριο της 

ΕΕ ή σε χρηµατιστήριο χωρών του ΕΟΧ απαλλάσσονται από τη φορολογία. Οµοίως, οι 

ζηµίες από την πώληση µετοχών που διαπραγµατεύονται σε αυτά τα χρηµατιστήρια δεν 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς. 

Τα µερίσµατα που καταβάλλονται από βουλγάρικες εταιρείες σε εταιρείες που 

εδρεύουν για φορολογικούς λόγους σε χώρες εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, υπόκεινται σε παρακράτηση 

φόρου 5%. Το ίδιο ισχύει και για αφανή διανεµόµενα κέρδη προς εταιρείες που εδρεύουν για 

φορολογικούς λόγους σε χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Τα εµβάσµατα κερδών από 

υποκαταστήµατα προς τις χώρες καταγωγής τους, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.  

Επιπρόσθετα, οι βουλγάρικες εταιρείες δικαιούνται έκπτωση φόρου σε περιπτώσεις 

που τους επιβάλλονται από το εξωτερικό πανοµοιότυποι ή παρόµοιοι φόροι. Η έκπτωση 

αυτή, περιορίζεται στο ποσό του φόρου που είχε καταβληθεί στη Βουλγαρία. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε το βουλγάρικο φορολογικό σύστηµα απαλλάσσεται από τη φορολογία 

εισοδήµατα από ξένα ακίνητα και αλλοδαπές µόνιµες εγκαταστάσεις. 

Τέλος, το φορολογικό έτος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Η ετήσια φορολογική 

δήλωση πρέπει να υποβάλλεται µέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το 

φορολογικό έτος. 

 

 

3.4.2.2 Φορολογία Φυσικών Προσώπων
19 

 

 

Οι κάτοικοι της Βουλγαρίας υπόκεινται σε φόρο φυσικών προσώπων για το σύνολο των 

εισοδηµάτων τους, ενώ τα άτοµα που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο µόνο για 

τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν στη Βουλγαρία. Ένα άτοµο θεωρείται φορολογικός 

κάτοικος Βουλγαρίας, για ένα φορολογικό ηµερολογιακό έτος, εάν πληροί µία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να έχει δαπανήσει περισσότερες από 183 

ηµέρες στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 12 µηνών (ηµέρες εισόδου και 
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εξόδου από τη χώρα υπολογίζονται ως ηµέρες διαµονής στη Βουλγαρία). ∆εύτερον, θα 

πρέπει το κέντρο των ζωτικών συµφερόντων του να θεωρείται η Βουλγαρία. Αυτό σηµαίνει 

ότι, µε βάση πραγµατικά γεγονότα και περιστάσεις, τα προσωπικά και οικονοµικά 

συµφέροντα του ατόµου είναι στενά συνδεδεµένα µε τη Βουλγαρία, όπως η οικογενειακή 

κατοικία, η ακίνητη περιουσία που του ανήκει ή ο τόπος εργασίας. 

Ο φορολογικός συντελεστής είναι ένας και είναι 10%, εξαιρούνται το εισόδηµα από 

µερίσµατα το οποίο φορολογείται µε συντελεστή 5% και το εισόδηµα από ατοµική 

επιχείρηση, το οποίο φορολογείται µε συντελεστή 15%. 

 Το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες υπόκεινται σε φόρο µε βάση τις αποδοχές 

(χρήµατα ή παροχές σε είδος) που καταβάλλονται ή παρέχονται από ή για λογαριασµό του 

εργοδότη. Τα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες απασχόλησης που 

πραγµατοποιήθηκαν στη Βουλγαρία, είναι βουλγάρικης πηγής. Τα παρακάτω εισοδήµατα 

από µισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο: 

• Το ποσό των ηµερήσιων αποζηµιώσεων που αφορά επαγγελµατικά ταξίδια στο 

εσωτερικό της Βουλγαρίας και στο εξωτερικό, µέχρι το διπλάσιο του ποσού που 

καθορίζει ο νόµος. 

• Έξοδα µετακίνησης και διαµονής επαγγελµατικών ταξιδιών, που καλύπτονται µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. 

• Ορισµένες κοινωνικές παροχές που παρέχονται από τον εργοδότη, για τις οποίες 

φορολογείται ο εργοδότης. 

• ∆ικαιώµατα προαίρεσης που παρέχονται από τον εργοδότη, φορολογούνται κατά την 

άσκηση τους ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

Εισοδήµατα προερχόµενα από αυτό-απασχόληση και επιχειρηµατική δραστηριότητα 

όπως, έσοδα από δραστηριότητα επιχείρησης, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, έσοδα 

από γεωργία, κέρδη από άλλες δραστηριότητες φορολογούνται µε κανονικό συντελεστή 10%. 

Μια έκπτωση της τάξεως του 25% ή 40% επί των ακαθάριστων εσόδων, εφαρµόζεται 

ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας. Επίσης, µε το συντελεστή 10% φορολογούνται οι 

αµοιβές διευθυντικών στελεχών, τα έσοδα από πώληση µετοχών και διάφορα έσοδα όπως 

εισόδηµα από ενοικίαση κατοικιών. Τα έσοδα από τόκους, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων 

τραπεζικών καταθέσεων, φορολογούνται µε συντελεστή 8%. 

Απαλλάσσονται από τη φορολογία έσοδα από πώληση ακινήτων (για ακίνητα µε πάνω 

από τρία χρόνια ιδιοκτησίας πριν την πώληση), έσοδα από υποτροφίες, διατροφές, συντάξεις 

κοινωνικών ασφαλίσεων και έσοδα από αποζηµιώσεις ασφαλειών. 
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3.4.2.3 Λοιποί Φόροι 

 

 

Όλες οι παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ σύµφωνα µε το φορολογικό 

σύστηµα της Βουλγαρίας. Ο συντελεστής του ΦΠΑ είναι 20%, ενώ εφαρµόζεται µειωµένος 

συντελεστής 9% για διαµονή σε ξενοδοχείο και σε ορισµένες περιπτώσεις µηδενικός. 

Ορισµένες από τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται µηδενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 

εξαγωγή των εµπορευµάτων, οι διεθνείς µεταφορές και συναφείς υπηρεσίες, οι 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις, οι προµήθειες που σχετίζονται µε αφορολόγητα ειδή και 

υπηρεσίες διαµεσολαβητών (µεσίτες). 

 Ένας σηµαντικός φόρος που εφαρµόζεται στη Βουλγαρία είναι ο φόρος κληρονοµιάς. 

Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στη Βουλγαρία και καταβάλλεται από τον 

παραλήπτη. Τα ακίνητα που βρίσκονται έξω από τη Βουλγαρία, ανήκουν όµως σε 

Βούλγαρους πολίτες, υπόκειται επίσης σε φόρο κληρονοµίας. ∆εν υπόκεινται σε φόρο 

κληρονοµίας οι σύζυγοι, οι γονείς και οι άµεσοι απόγονοι. Τα ακόλουθα ποσοστά ισχύουν για 

τον προσδιορισµό του φόρου κληρονοµιάς για άλλους κληρονόµους: 

• Για αδελφούς, αδελφές και τα παιδιά τους, ο φορολογικός συντελεστής κυµαίνεται 

από 0,4% έως 0,8% για κληρονοµιά αξίας πάνω από BGN250.000 (€ 127.053,64). 

• Για άλλους κληρονόµους που υπόκεινται σε φόρο κληρονοµίας, ο φορολογικός 

συντελεστής κυµαίνεται από 3,3% έως 6,6% για κληρονοµιά αξίας πάνω από 

BGN250.000 (€ 127.053,64). 

Ακίνητα που αποκτήθηκαν ως δώρο είναι φορολογητέα, εκτός εάν το δώρο δίνεται 

από τον σύζυγο ή το δώρο έγινε µεταξύ απογόνων. Η φορολογική βάση είναι η αξία του 

ακινήτου κατά τη στιγµή της µεταβίβασης, η οποία καθορίζεται από τις φορολογικές αρχές ή 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τα ισχύοντα ποσοστά φορολόγησης διαφέρουν ανάλογα µε την 

τοποθεσία και τον τύπο του ακινήτου. 

Ακόµη, εφαρµόζεται στους πολίτες της χώρες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητο, 

φόρος ακίνητης περιουσίας. Το ύψος του φόρου διαµορφώνεται ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως το είδος της περιουσίας, την τοποθεσία και την έκταση. 

Τέλος, σε όλα τα ακίνητα επιβάλλεται και τοπικός φόρος, ο οποίος καθορίζεται από το τοπικό 

συµβούλιο και καταβάλλεται στον εκάστοτε δήµο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

 

Μετά τη µελέτη και την παρουσίαση των φορολογικών συστηµάτων της χώρας µας, της 

Γαλλίας , της Βουλγαρίας και του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, στο κεφάλαιο 

αυτό ακολουθεί µια σύντοµη σύγκριση σε διάφορους τοµείς και µε διάφορα κριτήρια. Τα 

συγκρινόµενα στοιχεία αφορούν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε στο 

επόµενο κεφάλαιο να καταλήξουµε σε ορθά συµπεράσµατα για το φορολογικό σύστηµα της 

Ελλάδας.   

 

 

4.2 Συνολικά Φορολογικά Έσοδα ως Ποσοστό του ΑΕΠ 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα του Eurostat απεικονίζει τα φορολογικά έσοδα χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας, για τις 

χρονιές 2012-2013 που αποτελούν την πιο πρόσφατη ανάλυση.  

 

∆ιάγραµµα 1: Φορολογικά Έσοδα ως Ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ20 
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Όπως παρατηρούµε, τα φορολογικά έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης) στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών ανερχόταν σε ποσοστό 40,1% του ΑΕΠ. 

Το ποσοστό αυτό, είναι υψηλότερο για τις χώρες στη ζώνη του ευρώ (19 χώρες) και κυµαίνεται 

κατά µέσο όρο στο 41,2%. Όπως δείχνει το διάγραµµα, το µεγαλύτερο ποσοστό κατέγραψαν η 

∆ανία, το Βέλγιο και η Γαλλία (48,6%, 47,8% και 47,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα), ενώ τα 

χαµηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Λιθουανία (27,2% του ΑΕΠ), η Ρουµανία (27,4%), η 

Βουλγαρία (28,1), η Λετονία (28,1%), καθώς και η Ελβετία (27,2%). 

Σύµφωνα µε το Eurostat, οι µεγαλύτερες µειώσεις του δείκτη φορολογικών εσόδων 

προς το ΑΕΠ παρατηρήθηκαν στη Ρουµανία, την Πολωνία, την Ελλάδα και τη Νορβηγία. Πιο 

συγκεκριµένα, στη χώρα µας η µείωση για το 2013 αντιπροσωπεύει την πέµπτη συνεχή µείωση 

σε απόλυτες τιµές µε το ποσοστό να παραµένει κάτω από το µέσο όρο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι νέοι φόροι που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα 

από το 2011 βοήθησαν να συγκρατηθεί αυτή η µείωση. Τέλος, οι υψηλότερες αυξήσεις σε 

ποσοστιαίες µονάδες καταγράφηκαν από την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, η Φινλανδία και τη 

∆ανία.  

 

 

4.3 Σύγκριση Φορολογικών Συντελεστών ανά Χώρα 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τη φορολογία 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων, φυσικών προσώπων και του Φ.Π.Α. για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκριση που ακολουθεί γίνεται µε στόχο να εντοπίσουµε τη σχέση 

που υπάρχει ανάµεσα στις τιµές των φορολογικών συντελεστών µε την ανάπτυξη των χωρών 

και το βιοτικό τους επίπεδο. 

 Γενικότερα µπορούµε να πούµε ότι οι τιµές των φορολογικών συντελεστών 

επηρεάζουν την ανάπτυξη µιας οικονοµίας. Αυτό συµβαίνει γιατί η µείωση των τιµών των 

φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης και κατά συνέπεια σε 

ενίσχυση της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Βέβαια, αυτό δεν συµβαίνει σε όλες τις 

οικονοµίες, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι, στο εκάστοτε κράτος παρά τη µείωση των 

συντελεστών να µην επηρεάζονται οι κρατικές δαπάνες. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι και η 

χώρα µας, όπου οι κρατικές δαπάνες έχουν περιοριστεί και η µείωση των συντελεστών 

µπορεί να προκαλέσει αντίθετες συνέπειες από την ανάπτυξη της οικονοµίας. 
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Πίνακας 9: Φορολογικοί Συντελεστές σε Χώρες της ΕΕ21 

Χώρες 
Φορολογία Ν.Π. 

(%) 

Φορολογία Φ.Π. (%) 
Φ.Π.Α. (%) 

Αυστρία 25 50 20 

Βέλγιο 33 53,7 21 

Βουλγαρία 10 10 20 

Γαλλία 33,3 50,3 20 

Γερµανία 29,65 47,5 19 

∆ανία 23,5 55,6 25 

Ελλάδα 26 46 23 

Εσθονία 20 21 20 

Ηνωµένο Βασίλειο 23 45 20 

Ιρλανδία 12,5 48 23 

Ισπανία 28 52 21 

Ιταλία 31,4 47,9 22 

Κροατία 20 47,20 25 

Κύπρος 12,5 35 19 

Λεττονία 15 24 21 

Λιθουανία 15 15 21 

Λουξεµβούργο 29,22 43,6 17 

Μάλτα 35 35 18 

Ολλανδία 25 52 21 

Ουγγαρία 19 16 27 

Πολωνία 19 32 23 

Πορτογαλία 21 56,5 23 

Ρουµανία 16 56,5 24 

Σλοβακία 22 25 20 

Σλοβενία 17 50 22 

Σουηδία 22 56,9 25 

Τσεχία 19 22 21 

Φινλανδία 20 51,5 24 

Μ.Ο. 22,21 40,9 21,6 
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Όπως παρατηρούµε στον πίνακα, οι τιµές των φορολογικών συντελεστών της χώρας 

µας κυµαίνονται πάνω από το µέσο όρο των αντίστοιχων τιµών των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

είναι υψηλότερος κατά 3,79%,  ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

κατά 1,1% και ο Φ.Π.Α. κατά 1,4%. Τους υψηλότερους συντελεστές καταγράφουν, για 

νοµικά πρόσωπα η Μάλτα (35%) και η Γαλλία (33,3%), για φυσικά πρόσωπα η Σουηδία 

(56,9) η Πορτογαλία και Ρουµανία (56,5%), για τον Φ.Π.Α. η Ουγγαρία µε 27%. 

Μία ακόµη παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι, οι χώρες όπως Βέλγιο, 

Σουηδία, Φινλανδία και ∆ανία που χαρακτηρίζονται για το υψηλό βιοτικό τους επίπεδο 

καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά φορολογικών συντελεστών. Αντίθετα, χώρες µε χαµηλό 

βιοτικό επίπεδο όπως Βουλγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Λεττονία καταγράφουν σηµαντικά 

χαµηλούς συντελεστές φορολογίας σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είναι ξεκάθαρο 

ότι υπάρχει άµεση σχέση µε την φορολογία και τις κρατικές παροχές. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι χαµηλή φορολογία αποτελεί βασικό κίνητρο για την 

ανάπτυξη επενδύσεων. Ωστόσο, σε χώρες µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο, όπως η Βουλγαρία, η 

χαµηλή φορολογία µπορεί να αποτελεί παγίδα για νέες επενδύσεις, καθώς το επίπεδο της 

κοινωνίας, η καταναλωτική δύναµη και η δυναµικότητα της οικονοµίας πολλές φορές δεν 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη των επενδύσεων.    

 

 

4.4 Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών και Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

 

Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστηµα διατηρεί ως βασικό στοιχείο τον γραφειοκρατικό µοντέλο 

συνδιαλλαγής όπως συµβαίνει και µε τις περισσότερες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. Είναι 

ευρέως γνωστές οι διαφόρων ειδών δυσκολίες που συναντούν οι πολίτες της χώρας µας σε 

συναλλαγές µε τη Φορολογική ∆ιοίκηση. Οι δυσκολίες αυτές προκύπτουν από το έντονο 

στοιχείο της γραφειοκρατίας σε συνδυασµό µε την πολυνοµία, την πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών και την χρήση ξεπερασµένων τεχνολογιών. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια µπορούµε να πούµε ότι παρατηρούµε µια σχετική 

βελτίωση στη χώρα µας στον τοµέα της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, την προσπάθεια µείωσης της γραφειοκρατίας και την παροχή αξιόπιστων 

υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η συνεχής βελτίωση του TAXISnet που  
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αποτελεί µέρος µιας προσπάθειας µε στόχο την επέκταση, την βελτίωση και την παροχή 

φιλικότερων και περισσότερο χρήσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στόχος του Υπουργείου 

Οικονοµικών και της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων είναι η διευκόλυνση των 

φορολογουµένων πολιτών προκειµένου να αντεπεξέρχονται στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, γρηγορότερα και ορθότερα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων προβαίνει σε µία κίνηση που επιτρέπει στους πολίτες 

να έχουν πρόσβαση στην εξέλιξη της είσπραξης των εσόδων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

και σε συνάρτηση µε τους στόχους που έχουν τεθεί µέσα από τον ιστότοπο 

www.publicrevenue.gr . Παρά τη βελτίωση που παρατηρούµε στη Φορολογική ∆ιοίκηση της 

χώρας µας και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, χρειάζονται περεταίρω 

προσπάθειες ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αντίστοιχες µε αυτές άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών.  

Η Γαλλία διαθέτει ένα από τα πιο προηγµένα και εκσυγχρονισµένα συστήµατα 

Φορολογικής ∆ιοίκησης µε αποτέλεσµα η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των 

φορολογούµενων να έχει απλοποιηθεί ιδιαίτερα µε τη χρήση της τηλεοµοιοτυπίας, του 

διαδικτύου και του τηλεφώνου. Βασικό πλεονέκτηµα του γαλλικού φορολογικού συστήµατος 

αποτελεί το λειτουργικό του σύστηµα, που είναι αντίστοιχο µε το δικό µας TAXISnet. Το 

συγκεκριµένο σύστηµα επιτρέπει την ηλεκτρονική µεταφορά των αρχείων των 

φορολογούµενων από το ένα τµήµα στο άλλο, χωρίς καθυστέρηση. ∆ιατηρείται όλο το 

ιστορικό των ελέγχων και όλες οι δηλώσεις των φορολογούµενων, είτε πρόκειται για 

δηλώσεις εισοδήµατος, είτε για δηλώσεις ΦΠΑ, είτε για καταστατικά σύστασης εταιρειών. 

Έτσι, στο συγκεκριµένο σύστηµα µπορούν να ελεγχθούν τα πάντα από ένα µόνο πεδίο, απλά 

πληκτρολογώντας το ΑΦΜ του ελεγχόµενου. Επιπλέον, η υποβολή δηλώσεων µπορεί να 

γίνει µε τη χρήση προσυµπληρωµένης δήλωσης, όπου ο φορολογούµενος δεν έχει παρά να 

την επιβεβαιώσει ή να την διορθώσει και στη συνέχεια να την υπογράψει. Άλλες µέθοδοι 

είναι η «τηλεδήλωση» µε τη χρήση τηλεοµοιοτυπίας και η τηλεφωνική επικύρωση της 

προσυµπληρωµένης δήλωσης εφόσον αυτή είναι πλήρης. Τέλος, σαν ένα ακόµη παράδειγµα 

πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στη Γαλλία για τη διεκπεραίωση των 

φορολογικών υποθέσεων, µπορούµε να αναφέρουµε το σύστηµα on-line που χρησιµοποιείται 

για αυτόµατο υπολογισµό επιστροφής φόρου εισοδήµατος.  

Στο Λουξεµβούργο η Φορολογική ∆ιοίκηση στοχεύει στη µείωση της γραφειοκρατίας 

και στην ελεύθερη και ανεµπόδιστη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα επιδιώκεται η 

συνεχής κατάρτιση του προσωπικού και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών που οδηγούν στην 

απλοποίηση των διαδικασιών και στην όσο το δυνατό ευκολότερη και πληρέστερη 
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παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων και της οικονοµικής συµπεριφοράς των 

φορολογούµενων. Το ενιαίο εθνικό κέντρο πληροφορικής συλλέγει και επεξεργάζεται όλα 

εκείνα τα στοιχεία που αφορούν την επιβολή και την είσπραξη της φορολογίας. Επίσης, 

γίνεται χρήση πληροφοριακών συστηµάτων για τον προγραµµατισµό ελέγχου µέσω 

στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων  για περιπτώσεις φοροδιαφυγής υψηλού κινδύνου και για 

την τήρηση αρχείων στα οποία καταγράφονται  όλες οι µεταβολές που αφορούν την ιδιωτική 

περιουσία µε συνέπεια την λήψη µέτρων κατά οφειλετών του δηµοσίου. Τέλος, η υποβολή 

δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά ή µέσω ταχυδροµείου και η πληρωµή των φόρων µέσω 

τραπεζικού λογαριασµού. 

Στη Βουλγαρία το έργο της φορολογικής υπηρεσίας υποβοηθείται από σύστηµα 

µηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής υποστήριξης. Το Υπουργείο Οικονοµικών διαθέτει µία 

σύγχρονη ιστοσελίδα δίνοντας τη δυνατότητα πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων για 

φορολογικά και ασφαλιστικά θέµατα στη βουλγαρική και αγγλική γλώσσα. Οι 

φορολογούµενοι µπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής και µέσω 

διαδικτύου να υποβάλλουν την δήλωσή τους, πρακτική που ενθαρρύνεται συστηµατικά από 

το Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονοµικών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ταχυδροµικής 

υποβολής των δηλώσεων καθώς και η δυνατότητα καταβολής της φορολογίας µέσω 

τραπεζικού λογαριασµού.  

Είναι ξεκάθαρο ότι η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και η οργάνωση της 

φορολογικής διοίκησης κάθε χώρας διαφέρει σηµαντικά και είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το 

ύψος της επιβαλλόµενης φορολογίας. Οι χώρες µε πιο προηγµένα φορολογικά συστήµατα 

παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους φορολογούµενους µε αποτέλεσµα τη δίκαιη 

φορολόγηση, την άµεση είσπραξη και τον ορθό έλεγχο. Στη χώρα µας είναι αναγκαία η 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας 

και η εισαγωγή σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο τη δίκαιη κατανοµή του 

φόρου, την εισπραξιµότητά του και την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης. 

 

 

4.6  Παραοικονοµία ως Ποσοστό του ΑΕΠ 

 

 

Η παραοικονοµία ή σκιώδης οικονοµία, δηλαδή έσοδα από οικονοµικές δραστηριότητες που 

δεν καταγράφονται ή αποκρύπτονται, είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που έχουν να 
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αντιµετωπίσουν οι σηµερινές οικονοµίες και το µέγεθός της αποτελεί σηµαντικό δείκτη για 

την αποτελεσµατικότητα ενός φορολογικού συστήµατος. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται διαχρονικά, από το 2003 έως το 2014, το µέγεθος της παραοικονοµίας ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για κάθε µια από τις 28 χώρες κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και ο µέσος όρος των 28 χωρών.  

Πίνακας 10: Παραοικονοµία ως Ποσοστό του ΑΕΠ22 

 

 

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα το µέγεθος της παραοικονοµίας ως ποσοστό του 

ΑΕΠ διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, µε την υψηλότερη τιµή να καταγράφει η 

Βουλγαρία µε ποσοστό 31% και την χαµηλότερη η Αυστρία µε 7,8%, ενώ ακολουθεί το 

Λουξεµβούργο µε 8,1%. Συµπεραίνουµε έτσι, ότι οι βόρειες χώρες µε τα οργανωµένα 

φορολογικά συστήµατα αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα την παραοικονοµία και την 
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φοροδιαφυγή. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι το ποσοστό ως µέσος όρος στην Ευρώπη µειώνεται 

σταθερά χρόνο µε το χρόνο τα τελευταία χρόνια.  

 Στη χώρα µας παρατηρούµε ότι το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό και ένα από τα 

µεγαλύτερα στην Ευρώπη, παράλληλα είναι σταθερά πάνω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα για το 2014 η παραοικονοµία ως ποσοστό του ΑΕΠ για τη χώρα 

µας ήταν 23,3%, δηλαδή 4,7% πάνω από το µέσο όρο στην Ευρώπη των 28.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγικά 

 

 

Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω εξέτασης και σύγκρισης των βασικών στοιχείων και 

χαρακτηριστικών των φορολογικών συστηµάτων της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών, στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της παρούσας µελέτης συνοψίζονται τα κυριότερα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν. Επιπλέον, εκθέτονται ορισµένες προτάσεις για την 

αναµόρφωση του υπάρχοντος ελληνικού φορολογικού συστήµατος µε στόχο την 

αντιµετώπιση της αναποτελεσµατικότητάς του.      

 

 

5.2 Συµπεράσµατα 

 

 

5.2.1 Γενικά Συµπεράσµατα για το Ελληνικό Φορολογικό Σύστηµα 

 

 

Έπειτα από τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι, στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα το µεγαλύτερο µέρος των φορολογικών 

εσόδων προέρχεται από την επιβολή έµµεσης φορολογίας και µικρότερο µέρος αυτού από 

την επιβολή άµεσης φορολογίας. Το συµπέρασµα αυτό, θα µπορούσε να αποτελεί µια 

ευνοϊκή παράµετρο για την ανάπτυξη της χώρας µας, ωστόσο η µικρή συµµετοχή των 

άµεσων φόρων στη σύνθεση των φορολογικών εσόδων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη 

φοροδιαφυγή. Στον παρακάτω πίνακα, µε στοιχεία του Eurostat, παρουσιάζεται η σύνθεση 

των φορολογικών εσόδων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Πίνακας 11: ∆οµή Φορολογικών Εσόδων 

 
Μερίδιο 

Έµµεσων Φόρων 

Μερίδιο Άµεσων 

Φόρων 

Μερίδιο Κοινωνικών 

Εισφορών 

Ελλάδα  37,6 30,3 32,1 

ΕΕ  34,2 33,4 32,4 

 

 

Μετά τις αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές τα τελευταία έτη, κάτι που 

λειτούργησε αρνητικά στην κατεύθυνση της αύξησης των επενδυτικών κινήτρων στη χώρα 

µας, η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής φαίνεται να αποτελεί µονόδροµο για την αύξηση 

των εσόδων. Για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που αποτελούν 

εγγενή παθογένεια και µόνιµη πηγή απώλειας εσόδων, απαιτείται ριζική αναµόρφωση τόσο 

του πυρήνα του φορολογικού συστήµατος όσο και της φορολογικής διοίκησης.  

 Τέλος, σηµαντική αύξηση πραγµατοποιήθηκε και στους συντελεστές των φόρων 

περιουσίας που θεωρούνται φιλικοί στην ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να γίνουν από τις 

υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε γενικές γραµµές, επενδυτές και αναλυτές 

υποστηρίζουν ότι το ελληνικό φορολογικό σύστηµα δεν είναι φιλικό και δεν συµβάλλει στην 

κατεύθυνση της ανάπτυξης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επίδραση του φορολογικού 

συστήµατος στην οικονοµία δεν εξαρτάται µόνο από το ύψος των φορολογικών συντελεστών, 

αλλά και από το πλήθος των διατάξεων και νόµων που το διέπουν, από την λειτουργία της 

φορολογικής διοίκησης, από τις νέες τεχνολογίες που υιοθετούνται, από τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς, από το σύστηµα επίλυσης διαφορών και άλλα.  

 

 

5.2.2 Αναποτελεσµατικότητα και Πολυπλοκότητα του Ελληνικού Φορολογικού 

Συστήµατος 

 

 

Η αναποτελεσµατικότητα του φορολογικού µας συστήµατος αποτυπώνεται στο διάγραµµα 1 

του υποκεφαλαίου 4.2, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χώρα µας κατέχει χαµηλή θέση όσον 

αφορά τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, µελετώντας τα στοιχεία του 

παρακάτω πίνακα από την έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του World Economic Forum 

(2014-2015), παρατηρούµε ότι τα βασικότερα προβλήµατα είναι η δυσκολία 
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χρηµατοδότησης, η γραφειοκρατία και το φορολογικό πλαίσιο. Σηµαντικό πρόβληµα 

αποτελεί και η πολιτική αστάθεια, ενώ λιγότερο φαίνεται να επηρεάζουν οι φορολογικοί 

συντελεστές και η διαφθορά. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι το φορολογικό πλαίσιο στη 

χώρα µας είναι αναποτελεσµατικό και προβληµατικό για την επίτευξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

 

 

Πίνακας 12: Προβληµατικοί Παράγοντες για Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα23 

Παράγοντες Ποσοστό 

Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση 22,4 

Γραφειοκρατία 19,8 

Φορολογικό πλαίσιο 16,4 

Πολιτική αστάθεια 14,2 

Φορολογικοί συντελεστές 9,4 

∆ιαφθορά 4,3 

Περιορισµοί στην αγορά εργασίας 4,1 

Ανεπάρκεια καινοτοµίας 2,6 

Ανεπάρκεια υποδοµών 2,4 

Κυβερνητική αστάθεια 2,3 

Ανεπάρκεια εκπαιδευµένου εργατικού 

δυναµικού 
1,5 

Έλλειψη ηθικής στο εργατικό δυναµικό 0,5 

Προβληµατική δηµόσια υγεία 0,1 

Κανόνες ξένου νοµίσµατος 0,0 

Πληθωρισµός 0,0 

Εγκλήµατα και κλοπές  0,0 

 

 

 Η αναποτελεσµατικότητα του ελληνικού φορολογικού συστήµατος επιβαρύνεται 

ακόµα περισσότερο από τον γραφειοκρατικό του χαρακτήρα, την πολυπλοκότητά του, την 

πολυνοµία και τις πολύ συχνές αλλαγές του πλαισίου λειτουργίας του. Πιο συγκεκριµένα, η 

συνεχής αναθεώρηση και έκδοση νέων διατάξεων καθιστούν το φορολογικό µας σύστηµα 

αρκετά πολύπλοκο και αδιαφανές, µε αποτέλεσµα το κόστος διαχείρισής του και το κόστος 
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συµµόρφωσης των φορολογούµενων να αυξάνεται διαρκώς. Τα δεδοµένα αυτά, σε 

συνδυασµό µε την πολιτική αστάθεια των τελευταίων ετών και το γενικότερο νοµικό και 

δικαστικό πλαίσιο, που δεν βοηθά στην αντιµετώπιση των δυσκολιών και την επίλυση των 

διαφορών, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα, στη συµµόρφωση των 

πολιτών, στην αποδοτικότητα των υπαλλήλων και δηµιουργούν αρνητικό κλίµα ανάπτυξης 

και προσέλκυσης ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.   

 

 

5.2.3 Προβλήµατα στη Φορολογική ∆ιοίκηση 

 

 

Η αποστολή της φορολογικής διοίκησης είναι να εισπράττει το ακριβές ποσό των 

προβλεποµένων εσόδων χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να διασφαλίζεται η 

εµπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα και δικαιοσύνη του φορολογικού συστήµατος. 

Αναµφίβολα, ο κυριότερες στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να δηµιουργήσει 

το πλαίσιο για την βέλτιστη εφαρµογή του φορολογικού συστήµατος. Η αλληλεξάρτηση της 

σχέσης της φορολογικής διοίκησης µε το φορολογικό σύστηµα που αναφέρθηκε νωρίτερα 

καθιστά αναγκαία την αναφορά στην επίδραση που έχει το φορολογικό σύστηµα στην 

επίτευξη του βασικού στόχου του, την αποτελεσµατική είσπραξη εσόδων. 

 Στη χώρα µας, όπου η είσπραξη των εσόδων δεν είναι αποτελεσµατική, παρατηρούµε 

λανθασµένη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης και έλλειψη µακροχρόνιου σχεδιασµού. 

Η συχνή αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού και του φοροελεγκτικού µηχανισµού και οι 

συχνές αλλαγές στα πρόσωπα και στο οργανόγραµµα της διοίκησης και των αρµόδιων 

φορέων µε στόχο την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, οδήγησαν σε αντίθετα 

αποτελέσµατα και φανέρωσαν την έλλειψη µιας µακροχρόνιας ενιαίας στρατηγικής.         

 Το υποστελεχωµένο υπαλληλικό προσωπικό της φορολογικής διοίκησης εµφανίζει 

ιδιαίτερη αδυναµία στην εκπλήρωση της αποστολής του. Αυτό, οφείλεται φυσικά στον 

έντονο γραφειοκρατικό χαρακτήρα του φορολογικού µας συστήµατος, µε αποτέλεσµα οι 

υπάλληλοι να αναλώνονται σε διοικητικού χαρακτήρα εργασία και να µην ασχολούνται µε 

θέµατα που αφορούν την ιδιότητά τους, όπως ο έλεγχος και η επιβολή των νόµων. 

Παράλληλα, η ανεπαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συνδυασµό µε τις συχνές 

νοµοθετικές αλλαγές, έχουν ως άµεσο αντίκτυπο την παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας και 

την µείωση της παραγωγικότητας.   
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Η αποτυχηµένη προσπάθεια των έως τώρα µηχανισµών του κράτους να 

δηµιουργήσουν ένα κοινωνικό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα οδηγεί στην 

αναζήτηση νέας φορολογικής πολιτικής και στην υιοθέτηση νέων µεθόδων διοίκησης. Η 

αναµόρφωση της διοίκησης δεν µπορεί να επιτευχθεί µε παρεµβάσεις, τονωτικές ενέσεις και 

εµβληµατικές πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συλλογικό και εµπεριστατωµένο σχέδιο 

φορολογικής διοίκησης.  

 

 

5.2.4 Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή 

 

 

Η αντιµετώπιση της παραοικονοµίας και η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελούν βασικό 

οδικό χάρτη για τις περισσότερες κυβερνήσεις σήµερα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το 

µέγεθος της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής στη χώρα µας είναι αρκετά υψηλά, µε 

σοβαρές συνέπειες και επιδράσεις στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Πράγµατι, η 

παραοικονοµία έχει ως συνέπειες, εκτός από την µείωση των δηµοσίων εσόδων, τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό, τα υπερκέρδη, την εξουδετέρωση των φορολογικών πολιτικών και τη 

µετατροπή αυτών σε επιβαρυντικές και άδικες. 

 Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που επιβάλλονται από το φορολογικό µας 

σύστηµα, δηµιουργούν αναποτελεσµατική κατανοµή των εισοδηµάτων, άνισες οικονοµικές 

ευκαιρίες και στρέφουν λογικούς και ευσυνείδητους πολίτες στην φοροδιαφυγή. ∆εν είναι 

λίγες η επιχειρήσεις µικρού µεγέθους για τις οποίες η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα τρόπο για 

την επιβίωσή τους. Στην κατεύθυνση αυτή οδηγεί και η γενικότερη αναποτελεσµατικότητα 

του φορολογικού µας συστήµατος και το υψηλό επίπεδο διαφθοράς που εντοπίζεται στους 

ελεγκτικούς µηχανισµούς. 

 Γενικότερα, στη χώρα µας µπορούµε να πούµε ότι είναι φανερή η έλλειψη 

φορολογικής συνείδησης. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εµπιστοσύνης των φορολογούµενων 

προς τις αρµόδιες αρχές, καθώς η σπατάλη των δηµοσίων εσόδων διαβρώνει την συνείδηση 

των φορολογούµενων. Οι φορείς άσκησης της δηµοσιονοµικής πολιτικής αδυνατούν να 

χρησιµοποιήσουν το φορολογικό σύστηµα αποτελεσµατικά για την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας και δηµιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, το χαµηλό ύψος των ποινών που 

επιβάλλονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε συνδυασµό µε την πραγµατοποίηση 

ελάχιστων ελέγχων στρέφει όλο και περισσότερο τους φορολογούµενους στην φοροδιαφυγή 

και περιορίζει ακόµα περισσότερο τη φορολογική τους συνείδηση. 
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5.3 Αναµόρφωση του Φορολογικού µας Συστήµατος 

 

 

Η αναµόρφωση του φορολογικού µας συστήµατος αποτελεί επιτακτική ανάγκη εξαιτίας της 

αναποτελεσµατικότητάς του. Το ελληνικό φορολογικό σύστηµα δεν είναι ολοκληρωµένο και 

µε γνώµονα την πολυπλοκότητα, την πολυνοµία, την άδικη κατανοµή των φορολογικών 

βαρών, τη γραφειοκρατία και το µεγάλο κόστος διαχείρισης που το χαρακτηρίζει, οδηγεί σε 

απάτες, φοροδιαφυγή και γενικότερα σε µείωση των δηµοσίων εσόδων. Το πρόβληµα αυτό 

είναι χρόνιο και ταλανίζει τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις χωρίς όµως να έχουν ληφθεί 

τα απαραίτητα µέτρα για να αντιµετωπιστούν ή έστω να περιοριστούν τα παραπάνω 

προβλήµατα. Πρέπει λοιπόν, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει σωστά ένα απλό, δίκαιο και 

αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα που θα συµβάλει στην οµαλή ανάπτυξη της 

οικονοµίας, δεν θα εµπνέει αβεβαιότητα και θα ελκύει ξένα κεφάλαια και επενδύσεις. 

 Το φορολογικό µας σύστηµα πρέπει να είναι ορθολογικό και κατανοητό τόσο από 

τους φορολογούµενους όσο και από τους υπαλλήλους της διοίκησης. Είναι αναγκαίος ο 

µακροχρόνιος σχεδιασµός µε σαφήνεια και απλότητα που θα περιορίζει την πιθανότητα 

σφαλµάτων και θα αυξάνει την εισπραξιµότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να υπάρχει 

µια ενιαία προοδευτική κλίµακα φορολόγησης εισοδηµάτων, ανεξάρτητα από την πηγή, µε 

ελαχιστοποίηση των εξαιρέσεων και απαλλαγών. Αυτό, θα ενισχύσει το αίσθηµα της 

ισονοµίας, θα επιφέρει σταθερότητα και βεβαιότητα στην οικονοµία και θα ενισχύσει την 

επιχειρηµατικότητα. Εξάλλου είναι γνωστό, ότι τα δίκαια φορολογικά συστήµατα βοηθούν 

στην αναδιανοµή των εισοδηµάτων και αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης. 

 Ο περιορισµός του λειτουργικού κόστους αποτελεί αναγκαιότητα για την 

αναµόρφωση του φορολογικού µας συστήµατος. Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας του 

δηµόσιου τοµέα γενικότερα οδηγεί σε αυξηµένα κόστη λειτουργίας, σε κακή εξυπηρέτηση 

και σε µείωση της απόδοσης των εργαζοµένων. Πρέπει οι εργαζόµενοι της φορολογικής 

διοίκησης να µειώσουν την επαφή τους µε τους πολίτες και η εξυπηρέτηση να γίνεται εξ 

αποστάσεως. Αυτό, µπορεί να επιτευχθεί µε τον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης 

και την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών µεθόδων, µε αποτέλεσµα την γρήγορη 

εξυπηρέτηση, την ευκολία στις πληρωµές και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. 

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναµικό θα έχει την ευχέρεια να πραγµατοποιεί ελέγχους και να 

επιβάλει το νόµο. 

 



 

54 
 

Τέλος, σηµαντικό για την αναµόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος είναι 

να ενισχυθεί η φορολογική συνείδηση των πολιτών. ∆εν επαρκούν µόνο οι αυστηρές ποινές. 

Επιβεβληµένο είναι να αντιµετωπιστεί και η διαφθορά, τόσο στην πολιτική όσο και στην 

κοινωνία γενικότερα, και να προαχθεί η διαφάνεια. Έτσι, θα υπάρχει κοινωνική συνοχή, οι 

πολίτες θα εµπιστεύονται τους κρατικούς φορείς και δεν θα στρέφονται άνοµες ενέργειες για 

την αποφυγή του οφειλόµενου φόρου.   

 

          

5.4 Προτάσεις  

 

 

Στην αναµόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος θα συµβάλλουν και οι παρακάτω 

συγκεκριµένες προτάσεις. 

• Πρέπει να επανέλθει το ενιαίο αφορολόγητο όριο για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Το ύψος 

των 12.000 € αποτελεί µια ρεαλιστική και δίκαιη πρόταση. Είναι άδικο να επιβάλλεται 

φόρος σε πολύ χαµηλά εισοδήµατα ή ακόµα και µηδενικά µέσω των τεκµηρίων ή των 

δαπανών διαβίωσης.  

• Πρέπει να γίνει µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Ο φορολογικός συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ δεν αφήνει κανένα 

περιθώριο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και εποµένως τόνωσης της απασχόλησης. 

Αντιθέτως, αποτελεί κίνητρο για µεταφορά της επιχειρηµατικής έδρας, για λόγους 

ανταγωνιστικότητας αλλά και επιβίωσης, σε γειτονικές µας χώρες που µάλιστα ανήκουν 

στην Ε.Ε. 

• Κατάργηση ή σηµαντική µείωση του τέλους επιτηδεύµατος. Σήµερα κερδοφόρες και µη 

επιχειρήσεις, επαγγελµατίες µε ελάχιστους τζίρους ή µε υψηλά εισοδήµατα 

επιβαρύνονται µε ισόποσο αντίστροφα προοδευτικό τέλος επιτηδεύµατος. 

• Αναπροσαρµογή υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ. Λαµβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση που 

έχει διαµορφωθεί στην αγορά των ακινήτων (νέες χαµηλότερες αξίες) αλλά και την 

ύπαρξη δανειακής επιβάρυνσης, θα πρέπει να αναπροσαρµοσθούν οι αντικειµενικές 

αξίες ή να υπάρξει νέο σύστηµα υπολογισµού σε συνδυασµό µε την απόφαση του 

Συµβουλίου της Επικρατείας. 
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• Θα πρέπει να υπάρξει καθολική σταδιακή µείωση των συντελεστών ΦΠΑ 

µεσοπρόθεσµα. Η µείωση του ΦΠΑ εστίασης απέδειξε ότι, χαµηλότεροι συντελεστές 

µπορούν να προκαλέσουν καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

• Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεµατικού για τις παραγωγικές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, µε την προϋπόθεση επανεπένδυσης µέρους των κερδών και αύξησης 

θέσεων απασχόλησης. 

 Σήµερα, αποτελούν επιτακτική ανάγκη η διαχρονική σταθερότητα, η  ευρεία 

συνεκτική και διαφανής φορολογική βάση, η δικαιοσύνη, η πλήρης αναδιάρθρωση των 

φοροελεγκτικών υπηρεσιών και η επικέντρωση σε στοχευµένους ελέγχους, ώστε να 

επιτευχθεί ένα δίκαιο και ορθολογικό φορολογικό σύστηµα που θα οδηγήσει µε τη σειρά του 

στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. 
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