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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει όλους τους τομείς της οικονομίας, μέσω της 

έντονης εξάρτησης από τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Η ψηφιακή οικονομία δημιουργεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αξίας, το οποίο 

προστίθεται στην οικονομία των κρατών, όμως η προστιθέμενη αξία που 

δημιουργείται καταφέρνει να διαφεύγει της ανάλογης φορολόγησης. Ένα σημαντικό 

μερίδιο της προστιθέμενης αξίας της ψηφιακής οικονομίας μετακινείται από τα κράτη 

προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί σε 

φορολογικούς παραδείσους με τεράστιο οικονομικό, φορολογικό και κοινωνικό 

αντίκτυπο.  

Παρόλο που οι περισσότερες ψηφιακές επιχειρήσεις αντλούν τα κέρδη τους 

από τις αναπτυγμένες χώρες και ελέγχονται από κατοίκους αυτών των χωρών, δεν 

πληρώνουν φόρους σε αυτές. Έτσι, η αύξηση της παραγωγικότητας που 

επιτυγχάνεται μέσω της ψηφιακής οικονομίας δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση των 

φορολογικών εσόδων, φαινόμενο που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, το οποίο 

οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη δυσκολία της εθνικής αλλά και της διεθνούς 

φορολογικής νομοθεσίας να συντονιστεί και να καλύψει τα κενά στα επί μέρους 

φορολογικά συστήματα, τα οποία γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης.  

Η παρούσα διπλωματική, καταδεικνύει τα χαρακτηριστικά και τη σημασία της 

ψηφιακής οικονομίας. Επίσης φωτίζει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τις ψηφιακές επιχειρήσεις, ώστε να υποστηριχθεί 

η ανάπτυξη και η απασχόληση.  

Τέλος, επισημαίνει την πολιτικές φοροαποφυγής των πολυεθνικών ψηφιακών 

επιχειρήσεων και τις επείγουσες δράσεις του ΟΟΣΑ/G20 και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την αντιμετώπισή τους.  

Στο προπεριγραφέν πλαίσιο παρατίθενται καίρια θέματα, όπως οι συμβάσεις 

αποφυγής διπλής φορολογίας, η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, η έννοια του 

αντιπροσώπου, τα δικαιώματα, η διάβρωση της φορολογικής βάσης και η μεταφορά 

των φορολογητέων κερδών, η αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, 

η υποκεφαλαιοδότηση, η ενδοομιλική τιμολόγηση, η κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιριών, η έννοια της φοροαποφυγής, οι φορολογικοί παράδεισοι και οι 

εξωχώριες εταιρίες. Αναφορά γίνεται στις επιλογές πολιτικής ΦΠΑ και στην 
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πρόσφατα ενεργοποιηθείσα Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα για τις 

τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Η συνεχόμενη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας δεν θα δημιουργήσει νέες 

δουλειές στις αναπτυγμένες χώρες εκτός κι αν αυτές οι χώρες, μέσω συντονισμένης 

προσπάθειας, καθιερώσουν διεθνείς κανόνες για την οργανωμένη ανάπτυξη των 

τοπικών ψηφιακών επιχειρήσεων και διάδοση των κερδών στην υπόλοιπη οικονομία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή οικονομία, φορολογικοί παράδεισοι, φοροαποφυγή, άμεση 

και έμμεση φορολογία 
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ABSTRACT 

 Digital economy is changing all sectors of the economy through strong 

dependence on digital technologies. 

  Digital economy creates an increasing share value added to the economy of 

states, but this added value escapes from appropriate taxation. A significant share of 

added value of digital economy moves from states to the bank accounts of 

companies that are established in tax havens causing huge economic, fiscal and 

social impact. 

  Although most digital businesses derive their profits from developed 

countries and are controlled by residents of these countries, they do not pay taxes to 

them. So the increase in productivity achieved by digital economy has not led to an 

increase in tax revenue, a phenomenon that has no historical precedent, which is 

primarily due to the difficulty of national and international tax laws to keep pace and 

cover the loopholes in individual tax systems that are exploited. 

  Current thesis shows the characteristics and the importance of digital 

economy. It also displays the effort of European Union to create a favorable 

environment for digital businesses in order to support growth and employment. 

Finally, it highlights tax evasion policies of multinational digital companies and the 

emerging actions of OECD / G20 and European Union to confront them.  

In the aforementioned context key issues are described such as double 

taxation agreements, permanent establishment, representative, royalties, base 

erosion and profit shifting, harmful tax practices, thin capitalization rules, transfer 

pricing, Common Consolidated Corporate Tax Base, tax avoidance, tax havens and 

offshore companies. Reference is made to VAT policy options and the recently 

implemented “Mini One Stop Shop” for telecommunications, broadcasting and 

electronic services. 

  Continuous growth of digital economy will not lead to new jobs in developed 

countries unless these countries, through coordinated effort, establish international 

rules for the organized development of the local digital economy and the 

dissemination of profits in the rest of the economy. 

Keywords: Digital economy, tax havens, tax avoidance, direct and indirect taxation 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικονομία τον 21ο αιώνα αλλάζει μορφή και από παραδοσιακή 

μετατρέπεται σε ψηφιακή. Τα ψηφιακά προϊόντα δεν έχουν υλική υπόσταση, 

χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή, ως 

συνδυασμός δυαδικών ψηφίων. Η ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων έχει τον ίδιο 

επαναστατικό αντίκτυπο με τον εξηλεκτρισμό και την ανάπτυξη των μεταφορικών 

δικτύων πριν έναν αιώνα. Η ψηφιακή οικονομία, μέσω ισχυρής χρηματοδότησης 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, μπόρεσε να αναπτυχθεί με καταιγιστικό ρυθμό και μέσα 

σε λίγα χρόνια να πετύχει κεφαλαιοποιήσεις παρόμοιες με εταιρίες που είχαν ύπαρξη 

για δεκαετίες ή και μερικούς αιώνες. Τρανταχτό παράδειγμα η Apple όπου στις 22 

Μαΐου 2015 είχε κεφαλαιοποίηση 763.57 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η Exxon-

Mobil 361.75 δισεκατομμύρια δολάρια. (ycharts.com, 2015) 

Η ψηφιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών διευκολύνει την αύξηση 

της κινητικότητα των επιχειρήσεων. Καθοριστικό είναι το φαινόμενο δικτύου κατά το 

οποίο η αξία ενός αγαθού ή υπηρεσίας αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

ατόμων που κατέχουν το συγκεκριμένο αγαθό ή χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει τη χρήση πληροφοριών σε τέτοια έκταση που 

επιτυγχάνει να ικανοποιεί ακόμα και τις μεμονωμένες ανάγκες κάθε πελάτη. 

Προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες για καινοτομία, δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει το κόστος για τις μικρού και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στην ΕΕ. Η ψηφιοποίηση συντελεί στην δημιουργία 

απλών, σταθερών και προβλέψιμων φορολογικών κανόνων και προσφέρει τα μέσα 

για την αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τη 

μείωση του διοικητικού κόστους και του κόστους διοικητικής εκτέλεσης.  

Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα καθιστά εφικτή τη συλλογή των 

φορολογικών εσόδων και ενισχύει την απόφαση λήψης επιχειρηματικού ρίσκου, ενώ 

διέπεται από τις αρχές της απλότητας, της σταθερότητας και της ουδετερότητας.  

Οι ψηφιακές επιχειρήσεις σωστό είναι να υφίστανται την ίδια φορολογική 

μεταχείριση, όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις. Η διεθνής φορολογία οφείλει να 

διέπεται από τις αρχές της οικονομικής αποδοτικότητας, διανεμητικής δικαιοσύνης,  

αποτελεσματικότητας στη φορολογική διοίκηση και της φορολογικής ουδετερότητας. 

Αναφορικά με το ΦΠΑ, υπάρχει γενική συναίνεση ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
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αρχή του προορισμού, δηλαδή η φορολόγηση στον τόπο της κατανάλωσης σε όλα τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες. Η εφαρμογή από το 2015 του νέου κανόνα του τόπου 

παροχής και της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας, αποτελεί την αρχή για μία 

ευρύτερη Μονοαπευθυντική Θυρίδα, ώστε να ενσωματωθούν όλες οι προμήθειες 

αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές, με σκοπό τη διασφάλιση 

ισότιμων όρων μεταξύ προμηθευτών εντός και εκτός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, 

με ταυτόχρονη αποφυγή επιβολής διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις.  

Η αυξανόμενη κινητικότητα, βασικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής 

οικονομίας, αποτελεί πρόβλημα για την άμεση φορολογία στα φορολογικά 

συστήματα. H πλειονότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποφεύγει τη φορολογία, 

γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισής του φαινομένου από 

τον ΟΟΣΑ και των G20 μέσω της αναθεώρησης των κανόνων για την Διάβρωση της 

Φορολογικής Βάσης (Base Erosion) και την Μετατόπιση των Φορολογητέων Κερδών 

(Profit Shifting)- BEPS, την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών 

και το συντονισμό των φορολογικών συστημάτων, αποτρέποντας την εκμετάλλευση 

των αναντιστοιχιών στα διεθνή φορολογικά συστήματα. Η ΕΕ, στη γραμμή των 

αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας («ομάδα Primarolo» για τη φορολογία των 

επιχειρήσεων), επιδιώκει τη δημιουργία φορολογικού περιβάλλοντος που να ευνοεί 

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτρέποντας όμως τις ειδικές συμφωνίες των 

κρατών μελών  με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

Στα πλαίσια διεθνούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας, οι χώρες καλούνται να 

αποκαλύπτουν μεταξύ τους σχετικές πληροφορίες και να εφαρμόσουν μέτρα κατά της 

φοροαποφυγής μέσω των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιριών (CFC), ώστε να 

αποτρέπεται η αποφυγή ή η αναβολή φορολόγησης των εγχώριων νομικών ή φυσικών 

προσώπων με τη μεταφορά των εσόδων τους σε θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται 

σε χώρες με χαμηλή φορολογία. Στις διαπραγματεύσεις για διμερείς φορολογικές 

συνθήκες, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη πως αυτές μπορούν 

να τύχουν καταχρηστικής εφαρμογής και να προνοούν για σχετικά αντίμετρα.  

   Η ευρωπαϊκή εναρμόνιση του ΦΠΑ και το αυξανόμενο δίκτυο διμερών 

φορολογικών συνθηκών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των κερδών 

συνέδεσαν τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων σε ένα νομικό πλαίσιο που είναι 

αδύνατον για κάποια χώρα να αλλάξει από μόνη της. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας και τους κανόνες για τη φορολογία των 

νομικών προσώπων τυγχάνουν οικονομικής εκμετάλλευσης εκ μέρους των 
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πολυεθνικών εις βάρος των εθνικών φορολογιών. Ο ΟΟΣΑ σχεδίασε ένα μοντέλο 

φορολογικής συνθήκης για να βοηθήσει τις χώρες που θέλουν να υπογράψουν 

διμερείς συνθήκες για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Έχει προσαρτήσει 

ερμηνευτικά σχόλια στο μοντέλο, τα οποία ενημερώνονται περιοδικά και τα οποία 

εξηγούν το νόημα και τον σκοπό των συνθηκών.  

Οι εταιρίες της ψηφιακής οικονομίας δραστηριοποιούνται κυρίως στην 

βιομηχανική παραγωγή εξοπλισμού πληροφορικής και στην παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που όμως αγγίζουν το σύνολο των παραγωγικών 

κλάδων μιας οικονομίας. 

Κατά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας εισπράττεται φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φορολογία του επιχειρηματικού κεφαλαίου, 

φορολογία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως έρευνα και ανάπτυξη (έκπτωση 

φόρου για την έρευνα, φορολογικό καθεστώς νέων καινοτόμων επιχειρήσεων) και 

ειδικών φόρων, όπως αυτοί που εισπράττονται επί των τηλεπικοινωνιακών φορέων. 

 

ΣΧΗΜΑ 1. Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
(Πηγή: Malecki and Mariset (2008) σε Στειακάκη, 2013) 

 

 

1.1. ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ KONDRATIEFF 

Η εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας καταδεικνύει τη σχέση της οικονομικής 

δραστηριότητας με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών μέσω των κύκλων 

Kondratieff. Τα κύματα Kondratiev – που ονομάζονται επίσης και Μακροκύκλοι, 

μεγάλα κύματα ή κύματα- Κ- περιγράφονται ως συμμετρικοί, τύπου ημιτονοειδείς, 
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κύκλοι της σύγχρονης (καπιταλιστικής) παγκόσμιας οικονομίας. Οι κύκλοι αυτοί, το 

διάστημα των οποίων κυμαίνεται από περίπου σαράντα με εξήντα χρόνια, με μέσο 

όρο τα πενήντα, αποτελούνται από εναλλασσόμενες περιόδους υψηλής ανάπτυξης και 

περιόδους χαμηλής ανάπτυξης. Ο ρωσικής καταγωγής οικονομολόγος Nikolai 

Κondratiev ή Kondratieff (1892-1938), ήταν ο πρώτος που έφερε τις παρατηρήσεις 

αυτές στο διεθνές προσκήνιο στο βιβλίο του «The Major Economic Cycles» (1925), 

παράλληλα με άλλα έργα που γράφτηκαν κατά την ίδια δεκαετία. Δύο Ολλανδοί 

οικονομολόγοι, ο Jacob van Gelderen και ο Samuel de Wolff, είχαν διαφωνήσει 

σχετικά με την ύπαρξη κύκλων διάρκειας από 50 έως 60 χρόνια, το 1913. Ο 

Kondratieff πίστευε πως οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης  απέναντι στα καθημερινά 

γεγονότα σχετίζονται με την κίνηση των τιμών και τις διακυμάνσεις της οικονομίας  

ώστε να δημιουργούνται επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε μακρά χρονική περίοδο. 

Οι οπαδοί του διαίρεσαν το κύμα Kondratiev σε τέσσερις «εποχές», δηλαδή, 

την Άνοιξη Kondratiev (βελτίωση) και το Καλοκαίρι (ευημερία) της ανοδικής 

περιόδου καθώς επίσης το Φθινόπωρο Kondratiev (κάμψη) και το Χειμώνα (ύφεση) 

της πτωτικής περιόδου. Η ύπαρξη του κύκλου είναι πιο εμφανής στο διεθνές επίπεδο 

παραγωγής παρά στις επιμέρους εθνικές οικονομίες. Επηρεάζει όλους τους τομείς της 

οικονομίας και αφορά κυρίως την παραγωγή και όχι τις τιμές (αν και ο Kondratieff 

είχε κάνει παρατηρήσεις εστιάζοντας περισσότερο στις τιμές, στον πληθωρισμό και 

στα επιτόκια). Σύμφωνα με τον Kondratieff, η ανοδική φάση χαρακτηρίζεται από την 

αύξηση των τιμών και τα χαμηλά επιτόκια, ενώ η καθοδική φάση από μείωση των 

τιμών και υψηλά επιτόκια (Μαυρίδου, 2012). 

Αναγνωρίζονται πέντε (5) κύκλοι με τον 1ο κύκλο: ανοδικό κύμα από 1790 

έως 1815 (τέλος των Ναπολεόντειων πολέμων) και καθοδικό κύμα από 1815 έως 

1849 να προσδιορίζεται στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση που αφορούσε κυρίως 

την επεξεργασία του βαμβακιού και την χρήση των μηχανών κλωστικής ύφανσης, με 

επίκεντρο τη Μεγάλη Βρετανία. Ο 2ος κύκλος: ανοδικό κύμα από 1849 έως 1873 

(χρηματιστηριακή κρίση με σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων σε Αυστρία, 

Γερμανία Αγγλία, ΗΠΑ)  και καθοδικό κύμα από 1873 έως 1896 να ταυτίζεται με την 

2η Βιομηχανική Επανάσταση -εποχή του ατμού, των σιδηροδρόμων, της ναυτιλίας, 

της βαριάς βιομηχανίας, του σιδήρου και του χάλυβα κλπ με επίκεντρο την Γερμανία 

και τις ΗΠΑ. Ο 3ος κύκλος: ανοδικό κύμα από το 1896 έως το 1929 (κατάρρευση της 

οικονομικής φούσκας της γης στην Αμερική και του χρηματιστηρίου) και καθοδικό 

κύμα: από 1929 έως 1945 ταυτίζεται με την 3η βιομηχανική επανάσταση -
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πετροχημικά, κινητήρας εσωτερικής καύσης, ηλεκτροδότηση κλπ με επίκεντρο την 

Γερμανία και τις ΗΠΑ. Ο 4ος κύκλος: ανοδικό κύμα από το 1945 έως το 1970 

(σύγκρουση στην Ινδοκίνα και πετρελαϊκή κρίση του 1970)  και ανοδικό κύμα από 

1970 έως το 1987 ταυτίζεται με την χρήση του πετρελαίου, των αυτοκινήτων και της 

μαζικής παραγωγής, καταναλωτικά αγαθά, ηλεκτρονικά κλπ με επίκεντρο τις χώρες 

του ΟΟΣΑ, τη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. Ο 5ος κύκλος: 

ανοδικό κύμα από το 1987 έως το 2006 και καθοδικό από το 2006 έως το 2027 

ταυτίζεται με την ανάπτυξη των ΤΠΕ, του διαδικτύου, της μικροηλεκτρονικής, της 

ασύρματης τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας με επίκεντρο την Κίνα, Ινδία, 

Βραζιλία, Νότιο Αφρική. (Στειακάκης, 2013). Οι Φερνάν Μπρωντέλ, Ιμμάνουελ 

Βαλερστάϊν και Τζοβάνι Αρίγκι θα επεκτείνουν τους κύκλους Κοντράτιεφ και στους 

προγενέστερους αιώνες, σημειώνοντας ότι σε κάθε νέο κύκλο η προηγούμενη χώρα 

πυρήνας μεταβάλλεται στον χρηματοδότη της νέας χώρας πυρήνα. 

Σήμερα, βρισκόμαστε μεταξύ της φάσης της Κρίσης και την αρχή της φάσης 

Βελτίωσης και επομένως βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο όπου γεννιούνται οι νέες 

καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες, οι οποίες θα χτίσουν τον επόμενο κύκλο, ο οποίος 

ίσως να σχετίζεται με την οικονομία της γνώσης μέσω των πληροφοριών του 

διαδικτύου και ίσως την χρήση αυτών των πληροφοριών για λήψη αποφάσεων εκ 

μέρους των υπολογιστών.  

 

Γράφημα 1. Οι κύκλοι Kondratieff 
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1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τα χαρακτηριστικά και τις 

προκλήσεις στην Ψηφιακή Οικονομία. Εξετάζει το ψηφιακό περιβάλλον στην 

Ευρώπη, παραθέτει τη διεθνή και εθνική φορολογία και εστιάζει στην προσπάθεια 

που καταβάλλεται για τη σύλληψη της διαφυγούσας φορολογητέας ύλης μέσω της 

φοροαποφυγής.  

Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς αυξάνεται ο βαθμός 

διείσδυσης του διαδικτύου στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των ευρωπαίων. 

Όσο όμως μεγαλώνει ο αριθμός των ψηφιακών επιχειρήσεων και των ψηφιακών 

συναλλαγών, σε συνδυασμό με την αναζήτηση φορολογικών πόρων λόγω της 

υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, τόσο αναγκαία καθίσταται η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που ανακύπτουν με προεξέχουσα την φοροαποφυγή που μέχρι 

πρότινος γινόταν αποδεκτή εκ μέρους των κυβερνήσεων στα πλαίσια των 

παράπλευρων ωφελημάτων (αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ, δημιουργίας θέσεων 

εργασίας) αλλά και στα πλαίσια της διεθνούς ισορροπίας. Η παρούσα διπλωματική 

εργασία αποπειράται να παρουσιάσει την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας στο 

πλαίσιο κυρίως της Ευρωπαϊκή Ένωσης, δίνοντας έμφαση στα φορολογικά 

προβλήματα που δημιουργούνται και τις νομοθετικές προσπάθειες που γίνονται για 

την αντιμετώπισή τους.  

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει τη σημασία 

της ψηφιακής οικονομίας και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη 

φορολόγηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ψηφιακής 

οικονομίας.  

Πρώτος στόχος είναι να προβάλει τις ενέργειες που γίνονται ώστε η ψηφιακή 

επανάσταση να γίνει γρήγορα αντικείμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης από τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε με τελικό στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Δεύτερος στόχος είναι να επισημανθούν τα σημεία που χρήζουν, σε 

Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, νομοθετικής αντιμετώπισης ώστε άμεσα να ληφθούν 

αντίμετρα στις πολιτικές που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές εταιρίες (πολλές εκ των 

οποίων σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία), για να φοροαποφεύγουν. 
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 Επιμέρους στόχοι είναι η διερεύνηση : 

-  των χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας, 

- των ενεργειών που γίνονται εντός ΕΕ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας 

-  της νομοθεσίας στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή φορολογία 

- του ισχύοντος πλαισίου ως προς τους άμεσους και έμμεσους φόρους στην 

ψηφιακή οικονομία. 

- της έκτασης των προβλημάτων της φοροαποφυγής 

- των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής 

  

1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η διπλωματική εργασία:  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή και τα κύματα Kondratieff, 

επισημαίνεται η σημαντικότητα του θέματος που εξετάζεται ο σκοπός της παρούσας 

εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την 

ψηφιακή οικονομία.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα διπλωματική εργασία. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζονται η έννοια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες στη 

ψηφιακή οικονομία, η ενιαία ψηφιακή αγορά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το ψηφιακό θεματολόγιο, οι ψηφιακές προκλήσεις για την 

ΕΕ, οι απαιτήσεις σε υποδομές θεσμικού/φορολογικού πλαισίου, η αλλαγή 

νοοτροπίας που απαιτείται ιδίως στην εκπαίδευση και το ψηφιακό προφίλ της 

Ελλάδας, σύμφωνα με συγκριτικά δεδομένα έρευνας μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ, που δημοσιεύτηκε το 2015 . 

Η διεθνής φορολογία στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί το αντικείμενο 

μελέτης του πέμπτου κεφαλαίου, όπου αναπτύσσονται θέματα όπως οι αρχές της 

φορολογίας, η άμεση φορολογία και το σχέδιο των G20 και ΟΟΣΑ για τη διάβρωση 

της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των φορολογητέων κερδών. 
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Το έκτο κεφάλαιο εστιάζει στις επιλογές πολιτικής ΦΠΑ και εξετάζει τις 

οικονομικές συναλλαγές Β2Β και Β2C, τους συντελεστές ΦΠΑ και την αρχή του 

προορισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με το έβδομο κεφάλαιο και την παράθεση 

των συμπερασμάτων της εργασίας, τους περιορισμούς που υπήρξαν και προτάσεις για 

περαιτέρω ανάπτυξη και διερεύνηση του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η σύνοψη της οικονομικής βιβλιογραφίας σχετικά με την φορολογία των 

ψηφιακών επιχειρήσεων δεν είναι ένα εύκολο έργο, αφού διάφορα επιμέρους 

ζητήματα, τα οποία από μόνα τους θα μπορούσαν να αποτελούν χωριστή μελέτη, 

ενσωματώνονται σε αυτή την διπλωματική εργασία. Πρώτον, η ψηφιακή οικονομία 

εστιάζεται σε επιχειρησιακές στρατηγικές και αλλαγές της αλυσίδας αξίας. Κατά 

δεύτερον, αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της ψηφιακής οικονομίας. Οι οικονομικές 

μελέτες εξετάζουν τη βέλτιστη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας. Στις επόμενες 

παραγράφους παρουσιάζονται πρόσφατα σχετικά οικονομικά άρθρα. 

Αρχικά διερευνάται η βιβλιογραφία σχετικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό. 

Τα δημόσια οικονομικά και οι μελετητές των φορολογικών συστημάτων εξετάζουν 

τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών καθώς η κινητικότητα των επιχειρήσεων και η 

στροφή τους προς τις διεθνείς αγορές έχουν ανοίξει το δρόμο για την βελτιστοποίηση 

του φορολογικού τους οφέλους μέσω του ανταγωνισμού των κυβερνήσεων για την 

προσφορά του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. Η ουσία βρίσκεται πέρα από 

τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα που επικρατούν στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία προσαρμόζονται στα εν λόγω μοντέλα 

φορολογικού ανταγωνισμού. 

Τα φορολογικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από τις 

κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους είναι να γίνουν κατανοητά εντός μιας 

αρκετά κλειστής οικονομίας, όπου η κινητικότητα της εργασίας, του κεφαλαίου, των 

αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ των χωρών είναι περιορισμένη και ανιχνεύσιμη. 

Διάφορα στοιχεία έχουν αναδείξει την ανεπάρκεια των εθνικών φορολογικών 

συστημάτων: η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η πολυεθνική δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των άυλων περιουσιακών στοιχείων, η ψηφιοποίηση των 

αγαθών και των υπηρεσιών κλπ  

Αυτοί οι παράγοντες δείχνουν στον φορολογικό νομοθέτη ότι πρέπει να 

σκέφτεται πέρα από το στενό εθνικό πλαίσιο και να προχωρά στην προσαρμογή των 

φορολογικών συστημάτων στο πλαίσιο της αναγκαίας διεθνούς φορολογικής 

συνεργασίας. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν τους φορολογικούς τους 
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στόχους όταν λειτουργούν ανεξάρτητα καθόσον τα φορολογικά συστήματα έχουν 

καταστεί αλληλένδετα. Πράγματι, οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τη 

φορολογική βελτιστοποίηση των πολυεθνικών εταιριών μέσω της μεταφοράς της 

έδρας τους ή των θυγατρικών τους σε χώρες όπου η φορολογία είναι χαμηλή έως 

ανύπαρκτη και μέσω της εκμετάλλευσης των συμβάσεων αποφυγής διπλής 

φορολογίας και των φορολογικών αντιφάσεων μεταξύ των συστημάτων των 

συμβεβλημένων χωρών που καταλήγουν σε διπλή μη φορολόγηση. 

Εξαιτίας των αυξανόμενων πολιτικών θεμάτων που επηρεάζονται από το 

διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό, υπήρξε δραστική αύξηση των μελετών ως προς τα 

δημόσια οικονομικά. Ενώ η θεωρητική βιβλιογραφία σχετικά με το φορολογικό 

ανταγωνισμό αναπτύσσει τα μοντέλα των Zodrow και Mieszkowski (1986) και 

Wilson (1986) (ZMW μοντέλο), η βιβλιογραφία για το φορολογικό ανταγωνισμό και 

την ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι πολύ σπάνια και δεν υπάρχει αναφορά σε 

κάποιο μοντέλο. 

Το φορολογικό σύστημα διαφοροποιεί τους έμμεσους φόρους επί της 

κατανάλωσης (με το ΦΠΑ να είναι ο πιο γνωστός) από τους άμεσους φόρους επί του 

εισοδήματος που παράγουν οι οικονομικοί παράγοντες (εργασία, κεφάλαιο) και ιδίως 

τους εταιρικούς φόρους. Η οικονομική θεωρία συμφωνεί με την αντίληψη ότι, λόγω 

της κινητικότητας των κεφαλαίων, ο φόρος εισοδήματος κεφαλαίου δημιουργεί 

συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, ώστε να καθίσταται πιο κερδοφόρα η 

χώρα που θα προσφέρει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, προσελκύοντας 

άμεσες ξένες επενδύσεις. Με την αύξηση της κινητικότητας των κεφαλαίων και την 

ανάπτυξη των πολυεθνικών, οι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος και κεφαλαίου 

συγκλίνουν προς τα κάτω (Auerbach και Feldstein, 2002). Εκτός από το θέμα του 

φορολογικού ανταγωνισμού, όταν η φορολογική βάση είναι εύκολα μετακινήσιμη, η 

διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γίνεται αιτία πολλών προβλημάτων.  

Ο φόρος επί της κατανάλωσης (φόρος επί των πωλήσεων στις ΗΠΑ, ο ΦΠΑ 

στην Ευρώπη) εισήχθη όταν το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου στηρίχθηκε 

σε υλικά αγαθά που καταναλώνονται τοπικά. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και στη συνέχεια, σε μεγαλύτερο βαθμό, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έχει 

καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό των συναλλαγών, τον διαχωρισμό 

προμηθευτή –καταναλωτή αλλά και του τόπου που γίνεται η κατανάλωση των 

αγαθών ή υπηρεσιών. Η ανάλυση των φόρων κατανάλωσης διαφοροποιεί την 

φορολόγηση με βάση την αρχή του προορισμού σε σχέση με την φορολόγηση με 
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βάση την αρχή της προέλευσης. Σύμφωνα με την αρχή του προορισμού, ισχύει ο 

φορολογικός συντελεστής της χώρας του καταναλωτή, ενώ σύμφωνα με την αρχή της 

προέλευσης, ισχύει ο φορολογικός συντελεστής της χώρας του παραγωγού. Είναι 

αναγκαίο επίσης να διευκρινιστεί εάν ο καταναλωτής είναι ο τελικός καταναλωτής ή 

μια ενδιάμεση εταιρεία (Ligthart, 2004). 

Από τον Ιανουάριο του 2015, η αρχή του προορισμού εφαρμόζεται σταδιακά 

στην ΕΕ. Ο ΦΠΑ στην Ευρώπη εναλλάσσεται μεταξύ της αρχής της χώρας 

καταγωγής και της αρχής της χώρας προορισμού. Δεδομένου ότι και οι δύο αρχές 

φέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν εφαρμόσει 

διαφορετικές λύσεις. Το κύριο πλεονέκτημα της αρχής του προορισμού είναι ότι δεν 

έχει σημασία ο τόπος καταγωγής του αγαθού (τοπική παραγωγή ή εισαγωγή), 

καθόσον εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ και έτσι οι τιμές εισαγόμενων και 

τοπικών προϊόντων εξισώνονται όταν φτάνουν στον καταναλωτή. Η αρχή του 

προορισμού είναι αποτελεσματική (Diamond και Mirrlees, 1971) δεδομένου ότι, 

ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής, οι εταιρείες λαμβάνουν την ίδια τιμή προ 

φόρων και εξισορροπούν το οριακό κόστος τους σε αυτή την τιμή.  

Το κύριο μειονέκτημα, όταν υπάρχουν σύνορα, είναι η δυσκολία εντοπισμού 

των συναλλαγών και ο καθορισμός του τόπου κατανάλωσης. Η διέλευση των 

συνόρων είναι δύσκολο να εντοπιστεί, ενώ η τοποθεσία της εταιρείας δεν 

προσδιορίζεται εύκολα. Ως προς το τελευταίο συνηγορεί η αρχή με βάση την 

προέλευση. Ωστόσο, αυτή η αρχή προκαλεί τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των 

χωρών: αν μια χώρα έχει χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, δίνει στις επιχειρήσεις της ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εξαγωγές. Επομένως, η εφαρμογή της αρχής της 

χώρας προέλευσης ενθαρρύνει τις εταιρίες να εντοπίσουν τις χώρες με το χαμηλότερο 

φορολογικό συντελεστή κατανάλωσης που οδηγεί σε φορολογικό ανταγωνισμό 

μεταξύ των χωρών προς όφελος του μειοδότη. Ως εκ τούτου, όλες οι χώρες 

μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον στην εφαρμογή χαμηλότερου φορολογικού 

συντελεστή σε σχέση με τους γείτονές τους.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προβάλει πιo κοντά στην προ-ψηφιακή οικονομία 

και σχετίζεται με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Το εμπόριο αγαθών μέσω online 

πλατφόρμων δεν αφορά συγκεκριμένα αγαθά παρόλο που οι δύο κατηγορίες 

κορυφαίων αγαθών πώλησης στο eBay είναι αντίκες και ρούχα. Το επιχειρηματικό 

μοντέλο με τις e-πλατφόρμες δεν βασίζεται στη χρήση των προσωπικών δεδομένων, 

ούτε σε ένα διαφημιστικό μοντέλο. Η αγορά δεν είναι διπλής κατεύθυνσης, αλλά 
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είναι πιο κοντά σε ένα μοντέλο προμηθευτή / διανομέα / καταναλωτή. Αν τα 

εμπορεύσιμα αγαθά δεν είναι απτά, η παραδοσιακή φορολογία και ο ΦΠΑ μπορεί να 

εφαρμοστούν θεωρητικά. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζητήματα, όπως η πώληση των 

υπηρεσιών.  

Η οικονομική βιβλιογραφία ασχολήθηκε επίσης με το φόρο κατανάλωσης 

ηλεκτρονικού εμπορίου λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος της είσπραξης 

αυτών των φόρων. Ο Keen (2002), για παράδειγμα, προτείνει να υπάρχει απαλλαγή 

απ’ όλους τους φόρους κατανάλωσης που θα ξεπερνούσαν ένα συγκεκριμένο όριο 

διοικητικού κόστους, όπου η είσπραξη και ο έλεγχος των φόρων θα υπερβαίνει το 

ποσό του φόρου εισοδήματος.  

Στην πράξη, η χρήση του Διαδικτύου θέτει το ερώτημα της ιχνηλασιμότητας 

των συναλλαγών. Η ψηφιοποίηση βοηθά στην ιχνηλασιμότητα της εμπορικής 

συναλλαγής η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος ΦΠΑ. Η ίδια η αρχή της φορολόγησης της κατανάλωσης στο Διαδίκτυο 

έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων στην δεκαετία του 90 (Varian, 

2000). Πράγματι, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί μεταξύ των e-πωλητών και το 

παραδοσιακό εμπόριο, όπου το δεύτερο πληρώνει πραγματικούς φόρους ενώ το 

πρώτο τους αποφεύγει, αν και όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη. Αυτή η στρέβλωση 

του φόρου καθιστά το φόρο κατανάλωσης μάλλον ανεπαρκή (Goolsbee, 2000).  

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συγγραφείς έχουν ταχθεί υπέρ της 

απαλλαγής της φορολογίας του διαδικτύου υποστηρίζοντας ότι το διαδίκτυο είναι μια 

νέα βιομηχανία, που ξεκινά με θετικές εξωτερικές επιδράσεις. Αλλά ο Zoodrow 

(2003) δείχνει ότι αυτές οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις του διαδικτύου για το 

εμπόριο και τις εξαγωγές, είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρές. 

 Μερικοί συγγραφείς προτείνουν ο φόρος κατανάλωσης να συλλέγεται όχι 

από την εταιρεία που πραγματοποιεί την πώληση, αλλά από τους μεσάζοντες οι 

οποίοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και τους αναγνωρίζουν οι 

κυβερνήσεις. Για παράδειγμα ο McLure (2000) υποστηρίζει ότι οι τράπεζες θα πρέπει 

να συλλέξουν τον εν λόγω ΦΠΑ, ενώ οι Seote και Kamp (1996) υποστηρίζουν ότι θα 

πρέπει να γίνει από τους παρόχους πρόσβασης. Οι δύο αυτές λύσεις, παρά την εύκολη 

εφαρμογή τους, εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση στα 

δεδομένα και την ουδετερότητα στο διαδίκτυο. 

Ο φορολογικός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των χωρών στην 

περίπτωση της έμμεσης φορολογίας, είναι μία διαδικασία, που συνοψίζεται από το 
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μοντέλο των Kanbur και Keen (1993) (τυποποιήθηκε από το Nielsen, 2001). Η πολύ 

πλούσια οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με τις διακυμάνσεις αυτών των πρώτων 

μοντέλων έχει συνοψιστεί από τους Keen και Konrad (2012). Το κύριο ζήτημα είναι η 

πίεση που ασκείται από τους καταναλωτές οι οποίοι διασχίζουν τα σύνορα για να 

αγοράσουν από τις γειτονικές χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από 

εκείνον που εφαρμόζεται από την δική τους κυβέρνηση. Από αυτή την άποψη, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μοιάζει με διασυνοριακά ψώνια. Μία από τις ελάχιστες μελέτες 

αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ του φορολογικού ανταγωνισμού και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι του Agrawal (2013), ο οποίος ποσοτικοποιεί τον 

αντίκτυπο της διείσδυσης του Διαδικτύου στους φορολογικούς συντελεστές. Η 

ακαδημαϊκή οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον 

τρόπο φορολόγησής του παραμένει σχετικά σπάνια. Είναι κυρίως εμπειρική και 

επικεντρώνεται στην εκτίμηση της ελαστικότητας της ζήτησης στο διαδίκτυο (Einav 

et al, 2013; Goolsbee, Lovenheim και Slemrod, 2010; Goolsbee, 2000). 

Τέλος, ένα ακόμα θέμα που αφορά την ψηφιακή οικονομία είναι οι εταιρικοί 

φόροι. Ο εταιρικός φόρος, αν και είναι αρκετά εύκολο να σχεδιαστεί σε μια δεδομένη 

οικονομία, όντως φέρει δυσκολίες στην περίπτωση των πολυεθνικών που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες (Devereux και Griffith, 1998). Βασικά, 

βασίζεται στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης: εάν μια επιχείρηση διαθέτει 

μόνιμη εγκατάσταση σε μια χώρα, θα εφαρμοστεί ο φορολογικός συντελεστής αυτής 

της χώρας αλλά και οι διακρατικές συμφωνίες που αυτή υπέγραψε, που αποτρέπουν 

την διπλή φορολόγηση μιας εταιρείας και από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες, την 

πρώτη (όπου η εταιρεία είναι εγκατεστημένη) και τη δεύτερη (όπου βρίσκεται η 

μητρική εταιρεία και οι μέτοχοι). 

Πράγματι, για μια πολυεθνική εταιρία με πολλές θυγατρικές σε διάφορες 

χώρες - που ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες, ενδιάμεσες καταναλώσεις ή 

πατέντες - είναι δύσκολο να καθοριστεί σε ποια θυγατρική, δηλαδή σε ποια χώρα, 

εντοπίζεται το παραγόμενο κέρδος. Για παράδειγμα, όταν μία πολυεθνική εταιρία που 

ανήκει σε αμερικανούς, παράγει μέσω θυγατρικής της εταιρείας στην Κίνα, τα 

προϊόντα που καταναλώνονται στη Γαλλία, δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί σε ποια 

από τις τρεις χώρες, και μέσω ποιού φόρου, θα ήταν αποτελεσματικότερη η 

φορολόγηση της δραστηριότητας (Mirrlees et al., 2010). Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

που τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας είναι συμπληρωματικά και ως 

εκ τούτου απαραίτητα για την παραγωγή. Για παράδειγμα για ένα κρασί που 



 
 

25 
 

παράγεται σε αμπελώνες στην Αλγερία, αποθηκεύεται σε αυστραλιανά κελάρια, αλλά 

καταναλώνεται μόνο στη Γαλλία, είναι δύσκολο να πούμε ποια χώρα είναι η πηγή 

κέρδους της επιχείρησης και ως εκ τούτου ποια χώρα μπορεί να φορολογήσει το 

κέρδος της επιχείρησης. 

Τέτοια προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα στις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι 

συναλλαγές μεταξύ των θυγατρικών μιας εταιρείας, επιτρέπουν στην πολυεθνική 

εταιρία να προχωρά σε διαμοιρασμό των κερδών κάθε μιας από τις διάφορες 

θυγατρικές της: για παράδειγμα, αν μια θυγατρική Α της χώρας Α αγοράζει 

ενδιάμεσα αγαθά από τη θυγατρική Β μιας χώρας Β, η πολυεθνική επιλέγει να 

εμφανίσει κέρδη στη θυγατρική Α με καθορισμό των τιμών των συναλλαγών σε 

αρκετά υψηλά επίπεδα για να εμφανιστούν απώλειες από την τιμολόγηση των 

εσωτερικών αυτών συναλλαγών σε υψηλή τιμή. Οι τιμές συναλλάγματος μεταξύ των 

θυγατρικών δεν επηρεάζουν καθόλου το συνολικό κέρδος της πολυεθνικής αλλά μόνο 

το κέρδος που εμφανίζεται σε κάθε θυγατρική. «Τιμές μεταβίβασης», είναι οι τιμές 

των αγαθών και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται μεταξύ των θυγατρικών των 

διαφόρων χωρών, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων 

κερδών σε κάθε χώρα. Οι κυβερνήσεις αξιολογούν αυτές τις τιμές μεταβίβασης 

σύμφωνα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, ο οποίος στηρίζεται στον 

υπολογισμό αυτών μετά από σύγκριση της τιμής αγοράς με μια παρόμοια συναλλαγή 

μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Πέρα από τη δυσκολία μιας τέτοιας εκτίμησης 

αναφορικά με την τιμή σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού για την αγορά 

ανταλλασσόμενων παραδοσιακών προϊόντων, δεν υπάρχει και ισοδύναμο σε αυτές τις 

μεταφορές στις αγορές για συγκεκριμένα αγαθά, όπως τα εμπορικά σήματα ή τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Όταν οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε πολυεθνικές 

εταιρείες, γίνεται σίγουρα με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του 

εξωτερικού εμπορίου και ως εκ τούτου, υπολογίζουν τις τιμές μεταβίβασης 

αλλοιώνοντας (υπερεκτιμώντας) αυτές. Με την αύξηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, που κατέχει μία ψηφιακή επιχείρηση η έννοια της «τιμή μεταβίβασης» 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί. 

Οι πολυεθνικές εταιρίες κάνουν χρήση των διαφορετικών φορολογικών 

καθεστώτων των χωρών στις οποίες εδρεύουν, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό 

ποσό των φόρων που καταβάλλουν. Εκμεταλλεύονται (1) τις διαφορές στο 

φορολογικό συντελεστή μεταξύ των χωρών, και (2) τις διαφορές της φορολογικής 

βάσης (εισόδημα, περιουσία, δαπάνη) μεταξύ των χωρών. 
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 Η πρώτη στρατηγική είναι εφικτή, διότι μία πολυεθνική μπορεί εν μέρει να 

ελέγξει την τοποθεσία της φορολογητέας βάσης. Στη θεωρία, η φορολογητέα βάση σε 

μια χώρα θα πρέπει να συμπίπτει με τη δημιουργία αξίας σε αυτή τη χώρα. Στην 

πραγματικότητα, μια πολυεθνική μπορεί να επιλέξει εν μέρει την κατανομή της 

πελατειακής βάσης της, με την κατανομή όλων των δραστηριοτήτων της, μεταξύ των 

διαφόρων χωρών. Η δημιουργία αξίας σε μια χώρα δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί: η 

τοποθεσία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένη, 

που σημαίνει ότι η παραγωγή σε μια χώρα Α, μιας οντότητας που ανήκει σε μία 

πολυεθνική της οποίας η έδρα βρίσκεται σε χώρα Β, δεν υποβάλλεται κατ 'ανάγκην 

στο φορολογικό καθεστώς της χώρας Α. Από τη μία πλευρά, η ίδια η φορολογική 

βάση, ως ένα βαθμό, είναι εύκολα μετακινούμενη ως προς την τοποθεσία. Από την 

άλλη πλευρά, η φορολογική βάση μπορεί να μετατοπιστεί, με τη λογιστική έννοια του 

όρου, μέσω του συστήματος των τιμών μεταβίβασης.  

Οι δύο αυτές διαστάσεις φαίνονται ξεκάθαρα στην περίπτωση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι Dischinger και Riedel (2011) παρατηρούν ότι αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία συχνά φορολογούνται με χαμηλούς συντελεστές. Πρώτον, η 

τοποθέτηση των στοιχείων αυτών στις χώρες με χαμηλή φορολογία είναι πιο εύκολη. 

Οι φορείς-οντότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αυτές τις 

χώρες πωλούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις άδειες σε φορείς σε χώρες με 

υψηλότερη φορολογία και σε αντάλλαγμα, λαμβάνουν "δικαιώματα". Η φορολογική 

βάση των επιχειρήσεων μειώνεται σε χώρες με υψηλή φορολογία (μέσω αύξησης του 

κόστους) και κινείται προς τις χώρες με χαμηλή φορολογία (μέσω αύξησης της αξίας 

παραγωγής). Επιπλέον, η τιμολόγηση αυτής της μεταφοράς είναι δύσκολο να 

καθοριστεί για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς δεν υπάρχει ακριβές ισοδύναμο 

στην αγορά. 

Το ίδιο ισχύει και στη μετατόπιση των φορολογητέων κερδών που 

αποδίδονται στις διάφορες οντότητες μιας πολυεθνικής. Η πολυεθνική μπορεί να 

αποφασίσει σχετικά με την κατανομή των κερδών μεταξύ των διαφόρων φορέων της 

κοστολογώντας τη μετατόπιση των ενδιάμεσων αγαθών σε σκιώδεις τιμές. Οι 

οντότητες που βρίσκονται σε χώρες με υψηλή φορολογία εμφανίζονται με 

ελλείμματα, ενώ οι άλλες με πλεονάσματα. Οι χώρες προσπαθούν να περιορίσουν 

αυτές τις ανακατανομές επιβάλλοντας να γίνουν στην τιμή των παρόμοιων εργασιών 

στην αγορά (αρχή του «πλήρους ανταγωνισμού»). 
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Οι Bauer και Langenmayr (2013) αναφέρουν ότι εφόσον οι πολυεθνικές 

εταιρείες επιλέγουν την τοποθεσία εγκατάστασής τους, το σύστημα καθορισμού των 

τιμών μεταβίβασης αφήνει ένα πλεόνασμα στις εταιρείες που θα αποφασίσουν να 

ενταχθούν στο σύστημα. Μία αύξηση των τιμών μεταβίβασης σημαίνει ότι ένα 

μεγαλύτερο μέρος των κερδών της πολυεθνικής φορολογείται με χαμηλό ποσοστό. 

Αυτό δίνει μεγάλο πλεονέκτημα για τις πολυεθνικές σε σύγκριση με τις μη-

ενταγμένες στο σύστημα εταιρείες.  

Η δεύτερη στρατηγική στηρίζεται στις διαφορές της φορολογικής βάσης. Μία 

πολυεθνική μπορεί να μειώσει τον φόρο, ακόμη και αν οι συγκριτικές τιμές μεταξύ 

των όμοιων συναλλαγών είναι ίδιες. Οι πράξεις αυτές ονομάζονται "υβρίδια". Μια 

κατηγορία των υβριδικών πράξεων αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης και αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου. Θεωρητικά, αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μέσω 

του χρέους ή την αύξηση του κεφαλαίου (Egger et al., 2010). Από τη στιγμή που οι 

φορολογικοί συντελεστές μεταξύ των χωρών είναι διαφορετικοί, η πολυεθνική 

εταιρία έχει μια αυστηρή προτίμηση σε μία από τις δύο λύσεις χρηματοδότησης, όπου 

δηλαδή οι επενδύσεις σε χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να 

χρηματοδοτούνται μέσω του χρέους.  

Οι Haufler και Runkel (2011) υποστηρίζουν ότι αυτό είναι που συμβαίνει και 

στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μια διαφορά στη φορολογική μεταχείριση των 

εγχώριων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών, υπέρ των τελευταίων. Όμως, τα όρια 

μεταξύ του χρέους και του κεφαλαίου είναι ασαφή. Έτσι, λόγω των διαφορετικών 

φορολογικών χαρακτηρισμών που δίνουν τα κράτη μέλη στα υβριδικά δάνεια (χρέος 

ή ίδια κεφάλαια), οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

διασυνοριακού υβριδικού δανείου μπορεί να θεωρηθούν ως χρηματοδότηση μέσω 

χρέους σε μια χώρα και ως αύξηση κεφαλαίου σε μια άλλη.  

Εύκολα θα επιλυόταν το πρόβλημα της αποφυγής φορολόγησης των 

πολυεθνικών, αν η φορολογική πολιτική σε μια χώρα εξαρτιόταν από τη φορολογική 

πολιτική που επιλέγεται από άλλες χώρες. Μία χώρα θα απαλλάσσει από φόρο μια 

επιχείρηση που φορολογείται σε άλλη χώρα ή θα την φορολογεί όταν της παρέχεται 

δικαίωμα έκπτωσης ή εξαίρεσης από το φόρο στην άλλη χώρα.  

Ο Johannesen (2014) δίνει ένα παράδειγμα στο οποίο μία χώρα δεν θα 

προχωρούσε σε λήψη μονόπλευρων μέτρων. Η χώρα που αποκλίνει από αυτή την 

κατάσταση θα έβλεπε αύξηση του κόστους κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις που 

επενδύουν εκεί, και στη συνέχεια θα έρχονταν αντιμέτωπο με φυγή κεφαλαίων. Αν 
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υποθέσουμε ότι υπάρχει μια σημαντική κινητικότητα του κεφαλαίου σε σχέση με την 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τότε αυτή η διαφορά στην κινητικότητα θα 

λειτουργούσε εις βάρος των εργαζομένων.  

Οι Haufler και Runkel (2012) μελετούν την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

χωρών όπου μια πολυεθνική, η οποία βρίσκεται σε φορολογικό παράδεισο, προβαίνει 

σε επενδύσεις. Η ασυμμετρία μεταξύ της χρηματοδότησης μέσω του χρέους ή μέσω 

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οδηγεί την πολυεθνική να στραφεί προς το 

χρέος. Ωστόσο, η ΕΕ περιορίζει μια τέτοια επιλογή με την επιβολή ανώτατου ορίου 

στη χρηματοδότηση που βασίζεται στο χρέος («κανόνας της χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης»). Το 2011, η Επιτροπή καθιέρωσε την αρχή της "κοινής βάσης" 

(Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών). Όταν η διαφορά επιτοκίων είναι 

υψηλή μεταξύ των χωρών, το χρέος δεν εκπίπτει του φόρου στις εταιρείες που είναι 

εγκατεστημένες στην Ευρώπη. Η βασική πρόταση είναι η εξής: όσο η πολυεθνική 

εκμεταλλεύεται την διαφορά επιτοκίων μεταξύ των θυγατρικών της τόσο θα 

αυξάνεται η φορολογία για την πολυεθνική.  

Αν δύο χώρες συντονίσουν τους φορολογικούς συντελεστές τους και την 

αναλογία του χρέους / κεφάλαια, θα καθίσταντο αναγκαία η χρηματοδότηση να γίνει 

εξ ολοκλήρου μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πολιτική αυτή δεν αλλάζει 

την ένταση και την κατανομή των επενδύσεων, μόνο μειώνει τη φορολογική βάση. 

Ωστόσο, κάθε ένα από αυτά τα κράτη τείνει να ανέχεται τη χρηματοδότηση του 

χρέους για την προσέλκυση κεφαλαίων στο έδαφός του.  

Από τη δημιουργία τους, οι ψηφιακές επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτημα της 

εύκολης επιλογής- μετακίνησης της έδρας τους παγκοσμίως. Η ψηφιοποίηση εντείνει 

την κινητικότητα των κεφαλαίων, την πολυεθνικοποίηση των δραστηριοτήτων και 

τον κατακερματισμό των τμημάτων της αλυσίδας αξίας σε όλες τις χώρες. Αυτή η 

ακραία κινητικότητα των δραστηριοτήτων αναγκάζει τις κυβερνήσεις να 

επανεξετάσουν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης και των αναγκαίων πόρων, έτσι 

ώστε να περιοριστεί ο φορολογικός ανταγωνισμός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η κατανόηση των φορολογικών 

προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικών με το 

θέμα. Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς (εγχώρια ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία) 

και δευτερογενείς πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, ελληνικές και ξένες. Βασική πηγή 

άντλησης ερευνητικών άρθρων ήταν τo http://www.europarl.europa.eu/ κυρίως για 

την άντληση νομικών πληροφοριών. 

 Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση δευτερογενών 

πληροφοριών ήταν: «παραοικονομία», «ΦΠΑ στη χώρα κατανάλωσης», «ψηφιακή 

οικονομία», «φοροαποφυγή».  

 

http://www.europarl.europa.eu/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Ο όρος Ψηφιακή Οικονομία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο The 

Digital Economy-promise and peril in the age of networked intelligence (1996) του 

Don Tapscott, ο οποίος διερεύνησε το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στις 

επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Κουρουμπέτης, Μπούμπουκας, 

Σαμιώτης, 2001). 

Ψηφιακή οικονομία είναι η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, εφαρμογές) και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι 

επιπτώσεις της σε όλες τις πτυχές της οικονομίας (μίκρο και μάκρο επίπεδο). (Atkinson 

& McKay, 2007). Λόγω της ευρείας εξάπλωσής της στο σύνολο της οικονομίας, δεν 

είναι σωστό πλέον να περιγράφεται ως χωριστό κομμάτι ή υποσύνολο της οικονομίας 

Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμοιρασμού ιδεών για τους 

πολίτες και καινοτομίας και απασχόλησης για τους επιχειρηματίες και τις αγορές.  

 

Γράφημα 2: Σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας είναι 
πλέον ψηφιακό 

 

 

 

 Κύρια χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας είναι η κινητικότητα, τα 

αποτελέσματα δικτύου και η χρήση δεδομένων (European Commission, 2014). 
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Γράφημα 3: Όλοι οι τομείς εξαρτώνται από τις ΤΠΕ 

 

 

4.1.1. Η κινητικότητα  

 Στην ψηφιακή οικονομία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το 

μεγαλύτερο κεφάλαιό της, αφού η  καινοτομία τους τυγχάνει επιχειρηματικής 

εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα ένα ψηφιακό προϊόν μπορεί να αναπαραχθεί με 

σχεδόν μηδενικό κόστος. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις Τ.Π.Ε μπορούν να 

λειτουργούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αναθέτοντας με μεγάλη ευκολία 

παραγωγικές λειτουργίες τους (outsourcing) σε περιοχές με χαμηλά κόστη και να 

ωφελούνται από τα χαμηλότερα εργατικά κόστη ανά μονάδα δημιουργούμενης αξίας. 

Η γεωγραφική κινητικότητα των προϊόντων έχει αυξηθεί αφού το κόστος 

αποθήκευσης και μεταφοράς των ψηφιακών προϊόντων είναι αμελητέο. Οι 

φορολογικές αρχές διαπίστωσαν μία μείωση στα φορολογικά έσοδα λόγω του ότι οι 

έμμεσοι φόροι είναι δύσκολο να συλλεχθούν και αυτές οι επιχειρήσεις υπάγονται ως 

προς την άμεση φορολογία σε αλλοδαπές φορολογικές αρχές.  

Οι απτές εκδόσεις των προϊόντων χάνουν συνεχώς μερίδιο αγοράς έναντι των 

ψηφιακών. Οι καταναλωτές προτιμούν πλέον να χρησιμοποιούν υπηρεσίες για μια 

συγκεκριμένη περίοδο παρά να τις αγοράζουν αμέσως. Έτσι παρατηρείται στροφή 

του ενδιαφέροντος από την κυριότητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΠΕ (hardware) 

προς τις υπηρεσίες ΤΠΕ βασισμένες στο Υπολογιστικό Νέφος (cloud).  
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Γράφημα 4: Η ψηφιακή οικονομία μπορεί να αυξήσει κατά 4% 
τουλάχιστον το ΑΕΠ της Ε.Ε. 

 

4.1.2. Εξωτερικότητες δικτύου 

Η ψηφιοποίηση επέτρεψε τη μείωση των τιμών, μειώνοντας το οριακό κόστος 

των προϊόντων. Οι νέες ψηφιακές επιχειρήσεις για να είναι επικερδείς χρειάζονται 

ταχεία ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας και αυτό είναι εφικτό χάριν της άρσης των 

γεωγραφικών εμποδίων. Ο ανταγωνισμός στοχεύει στην ποιότητα και στην 

χρησιμότητα των προϊόντων επικεντρώνοντας στην καινοτομία. Μικρές ποιοτικές 

διαφοροποιήσεις είναι ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον εκατομμυρίων 

καταναλωτών κάτι που συνεπάγεται τεράστια κέρδη. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις  

στοχεύουν σε νέες αγορές μέσω καινοτόμων προϊόντων παρά στην αύξηση του 

μεριδίου τους επί της υπάρχουσας αγοράς, ενώ η μονοπωλιακή θέση τους στην αγορά 

είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη λόγω της συνεχούς καινοτομίας.  

Αυτή η μονοπωλιακή θέση δημιουργεί εξωτερικότητες δικτύου, δηλαδή με 

την αύξηση του αριθμού των χρηστών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας  

παρατηρείται αύξηση της αξία που έχει αυτό για τον κάθε χρήστη του πχ. Κοινωνικά 

δίκτυα (θετικές εξωτερικότητες). Παράδειγμα αποτελεί το Facebook, που απέκτησε 

ένα δισεκατομμύριο χρήστες σε λιγότερο από 8 έτη. Πιο συχνά συναντάται ο τύπος 

εξωτερικοτήτων δικτύου, όπου δύο ομάδες χρηστών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Έτσι, η ωφέλεια της μιας ομάδας αυξάνεται με το μέγεθος της άλλης ομάδας 

χρηστών. Ένα παράδειγμα αυτού του μοντέλου στην παλιά οικονομία συναντάται 

στις επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, όπου οι κάτοχοι της πιστωτικής κάρτας 
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απολαμβάνουν μεγαλύτερη ωφέλεια όσο αυξάνονται οι έμποροι που την αποδέχονται 

για πληρωμή και το ανάποδο, όσο αυξάνονται οι έμποροι που την αποδέχονται τόσο 

αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών. Αρνητικές εξωτερικότητες δικτύου έχουμε όταν η 

ύπαρξη περισσότερων χρηστών προκαλεί μείωση της αξίας του προϊόντος λ.χ. 

συμφόρηση λόγω αυξημένης κίνησης σε ένα δίκτυο Η/Υ. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις 

παρέχουν ψηφιακές πλατφόρμες π.χ. επιγραμμικές αγορές, όπου οι δύο πλευρές της 

αγοράς μπορούν να συναντιούνται, με την καταβολή στον ιδιοκτήτη της ψηφιακής 

πλατφόρμας δικαιωμάτων χρήσης ή ποσοστού επί των πωλήσεων και από τις δύο 

πλευρές ή συνήθως από τη μία πλευρά των χρηστών. Η μείωση τόσο του σταθερού 

όσο και του οριακού κόστους των συναλλαγών που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 

αυτών των πλατφόρμων και η μεγέθυνση της δυνητικής αγοράς, έχει επιτρέψει σε 

έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων να προσφέρουν τα προϊόντα τους, 

αυξάνοντας τις επιλογές του καταναλωτή. 

 

4.1.3. Η σημασία των δεδομένων 

Το 1965, ο συνιδρυτής της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel  

Γκόρντον Μουρ (Gordon Moore), προέβλεψε ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα 

μικροεπεξεργαστή θα διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Η πρόβλεψη αυτή επαληθεύθηκε 

από την πραγματικότητα: o αριθμός των τρανζίστορ στους μικροεπεξεργαστές 

πράγματι διπλασιάζεται μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δεκαοκτώ μηνών. Η 

πρόβλεψη του Μουρ, ύστερα από την πρακτική επαλήθευσή της, ονομάστηκε Νόμος 

του Μουρ. Η αποθήκευση δεδομένων, η ικανότητα επεξεργασίας, ο αριθμός των 

εικονοστοιχείων στις ψηφιακές κάμερες ακολουθούν αυτόν τον εμπειρικό νόμο. Οι 

ΤΠΕ, ακολουθώντας τον Νόμο του Μουρ, συνεχώς μειώνουν το κόστος συλλογής, 

αποθήκευσης και ανάλυσης των πληροφοριών, με αποτέλεσμα τη μείωσης του 

κόστους συναλλαγών που σχετίζονται με τις πληροφορίες.  

  Οι ΤΠΕ έχουν μειώσει τις τιμές και κατ’ επέκταση το κόστος για τους 

καταναλωτές, μέσω της χρήσης των online αγορών για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Η 

καταναλωτική συμπεριφορά (οι επιγραμμικές αγορές, οι είσοδοι σε μηχανές 

αναζήτησης, οι αξιολογήσεις προϊόντων κλπ) έχει δημιουργήσει τη συγκέντρωση 

τεράστιου αριθμού δεδομένων. Οι πάροχοι των επιγραμμικών πλατφόρμων 

επεξεργάζονται και αναλύουν τους μεγάλους όγκους δεδομένων, τα επονομαζόμενα 

Big Data, αναζητώντας σημαντικές συσχετίσεις, πουλώντας τα αποτελέσματα των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Intel
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81&action=edit&redlink=1
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συσχετίσεων σε ψηφιακές επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα 

και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος, που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των 

καταναλωτών με μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι πια εφικτή η εκτέλεση, μέτρηση και 

ανάλυση εκατοντάδων ελεγχόμενων πειραμάτων με μεγάλη ακρίβεια. Ένα καινοτόμο 

προϊόν ή μία υπηρεσία μπορεί πλέον εύκολα και γρήγορα να αναπτυχθεί, να 

αναπαραχθεί σε μεγάλη κλίμακα και να διαμοιραστεί. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Μάρκετινγκ και Πωλήσεων από την McKinsey & Company, χρησιμοποιώντας τις 

αναλύσεις του Μάρκετινγκ, μία επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την απόδοση μιας 

επένδυσης από 10% έως 20% ή διαφορετικά κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν, οι ηγέτες 

των big data έχουν κατά μέσο όρο 5% υψηλότερη παραγωγικότητα και 6 % 

περισσότερα κέρδη από άλλες επιχειρήσεις. (Griswold Alison, 2013).  

 

Γράφημα 5: Το μερίδιο των ΤΠΕ στην οικονομία της Ε.Ε. αυξάνει 
διαρκώς 

 

 

 Πρόκειται για μία αγορά η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 16,9 

δισ. δολάρια το 2015 και στα 23,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016. Αυτό 

αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 31,7% ή περίπου επτά 

φορές του συνόλου της αγοράς των ΤΠΕ (McKinsey Global Institute, 2013). 

http://mckinseyonmarketingandsales.com/
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Γράφημα 6: Το μερίδιο των ΤΠΕ στην οικονομία ποικίλλει ανά 
κράτος μέλος της Ε.Ε.  

 
 

Στην αγορά εργασίας η υπολογιστική μεγάλων συνόλων δεδομένων θα 

δημιουργήσει σχετικές θέσεις εργασίας για ανάλυση δεδομένων. Για παράδειγμα 

εκτιμήσεις δείχνουν ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των ειδικών που 

εργάζονται σε μεγάλες εταιρίες στα big data αναμένεται να αυξηθεί κατά 243% 

σχεδόν 69.000 άτομα έως το 2017. (E-skills uk, 2013).  

Γράφημα 7: Οι θέσεις εργασίας ΤΠΕ αυξάνονται συνεχώς 
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4.2. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

Η ψηφιοποίηση επιταχύνει την ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας στο σύνολο 

της οικονομίας. Οικονομετρική ανάλυση των Booz & Company εκτιμά ότι παρά την 

παγκόσμια οικονομική κρίση, η ψηφιοποίηση δημιούργησε μία ώθηση 193 

δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομική παραγωγή και δημιούργησε 

6 εκατομμύρια δουλειές παγκοσμίως το 2011 (Roman et al., 2013). 

Μία αύξηση 10% στην ψηφιοποίηση μας χώρας προκαλεί 0,75% αύξηση του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ως οικονομικός επιταχυντής, η ψηφιοποίηση είναι κατά 4,7 

φορές πιο ισχυρή από ότι η μέση επίδραση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ με ποσοστό 0,16%. Επιπρόσθετα, η οικονομική επίδραση της 

ψηφιοποίησης επιταχύνεται καθώς οι χώρες προχωρούν σε πιο εξελιγμένα επίπεδα 

ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση δημιουργεί θέσεις εργασίας, όπου η αύξηση κατά 10 

βαθμούς στην ψηφιοποίηση οδηγεί σε 1,02 % μείωση της ανεργίας. Αυτό είναι 4,6 

φορές μεγαλύτερο από την επίδραση της ευρείας υιοθέτησης της ευρυζωνικότητας 

στην ανεργία, αφού η ευρυζωνικότητα μειώνει το ρυθμό ανεργίας μόλις κατά 0,22 %. 

(Sabbagh et al., 2013).  

Συγκρίνοντας την εξέλιξη της παραγωγικότητας εργασίας κατά τη διάρκεια 

της εποχής του εξηλεκτρισμού (1890-1940) και της εποχής της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας της πληροφορικής (1970-2012) στις ΗΠΑ παρατηρείται ένα 

εντυπωσιακά όμοιο σχέδιο.  

Γράφημα 8: Η πορεία εξηλεκτρισμού 

 

Πηγή: Kendrick , 1961; Byrne, Oliner, and Sichel, 2013 in Syverson, 2013 
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4.3. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις στις ΤΠΕ, για να δημιουργήσουν 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες χρειάζεται να επενδύσουν στην έρευνα και σε 

άυλα περιουσιακά στοιχεία. Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γίνονται μικρές 

πολυεθνικές που πωλούν σε πελάτες στο εξωτερικό, σε αγορές business -to-business, 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας (Mettler & Williams, 2011). 

 

Γράφημα 9: Οι νέες θέσεις εργασίας χρειάζονται νέες 
δεξιότητες 

 

Οι νέες τεχνολογίες (υπολογιστική νέφους, internet των πραγμάτων, 

υπολογιστικό πλέγμα, ανοιχτές πλατφόρμες, ανοιχτό λογισμικό, κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, προώθηση αγαθών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπηρεσίες 

μέσω κινητού τηλεφώνου/έξυπνα τηλέφωνα/επανάσταση εφαρμογών, υπηρεσίες που 

βασίζονται στην εύρεση τοποθεσίας κλπ.) διευκολύνουν την καινοτομία και τη 

δημιουργία νέων υπηρεσιών. Οι τεχνολογικοί-πληροφοριακοί πόροι έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με άλλους παραγωγικούς πόρους. Η υπολογιστική 

μεγάλων συνόλων δεδομένων, η υπολογιστική νέφους, η τρισδιάστατη εκτύπωση και 

το ίντερνετ των πραγμάτων μειώνουν τα αρχικά κόστη που απαιτούνται για τη 

δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. 



 
 

38 
 

Στον αντίποδα, τεχνολογίες όπως η προηγμένη ρομποτική, τα αυτόνομα 

οχήματα και η αυτοματοποίηση της εργασίας γνώσης από ειδικά συστήματα θα 

αποτελέσουν την αιτία εξαφάνισης υπαρχόντων επαγγελμάτων καθώς θα 

αντικαταστήσουν πολλές υπάρχουσες εργασίες. Οι επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται στα ψηφιακά συστήματα και οι ειδικοί στα νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα θα αυξηθούν. Οι εργασιακές σχέσεις θα αποκτήσουν ελαστικότητα, ενώ ο 

αυξανόμενος ανταγωνισμός συνεπάγεται μικρότερη διάρκεια ζωής για τις 

επιχειρήσεις.  

 

4.3.1. Αναδυόμενες τεχνολογίες 

Οι τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή είναι σε πρώιμο στάδιο αλλά έχουν 

μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης με υψηλό βαθμό τεχνολογικής αλλαγής, ευρύ πεδίο 

εφαρμογής, που μπορούν να προσδώσουν μεγάλη οικονομική αξία και έχουν 

σημαντική δυναμική για να προκαλέσουν ευρείες οικονομικές επιπτώσεις έως το 

2025, παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

4.3.1.1. Η υπολογιστική μεγάλων συνόλων δεδομένων 

Νέος ελπιδοφόρος τομέας στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών 

είναι η αξιοποίηση των big data, όπως αποκαλούνται οι τεράστιοι όγκοι δεδομένων 

που δημιουργούν σε καθημερινή βάση καταναλωτές και επιχειρήσεις, άνθρωποι και 

μηχανές, όπως αισθητήρες, ψηφιακές φωτογραφίες, συναλλαγές, video κ.ά.. Ο όγκος 

των ψηφιακών δεδομένων που παράγεται παγκοσμίως αυξάνεται με εντυπωσιακούς 

ρυθμούς καθώς υπολογίζεται πως κάθε ημέρα κάθε άνθρωπος παράγει 6 MB! Η 

ανάπτυξη των big data δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και πολλές χώρες επιδιώκουν 

να προσελκύσουν σχετικές επενδύσεις. Η ΙΒΜ έχει προχωρήσει στη δημιουργία στην 

Αθήνα ενός κέντρου εξειδίκευσης στον τομέα των Big Data & Business Analytics 

(Center of Competence). Το νέο κέντρο θα βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να 

αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεχνολογίες όπως τα εργαλεία 

ανάλυσης επιχειρησιακής απόδοσης (Business Analytics) και τα γνωστικά 

υπολογιστικά συστήματα (Cognitive Computing) που διαθέτουν τη δυναμική να 

αναδειχθούν κινητήριες δυνάμεις και να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για την ελληνική οικονομία. Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη των big 



 
 

39 
 

data χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ευκαιρία που δεν πρέπει να 

χαθεί για την Ευρώπη, όπως συνέβη με άλλους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δρομολογείται η 

αξιοποίηση των big data, ώστε να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να 

δημιουργήσουν αλυσίδες εφοδιασμού, βασιζόμενες στα data και στο cloud. Επίσης, 

υπάρχει πρόταση νέων κανόνων για την «ιδιοκτησία» δεδομένων και την ευθύνη 

παροχής δεδομένων όσον αφορά data που συγκεντρώνονται μέσω του «Διαδικτύου 

των Πραγμάτων». Γι’ αυτό η Επιτροπή δρομολογεί την δημιουργία προτύπων 

δεδομένων καθώς και τη δημιουργία μιας σειράς κέντρων αριστείας με απεριόριστη 

υπολογιστική ικανότητα με στόχο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με 

ειδίκευση στα data στην Ευρώπη. (Μαλλάς, 2014). 

 

4.3.1.2. Κινητή τηλεφωνία 

Μέσα σε λίγα χρόνια, οι κινητές συσκευές με δυνατότητα διαδικτυακής 

σύνδεσης έχουν γίνει τρόπος ζωής για τους περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο 

ανθρώπους που κατέχουν έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες (tablets). 

Στις ΗΠΑ περίπου το 30% της αναζήτησης στο διαδίκτυο και 40% της χρήσης των 

κοινωνικών δικτύων γίνεται μέσω κινητών συσκευών. Έως το τέλος του 2015 η 

ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο αναμένεται να ξεπεράσει την καλωδιακή. To 90% 

του παγκόσμιου πληθυσμού ηλικίας 6 ετών και άνω θα διαθέτει κινητό τηλέφωνο ως 

το 2020, ενώ οι συνδρομές Smartphone αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6,1 

δισεκατομμύρια. (Ericsson, 2014) 
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Γράφημα 10: Τηλεπικοινωνίες, φθίνον σχετικό μερίδιο ΕΕ 

 

 

Η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε κάθε τόπο και η δημιουργία 

πάμπολλων εφαρμογών μέσω κινητού τηλεφώνου προσφέρουν στους χρήστες 

καινούριους τρόπους να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο. Η τεχνολογία του 

κινητού internet εξελίσσεται ραγδαία, με νέες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των 

συσκευών που μπορούν να φορεθούν. Το κινητό internet έχει επίσης εφαρμογές στις 

επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, επιτρέποντας την πιο εύχρηστη προσφορά 

πολλών υπηρεσιών και προκαλώντας αύξηση της παραγωγικότητας. 

  

4.3.1.3. Η τεχνολογία νέφους 

Με την τεχνολογία νέφους κάθε υπολογιστική εφαρμογή ή υπηρεσία μπορεί 

να διατεθεί μέσω του διαδικτύου με ελάχιστη ή καθόλου απαίτηση ύπαρξης τοπικού 

λογισμικού ή υπολογιστικής δύναμης. Για να γίνει αυτό, η υπολογιστική δύναμη και 

η αποθήκευση είναι διαθέσιμες χωρίς να απαιτούνται επενδύσεις σε εξοπλισμό 

(hardware) ή προγραμματισμό. Το νέφος διευκολύνει την ανάπτυξη των υπηρεσιών 

που βασίζονται στο διαδίκτυο, από αναζήτηση σε πολυμέσα έως την αποθήκευση 

προσωπικών δεδομένων (βιβλία, φωτογραφίες, μουσική), καθώς και δυνατότητες 

επεξεργασίας που επιτρέπουν τις κινητές διαδικτυακές συσκευές λ.χ.να απαντούν σε 

λεκτικές εντολές. Το υπολογιστικό νέφος επιτρέπει τη δημιουργία εντελώς νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων, κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες. Η τεχνολογία νέφους 

αποτελεί τον μέσο που διευκολύνει άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως την 

υπολογιστική μεγάλων συνόλων δεδομένων(Big Data) και του internet των 
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πραγμάτων. To McKinsey Παγκόσμιο Ινστιτούτο υπολογίζει ότι ο παγκόσμιος 

οικονομικός αντίκτυπος για την υπολογιστική νέφους μπορεί να είναι 1,7 έως 6,2 

τρισεκατομμύρια δολάρια με 1,2 έως 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια με τη μορφή 

πλεονάσματος από τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών νέφους και 500 με 700 

δισεκατομμύρια δολάρια από τη βελτίωση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις 

ΤΠΕ. Η τεχνολογία νέφους μπορεί να μειώσει την απαίτηση ύπαρξης ιδρυτικού 

κεφαλαίου επιτρέποντας να διοχετευθεί μέρος αυτού προς τις λειτουργικές δαπάνες 

(Manyika et al., 2013) 

 

4.3.1.4. Το internet των πραγμάτων 

Το internet των πραγμάτων (IoT) είναι η τεχνολογία που αισθητήρες και 

ενεργοποιητές ενσωματώνονται σε μηχανήματα και σε άλλα φυσικά αντικείμενα που 

τα συνδέουν στο διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις θα κάνουν εκτεταμένη χρήση της 

τεχνολογίας IoT και θα υπάρξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που θα πωλούνται, όπως 

προηγμένες ιατρικές συσκευές, αισθητήρες αυτοματισμού εργοστασίων, εφαρμογές 

για βιομηχανική ρομποτική, κόκκους αισθητήρα για την αύξηση της γεωργικής 

απόδοσης, αισθητήρες αυτοκινήτου, αισθητήρες για την ακεραιότητα της υποδομής 

των συστημάτων ελέγχου σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η διανομή του 

νερού και του ηλεκτρισμού. Το IoT επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα να διαχειριστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, και 

να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Με την απομακρυσμένη παρακολούθηση, το 

internet των πραγμάτων προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στην παρακολούθηση της 

υγείας των ασθενών με χρόνιες παθήσεις και στη μείωση μεγάλου μέρους των 

δαπανών για την υγεία. Πάνω από 9 δισεκατομμύρια συσκευές είναι συνδεδεμένες 

στο internet και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέσα στην 

επόμενη δεκαετία σε περίπου 50 δισεκατομμύρια με 1 τρισεκατομμύριο συσκευές. 

Σχεδόν κάθε αντικείμενο θα εξοπλιστεί με συνδεδεμένους σε δίκτυο αισθητήρες και 

ενεργοποιητές όπου θα παρατηρούν το γύρω περιβάλλον, θα αναφέρουν την 

κατάσταση που βρίσκονται, θα λαμβάνουν οδηγίες, ακόμη και θα αναλαμβάνουν 

δράση βασισμένη στην ληφθείσα πληροφορία. Σύμφωνα με το McKinsey Παγκόσμιο 

Ινστιτούτο η δυνητική οικονομική επίδραση θα είναι ανάμεσα στα 2,8 

τρισεκατομμύρια και 6,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2025 (Manyika et 

al., 2013). 
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Όπως δήλωσε ο Peter Middleton, διευθυντής έρευνας της Gartner: μέχρι το 

2020 το κόστος θα έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, που η συνδεσιμότητα θα αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό ακόμη και για επεξεργαστές που θα στοιχίζουν λιγότερο από 

ένα δολάριο. Αυτό επιτρέπει την διασύνδεση όλων των πραγμάτων μέσω της οποίας 

θα είναι εφικτός απομακρυσμένος έλεγχος, παρακολούθηση και ανίχνευση (Stamford, 

2013). 

 

4.3.1.5. Αυτοματοποίηση στις εργασίες γνώσης 

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στη μάθηση των μηχανών και στη 

φωνητική αναγνώριση καθιστούν δυνατή την αυτοματοποίηση πολλών καθηκόντων 

των εργατών γνώσης που θεωρούνταν αδύνατο να εκτελεστούν από μηχανές. Για 

παράδειγμα, κάποιοι υπολογιστές μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις που τίθενται σε 

συνήθη γλώσσα και όχι σε γραμμένη γλώσσα μέσω λογισμικού, ώστε εργαζόμενοι ή 

πελάτες χωρίς ειδική εκπαίδευση να μπορούν να λάβουν πληροφορίες από μόνοι 

τους. Αυτό μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο που οργανώνεται και εκτελείται η εργασία 

γνώσης. Εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

βοηθηθούν στην εργασία τους εργαζόμενους με εξειδίκευση και όσο περισσότερες 

εργασίες εργατών γνώσης μπορούν να εκτελεστούν από τις μηχανές, τόσο αυξάνεται 

η δυνατότητα ορισμένοι τύποι εργασιών να καταστούν πλήρως αυτοματοποιημένες, 

όπως για παράδειγμα συστήματα παροχής βοήθειας σε γιατρούς ως προς τη διάγνωση 

και στους δικηγόρους ως προς τη νομική έρευνα. 

 

4.3.1.6. Προηγμένη ρομποτική 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα βιομηχανικά ρομπότ χρησιμοποιούνταν για την 

εκτέλεση δύσκολων, επικίνδυνων και «βρόμικων» εργασιών, όπως η συγκόλληση και 

η βαφή με ψεκασμό. Τα ρομπότ αυτά ήταν ακριβά, ογκώδη και δυσκίνητα, 

στερεωμένα στο πάτωμα και χωρισμένα από τους εργάτες με κάγκελα, για την 

αποφυγή ατυχημάτων. Σήμερα, εξελιγμένα ρομπότ έχουν πιο ανεπτυγμένες 

αισθήσεις, υψηλότερη ευφυΐα και ευελιξία, λόγω των τεχνολογικών αλμάτων στη 

μηχανική όραση, στην τεχνητή ευφυΐα και στους αισθητήρες, ενώ λόγω μείωσης του 

όγκου τους προσαρμόζονται πιο εύκολα στους χώρους εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές 

καθιστούν πιο εύκολη την αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από ρομπότ σε 
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διάφορες εργασίες και υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα και η συντήρηση. Η 

τεχνολογία αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε νέους τύπους χειρουργικών ρομπότ και 

προσθετικών μελών, που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους με προβλήματα 

κίνησης (Μανωλάτος, 2014). 

  Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο McKinsey υπολογίζει ότι η εφαρμογή της 

προηγμένης ρομποτικής στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, των κατασκευών 

και των υπηρεσιών, δημιουργώντας οικονομικό αντίκτυπο 1,7 με 4,5 

τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2025, με το ήμισυ περίπου να 

προέρχεται από τον χώρο της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. 

 

4.3.1.7. Αυτονομία και σχεδόν αυτόνομα οχήματα 

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν μεταφορικά μέσα σε ξηρά 

αέρα και θάλασσα που να είναι τελείως ή μερικώς αυτόνομα. Από τα μη 

επανδρωμένα κατασκοπευτικά και πολεμικά αεροσκάφη έως τα αυτοκινούμενα 

αυτοκίνητα της Google, οι τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, των αισθητήρων, 

των ενεργοποιητών και της μηχανικής όρασης που χρησιμοποιούνται για τον 

εξοπλισμό αυτών των μηχανών βελτιώνονται διαρκώς. Τα επόμενα δέκα χρόνια, τα 

οχήματα χωρίς οδηγό ενδέχεται να προκαλέσουν επανάσταση στις μεταφορές, τα 

οποία θα παρέχουν αυξημένη οδική ασφάλεια, ελαχιστοποίηση του κόστους χρήσης  

και μειωμένη εκπομπή ρύπων. Η εισαγωγή των αυτόνομων οχημάτων έχει ένα 

συνολικό οικονομικό αντίκτυπο των 200 δισεκατομμυρίων με 1,9 τρισεκατομμυρίων 

δολαρίων ετησίως έως το 2025 από την βελτίωση της ασφάλειας, την εξοικονόμηση 

χρόνου, την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση της κατανάλωσης 

καυσίμου και των εκπομπών ρύπων, υπό τον όρο της έγκρισης από τη νομοθεσία της 

αυτόνομης οδήγησης και της αποδοχής της ιδέας από το ευρύ κοινό. 

 

4.3.1.8. Τρισδιάστατη εκτύπωση 

Μέχρι σήμερα η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από 

σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων και χομπίστες. Ωστόσο, η βελτίωση της 

απόδοσης των εκτυπωτών, η διεύρυνση των υλικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και η υποχώρηση των τιμών για εκτυπωτές και υλικά, φέρνουν την 

τρισδιάστατη εκτύπωση σε ένα σημείο που μπορεί να βρει μεγάλη απήχηση στους 

καταναλωτές. Με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια ιδέα μπορεί να περάσει 
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κατευθείαν από ένα σχέδιο σε ένα ολοκληρωμένο κομμάτι ή προϊόν, παρακάμπτοντας 

πολλά ενδιάμεσα κατασκευαστικά στάδια, με σημαντικές επιπτώσεις για τις 

εφοδιαστικές αλυσίδες και για τα αποθέματα ανταλλακτικών, που αποτελεί το 

μεγαλύτερο κόστος των κατασκευαστών. Επιπλέον η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί 

να επιτρέψει την κατασκευή προϊόντων που είναι αδύνατον να κατασκευαστούν με 

τις παραδοσιακές τεχνικές. Επιστήμονες έχουν «βιοεκτυπώσει» ανθρώπινα όργανα, 

χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη βλαστοκύτταρα. Οι πωλήσεις προσωπικών 

τρισδιάστατων εκτυπωτών αυξήθηκαν από 200 σε 400% ετησίως ανάμεσα στο 2007 

και το 2011. Η MGI υπολογίζει ότι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές μπορούν να 

δημιουργήσουν οικονομική επίδραση 230 έως 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

ετησίων μέχρι το 2025 κυρίως από τους καταναλωτές, αλλά και από την άμεση 

παραγωγή και τη χρήση τους για δημιουργία εργαλείων και εκμαγείων 

(http://www.3ders.org). Σε λίγα χρόνια οι 3D εκτυπωτές θα είναι οι βασικές μονάδες 

παραγωγής προϊόντων, φέρνοντας τεράστιες αλλαγές στον χώρο της βιομηχανίας, 

επιτρέποντας την άμεση δημιουργία προϊόντων που μέχρι και σήμερα αποκτώνται 

μόνο μέσω ειδικής παραγγελίας αλλά και αυξημένου κόστους. Εξάλλου, οι 3D 

εκτυπωτές αναμένεται να εξοπλίσουν κάθε σπίτι. Σχετικά εύκολα, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν εταιρίες που δεν θα χρειάζονταν τα τεράστια κεφάλαια των 

πολυεθνικών εταιριών.  

 

4.4. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

4.4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξης και 

απασχόλησης στην ΕΕ. Συγκριτικά με τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρίες στις 

ΤΠΕ, οι προερχόμενες από χώρες της ΕΕ έχουν τη χειρότερη επίδοση ως προς τον 

κύκλο εργασιών τους συγκριτικά με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους.(COM 546 

final, 2010). 
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Πίνακας : 10 εταιρίες ΤΠΕ της ΕΕ στο παγκόσμιο Top 50, αλλά 
καμία στο Top 10 

 

 

 

 Σύμφωνα με το “Innovation Union Report” 2011, στις ευρωπαϊκές χώρες, οι 

επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 10% του συνόλου 

των επιχειρήσεων και οι νεαρές υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις (κάτω των 5 ετών, οι 

επονομαζόμενες γαζέλες) λιγότερο του 1%. Στην Ευρώπη αξιοποιείται 

επιχειρηματικά λιγότερο από το 10% των επιχειρηματικών ιδεών καθόσον ελάχιστοι 

ευρωπαίοι ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις. Η έρευνα του ευρωβαρόμετρου για την 

επιχειρηματικότητα το 2012 βρήκε ότι το 58% των ευρωπαίων θα προτιμούσε να 

είναι μισθωτός παρά αυτοαπασχολούμενος. Οι περισσότεροι από τους μισούς από 

όσους δεν έχουν διοικήσει μια επιχείρηση δηλώνουν πως ποτέ δεν πέρασε από το 

μυαλό τους να το κάνουν. Επιπλέον αρκετοί δείκτες δείχνουν περιορισμένη 

επιχειρηματική δυναμική στην ΕΕ (Flash Eurobarometer 354, 2012). 

Το 2010 η Επιτροπή εγκαινίασε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ως συνέχεια της στρατηγικής της 

Λισαβόνας (2000-2010) για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Καθορίστηκαν πέντε 

αλληλένδετοι βασικοί στόχοι μέχρι το 2020 στους τομείς της απασχόλησης, της 

έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας, της 

εκπαίδευσης και της καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Ένας από τους πέντε στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 είναι ποσοστό 

3% του ΑΕΠ της ΕΕ να επενδύεται στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) 

(http://ec.europa.eu/ europe2020).  Απαραίτητη κρίνεται για τη μετάβαση στην 

ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, η διευκόλυνση της 

επιχειρηματικής ανάληψης κινδύνων. 

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι η 

ύπαρξη μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, που θα δημιουργήσει ευκαιρίες για 

καινοτομία και απασχόληση. Βασικοί παράγοντες είναι η πρόσβαση και αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας & τεχνολογίας, ενώ εμπόδια αποτελούν οι ελλείψεις 

στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση αλλά και υπάρχοντα κενά στην εκπαίδευση . 

 

Γράφημα 11: Πολίτες Ε.Ε. Δύσκολα κάνουν διασυνοριακές 
αγορές 

 

 

 Η έναρξη μιας επιχείρησης πιθανό είναι να συνοδεύεται από αρχικές ζημίες, 

λόγω ατυχούς επιλογή του χρόνου δραστηριοποίησης ή λόγω αποκλίσεων στον 

υπολογισμό της μελλοντικής απόδοσης της επένδυσης. Ένα ουδέτερο, απλό στη 

συμμόρφωση φορολογικό σύστημα που θα προβλέπει ευνοϊκή φορολογική 

μεταχείριση των αρχικών ζημιών θα ήταν σε γενικές γραμμές πιο ενθαρρυντικό για 

την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 

νεοφυών επιχειρήσεων.  

 

 

http://ec.europa.eu/%20europe2020).
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Γράφημα 12: Διάδοση δεξιοτήτων ΤΠΕ 
 

 

 

4.4.2. Η Ενιαία ψηφιακή αγορά  

Η ψηφιακή ενιαία αγορά επιδιώκει την άρση των εθνικών εμποδίων στις 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται επιγραμμικά μεταξύ των κρατών μελών με 

σκοπό, όπως και η κοινή αγορά, την αύξηση της κερδοφορίας ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων μέσω της διείσδυσής τους σε διευρυμένες αγορές αυξάνοντας τους 

δυνητικούς καταναλωτές. Από την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά θα μπορούσαν να 

προέλθουν οφέλη ύψους 260 δισ. ευρώ κατ' έτος, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και της διοικητικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Οι εμπορικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξελίσσονται από απλά ηλεκτρονικές σε 

κινητές. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που να ευνοεί την 

ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους, τη δυνατότητα σύνδεσης κινητών συσκευών σε 

δεδομένα χωρίς σύνορα και την απλουστευμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και 

περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η ιδιωτική ζωή, τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ουδετερότητα του 

δικτύου. (Maciejewski,2015) 

Η ψηφιακή ενιαία αγορά έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την πρόσβαση στην 

πληροφορία, να μειώσει το κόστος συναλλαγών, την άυλη κατανάλωση και τη 

μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον και να θεσπίσει βελτιωμένα 

επιχειρηματικά και διοικητικά πρότυπα (Maciejewski, Fischer & Roginska, 2014). 

  Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρει απτά οφέλη για τους 

καταναλωτές, όπως είναι νέα προϊόντα, χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτερη επιλογή 
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αγαθών και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, χάρις στο διασυνοριακό εμπόριο και 

την ευκολότερη σύγκριση των προσφορών (Bolognini & Legovini, 2012). 

Η αύξηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διευκολύνει την επιγραμμική 

συμμόρφωση και την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές δυνατότητες 

τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις (Duke et al, 2013). 

Πρόσφατη μελέτη του κόστους της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης έχει 

υποδείξει ότι, ενώ μακροπρόθεσμα η ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να 

συμβάλει με περίπου 520 δισ. ευρώ στο ΑΕγχΠ της ΕΕ-28, περίπου το ήμισυ από 

αυτό το όφελος μπορεί, εάν τεθεί σε εφαρμογή ο ορθός συνδυασμός πολιτικών, να 

επιτευχθεί τα προσεχή έτη (Dunne, 2014). 

Τούτο καθιστά την ψηφιακή ενιαία αγορά τον πλέον σημαντικό τομέα 

πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τα εν δυνάμει οφέλη. Ως αποτέλεσμα από την 

υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους, για 80% των επιχειρήσεων θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μείωση του κόστους κατά 10% έως 20%. Μεταξύ άλλων οφελών 

συγκαταλέγονται βελτιώσεις στην τηλεργασία (46%), στην παραγωγικότητα (41%), 

στην τυποποίηση (35%), καθώς και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (33%) και νέες 

αγορές (32%). (COM 529, 2012). 

Τα ευάλωτα άτομα (ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα 

απομονωμένα σε αγροτικές περιοχές, άτομα με μειωμένη αγοραστική δύναμη) 

μπορούν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από την ψηφιακή ενιαία αγορά, ενώ η ΕΕ θα έχει 

τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει καλύτερα τις σημερινές δημογραφικές προκλήσεις 

(COM 942, 2011).  

 

Γράφημα 13: Πολύ διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης στην ΕΕ 
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Γράφημα 14: Χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ(2012) 

 

 

Αναφορικά με την ψηφιακή οικονομία και με επιδίωξη την ολοκλήρωση έως 

το 2015 της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η Επιτροπή επιδιώκει την ενίσχυση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ με τη δημιουργία εύχρηστων, αξιόπιστων και 

ανταγωνιστικών υπηρεσιών πληρωμών και επενδύσεων σε ευρυζωνικές συνδέσεις 

υψηλής ταχύτητας, καθιερώνοντας την ηλεκτρονική τιμολόγηση ως κοινό τρόπο 

τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ. Μέσα στις επιδιώξεις της είναι η 

κατάργηση των τελών περιαγωγής στην Ευρώπη και η βελτίωση της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, ώστε να ξεπεραστούν οι ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια στις 

ηλεκτρονικές πληρωμές. COM (2014) 0130; (Maciejewski, 2015). 

 

4.4.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Απλοί και εναρμονισμένοι φορολογικοί κανόνες προσφέρουν την καλύτερη 

βοήθεια για την ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων στην ΕΕ, καθόσον 

δημιουργούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και μειώνονται τα διοικητικά βάρη. Η 

εύκολη πρόσβαση στα εκατομμύρια των χρηστών του διαδικτύου αυξάνει τη 

δυνατότητα των νεοσύστατων εταιριών να επεκταθούν με ταχύτατους ρυθμούς και να 

γίνουν μικρές πολυεθνικές. Οι νεοσύστατες ψηφιακές επιχειρήσεις μπορούν πλέον, 

λόγω της σημασίας των αποτελεσμάτων δικτύου, να εξελιχθούν σε παγκόσμιους 

ηγέτες σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κάτι σχεδόν απίθανο στο παρελθόν. 

Ασυντόνιστες και αποσπασματικές φορολογικές ρυθμίσεις δημιουργούν εμπόδια 

στην ταχεία εξάπλωση των καινοτόμων τεχνολογιών. Αναγκαία είναι η δημιουργία 

ενός φορολογικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, που να διευκολύνει τις 

διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες μέσω της άρσης των φορολογικών 

εμποδίων. Η πιο πολύτιμη συνεισφορά κατά την κατάστρωση μιας φορολογικής 
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πολιτικής είναι η απλούστευση των φορολογικών κανόνων και των διαδικασιών και 

κατ’ επέκταση η μείωση της γραφειοκρατίας, που θα επιτρέψουν στους 

επιχειρηματίες να επικεντρωθούν στο εμπόριο και όχι στη διοικητική συμμόρφωση. 

Σε αυτή τη λογική κινείται η εφαρμογή της Κοινής Ενοποιημένης Βάσης Φορολογίας 

Εταιρειών (CCCTB), η οποία βασίζεται στην ιδέα της Μονοαπευθυντικής Θυρίδας 

(One Stop Shop) για την έμμεση φορολογική συμμόρφωση.  

4.4.4. Φορολογικές διευκολύνσεις 

Για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος ως προς τις νέες καινοτόμες 

επιχειρήσεις, ειδικά τις ψηφιακές, σημαντική είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων 

για έρευνα και ανάπτυξη με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των δαπανών για Ε&Α.  

 Από τη στιγμή που οι ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις συχνά στερούνται τα 

οικονομικά μέσα να πληρώσουν υψηλούς μισθούς ώστε να προσελκύσουν ανθρώπους 

με τις ικανότητες που χρειάζονται, πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να 

προσφέρουν εναλλακτικές αμοιβές, όπως δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 

από τους εργαζόμενους. Έτσι, η άμεση φορολόγηση, δηλαδή κατά τη στιγμή που 

χορηγήθηκαν, των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών αντιπροσωπεύει ένα 

αντικίνητρο για τη διάθεσή τους. Τα περισσότερα κράτη μέλη φορολογούν το κέρδος 

που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης ως εισόδημα από 

εργασία, ενώ μερικά εφαρμόζουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Ωστόσο, 

είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το όφελος της στιγμή της άσκησης του δικαιώματος εάν 

οι μετοχές δεν έχουν πραγματική αγοραστική αξία. Επιπλέον, μπορεί ο εργαζόμενος 

να μην είναι σε θέση να πουλήσει τις μετοχές ώστε να φορολογηθεί η αξία τους και 

έτσι να δημιουργηθούν προβλήματα χρηματοδότησης.  

 Οι επιχειρηματικοί άγγελοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, 

εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

προοπτικές ανάπτυξης. Ο ρόλος τους στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται 

είναι διττός: από τη μια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους, και από την 

άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση παρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, 

δουλεύουν σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το κίνητρο 

ενός επιχειρηματικού αγγέλου μπορεί να ξεκινά από την απλή αποκόμιση 

οικονομικού οφέλους και να φτάνει στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή την 

τοπική κοινωνία στην οποία διαμένουν. Συχνά αποτελούν για τις νεοσύστατες 
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επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης, μετά την οικογένεια 

και τους φίλους. Η φορολογία της υπεραξίας θα μπορούσε να αποτελέσει αντικίνητρο 

προς τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους για έξοδο από τις επενδύσεις τους, μειώνοντας 

το κίνητρο να πουλήσουν τα περισσότερο ώριμα στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους 

και να επανεπενδύσουν σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Για τις νεοσύστατες 

ψηφιακές επιχειρήσεις η επιβολή φόρου υπεραξίας στους επενδυτές είναι σημαντικό 

αντικίνητρο στην προσπάθειά τους για προσέλκυσης κεφαλαίων για επενδύσεις, ίσως 

σημαντικότερη από την επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος εταιριών από τα 

μελλοντικά εταιρικά κέρδη. (European Commission, 2014). 

 

4.4.5. Ηλεκτρονική τιμολόγηση  

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2001 το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2001/115/ΕΚ για 

την τροποποίηση της έκτης οδηγίας του Συμβουλίου 77/388/ΕΟΚ της 17ης Μαΐου 

1977 με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων 

που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφορά το ΦΠΑ στην ΕΕ. Ακολούθησε η 

οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία κωδικοποίησε την έκτη οδηγία του ΦΠΑ, η οποία 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/45/ΕΕ της 13ης Ιουλίου 2010 του Συμβουλίου. Η 

Ελλάδα ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/115/ΕΚ στο εθνικό της δίκαιο με τον νόμο 

3193/2003 (ΦΕΚ Α΄266/20.11.2003 Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), όπως το άρθρο 18α προστέθηκε στον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) και εναρμονίστηκε η ελληνική 

νομοθεσία με τους όρους της οδηγίας αναφορικά με την έκδοση, το περιεχόμενο των 

τιμολογίων, τις παραβάσεις, την ανάθεση τιμολόγησης σε τρίτους, την 

αυτοτιμολόγηση, την διαβίβαση των τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα και την 

αποθήκευσή τους. Με την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών 

(ΚΦΑΣ) από 01.01.2013 με το νόμο 4093/2012, επαναδιατυπώνονται τα ήδη 

οριζόμενα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και σε κάποια σημεία καθίστανται 

απλούστερα. Σήμερα, που ισχύει ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄251/24.11.2014, τα άρθρα 14 και 15 

καθορίζουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου.  

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 14: «Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, 

συμπεριλαμβανομένου και του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε 

τιμολόγιο περιέχει πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο 
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έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή». Έτσι τιμολόγια που 

δημιουργήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του μηχανογραφημένου λογιστικού 

συστήματος του εκδότη είτε μέσω προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και 

απεστάλησαν έντυπα στον πελάτη δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντιθέτως 

τιμολόγια που εκδόθηκαν έντυπα, σαρώθηκαν, αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική 

μορφή και απεστάλησαν στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται 

ηλεκτρονικά. Κριτήριο σημασία έχει ο τρόπος αποθήκευσης και διαβίβασης του 

φορολογικού στοιχείου στον λήπτη (με ηλεκτρονικό τρόπο) και όχι η διαδικασία με 

την οποία αυτό δημιουργήθηκε αρχικά από τον εκδότη. 

  Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή. Τα 

τιμολόγια που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται έγκυρα και αποδεκτά 

αν πληρούν δύο προϋποθέσεις: α) Ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών να έχει 

συναινέσει και να έχει αποδεχτεί τη συγκεκριμένη μέθοδο και β) να διασφαλίζεται η 

αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η 

αναγνωρισιμότητα του τιμολογίου από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της 

περιόδου διαφύλαξής του.  

Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζονται με τους εξής τρόπους: α) 

Χρήση προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής που έχει δημιουργηθεί από έναν 

μηχανισμό δημιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών (κρυπτογράφηση) και 

στηρίζεται σε Πιστοποιητικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001, β) Σύστημα Αυτόματης 

Ανταλλαγής Πληροφοριών (Electronic Data Interchange-EDI), όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1994 

(Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με 

αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη 

γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων. Η διαδικασία 

προϋποθέτει ειδική δομή αρχείων που ικανοποιεί συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία 

έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ., γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος, σύμφωνα με το νόμο 3862/2010, δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12 του νόμου 

4308/2014, όπως προβλέπει ο νόμος 1809/1988. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1135/2005, ο 

εκδότης πρέπει να διαθέτει ειδικό φορολογικό μηχανισμό και κατάλληλο λογισμικό 

σύστημα επικοινωνίας με αυτόν.  Στο άρθρο 233 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ορίζονται 
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ως αξιόπιστοι οι δύο πρώτοι τρόποι τιμολόγησης, ορίζεται όμως ότι τα τιμολόγια 

μπορούν να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερομένου με 

ηλεκτρονικά μέσα με άλλες μεθόδους, με τον όρο της αποδοχής τους από το οικείο ή 

τα οικεία κράτη μέλη.  

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η μείωση του κόστους 

έκδοσης, αποστολής, παραλαβής και διαχείρισης τιμολογίων από τις επιχειρήσεις, 

εξοικονόμηση εξόδων εκτύπωσης, ταχυδρομικών εξόδων, χώρων αποθήκευσης. 

Παρέχεται αυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας, αφού ο λήπτης του τιμολογίου ή της 

απόδειξης λιανικής πώλησης παραλαμβάνει άμεσα το φορολογικό στοιχείο, χωρίς 

καθυστερήσεις ή απώλειες που παρατηρούνταν μέσω ταχυδρομείου. 

Επίσης εξασφαλίζεται η ορθή καταχώρησης των δεδομένων και αποδεσμεύεται το 

προσωπικό από το έργο της καταχώρησης των παραστατικών στην περίπτωση 

εγκατάστασης ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν την αυτόματη διενέργεια των 

λογιστικών εγγραφών κατά την έκδοση και παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

(π.χ. μέσω EDI). (Τσούσης, 2013). 

Οι εναρμονισμένοι κανόνες τιμολόγησης αποτελούν σημαντική διευκόλυνση 

για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. 

Έτσι καθίσταται δυνατή η αναγνώριση της εγκυρότητας των ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στο διασυνοριακό εμπόριο, η μείωση των διοικητικών βαρών για της 

επιχειρήσεις που πλέον δεν καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικούς κανόνες 

τιμολόγησης που ίσχυαν σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και η καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ.  

Στόχος της Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καταστεί η 

κυρίαρχη μέθοδος τιμολόγησης στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Ορισμένα κράτη μέλη 

(Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Ιταλία) χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρονικά 

τιμολόγια, όμως στηρίζονται σε εθνικά πρότυπα και δεν είναι διαλειτουργικά 

(http://ec.europa.eu/europe2020). 

 

4.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

4.5.1. Το Ηλεκτρονικό  εμπόριο 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ε.Ε είναι να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις 

και οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν στο διαδίκτυο σαν να 

http://ec.europa.eu/europe2020).
http://ec.europa.eu/europe2020).
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επρόκειτο για τις τοπικές αγορές τους και ότι όλες οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες, οι 

διοικητικές διατυπώσεις και το δημιουργικό περιεχόμενο είναι προσβάσιμα 

επιγραμμικά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκει εφαρμογή σε επιχειρηματικές 

λειτουργίες που περιλαμβάνουν: Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και 

υπηρεσίες, υποστήριξη πελάτη, ηλεκτρονική πληρωμή, ηλεκτρονική διανομή, 

δημιουργία ιδεατών επιχειρήσεων δηλαδή χωρίς φυσική υπόσταση, ανάπτυξη κοινών 

επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ επιχειρήσεων ενισχύοντας τις σχέσεις 

προμηθευτών-πελατών (Δουκίδης, 1997). 

 

 

Γράφημα 15: Οι ΜΜΕ λιγότερο συνηθισμένες να πωλούν 
επιγραμματικά 

 

 

 

 Κατά μέσο όρο το η-εμπόριο αυξήθηκε κατά 20% σε αξία τη διετία 2011-

2012. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο το 

διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να υστερεί σε ανάπτυξη στην Ε.Ε. 

Ενώ το 45% των καταναλωτών πραγματοποίησαν επιγραμμικές αγορές το 2012, μόνο 

το 11% προέβη σε διασυνοριακές αγορές. (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 359, 2011)  

Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αποφέρει κέρδη στους καταναλωτές 

ύψους περίπου 204 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ) εάν το 

ηλεκτρονικό εμπόριο ανέλθει στο 15% των λιανικών πωλήσεων και εξαλειφθούν οι 

φραγμοί στην ενιαία αγορά (Civic Consulting, 2011).  
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Εκτιμάται ότι εάν οι καταναλωτές πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές στην 

εγχώρια αγορά, έχουν δύο φορές περισσότερες επιλογές απ’ ότι εάν δεν 

πραγματοποιούν καθόλου διαδικτυακές αγορές. Εάν πραγματοποιούν διαδικτυακές 

αγορές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μέχρι και δεκαέξι φορές 

περισσότερες επιλογές. (European Commission, 2013)  

Βάσει στοιχείων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕLTRUN) του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2013 οι συνολικές πωλήσεις των ελληνικών 

και ξένων ηλεκτρονικών καταστημάτων σε έλληνες καταναλωτές διαμορφώθηκαν σε 

3,2 δις ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 25% από το προηγούμενο έτος. Η 

συχνότητα των επιγραμμικών αγορών αυξήθηκε από μία για κάθε μήνα του 2013 σε 3 

ανά 2 μήνες το 2014. Οι επιγραμμικοί καταναλωτές το 2013 ανήλθαν σε περίπου 2,2 

εκ. (από 1,9 εκ. το 2012), αποτελώντας μόνο το 35% των χρηστών του διαδικτύου σε 

σχέση με 70% στη Δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, μόνο το 73,3% των αγορών 

πραγματοποιούνται από ελληνικούς ιστοτόπους, το 40% από άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 21% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους 

ευρωπαίους καταναλωτές να προτιμούν τους εθνικούς ιστοτόπους για το 90% των 

αγορών τους. Το 51,8% όσων πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές για προσωπική 

χρήση, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2013-Μαρτίου 2014, έκανε την πληρωμή 

τους μετρητοίς ή με κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, το 37,3% μέσω 

χρεωστική ή πιστωτικής κάρτας, το 22,3% μέσω προπληρωμένης κάρτας ή 

προπληρωμένο λογαριασμό και το 4,8% με μετάβαση χρημάτων μέσω ηλεκτρονικής 

τραπεζικής συναλλαγής, φανερώνοντας τη δυσπιστία των αγοραστών για την 

ασφάλεια των συναλλαγών. (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTURN, 2013).  

 

4.5.2. Ηλεκτρονικές πληρωμές 

Για να ληφθεί απόφαση αγοράς μέσω ιστοτόπου απαιτείται μείωση του 

τεχνολογικού και λειτουργικού κόστους, ευκολία στη χρήση και ασφάλεια στην 

πραγματοποίησης της επιγραμμικής πληρωμής. Το 2009 το 35% των χρηστών του 

διαδικτύου δεν πραγματοποιούσαν επιγραμμικές αγορές λόγω ανησυχιών για την 

ασφάλεια των πληρωμών (COM 942, 2011) 

Η χρήση μεθόδων πληρωμής χωρίς μετρητά βοηθά επίσης στην πρόληψη της 

απάτης και της φοροδιαφυγής. Οι μέθοδοι πληρωμής με ηλεκτρονική μορφή είναι : η 

ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer – EFT), το ψηφιακό 
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χρήμα (Digital Cash), το ηλεκτρονικό χρήμα (Ecash), οι πιστωτικές κάρτες (Credit 

Cards), οι ηλεκτρονικές επιταγές (Electronic Checks) (Αλευρομαγείρου, 2007). 

 

4.5.3. Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

  Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται 

γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη 

δημόσια διοίκηση καθώς και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες 

αυτές εισήγαγαν. Ο όρος δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει έμφαση στον 

ηλεκτρονικό τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών. Επιδίωξη μέσω της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώνει τις 

υποχρεώσεις του προς τους δημόσιους φορείς με τη χρήση υπολογιστών και του 

διαδικτύου εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Επίσης, 

υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, διαφάνεια και μείωση της 

διαφθοράς. Επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης 

μέσω της μείωσης του κόστους παροχής των υπηρεσιών, της μείωσης της 

επικοινωνίας με τους πολίτες και του καλύτερου συντονισμού ανάμεσα στους φορείς. 

Προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της 

μείωσης του χρόνου εξυπηρέτησης, της μείωσης του κόστους για τους λήπτες των 

υπηρεσιών, της αύξησης της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων και της 

παροχής υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις σε φύλλο, χρώμα και ηλικία. Επιπλέον ο 

χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις 

αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται 

στην εξυπηρέτησή του. Η μόνη του εμπλοκή βρίσκεται στο να παραλαμβάνει το 

αποτέλεσμα της υπηρεσίας από ένα σημείο εξόδου χωρίς να εμπλέκεται στα 

ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας 

και η πίεση προς τις κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των 

πολιτών. 

  Η χρήση των ΤΠΕ από δημόσιους φορείς μπορεί να μειώσει το κόστος της 

δημόσιας διοίκησης κατά 15-20%. Η ΕΕ, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες περί δημοσίων 

συμβάσεων, πρέπει να προβεί έως το 2018, σε ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Η 

ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε 

να εξοικονομήσει 2,3 δις. ευρώ (COM 453, 2013). 
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Γράφημα 16: Ηλεκτρονική επικοινωνία πολιτών με δημόσιες 
αρχές 

 

 

 

4.5.4. Η προώθηση των επενδύσεων στην ταχύτητα των δικτύων 

Η μέση ταχύτητα των κινητών ευρωπαϊκών δεδομένων είναι η μισή εκείνης 

των ΗΠΑ. (Akamai, 2012). Οι επενδύσεις στην Ευρώπη σε ασύρματες επικοινωνίες 

τέταρτης γενιάς (4G) εμποδίζονται από ρυθμιστικούς φραγμούς και βραδεία 

εκχώρηση συχνοτήτων. Τα δίκτυα στις ΗΠΑ, στην Κορέα και στην Ιαπωνία κατέχουν 

από κοινού το 88% των παγκόσμιων συνδρομών κινητής τηλεφωνίας 4G, ενώ η 

Ευρώπη κατέχει μόνο το 6%. Για τα σταθερά δίκτυα, η ανάπτυξη των οπτικών ινών 

στην Ευρώπη και οι μέσες ευρυζωνικές ταχύτητες υπολείπονται των διεθνών 

ανταγωνιστών. Στην Κορέα το 58% των νοικοκυριών συνδέονται με οπτικές ίνες, 

στην Ιαπωνία το 43% αλλά μόνο το 5% στην Ευρώπη. Οι νέες ψηφιακές εξελίξεις 

απαιτούν γρήγορη, αξιόπιστη και εκτεταμένη συνδεσιμότητα. Οι τεχνολογίες 

επόμενης γενιάς (υπολογιστικό νέφος, τρισδιάστατη εκτύπωση, ηλεκτρονική υγεία, 

ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, έξυπνες πόλεις, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και 

τηλεπαρουσία, μεγάλοι όγκοι δεδομένων, συνδεδεμένα αυτοκίνητα κλπ) θα 

απαιτήσουν ακόμη μεγαλύτερο εύρος ζώνης και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών σε 

όλη την Ευρώπη (http://ec.europa.eu/europe2020). 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/europe2020).
http://ec.europa.eu/europe2020).
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Γράφημα 17: Στις ΤΠΕ αντιστοιχεί μεγάλο μέρος της διαφοράς 
παραγωγικότητας με τις ΗΠΑ 

 

 

Αύξηση κατά 10% της διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων μπορεί να 

οδηγήσει σε 1-1,5% αύξηση του ΑΕΠ ετησίως (Czernich et al., 2009 in COM 2012 

573 final) και σε 1,5% αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας (Booz & Company, 

2012). 

 

Γράφημα 18: Συνδρομές 4G παγκοσμίως 

 

 Η οφειλόμενη στην ευρυζωνικότητα καινοτομία στις επιχειρήσεις δημιουργεί 

απασχόληση και μπορεί να δημιουργήσει 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 

(Liebenau et al. 2009; Katz et al, 2009). 
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Γράφημα 19: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για Web 2 
(2008-2012) 

 

 

4.5.6. Διασφάλιση ανοιχτού διαδικτύου 

Η ουδετερότητα των δικτύων απαιτεί πρόσβαση των χρηστών χωρίς 

διακρίσεις σε υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επίσης απαιτείται διασφάλιση της 

διαφάνειας, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν το εύρος ζώνης και τις ταχύτητες που 

λαμβάνουν αλλά και να τους δίνεται η δυνατότητα εύκολης αλλαγής παρόχου. 

Σημαντικό είναι οι καταναλωτές να μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας χωρίς όμως αυτό να γίνεται εις βάρος της ποιότητας  των υπηρεσιών (λ.χ. 

μείωση των διαδικτυακών ταχυτήτων) προς τους άλλους χρήστες  

 

4.5.7. Αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ηλεκτρονικής 

αγοράς 

Παρόλο που η ΕΕ διαθέτει μία εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων ατόμων, 

συχνά οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι καινοτόμες 

νεοσύστατες επιχειρήσεις της ΕΕ έρχονται αντιμέτωποι, λόγω του κατακερματισμού 

των ρυθμίσεων, με 28 ξεχωριστές αγορές. Το κόστος που αντιστοιχεί στην έλλειψη 

μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

υπολογίζεται σε 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (0,9 % του ΑΕΠ). 

(http://ec.europa.eu/europe2020). 

http://ec.europa.eu/europe2020)
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Γράφημα 20: Κύρια χαρακτηριστικά ψηφιακών αγορών ΗΠΑ, 
ΕΕ, Κίνας 

 

Αυτή η έλλειψη γίνεται αντιληπτή από τους τελικούς καταναλωτές, όταν 

καταβάλλουν τα τέλη περιαγωγής για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων εκτός των 

εθνικών συνόρων και εντός της ΕΕ. Οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών θα 

επιθυμούσαν ενιαίο σύστημα αδειών, εναρμονισμένους κανόνες για την εκχώρηση 

συχνοτήτων και διασυνδέσεις που εγγυώνται σταθερή ποιότητα.  

 

Γράφημα 21: Δείκτες επιπέδων τιμών: υπηρεσίες επικοινωνιών 
σε σύγκριση με μέσες τιμές (2012, ΕΕ=100, ισοτιμίες 

αγοραστικής δύναμης) 
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4.6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 ως μία 

από τις επτά «εμβληματικές πρωτοβουλίες» με τις οποίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

εντείνουν τις προσπάθειές τους αναφορικά με τις προτεραιότητες της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» με ορίζοντα το 2020, όπως η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η 

απασχόληση, η νεολαία, η βιομηχανική πολιτική, η φτώχεια και η επάρκεια των 

πόρων. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM(2010)2020, έχει ως στόχο την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της 

αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών. Η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού 

θεματολογίου εκτιμάται ότι θα αυξήσει το ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ΑΕγχΠ) κατά 5 %, ή κατά 1500 ευρώ κατά κεφαλή τα επόμενα οκτώ χρόνια μέσω 

της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των 

τηλεπικοινωνιών, της βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στο πεδίο 

της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών, της ενίσχυσης της 

καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και της βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας της 

οικονομίας του διαδικτύου.  

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη στοχεύει στην παροχή καλύτερων, 

ταχύτερων και πιο προσιτών επικοινωνιών, στην υποστήριξη της έρευνας στο πεδίο 

της τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών με στόχο την αξιοποίηση των 

ευρημάτων για την ενίσχυση του βιομηχανικού κλάδου της ΕΕ, στην ενίσχυση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.  

Οι θέσεις εργασίας για άτομα με υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 16 εκατομμύρια 

ως το 2020, ενώ εκείνες που αφορούν εργαζομένους χαμηλής εξειδίκευσης να 

μειωθούν κατά 12 εκατομμύρια. Το ψηφιακό θεματολόγιο στοχεύει να γεφυρώσει το 

ψηφιακό χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και στο διαδίκτυο και σε εκείνους που δεν έχουν.  

  Σύμφωνα με το απολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2014) 130 

final, οι δαπάνες για Ε&Α  με ποσοστό του ΑΕΠ 2,06% το 2012, παραμένουν κάτω 

από τον στόχο του 3%, ενώ υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί. Τον Ιανουάριο του 2014, πάνω από το 90% των ενεργειών που είχαν 
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προβλεφθεί ολοκληρώθηκε ή βρισκόταν σε εξέλιξη. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται 

πλέον  ευρέως σε όλη την ΕΕ. Το ηλεκτρονικό  εμπόριο ενισχύεται, αν και  

περιορισμένο σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

έχουν αναπτυχθεί και η βασική ευρυζωνική κάλυψη έχει ολοκληρωθεί σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπόδια παραμένουν, όπως ο κατακερματισμός των 

ευρωπαϊκών αγορών, οι ελλείψεις υποδομής,  η έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των 

καταναλωτών και η  απουσία ευρυζωνικών υποδομών υψηλών ταχυτήτων. 

 
 

4.7. Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η δυναμική της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών μπορεί να 

ενεργοποιηθεί μέσω ενός εύρυθμου ενάρετου κύκλου δραστηριοτήτων. Ελκυστικό 

περιεχόμενο και υπηρεσίες πρέπει να διατίθενται εντός του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος χωρίς σύνορα. Αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες 

και μεγαλύτερη χωρητικότητα, το οποίο θα δημιουργήσει επιχειρηματικό ενδιαφέρον 

για επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση ταχύτερων 

δικτύων θα εντείνει τη ζήτηση για προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών που αξιοποιούν 

υψηλότερες ταχύτητες. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στον εξωτερικό δακτύλιο 

του σχήματος 2. Για να διατηρηθεί η ροή του κύκλου απαιτείται η ύπαρξη ενός 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος που να ευνοεί τις επενδύσεις και την 

επιχειρηματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε επτά σημαντικά εμπόδια, τα 

οποία απαριθμούνται στον εσωτερικό δακτύλιο. Αυτά είναι α) οι κατακερματισμένες 

ψηφιακές αγορές, β) η έλλειψη διαλειτουργικότητας π.χ στις δημόσιες συμβάσεις και 

στο συντονισμό μεταξύ των δημοσίων αρχών, γ) η αύξηση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος (παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αντιποίηση ταυτότητας, 

πειρατεία), που αποτελεί απειλή για την αξιοπιστία των δικτύων, δ) έλλειψη 

επενδύσεων σε δίκτυα (ευρυζωνικές συνδέσεις με αυξημένες ταχύτητες), ε) 

ανεπαρκείς προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας, στ) έλλειψη καλλιέργειας των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και έλλειμμα ψηφιακής παιδείας, ζ) χαμένες 

ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των οξύτερων κοινωνικών προβλημάτων όπως η 

αλλαγή του κλίματος, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η γήρανση του πληθυσμού και η 

αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης, η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών 

δημόσιων υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η διάθεσή 

της στις μελλοντικές γενιές κλπ. 
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 Αυτά τα εμπόδια υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες για αξιοποίηση των 

ΤΠΕ, δείχνοντας ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι των βιομηχανικών εταίρων της. 

Σήμερα παρατηρείται τετραπλάσια τηλεφόρτωση μουσικής στις ΗΠΑ απ’ ότι στην 

ΕΕ, λόγω έλλειψης νόμιμης προσφοράς και κατακερματισμένων αγορών. Το 30% 

των Ευρωπαίων δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Στην Ευρώπη 

σημειώνεται διείσδυση δικτύων οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας μόλις 1%, ενώ στην 

Ιαπωνία είναι 12% και στη Νότια Κορέα 15%, ενώ δαπάνες της ΕΕ για έρευνα και 

ανάπτυξη στις ΤΠΕ ανέρχονται σε μόλις 40% του αμερικανικού επιπέδου.  

 

Σχήμα 2: Ο ενάρετος κύκλος της ψηφιακής οικονομίας 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020) 

  

 Πολλά πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. 

Στην Ευρώπη απουσιάζει μια ενοποιημένη αγορά στον κλάδο του περιεχομένου. 

Έτσι, για παράδειγμα, ένα επιγραμμικό κατάστημα μουσικής πρέπει να 

διαπραγματευτεί με πολυάριθμες εταιρίες διαχείρισης δικαιωμάτων που έχουν την 

έδρα τους σε 27 χώρες, αφού τα δικαιώματα αδειοδοτούνται σε εθνική βάση. 

Επομένως μία λύση στο θέμα της πανευρωπαϊκής αδειοδότησης στον τομέα των 

οπτικοακουστικών μέσων θα ενθάρρυνε τους δημιουργούς και θα βοηθούσε τους 

παραγωγούς περιεχομένου.  

http://ec.europa.eu/europe2020)
http://ec.europa.eu/europe2020)
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 Ένα δεύτερο πρόβλημα αποτελεί η κατακερματισμένη σε εθνικές νομοθεσίες 

αγορά των ηλεκτρονικών πληρωμών καθόσον μόνο σε ενοποιημένη αγορά πληρωμών 

θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να αισθάνονται ασφαλείς ως προς τις 

μεθόδους πληρωμής. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η οδηγία 2009/110/ΕΚ για το 

ηλεκτρονικό χρήμα, ώστε να δημιουργηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες με παροχή 

λύσεων ηλεκτρονικού χρήματος όπως τα κινητά πορτοφόλια. Επίσης πέρα από τη 

χρήση κωδικού πρόσβασης που υπάρχει σήμερα θα μπορούσαν να αναπτυχθεί η 

τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτότητας και οι υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας για 

τις συναλλαγές στο διαδίκτυο.  

 Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η οικοδόμηση ψηφιακής 

εμπιστοσύνης, μέσω επιγραμμικών πλατφόρμων που θα παρέχονται στους χρήστες 

εύκολα κατανοητές εξηγήσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά 

με το ψηφιακό περιβάλλον, όπως την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα στην έκφραση και την πληροφόρηση, τις 

απαιτήσεις ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Σημαντική θα ήταν η δημιουργία 

ενός πανευρωπαϊκού επιγραμμικού ενδίκου βοηθήματος για το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

  Ένα τέταρτο πρόβλημα είναι η έλλειψη ευρωπαϊκού επιπέδου ρυθμιστικού 

πλαισίου για την εναρμόνιση των ζωνών, της αδειοδότησης και εκχώρησης του 

ραδιοφάσματος, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας στις αγορές 

εξοπλισμού και υπηρεσιών.  

 Αναγκαία είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων κατά την προμήθεια 

hardware, λογισμικού και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής που να μπορούν να 

εφαρμοστούν από πολλούς προμηθευτές καθόσον είναι ζωτικής σημασίας για την 

διαλειτουργικότητα και την τόνωση του ανταγωνισμού. 

 Μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της ασφάλειας του διαδικτύου με 

απαγόρευση λήψης ανεπίκλητων μηνυμάτων (spam) που δημιουργούν συμφόρηση 

στην κυκλοφορία των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και προκαλούν εξάπλωση ιών και 

κακόβουλου λογισμικού. Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί η ηλεκτρονική απάτη και 

η αντιποίηση ταυτότητας για οικονομικά κίνητρα και γενικά η εγκληματικότητα στον 

κυβερνοχώρο με τη δημιουργία πλατφόρμας συναγερμού αναφορικά με την 

σεξουαλική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία και την υποστήριξη του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για την 

καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 
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 Η μελλοντική οικονομία θα στηρίζεται στη γνώση που θα προέρχεται από το 

διαδίκτυο, γι αυτό και απαιτείται υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 

καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης με διαδικτυακές ταχύτητες τουλάχιστον στα 

30Mbps, και αργότερα μέσω των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, από 100 Mbps και 

πάνω. 

 Ανάγκη είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στις ΤΠΕ 

στην Ευρώπη καθόσον, κατά την Eurostat και IPTS-JRC, δεν αντιπροσωπεύει μόνο 

ποσοστό συνολικής δαπάνης Ε&Α (17% έναντι 29%) σε σχέση με τις ΗΠΑ αλλά σε 

απόλυτες τιμές αντιστοιχεί στο 40% της δαπάνης των ΗΠΑ (37 δις έναντι 88 δις ευρώ 

το 2007). Ενώ οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής προστιθέμενης 

αξίας στη Ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι συσκευές 

ευρείας κατανάλωσης, η υγεία, η έλλειψη επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη των 

ΤΠΕ ενδέχεται να επηρεάσει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα βιομηχανίας και 

υπηρεσιών. 

 Ένας τομέας που χρήζει βελτίωσης είναι ο ψηφιακός γραμματισμός και οι 

ψηφιακές δεξιότητες καθόσον όλο και περισσότερες καθημερινές εργασίες 

διεξάγονται επιγραμμικά, από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας 

έως τις φορολογικές συναλλαγές και την κράτηση εισιτηρίων  

 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των πληροφοριών θα βοηθήσουν στις 

αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως: α) η υποστήριξη του γηράσκοντος 

πληθυσμού με υπηρεσίες τηλεϊατρικής, διαδικτυακής ιατρικής εξέτασης, χρήση 

φορητών συσκευών παρακολούθησης της υγείας και β) η μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και βελτίωση των μεταφορών. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με το 1990 και την 

ενεργειακή απόδοση κατά 20% έως το 2020. Το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για φωτισμό. Το 70% μπορεί να εξοικονομηθεί 

αν συνδυαστεί προηγμένη τεχνολογία γνωστή ως Φωτισμός Στερεάς Κατάστασης –

SSL, η οποία αναπτύχθηκε από τον κλάδο των ημιαγωγών,  με ευφυή συστήματα 

διαχείρισης φωτισμού. (COM 245 τελικό/2, 2010) 

 

4.8. ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ 

Η δημιουργία ψηφιακών επιχειρήσεων απαιτεί την αντιμετώπιση πολλών 

εμποδίων, όπως η έλλειψη επιχειρηματικότητας ή επιχειρηματικής κουλτούρας με 
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αλλαγή νοοτροπίας από το στάδιο της εκπαίδευσης, η απουσία υποδομών 

θεσμικού/φορολογικού πλαισίου, η έλλειψη κατάλληλα εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού, η έλλειψη ελαστικών εργασιακών σχέσεων και η έλλειψη πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση μέσω Venture Capital, Business Angel. Ως προς το τελευταίο είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι επένδυσαν γύρω στα 5.5 δισ. 

ευρώ το 2013 στην ΕΕ και τα Venture Capital Funds 2 δις ευρώ το 2013, σύμφωνα με 

την EBAN (Statistics Compendium 2014). Αντίστοιχα, οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι 

στις ΗΠΑ το 2013 επένδυσαν 17,4 δισ. ευρώ και τα Venture Capital Funds 29,4 δισ. 

δολάρια (25,43 δισ.ευρώ). (European Commission, 2014a).  

 

Γράφημα 22: Διείσδυση βασικών και υψηλής ταχύτητας 
γραμμών ινών 

 

 

 

4.8.1 Απαιτήσεις σε υποδομές θεσμικού/φορολογικού πλαισίου 

Οι νέοι επιχειρηματίες στον τομέα των ΤΠΕ δεν θεωρούν αρκετό το κίνητρο 

των επιδοτήσεων αλλά την ύπαρξη ενός ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου όπως: την 

καθιέρωση στην Ε.Ε του ηλεκτρονικού τιμολογίου, την επέκταση της χρήσης 

πλαστικού χρήματος από τους καταναλωτές, την γραφειοκρατική διευκόλυνση 

έναρξης μιας νέας επιχείρησης, την φορολογική διευκόλυνση των νέων επιχειρήσεων 

που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και προσελκύουν ξένα κεφάλαια, την 

καθιέρωση των ηλεκτρονικών δημοσίων προμηθειών, την ενίσχυση της διάθεση προς 

επιχειρηματική εκμετάλλευση μη διαβαθμισμένων χαρτογραφικών, γεωγραφικών, 

στατιστικών, κτηματογραφικών, αστυνομικών, νοσοκομειακών, ασφαλιστικών- 
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φαρμακευτικών, ερευνητικών, μεταφορικών κλπ πληροφοριών δημοσίου χαρακτήρα,  

την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις για την 

επιχειρηματική εκμετάλλευση επιστημονικών επιτευγμάτων και ευρεσιτεχνιών και 

την δημιουργία αξιόπιστου πλαισίου για την σύσταση ηλεκτρονικών-εικονικών 

επιχειρήσεων ώστε να τυγχάνουν καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Δεδομένου ότι 35% 

των χρηστών του διαδικτύου δεν αγοράζει μέσω διαδικτύου επειδή έχει αμφιβολίες 

σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής, είναι αναγκαία η βελτίωση της αγοράς 

πληρωμών. Επίσης απαιτούνται αποτελεσματικές, αξιόπιστες και οικονομικά 

προσιτές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για εμπορεύματα που παραγγέλλονται μέσω 

διαδικτύου καθόσον το 10% των ατόμων δεν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές 

διότι ανησυχούν για το κόστος των υπηρεσιών παράδοσης, ιδίως όταν πρόκειται για 

διασυνοριακές παραδόσεις, καθώς και για την ποιότητα των υπηρεσιών (COM 698 

final, 2012). 

 

4.8.2. Αλλαγή νοοτροπίας ιδίως στην εκπαίδευση 

Σε όλη την ΕΕ αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, απαιτείται η δημιουργία 

κουλτούρας ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου, η οποία προϋποθέτει αλλαγές στην 

εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προετοιμάζει τους μαθητές με 

ενθάρρυνση της συλλογικής δράσης και της συνεργασίας και όχι με εξιδανίκευση της 

ατομικής προσπάθειας. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα απαιτούν την 

κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών. Αλλά και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση υφίσταται χάσμα ανάμεσα στη γνώση που διδάσκεται στα πανεπιστήμια 

και στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στις ΤΠΕ. Είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

μαθημάτων επιχειρηματικότητας και μαθημάτων ψηφιακού μάρκετινγκ σε όλες τις 

σχετικές σχολές καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου 

στην εκπαίδευση (π.χ. ηλεκτρονική εκπαίδευση) ώστε να δημιουργείται εξοικείωση 

με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ένας νέος άνθρωπος, για να αξιοποιήσει 

επιχειρηματικά την τεχνογνωσία που διαθέτει, απαιτείται να απευθυνθεί σε 

δικηγόρους, λογιστές και φοροτεχνικούς για να αποφασίσει τα περαιτέρω βήματά 

του, ενώ εάν υπήρχε μία πλατφόρμα- portal ενημέρωσης για όλα τα θέματα της 

ψηφιακής οικονομίας με πρακτικές συμβουλές προς παραδοσιακές επιχειρήσεις, ώστε 

να βοηθηθούν αναφορικά με την επιδιωκόμενη εξωστρέφεια αλλά και προς τις 

επιχειρήσεις των ΤΠΕ με ενημέρωση για τα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία 
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και τα αναγκαία βήματα για την έναρξη μιας επιχείρηση, θα δημιουργούνταν 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αφού θα εξοικειωνόταν με τους τρόπους διαχείρισης των 

προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει μία καινοφανής επιχείρηση.  

 

4.9. ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2015- 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος 

δείκτης που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CNECT) για να αξιολογεί την 

πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς μία ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο δείκτης 

συναθροίζει μία σειρά σχετικών δεικτών διαρθρωμένων γύρω από 5 παραμέτρους: 

συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση του διαδικτύου, ενσωμάτωση της 

ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Οι βαθμολογίες DESI 

κυμαίνονται από το 0 έως το 1. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερες 

είναι οι επιδόσεις της χώρας. Ο δείκτης καταρτίστηκε με βάση δείκτες που αφορούν 

κατά κύριο λόγο το έτος 2014. Ως προς την συνδεσιμότητα η Ελλάδα βρίσκεται στην 

26η θέση σε σύνολο 28 κρατών μελών με βαθμολογία 0,41 και μέσο ευρωπαϊκό όρο 

το 0,55. Μόνο το 63% των νοικοκυριών έχουν συνδρομή σε σταθερές ευρυζωνικές 

υπηρεσίες και τo 39% των πολιτών σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το κόστος της 

μεμονωμένης σταθερής ευρυζωνικής συνδρομής ανέρχεται στο 1,8 του μέσου κατά 

κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος με μέσο όρο στην ΕΕ 1,3%.  Ως προς το 

ανθρώπινο κεφάλαιο η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση με βαθμολογία 0,36 και 

μέσο ευρωπαϊκό όρο το 0,54. Οι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου στη Ελλάδα 

ανέρχονται στο 59%, ενώ το 33% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ 

διαδίκτυο με μέσο όρο στην ΕΕ 18%, ενώ έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό 

ειδικών σε ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της με 1,4% σε αντίθεση με 

τον μέσο όρο στην ΕΕ 2,8%.  Ως προς την χρήση του διαδικτύου η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 26η θέση με βαθμολογία 0,33 με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 0,41. Τα 

ποσοστά των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές 

τραπεζικές υπηρεσίες ανέρχεται σε 21% ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε 

40% είναι πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της με 57% και 63% αντίστοιχα. 

Αναφορικά με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας η Ελλάδα βρίσκεται 

στην 19η θέση με βαθμολογία 0,31 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 0,33.Το ποσοστό των 
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επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών(ERP) ανέρχεται σε 40% και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 17% με 

ευρωπαϊκό μέσο όρο 31% και 14% αντίστοιχα. Ωστόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν RFID ανέρχονται σε 2,6% (μ.ο. ΕΕ 3,8%), ηλεκτρονικά τιμολόγια 

4,8% (μ.ο. ΕΕ 11%), το 2014 και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 4,7% (μ.ο. ΕΕ 

11%). Οι ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 

9,1% με μ.ο. ΕΕ 15%, και διασυνοριακές πωλήσεις μέσω διαδικτύου σε ποσοστό 

4,3% με μ.ο. ΕΕ 6,5% το 2013. Τέλος, ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες η Ελλάδα 

ανέρχεται στην 21η θέση με βαθμολογία 0,35 με μέση ευρωπαϊκή βαθμολογία 0,47. 

Το ποσοστό χρηστών του διαδικτύου που έχουν υποβάλει συμπληρωμένα έντυπα 

στην δημόσια διοίκηση είναι 38% (11η θέση) με ευρωπαϊκό μέσο όρο 33%, όμως 

μόνο το 17% των Ελλήνων γενικών ιατρών ανταλλάσσουν ιατρικά δεδομένα με 

ηλεκτρονικά μέσα, έναντι 36% στην ΕΕ, ενώ μόνο το 18% των γενικών ιατρών 

διαβιβάζουν ηλεκτρονικά συνταγές στους φαρμακοποιούς με μέσο ευρωπαϊκό όρο 

27%. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με χαμηλές επιδόσεις και οι 

επιδόσεις της είναι χαμηλότερες του μέσου όρου. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015) 

Γράφημα 23: Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας 2015-Προφίλ 

Ελλάδας

 

        Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:  

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

5.1. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη διεθνή φορολογία είναι: 1) η αρχή 

της οικονομικής αποτελεσματικότητας, 2) η αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης, 3) η 

αρχή της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του κόστους συμμόρφωσης 

και διαχείρισης των φόρων και 4) η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. 

 

5.1.1. Αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας 

  Αποδοτικό φορολογικό σύστημα θεωρείται εκείνο που ελαχιστοποιεί την 

επίδραση που ασκεί η επιβολή των φόρων στις επιλογές των φορολογουμένων 

αναφορικά με την οικονομική τους δραστηριότητα, με εξαίρεση στοχευμένες 

ενέργειες, όπως για παράδειγμα την ενθάρρυνση για Ε&Α ή την αποθάρρυνση 

άσκησης ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Σε παρεκκλίσεις μπορούν να οδηγήσουν: α) η 

διαφοροποίηση στη φορολογική μεταχείριση λόγω διαφορετικής τοποθεσίας που 

επιβάλλεται φορολογία μεταξύ ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων και β) η 

διαφοροποίηση στη φορολογική μεταχείριση λόγω φορολογικού ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών.  

Η εύκολη κινητικότητα του κεφαλαίου, των αγαθών και των υπηρεσιών στις 

ψηφιακές επιχειρήσεις επιτρέπει την επιλογή του τόπου πραγματοποίησης μιας 

επένδυσης, λόγω των διαφορών στη φορολογία μεταξύ των διαφορετικών 

τοποθεσιών. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν βασικό περιουσιακό 

στοιχείο στην ψηφιακή οικονομία εμπίπτουν στον ίδιο κανόνα αν και αυτή η 

κινητικότητα μπορεί να περιοριστεί με την επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για την 

μεταφορά τους. Ο φόρος που εισπράττεται στη χώρα κατοικίας ενός ατόμου για τις 

αποταμιεύσεις εισοδημάτων του βρίσκονται σε αλλοδαπές χώρες δεν θα έχει καμία 

επίδραση στην επιλογή του τόπου αποταμίευσης. Αντιθέτως, ένας φόρος που 

εισπράττεται στην τοποθεσία που αποταμιεύεται το εισόδημα είναι πιθανό να 

επηρεάσει την επιλογή του τόπου αποταμίευσης. 

Οι πολυεθνικές εταιρείες, στο πλαίσιο των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών 

φορολογικών κανόνων μπορούν με σχετική ευκολία να μεταφέρουν το φορολογητέο 



 
 

71 
 

κέρδος και επομένως και τα φορολογικά έσοδα στο κράτος που έχουν τη μεγαλύτερη 

ωφέλεια. Η μετατόπιση των φορολογητέων κερδών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 

μεταξύ των εταιρειών που κάνουν εντατική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στις 

διεθνείς τους δραστηριότητες. 

Η διαφορετική φορολογική πολιτική σε κάθε χώρα προκαλεί στρέβλωση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Αν δύο ομοειδείς επιχειρήσεις, που πωλούν 

παρόμοια προϊόντα, έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες και ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους για την πώληση των προϊόντων τους σε μία τρίτη χώρα υπόκεινται σε 

διαφορετικό ποσοστό φορολογίας στις χώρες που βρίσκεται η έδρα τους, τότε ο 

ανταγωνισμός μεταξύ τους μπορεί να στρεβλωθεί. Έτσι, ένα φορολογικό 

πλεονέκτημα της μίας εταιρίας μπορεί να της επιτρέψει να πουλήσει φθηνότερα από 

την άλλη προς τον τελικό καταναλωτή της τρίτης χώρας. Αντίθετα, αν ο φόρος 

εισπράττονταν μόνο στην τρίτη χώρα, τότε οι δύο εταιρίες θα επιβαρύνονταν με τον 

ίδιο φορολογικό συντελεστή για τις δραστηριότητές τους στην τρίτη χώρα και οι 

προηγούμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό θα εξαλείφονταν.  

Η δεύτερη μορφή ανταγωνισμού που προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά είναι 

ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών, τα οποία προσπαθούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις και κατ’ επέκταση φορολογικά έσοδα. Οι ονομαστικοί 

φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 

30 χρόνια. Σε 28 χώρες του ΟΟΣΑ ή G20, ο μέσος φορολογικός συντελεστής 

μειώθηκε από περίπου 47% το 1983 σε περίπου 27% το 2012. (Bilicka & Devereux, 

2012).  

 Ο φορολογικός ανταγωνισμός οδηγεί σε μια ευνοϊκότερη μεταχείριση του 

εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης ή των εσόδων που σχετίζονται με εύκολα 

μετακινούμενες πηγές δημιουργίας εισοδήματος, όπως η ιδιοκτησία κεφαλαίου και η 

ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν σχετίζεται με την πραγματική 

οικονομική δραστηριότητα, παρόλο που ένας τέτοιος φορολογικός ανταγωνισμός 

φαίνεται να μην αποδίδει ιδιαίτερα υψηλά φορολογικά έσοδα. 

 Αντίθετα, ελάχιστα επηρεάζει τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των 

κρατών η διαφορά στον συντελεστή ΦΠΑ, εξαιτίας της είσπραξής του στην χώρα που 

βρίσκεται ο καταναλωτής. Αν ο τόπος φορολόγησης δεν μπορεί να επιλεγεί από την 

επιχείρηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος στις κυβερνήσεις να ανταγωνίζονται ως προς 

τον συντελεστή ΦΠΑ προκειμένου να προσελκύσουν τις εύκολα μετακινούμενες 

διεθνώς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συντελεστές ΦΠΑ εντός της ΕΕ 
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υπόκεινται ήδη σε κάποια εναρμόνιση, καθόσον σύμφωνα με την Οδηγία 

2006/112/EC του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν ένα βασικό 

συντελεστή ΦΠΑ της τάξεως τουλάχιστον 15% για την προμήθεια αγαθών και 

υπηρεσιών. Ωστόσο, μπορούν να εφαρμόσουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές, 

που δεν υπολείπονται όμως του 5% από μία εξαντλητική λίστα αγαθών και 

υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας ΦΠΑ. Οι 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες εξαιρούνται ρητά από τον μειωμένο συντελεστή 

του 5%. Στον τομέα των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών εκλείπουν, από το 

2015, οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό από συναλλαγές Επιχειρήσεων προς 

Καταναλωτές (B2C), καθώς ως τόπος παροχής των τηλεπικοινωνιακών, 

ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος που βρίσκεται ο 

καταναλωτής. (European Commission, 2014) 

 

5.1.2. Η αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης 

   Έχει υποστηριχθεί ότι με βάση την αρχή της «δικαιοσύνης μεταξύ των 

εθνών» κάθε χώρα θα πρέπει λαμβάνει ένα δίκαιο μερίδιο της φορολογικής βάσης 

από τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να οριστεί η δίκαιη 

κατανομή, όταν πρόκειται για τα κέρδη ενός πολυεθνικού ομίλου που 

δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες οι οποίες παράγουν και ταυτόχρονα 

καταναλώνουν. Το γεγονός όμως ότι ορισμένες επιχειρήσεις καταφέρνουν να 

φοροαποφεύγουν μεγάλου μέρους του παγκόσμιου εισοδήματός τους θεωρείται 

άδικο, παρόλο που δεν είναι παράνομο. Οι χώρες όμως έχουν διαφορετικά 

συμφέροντα και έτσι είναι δύσκολο να θεσπιστεί ένα δίκαιο διεθνές φορολογικό 

σύστημα αφού απαιτείται η συναίνεση πολλών χωρών. 

Σημαντική είναι η αρχή της φορολογικής ισότητας, σύμφωνα με την οποία 

όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να υπόκεινται σε φορολογία, αναλόγως με την 

οικονομική αντοχή του καθενός καθώς και οι αρχές της βεβαιότητας και της 

απλότητας, όπου οι φορολογικοί κανόνες πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί ώστε 

ο φορολογούμενος να μπορεί εύκολα και εκ των προτέρων να γνωρίζει σαφώς πού 

και πότε επιβάλλεται φορολογία καθώς και ποιο είναι το ακριβές ποσό που οφείλει 

λόγω της φορολογίας. Έτσι, οι φόροι θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς, γιατί 

σε αντίθετη περίπτωση ενισχύεται η οικονομική αναποτελεσματικότητα. 
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5.1.3. Η αρχή της αποδοτικότητας του κόστους συμμόρφωσης και 

διαχείρισης των φόρων  

Τα έξοδα διοίκησης και συμμόρφωσης είναι εκ των ουκ άνευ σε ένα 

φορολογικό σύστημα, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό 

επίπεδο. Το κόστος της συμμόρφωσης και της διαχείρισης του ΦΠΑ και του 

εταιρικού φόρου είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς φορολογούμενοι και φορολογικές 

αρχές πρέπει κατά κανόνα να ενεργούν λαμβάνοντας υπόψη τους διεθνείς κανόνες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το διοικητικό κόστος της είσπραξης του φόρου μπορεί να 

περιοριστεί αν βαρύνει τη φορολογική αρχή μιας χώρας ακόμα και αν τα έσοδα 

ανήκουν σε άλλη χώρα. Αυτή είναι η λογική της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας 

(mini One Stop Shop), για τη συλλογή του ΦΠΑ επί των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στην ΕΕ, η οποία κατ’ ανάγκην απαιτεί συνεργασία και αμοιβαία 

εμπιστοσύνη μεταξύ των φορολογικών αρχών των διαφόρων χωρών.  

 

5.1.4 Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας  

Τα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να είναι απλά, σταθερά και ουδέτερα. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό φορολογικό καθεστώς για 

τις ψηφιακές επιχειρήσεις αλλά οι γενικοί φορολογικοί κανόνες που εφαρμόζονται 

στην κοινή οικονομία θα πρέπει να εφαρμόζονται και στις ψηφιακές επιχειρήσεις. Η 

ψηφιοποίηση βοηθά στην καθιέρωση απλών, σταθερών και προβλέψιμων 

φορολογικών κανόνων. Φορολογική ουδετερότητα στις ενδοκοινοτικές σχέσεις, 

σημαίνει ίση φορολογική μεταχείριση της εσωτερικής παραγωγής και των εισαγωγών 

των προερχομένων από εταιρικές χώρες. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ ορίζει 

ότι κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών 

μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανώτερους από εκείνους που 

επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα ή η φύση των οποίων 

οδηγεί έμμεσα στην προστασία άλλων προϊόντων (άρθρο 110 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 

90 ΣΕΚ). Για τα προϊόντα που εξάγονται προς την επικράτεια ενός των κρατών 

μελών, η επιστροφή εσωτερικών φόρων δεν δύναται να είναι ανώτερη των 

εσωτερικών φόρων που τους έχουν επιβληθεί άμεσα ή έμμεσα (άρθρο 111 ΣΛΕΕ, 

πρώην άρθρο 91 ΣΕΚ). Φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις φόρου θα πρέπει να 

προσεγγίζονται με προσοχή μετά από προσεκτικό υπολογισμό. (Taylor, 2006).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
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5.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τα  βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην ψηφιακή 

οικονομία είναι:  

1) Αναλογικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου (έμμεσο ηλεκτρονικό 

εμπόριο) 

  Ένα απτό προϊόν π.χ. ένα CD, δημιουργείται στη χώρα προέλευσης δηλαδή 

στη χώρα που ασκούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εταιρίας  ή 

πωλείται μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και παραγγέλλεται ηλεκτρονικά από 

έναν πελάτη στη χώρα προορισμού δηλαδή στη χώρα που καταναλώνεται το τελικό 

προϊόν. Επειδή το προϊόν είναι απτό, ακολουθεί η φυσική παράδοσή του στον 

αγοραστή μέσω ταχυδρομείου. Η τοποθεσία που έλαβε χώρα η πώληση, η διανομή 

και υποστήριξη είναι η χώρα που βρίσκεται ο πελάτης, δηλαδή η χώρα προορισμού. 

 

2) Ψηφιακά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου (προϊόντα ή υπηρεσίες που 

παραδίδονται ηλεκτρονικά-άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο) 

Σε αυτό το μοντέλο, το πωλούμενο προϊόν δεν είναι απτό αλλά ψηφιακό, το 

οποίο παραγγέλλεται και διανέμεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ως προϊόν είτε 

βρίσκεται σε μία κεντρική βάση δεδομένων και διανέμεται ως υπηρεσία. Ομοίως, για 

τις υπηρεσίες νέφους οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στην κεντρική βάση 

δεδομένων από οποιαδήποτε τοποθεσία της επιλογής τους (τη χώρα προορισμού), 

αλλά η κεντρική βάση δεδομένων μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα 

προέλευσης. Επιπλέον, αρκετοί πελάτες μπορούν να καταναλώσουν το ίδιο "προϊόν" 

συγχρόνως (δημόσια υπηρεσία νέφους), έτσι ώστε το οριακό κόστος για την 

απόκτηση πρόσθετων πελατών να είναι χαμηλό. Παραδείγματα αυτών των μοντέλων 

είναι η λήψη δεδομένων έναντι αμοιβής ή οι επιγραμμικές υπηρεσίες συνεχούς ροής 

(online streaming) έναντι αμοιβής.  

 

3) Πολυεπίπεδα μοντέλα 

Το τρίτο μοντέλο συνδυάζει δύο ή περισσότερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

αφορά μία δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία για μια ομάδα χρηστών, από τους οποίους 

συλλέγονται πληροφορίες για την πώληση καλύτερα στοχευμένων διαφημίσεων που 

προβάλλονται σε χρήστες εντός ενός δεύτερου επιπέδου. Τα δύο επίπεδα είναι 
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ανεξάρτητα από την χώρα της παροχής, την τοποθεσία δηλαδή που βρίσκεται ο 

φορέας παροχής της υπηρεσία. Η φυσική τοποθεσία των χρηστών στο πρώτο επίπεδο 

μπορεί να είναι διαφορετική από τη φυσική τοποθεσία των πελατών στο δεύτερο. 

Παραδείγματα πολυεπίπεδων επιχειρηματικών μοντέλων αποτελούν οι δωρεάν 

ψηφιακές υπηρεσίες ιστοσελίδων συνδυασμένες με διαφήμιση επιχειρήσεων, οι 

μηχανές αναζήτησης, τα κοινωνικά δίκτυα και «σε αντάλλαγμα» ο χρήστης παρέχει 

πληροφορίες αναφορικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του, οι οποίες 

αξιοποιούνται στατιστικά από τις υπηρεσίες αναλύσεων και χορηγούνται σε τρίτους 

πληροφορίες από τα hashtags (ετικέτες που υποδηλώνουν την ύπαρξη θέματος για 

συζήτηση). Δεν είναι προφανές αν η επιχείρηση έχει κάποιο κέρδος στο πρώτο 

επίπεδο, και ακόμα κι αν έχει, το αποτιμά χρηματικά στο δεύτερο επίπεδο. 

 

5.3. ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει ρυθμίσεις για τον τομέα της άμεσης 

φορολογίας. Οι διατάξεις σχετικά με τη φορολογία εταιρειών βασίζονται κυρίως στο 

άρθρο 115 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε, το οποίο επιτρέπει την έκδοση 

οδηγιών για την προσέγγιση της νομοθεσίας, των κανονισμών και των διοικητικών 

πράξεων των κρατών μελών, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, με εφαρμογή του κανόνα της ομοφωνίας και της διαβούλευσης. 

 

5.3.1. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων   

Ο φόρος εισοδήματος ΝΠ είναι ένας φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων, 

αφαιρουμένων από τις πωλήσεις, του κόστους πωληθέντων, των λειτουργικών 

δαπανών, των τόκων και των αποσβέσεων. Σύμφωνα με τα ισχύοντα φορολογικά 

πρότυπα ο φόρος εισοδήματος ΝΠ εισπράττεται στις χώρες που δημιουργείται στις 

οποίες η μητρική εταιρεία έχει εγκαταστήσει μια θυγατρική εταιρεία. Ο φόρος σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εισπράττεται στη χώρα που είναι μόνιμα 

εγκατεστημένη η μητρική εταιρία υπό τους κανόνες της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής 

Επιχείρησης (European Tax Symmentry Control, 2014). 

Ο φόρος εισοδήματος ΝΠ που εισπράττεται στη χώρα προέλευσης 

δικαιολογείται στη βάση ότι η επιχείρηση θα πρέπει να συνεισφέρει μέσω της 

φορολογίας στο κόστος των παρεχόμενων προς αυτήν δημόσιων αγαθών και 
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υπηρεσιών στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η κατανομή των κερδών 

μεταξύ των διαφόρων χωρών προέλευσης είναι δύσκολη εξαιτίας της κινητικότητας 

της ψηφιακής οικονομίας. Ευρύτερη διεθνής συζήτηση διεξάγεται για το αν οι 

διεθνείς ψηφιακές ή μη επιχειρήσεις πληρώνουν το μερίδιο του φόρου που τους 

αναλογεί στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου των G20 / ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της 

φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των φορολογητέων κερδών (BEPS). 

 

5.3.2. Η φορολογία εισοδήματος και ο τόπος πραγματικής διοίκησης  

Η αρχή της πηγής, η οποία προέρχεται από την αρχή της εδαφικότητας του 

φόρου προβλέπει ότι τα κράτη έχουν δικαίωμα να φορολογούν τα εισοδήματα που 

αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός των γεωγραφικών ορίων της 

επικράτειάς τους, ανεξαρτήτως του κράτους της κατοικίας και ιθαγένειάς τους.  

 Η αρχή της παγκόσμιας φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών και 

νομικών προσώπων προβλέπει το δικαίωμα του κράτους κατοικίας να φορολογεί τα 

εισοδήματα που αποκτώνται σε αυτό αλλά και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις αρχές 

της φορολογικής δικαιοσύνης και φορολογικής ισότητας καθόσον έτσι λαμβάνεται 

υπόψη το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και αποτυπώνεται η πραγματική 

φοροδοτική του ικανότητα. 

Τα ανωτέρω δύο κριτήρια δηλαδή το κριτήριο της πηγής του εισοδήματος και 

το κριτήριο της κατοικίας εφαρμόζονται από τη φορολογική νομοθεσία των διαφόρων 

κρατών, και την ελληνική με τα άρθρα 2 και 99 του Ν.2238/1994 και από 01.01.2014 

με το άρθρο 3 του Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).  

Από την «Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα του ΟΟΣΑ για την 

Παρακολούθηση της Εφαρμογής των Υφιστάμενων Κανόνων στις Συμβάσεις για τη 

Φορολόγηση των Επιχειρηματικών Κερδών», ορίζεται ο τόπος εγκατάστασης μιας 

επιχείρησης ως ο τόπος «αποτελεσματικής διοίκησης» δηλαδή ο τόπος πραγματικής 

διοίκησης, και όχι ο τόπος εγκατάστασης του διοικητικού συμβουλίου μιας 

επιχείρησης καθόσον στο προσχέδιο του ΟΟΣΑ στις 27.05.2003 για αλλαγές στο 

μοντέλο σύμβασης του ΟΟΣΑ προβλέπεται ιεραρχικά ότι:  

1) Ένα Νομικό Πρόσωπο θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο 

βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκησής του. 

2) Εάν το κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκησής του 

δεν μπορεί να καθοριστεί ή εάν η έδρα της πραγματικής διαχείρισης 
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εντοπίζεται και σε άλλο κράτος, θα θεωρείται ότι είναι κάτοικος μόνο του 

κράτους α) με το οποίο οι οικονομικές σχέσεις είναι πιο κοντά, β) στο οποίο 

διενεργούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά κύριο λόγο, γ) στο 

οποίο λαμβάνονται κατά κύριο λόγο οι ανώτερες εκτελεστικές αποφάσεις. 

3) Εάν το κράτος με το οποίο οι οικονομικές σχέσεις του ΝΠ είναι στενότερες ή 

στο οποίο διεξάγονται οι κυρίως επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΝΠ ή 

στο οποίο λαμβάνονται οι ανώτερες εκτελεστικές αποφάσεις, δεν μπορεί να 

καθοριστεί, θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους από τους 

νόμους του οποίου απορρέει το νομικό του καθεστώς  

4) Εάν το νομικό καθεστώς του δεν απορρέει από κανένα κράτος ή προέρχεται 

και από τα δύο κράτη ή εάν το κράτος από τους νόμους του οποίου 

προέρχεται το νομικό καθεστώς του δεν μπορεί να καθοριστεί, οι αρμόδιες 

αρχές των συμβαλλομένων κρατών θα διευθετήσουν το ζήτημα με αμοιβαία 

συμφωνία (OECD, 2003). 

  Στο ελληνικό δίκαιο η παρ.3 του άρθ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(ΚΦΕ), προβλέπει ότι ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός 

κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: α) συστάθηκε ή 

ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, β) έχει την καταστατική έδρα του στην 

Ελλάδα ή γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα 

οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.  

  Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε, ο «τόπος άσκησης 

πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και 

τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: α) τον τόπο άσκησης καθημερινής 

διοίκησης, β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, γ) τον τόπο ετήσιας γενικής 

συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ε) 

τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού 

οργάνου διοίκησης, στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή 

όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των 

παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία 

της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.  

  Επομένως ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι ευρύτερος στο 

ελληνικό δίκαιο καθόσον εκτός των καινούριων στοιχείων γ΄ και δ΄ προκύπτει και 

αφού συνεκτιμηθεί και ο τόπος εγκατάστασης των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης. 
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5.3.3. Οι συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας  

Τα κράτη συνάπτουν διμερείς συμβάσεις ώστε να αποφευχθεί η επιβολή 

φόρου εισοδήματος στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ίδιο εισόδημα στην ίδια 

χρονική περίοδο. Η διπλή φορολογία προκύπτει αφού κάθε κράτος φορολογεί τους 

κατοίκους του για τα παγκόσμια εισοδήματά τους (κριτήριο κατοικίας) όσο και τους 

μη κατοίκους του για τα εισοδήματα που αποκτώνται από δραστηριότητες εντός 

αυτού του κράτους (κριτήριο πηγής). Οι διμερείς συμβάσεις συνάπτονται, ώστε να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων, αφού η διπλή 

φορολόγηση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο ως προς αυτό το σκοπό, καθορίζοντας τα 

δικαιώματα φορολόγησης των συμβαλλόμενων κρατών. Διέπονται από τους κανόνες 

της Σύμβασης της Βιέννης της 23.05.1969 για το δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ των 

κρατών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 27.01.1980 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με 

το Ν.Δ. 402/1974 –ΦΕΚ Α΄ 141.  

Η Ελλάδα, ως μέλος του ΟΟΣΑ, στις συμβάσεις που έχει συνάψει με άλλα 

μέλη ή και μη μέλη του για την κατάρτιση συμβάσεων αποφυγής της διπλής 

φορολογίας του εισοδήματος χρησιμοποιεί ως βάση το Πρότυπο Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ με τα ερμηνευτικά σχόλια που το συνοδεύουν, όπως θεσπίστηκε από την 

Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων, δυνάμει του άρθρου 9 της Συμφωνίας περί 

Ιδρύσεως του ΟΟΣΑ, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.Δ. 4190/1961, 

ΦΕΚ Α΄/150. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του Συντάγματος του 1975, όπως 

αναθεωρήθηκε τα έτη 1986, 2001, 2008: «…. Οι διεθνείς συμβάσεις, από την 

επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν 

από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου». Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 

του Συντάγματος προβλέπεται ότι: «Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική 

συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και όσες άλλες 

περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του 

Συντάγματος, τίποτα δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο ή οι οποίες επιβαρύνουν 

ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει».  

Η Ελλάδα έχει υπογράψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 58 

χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, ΗΠΑ, 
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Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, 

Κατάρ, Κάτω Χώρες-Ολλανδία, Κίνα, Κορέα, Κουβέιτ, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Μεξικό, Μάλτα, Μολδαβία, Ν. Αφρική, 

Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, 

Τυνησία, Φινλανδία. 

 

5.3.4. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης κατά το πρότυπο 

σύμβασης του ΟΟΣΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πρότυπης Σύμβασης για τη φορολόγηση επί του 

εισοδήματος και επί του κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (συνοπτική έκδοση του 2014)  ως 

μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ο σταθερός τόπος άσκησης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μέσω της οποίας η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα ολικώς ή 

μερικώς. Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει ιδίως: α) τον τόπο άσκησης 

της διοίκησης, β) ένα υποκατάστημα, γ) ένα γραφείο, δ) ένα εργοστάσιο, ε) ένα 

εργαστήριο, στ) κάθε μέρος εξόρυξης φυσικών πόρων.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ ως προς την 

εφαρμογή της μόνιμης εγκατάστασης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 

αρχές του πρότυπου της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Έτσι, σύμφωνα με τις από 22.12.2000 

Διευκρινίσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα 

σχόλια στο άρθρο 5 του προτύπου Σύμβασης : 

-Ένας εξυπηρετητής, ο οποίος έχει φυσική υπόσταση και αποτελεί 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ακόμη και αν δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία για τη 

λειτουργία του συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, αρκεί να παραμένει σε συγκεκριμένη 

τοποθεσία για επαρκές χρονικό διάστημα.  

- Μία ιστοσελίδα, που αποτελεί συνδυασμό λογισμικού και ηλεκτρονικών 

δεδομένων, δεν συνιστά απτή ιδιοκτησία, και δεν αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση. 

- Εάν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω μιας 

ιστοσελίδας και έχει στη διάθεσή της έναν εξυπηρετητή που είτε της ανήκει είτε τον 

μισθώνει και λειτουργεί τον εξυπηρετητή στον οποίο είναι αποθηκευμένη και 

χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα, η τοποθεσία που βρίσκεται ο εξυπηρετητής μπορεί να 

συνιστά μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης  



 
 

80 
 

-Εάν τον εξυπηρετητή  λειτουργεί ένας πάροχος διαδικτύου (Internet Service 

Provider) και όχι η επιχείρηση που λειτουργεί την ιστοσελίδα, δεν υφίσταται μόνιμη 

εγκατάσταση γιατί ο πάροχος διαδικτύου δεν είναι πράκτορας της επιχείρησης, αφού 

δεν είναι εξουσιοδοτημένος να συνάπτει συμβάσεις στο όνομα της επιχείρησης. 

- Ένας εξυπηρετητής δεν συνιστά μόνιμη εγκατάσταση στο βαθμό που 

διεξάγει δραστηριότητες που γενικώς θεωρούνται προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές 

όπως παροχή συνδέσμου επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών και πελατών, διαφήμιση 

αγαθών και υπηρεσιών, μετάδοση και παροχή πληροφοριών, συλλογή δεδομένων 

αγοράς. Η σύναψη σύμβασης με τον πελάτη, η διαδικασία πληρωμής και παράδοσης 

των αγαθών που διενεργούνται αυτόματα μέσω εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος 

σε μία τοποθεσία δεν θεωρούνται απλώς προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές. 

Τα διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα ανάμεσα στις χώρες που εξάγουν 

ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και στις χώρες που είναι απλά καταναλώτριες 

ψηφιακών προϊόντων εμποδίζουν την υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος 

διεθνώς για την άμεση φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι εάν μία 

αναπτυγμένη χώρα-εξαγωγέας ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

δημιουργούσε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εντός ενός εξυπηρετητή που θα ήταν 

εγκατεστημένος σε μία λιγότερο αναπτυγμένη-καταναλώτρια χώρα και η ύπαρξη του 

εξυπηρετητή δεν συνιστούσε μόνιμη εγκατάσταση, τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα 

θα φορολογούνταν στην ψηφιακά προηγμένη χώρα στερώντας από την καταναλώτρια 

χώρα φορολογικά έσοδα και αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

τοπικών επιχειρήσεων που θα υπάγονταν στον τοπικό φορολογικό συντελεστή.  Όμως 

επειδή το πιο πιθανό είναι ένας εξυπηρετητής να εγκατασταθεί σε φορολογικό 

παράδεισο, θα πρέπει να μεταβληθεί η άποψη ότι ένας εξυπηρετητής μπορεί να 

χαρακτηριστεί μόνιμη εγκατάσταση. Δεν είναι τυχαίο που χώρες όπως η Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κόνγκ διαφώνησαν με 

τη δυνατότητα ένας εξυπηρετητής, θεμελιώνοντας μόνιμη εγκατάσταση να καθορίζει 

το δικαίωμα επιβολής φόρου. (Κοκόλια, 2014). 

 Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης εισήχθη  για να προσδιοριστεί η 

φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για επιβολή του φόρου ώστε να αποφευχθεί η 

διπλή φορολόγηση του εισοδήματος. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μία επιχείρηση θα 

φορολογηθεί στην αλλοδαπή φορολογική δικαιοδοσία στην οποία είναι 

εγκατεστημένη, αν διεξάγει συναλλαγές μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης και τα 

κέρδη που προκύπτουν αποδίδονται σε αυτήν. Το κράτος προέλευσης του 
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εισοδήματος έχει δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα που δημιουργείται εντός 

αυτού από την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπών, καθόσον αυτοί 

επωφελούνται από τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, συνεισφέροντας ανάλογα σε 

αυτές τις δαπάνες.   

Η αρχή της μόνιμης εγκατάστασης επιτρέπει σε ένα κράτος τη φορολόγηση 

μόνο των δραστηριοτήτων μιας αλλοδαπής επιχείρησης που παράγουν αξία. Στην 

ψηφιακή οικονομία, η αξία δημιουργείται μέσω της εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρ’ όλη την  

υιοθέτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται 

στο διαδίκτυο και την ψηφιακή οικονομία, ο κανόνας της μόνιμης εγκατάστασης 

παραμένει ακόμα επίκαιρος ως κριτήριο του τόπου φορολόγησης. Εξάλλου, η 

Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ και κυρίως τα Ερμηνευτικά σχόλια στο άρθρο 5 που 

αναθεωρήθηκαν κατά τα έτη 1929, 1930, 1933, 1935, 1943, 1946, 1958, 1963, 1977, 

1992, 1994 και 2001 διασαφήνισαν και εμπλούτισαν τους προβλεπόμενους κανόνες 

ώστε να εφαρμόζονται και στις νέες επιχειρηματικές πρακτικές και καινοτόμες 

τεχνολογίες, χωρίς να τροποποιούνται τα κύρια σημεία του.  

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 στο άρθρο 6 

καθορίζει την έννοια της «μόνιμης εγκατάστασης» χωρίς να διαφοροποιείται από την 

ερμηνεία της έννοιας που δίνει ο ΟΟΣΑ. 

 

5.3.5.Η έννοια του αντιπροσώπου ως προς την μόνιμη εγκατάσταση 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 της Πρότυπης Σύμβασης του 

ΟΟΣΑ αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και το Κεφάλαιο, μία αλλοδαπή 

επιχείρηση, αν έχει εξουσιοδοτήσει ένα εξαρτώμενο από αυτήν πρόσωπο (φυσικό ή 

νομικό) να συνάπτει σε συνήθη δραστηριότητα συμβάσεις στο όνομά της, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση σε αυτή τη χώρα. Τα τελευταία 

ερμηνευτικά σχόλια του άρθρου 5, όπως δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2001, 

προβλέπουν την απαίτηση ύπαρξης ελάχιστης επιχειρηματικής κρίσης εκ μέρους του 

εξουσιοδοτούμενου προσώπου για την κατάρτιση μίας σύμβασης. Σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 5 η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποκτά μόνιμη εγκατάσταση 

αποκλειστικά και μόνο επειδή διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός του 

κράτους μέσω ενός μεσίτη, ενός «επί προμήθεια» γενικού αντιπροσώπου ή 

οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, που ενεργούν στο πλαίσιο της 
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συνήθους εργασίας τους. Έτσι, ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην ψηφιακή οικονομία, το πρόγραμμα λογισμικού δεν είναι πρόσωπο, καθόσον 

μόνο πρόσωπα μπορούν να θεμελιώσουν μόνιμη εγκατάσταση αλλά και δεν διαθέτει 

επιχειρηματική κρίση, σε αντίθεση με έναν εξυπηρετητή ο οποίος θεωρήθηκε ότι 

μπορεί να θεμελιώνει μόνιμη εγκατάσταση.  

 

5.3.6. Τα δικαιώματα (Royalties) 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ ως 

«δικαιώματα» νοούνται οι κάθε είδους πληρωμές για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης 

των δικαιωμάτων αναπαραγωγής(copyrights), των ευρεσιτεχνιών (patents), των 

εμπορικών σημάτων (trade marks), των δισδιάστατων σχεδίων(designs), των 

τρισδιάστατων μοντέλων(models), και μηχανικών σχεδίων(plans), των μυστικών 

τύπων ή διαδικασιών παραγωγής, των πληροφοριών που αφορούν τη βιομηχανική, 

εμπορική ή επιστημονική πείρα. Αντίθετα, τα ποσά που εισπράττονται από την 

πώληση των ως άνω δικαιωμάτων αποτελούν κέρδη από κεφάλαιο (άρθρο 13 της 

Σύμβασης).  

Σύμφωνα με τη γενική αρχή του άρθρου 12, η χώρα που έχει δικαίωμα να 

φορολογήσει τα εισοδήματα από δικαιώματα είναι η χώρα κατοικίας του δικαιούχου 

των δικαιωμάτων αυτών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η χώρα της πηγής των 

δικαιωμάτων αποκτά και αυτή δικαίωμα, πλήρες ή περιορισμένο, να φορολογεί τα 

δικαιώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χώρα της κατοικίας είναι υποχρεωμένη να 

εξαλείψει τη διπλή φορολογία, ακολουθώντας μία από τις μεθόδους που προτείνονται 

στην Πρότυπη Σύμβαση, τη μέθοδο της εξαίρεσης (άρθρο 23Α της Πρότυπης 

Σύμβασης, όπου εισόδημα ή κεφάλαιο που φορολογείται στο κράτος πηγής εξαιρείται 

από τη φορολογία στο κράτος κατοικίας) ή τη μέθοδο της πίστωσης του φόρου(άρθρο 

23Β της Πρότυπης Σύμβασης, κατά την οποία εισόδημα ή κεφάλαιο που 

φορολογούνται στο κράτος πηγής φορολογούνται και στο κράτος κατοικίας, αλλά ο 

φόρος που έχει επιβληθεί στο κράτος πηγής πιστώνεται έναντι του φόρου που 

οφείλεται στο κράτος της κατοικίας στο σχετικό εισόδημα ή κεφάλαιο). Η Ελλάδα 

στις συμβάσεις με τις ΗΠΑ (Ν.Δ. 2548/1953, το Ην.Βασίλειο (Ν.Δ.2732/1953) και τη 

Γερμανία (Α.Ν.52/1967), ως χώρα πηγής δεν έχει δικαίωμα επιβολής φόρου, καθόσον 

ορίζεται ότι τα δικαιώματα φορολογούνται μόνο στο κράτος κατοικίας του 

δικαιούχου, σε αντίθεση με συμβάσεις με άλλες χώρες, όπως στη σύμβαση με την 
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Ινδία (Ν.Δ.4580/1966). Αναφορικά με τη μεταβίβαση μερικού, πλήρους ή 

εκτεταμένου δικαιώματος επί του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών η Ελλάδα 

υποστηρίζει ότι όλες οι αμοιβές που καταβάλλονται περιλαμβάνονται στην έννοια 

των δικαιωμάτων του άρθρου 12 παρ.2 της Πρότυπης Σύμβασης, ανεξάρτητα αν 

πρόκειται για αποζημιώσεις για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για 

εμπορική εκμετάλλευση ή για την προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή 

ή για περίπτωση μεταβίβασης πλήρους ή εκτεταμένου δικαιώματος (Πέρρου, 2015). 

Τα «δικαιώματα» αποτελούν σημείο διαφωνίας μεταξύ των ανεπτυγμένων 

χωρών –εξαγωγέων τεχνολογίας και των λιγότερο ανεπτυγμένων- εισαγωγέων 

τεχνολογίας. Οι εισαγωγείς τεχνολογίας επιδιώκουν να διευρύνουν την έννοια των 

δικαιωμάτων καθόσον αποκτούν έσοδα μέσω της παρακράτησης φόρου, ενώ οι χώρες 

εξαγωγείς τεχνολογίας επιδιώκουν τον χαρακτηρισμό τους ως επιχειρηματικά κέρδη 

ώστε να φορολογούνται σε αυτές.  

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4172/2013 το εισόδημα από κεφάλαιο 

περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο με τη μορφή 

δικαιωμάτων. Το άρθρο 38 του Ν.4172/2013 ορίζει τα εισοδήματα που 

χαρακτηρίζονται ως δικαιώματα: «1. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που 

αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, 

συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, 

μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, 

λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, 

σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε 

αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική 

πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού 

εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής 

βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης 

άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που 

παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης 

προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για 

προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, 

εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών 
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συναφών δικαιωμάτων». Στο άρθρο 64 ορίζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 

για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%). Το ίδιο 

ποσοστό προβλεπόταν και στον προηγούμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην 

περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.2238/94.  

 

5.4. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ G20/ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ 

ΚΕΡΔΩΝ (BEPS)  

 

5.4.1. Γενικά  

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2013, ο Οργανισμός για την Οικονομική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), με ιδρυτικό σκοπό την ανάπτυξη της παγκόσμιας 

οικονομίας με την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την απασχόληση και την 

διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οδηγούμενος από τους G20 (Άτυπο 

φόρουμ είκοσι Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της 

Αργεντινής, Αυστραλίας, Βραζιλίας, Καναδά, Κίνας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ινδίας, 

Ινδονησίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Μεξικού, Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Νότιας 

Αφρικής, Νότιας Κορέας, Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Η.Π.Α. με την Ισπανία 

να συμμετέχει ως μόνιμος επισκέπτης συν την Ευρωπαϊκή Ένωση), παρουσίασε μία 

μελέτη για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μετατόπιση φορολογητέων 

κερδών (Base erosion and profit shifting) – στο εξής BEPS.   

Η μελέτη διαπιστώνει ότι ορισμένες πολυεθνικές χρησιμοποιούν στρατηγικές 

που τους επιτρέπουν νομίμως να πληρώνουν μόλις 5% φόρο εισοδήματος, τη στιγμή 

που οι εγχώριες μικρομεσαίες (έως 250 εργαζόμενοι και έως 50 εκατ. ευρώ κύκλο 

εργασιών) επιχειρήσεις πληρώνουν φόρο έως και 30%. Το 2010 τα Νησιά 

Μπαρμπάντος, οι Βερμούδες και οι Βρετανικές Παρθένοι νήσοι έλαβαν ποσοστό 

5,11% των παγκόσμιων άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ η Γερμανία 4,77% και η 

Ιαπωνία 3,76% ενώ από αυτές τις μικρές χώρες εξήλθαν επενδύσεις 4,54% των 

παγκόσμιων άμεσων ξένων επενδύσεων και από τη Γερμανία 4,28% (OECD, 2013a). 

 Ο όρος BEPS αναφέρεται σε στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού, όπου οι 

πολυεθνικές εκμεταλλεύονται κενά ή ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας, για να 
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εκμηδενίσουν τα φορολογητέα κέρδη τους ή να τα μετατοπίσουν σε χώρες στις οποίες 

ασκούν ελάχιστη ή και καμία πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και 

καταβάλλουν τη χαμηλότερη φορολογία. Ιδρύουν off-shore θυγατρικές εταιρίες 

εκμεταλλευόμενες τις φοροαπαλλαγές, ενώ εκπίπτουν τις δαπάνες και τις ζημιές στις 

χώρες με την υψηλή φορολογία και δηλώνουν τα κέρδη τους σε χώρες με σχεδόν 

μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Η τοποθεσία που βρίσκονται τα φορολογητέα 

κέρδη είναι διαφορετική από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η πραγματική 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Με αυτές τις πολιτικές οι πολυεθνικές αποκτούν οικονομικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με τις εγχώριες επιχειρήσεις, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. Οδηγούν σε 

αναποτελεσματική κατανομή των πόρων, στρεβλώνοντας τις επενδυτικές αποφάσεις 

σε δραστηριότητες που έχουν χαμηλότερες αποδόσεις προ φόρων αλλά υψηλότερες 

μετά φόρων. Τελικά, αν οι φορολογούμενοι σχηματίσουν την άποψη ότι οι 

πολυεθνικές μπορούν νόμιμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρου εισοδήματος, θα 

μειωθεί ο βαθμός εθελοντικής τους συμμόρφωσης.  

 Οι υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ των κρατών που προστατεύουν τις 

πολυεθνικές εταιρίες από την καταβολή διπλής φορολογίας τυγχάνουν 

εκμετάλλευσης ώστε πολλές πολυεθνικές να μην καταβάλλουν κανένα φόρο. Οι 

εθνικοί και διεθνείς φορολογικοί νόμοι για τις επιχειρήσεις καθυστερούν να 

ακολουθήσουν τους φρενήρεις ρυθμούς των παγκόσμιων επιχειρήσεων, καθόσον 

είναι φτιαγμένοι για την «παλιά» οικονομία, στην οποία τα κέρδη από δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν σχετικά ασήμαντα.  

Επειδή πολλές στρατηγικές BEPS εκμεταλλεύονται την αλληλεπίδραση της 

φορολογικής νομοθεσίας διαφόρων χωρών, είναι αδύνατον στις μεμονωμένες χώρες 

να αντιμετωπίσουν από μόνες τους αυτό το φαινόμενο. Επομένως υπάρχει ανάγκη να 

υπάρξει μία διεθνώς συντονισμένη προσέγγιση μέσω του ΟΟΣΑ.  Το σχέδιο δράσης 

του ΟΟΣΑ απαριθμεί 15 δράσεις, που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τις 

κυβερνήσεις και τις φορολογικές αρχές να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις να 

εκμεταλλευτούν τους κανόνες, που οι ίδιες οι χώρες έχουν θεσπίσει, ώστε να 

πληρώνουν λίγους ή και καθόλου φόρους. Αντιμετώπιση των φορολογικών 

προκλήσεων της ψηφιακής οικονομίας, εξουδετέρωση των αποτελεσμάτων των 

υβριδικών αναντιστοιχιών, ενίσχυση των κανόνων για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές 

εταιρίες, περιορισμός της διάβρωσης βάσης μέσω μείωσης των τόκων και άλλων 

χρηματικών πληρωμών, πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιζήμιων 
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φορολογικών πρακτικών, αποτροπή της κατάχρησης των συνθηκών, αντιμετώπιση 

της τεχνητής αποφυγής του καθεστώτος της μόνιμης κατοικίας, διαβεβαίωση ότι η 

ενδοομιλική τιμολόγηση συνάδει με τη δημιουργία αξίας, καθιέρωση μεθοδολογιών 

για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών για τη BEPS και δράσεις για την 

αντιμετώπισή της, απαίτηση από τους φορολογουμένους να αποκαλύπτουν τον 

επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό τους, επανεξέταση της τεκμηρίωσης των 

ενδοομιλικών συναλλαγών, δημιουργία πιο αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης 

διαφορών. (OECD, 2013a) 

Η φοροαποφυγή είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίηση, καθώς όλο και 

περισσότερες εταιρίες καθίσταται πολυεθνικές, με γεωγραφικά διασκορπισμένες 

λειτουργίες αλλά και της ψηφιοποίησης, που διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο 

και καθιστά έτσι πιο εύκολο σε μία επιχείρηση να καθορίσει τον τόπο που 

δημιουργούνται τα κέρδη της.  

5.4.2. Η BEPS στην Ευρώπη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε το δικό της Σχέδιο Δράσης για τη BEPS, 

που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάιο του 2013. Το σχέδιο το οποίο 

θα εφαρμοστεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

των χωρών της ΕΕ, προνοεί για θέματα πέραν του προγράμματος του ΟΟΣΑ, όπως η 

επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών ώστε να καλύπτονται όλες οι 

μορφές χρηματοοικονομικών εσόδων, η ενίσχυση των κανόνων ενάντια στον 

επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, η απαίτηση μεγαλύτερης διαφάνειας από την 

Ελβετία, την Ανδόρα, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και το Λιχτενστάιν, η καθιέρωση 

μίας πλατφόρμας αναφορικά με την χρηστή φορολογική διακυβέρνηση για την 

αντιμετώπιση θεμάτων όπως επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και φορολογικοί 

παράδεισοι, ο σχηματισμός μίας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μελέτη της 

φορολογίας στην ψηφιακή οικονομία όπου η εταιρική φοροαποφυγή είναι 

μεγαλύτερη, η εφαρμογή κρατικής βοήθειας που παρέχεται μέσω φορολογικών 

μέτρων για την αποτροπή επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού (KPMG 

International, 2014).  

 

5.4.3. Η BEPS και η ψηφιακή οικονομία 

Πολλές από τις πιο τρανταχτές περιπτώσεις που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα 

και έχουν σκανδαλίσει την κοινή γνώμη, αφορούν τις ψηφιακές επιχειρήσεις  



 
 

87 
 

Η διάβρωση της φορολογικής βάσης και η μετατόπιση των φορολογητέων 

κερδών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην ψηφιακή οικονομία. Οι ψηφιακές 

εταιρείες, είναι νέες επιχειρήσεις και αυτό τους επέτρεψε από την αρχή να 

σχεδιάσουν την δραστηριότητά τους σε μία βελτιστοποιημένη φορολογικά μορφή, 

συχνά τοποθετώντας τις επιχειρήσεις του ομίλου και τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας που έχουν αναπτύξει οι ίδιες σε περιοχές με χαμηλό εταιρικό φόρο ή 

χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ ή με πρόσβαση σε ευνοϊκές συμβάσεις αποφυγής διπλής 

φορολογίας. Αντίθετα οι παραδοσιακές εταιρίες πρέπει να προβούν σε δαπανηρές και 

δύσκολες αναδιαρθρώσεις για την επίτευξη ανάλογων αποτελεσμάτων που ενέχουν 

νομικούς και οικονομικούς κινδύνους. Επίσης οι ψηφιακές επιχειρήσεις σπάνια 

πληρώνουν μερίσματα κάτι που οδηγεί σε φορολογικά πλεονεκτήματα.  

Πολλοί από τους ψηφιακούς παγκόσμιους γίγαντες είναι εταιρείες των ΗΠΑ. 

Στο φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ, ξένα κέρδη δεν υπόκεινται σε φορολόγηση στις 

ΗΠΑ μέχρι να διανεμηθούν στους μετόχους.  Η μη πληρωμή μερισμάτων στους 

μετόχους σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να επαναπατρίσουν μετρητά από 

εργασίες στο εξωτερικό, επιτρέποντας έτσι αποτελεσματικά την αναβολή της 

φορολογίας για τα κέρδη που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Η προσωρινή αναβολή 

της φορολογίας καταλήγει κατά κανόνα να συνιστά μόνιμη αναβολή. (European 

Commission, 2014).  

 

5.5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ 

  Ο όρος φοροαποφυγή (Tax avoidance) χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών ως απόρροια 

προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής πρακτικής, των 

διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και υπουργικών 

αποφάσεων, που εκμεταλλευόμενη κενά ή ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας, 

χωρίς όμως να είναι παράνομη, αποβλέπει στην εν όλω ή εν μέρει απαλλαγή από την 

καταβολή φόρων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται αντί του όρου «φοροαποφυγή» 

και ο όρος «νόμιμη φοροδιαφυγή». Αποτελεί δηλαδή μία συμπεριφορά, η οποία 

αντίκειται όχι στο γράμμα αλλά στο πνεύμα του νόμου, σε αντιδιαστολή με τον 

«φορολογικό σχεδιασμό» που δεν αντίκειται ούτε στο πνεύμα ούτε στο γράμμα του 

νόμου. Διέπεται από το στοιχείο της ανειλικρίνειας, της πλαστότητας ή της 

εικονικότητας. Συντελείται εκμεταλλευόμενη τα κενά, τις ασάφειες και την κακή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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διατύπωση των εθνικών νόμων εκ μέρους του φορολογικού νομοθέτη, χωρίς αυτό να 

αποτελεί πρόθεσή του. Χαρακτηρίζεται από μυστικότητα, ώστε να αποτραπεί η 

αντίδραση του νομοθέτη για διόρθωση του προβλήματος (Ιορδάνου, 2001). 

Η μορφή φοροαποφυγής που απασχολεί ιδιαιτέρως την διεθνή κοινότητα είναι 

αυτή που χρησιμοποιεί καταχρηστικά το διεθνές εταιρικό δίκαιο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι αυτό της θυγατρικής εταιρίας της Apple, η Apple Operations 

International με έδρα σύστασης την Ιρλανδία, όπου αξιοποιώντας τόσο την ιρλανδική 

όσο και την φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ, πέτυχε τελικά να μην εμπίπτει στη 

φορολογική δικαιοδοσία ούτε της μίας ούτε της άλλης χώρας. Αυτό προέκυψε 

καθόσον για το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ μία χώρα εντάσσεται φορολογικά στη 

χώρα στην οποία έχει συσταθεί, ενώ για το ιρλανδικό φορολογικό σύστημα μία χώρα 

εντάσσεται φορολογικά στη χώρα όπου διευθύνεται. 

Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τελείται η φοροαποφυγή είναι οι εξής: μέσω 

«εξωχώριων εταιριών», οι οποίες είναι εγκαταστημένες στους επονομαζόμενους 

«φορολογικούς παραδείσους», μέσω της τεχνητής μεταφοράς κερδών από χώρες με 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, με αντίστοιχη διαμόρφωση των τιμών των συναλλαγών (πρακτική 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων-Transfer Pricing), μέσω υπερτιμολογήσεων των 

εισαγωγών και υποτιμολογήσεων των εξαγωγών και παραβίαση της αρχής της 

ανοιχτής αγοράς ή της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) ή μέσω 

της καταχρηστικής αύξησης του δανεισμού από εταιρεία που είναι εγκατεστημένη σε 

χώρα με χαμηλή φορολογία προς εταιρία με υψηλή φορολογία (πρακτική 

υποκεφαλαιοδότησης), με καταχρηστική χρησιμοποίηση εταιριών χαρτοφυλακίου 

(holding companies), με καταχρηστική χρησιμοποίηση των συμβάσεων αποφυγής 

διπλής φορολογίας (treaty shopping), καθώς και με τη μη δήλωση από φυσικά 

πρόσωπα των εισοδημάτων που αποκτούν στην αλλοδαπή ή μέσω ίδρυσης 

καταπιστευμάτων ή «εταιριών-βιτρινών» (Βουγιούκα, 2011). 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποφάνθηκε ότι ένα 

πρόσωπο ενδέχεται να απολέσει τα δικαιώματα που απολαμβάνει από την κοινοτική 

νομοθεσία στην περίπτωση που επιδιώκει την κατάχρηση, που όμως αποτελούν 

αμιγώς επίπλαστες καταστάσεις αυτών των δικαιωμάτων. Έτσι, στις υποθέσεις 

Emsland-Stӓrke C-110/99 σημεία 52-53 και Halifax C-255/2002 σημεία 74-75, το 

ΔΕΚ έκρινε ότι κατάχρηση υπάρχει όταν δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος σκοπός 

παρά την τυπική τήρηση των όρων των κοινοτικών ρυθμίσεων και υπάρχει πρόθεση 
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εξασφάλισης οφέλους μέσω της τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων απόκτησης 

αυτού του οφέλους. Επίσης στην υπόθεση Eg.Lankhorst, C-324/00, #37 έκρινε για 

την άμεση φορολογία ότι η ανάγκη πρόληψης της φοροαποφυγής ή των καταχρήσεων 

μπορεί να στοιχειοθετήσει επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος, ο οποίος 

δικαιολογεί την επιβολή περιορισμών στις θεμελιώδεις ελευθερίες. Για να 

δικαιολογείται όμως η εφαρμογή κανόνων κατά των καταχρήσεων πρέπει να υπάρχει 

ένα επιπλέον στοιχείο που να υποδηλώνει κατάχρηση. Στην υπόθεση Cadbury 

Schweppes C-196/04 σημείο 37 και 67-68, το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι μια εγκατάσταση 

είναι πραγματική, εφόσον διαπιστώνεται βάσει αντικειμενικών και εξακριβώσιμων 

από τρίτους στοιχείων, ιδίως αποδείξεων της υποδομής σε κτίρια, προσωπικό και 

εξοπλισμό, ότι αντιστοιχεί σε μια πραγματική εγκατάσταση που ασκεί ουσιαστικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενέχει πραγματικό εμπορικό κίνδυνο και όχι σε 

θυγατρική «ταχυδρομική θυρίδα» ή που λειτουργεί ως «προπέτασμα». (COM 785 

τελικό, 2007) 

 

5.6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Η αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών μεταξύ των χωρών 

αναφέρεται ως ξεχωριστή δράση (στοιχείο 5) στο Σχέδιο δράσης των G20 / ΟΟΣΑ 

BEPS, αναφορικά με την εφαρμογή από πολλές πολυεθνικές εταιρίες συστημάτων 

φορολογικού σχεδιασμού που ξεπερνούν τα σύνορα ενός κράτους. Η εταιρική 

φορολογική πολιτική των διαφόρων κρατών σχεδιάζεται συνδυάζοντας την είσπραξη 

των εταιρικών φορολογικών εσόδων, την διεθνή συνεργασία και την θέσπιση ενός 

φορολογικού περιβάλλοντος που να ευνοεί τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Για να 

επιτύχει το σχέδιο των G20 / ΟΟΣΑ BEPS είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή 

κοινότητα να προταχθεί η διεθνής συνεργασία συγκριτικά με την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων.  

Εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν κατανοήσει ότι η έλλειψη συντονισμένης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορολογικών συστημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε 

ανεπιθύμητη μη φορολόγηση των επιχειρήσεων υπονομεύοντας τον δίκαιο 

χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων.  

Κυρίως έχουν δώσει έμφαση σε τρείς τομείς: 1) Tην αντιμετώπιση της διπλής 

μη φορολόγησης υβριδικών μορφών χρηματοδότησης μεταξύ μητρικών και 

θυγατρικών, 2) Τη φορολόγηση του μη διανεμηθέντος εισοδήματος Ελεγχόμενης 
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Αλλοδαπής Εταιρείας, 3) Την αποτροπή καταστρατήγησης της παρακράτησης φόρου 

επί των τόκων και των δικαιωμάτων μέσα από τις συμβάσεις αποφυγής διπλής 

φορολογίας. 

 

5.6.1. Αντιμετώπιση των ασυμφωνιών στα υβριδικά 

χρηματοοικονομικά μέσα   

Οι ρυθμίσεις υβριδικών δανείων είναι χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν 

χαρακτηριστικά τόσο δανεισμού όσο και ιδίων κεφαλαίων. Εξαιτίας των 

διαφορετικών φορολογικών χαρακτηρισμών που δίνουν τα κράτη μέλη στα υβριδικά 

δάνεια (χρέος ή ίδια κεφάλαια), οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

ενός διασυνοριακού υβριδικού δανείου αντιμετωπίζονται ως εκπεστέα από το φόρο 

δαπάνη σε ένα κράτος (το κράτος μέλος του πληρωτή) και ως αφορολόγητη διανομή 

κερδών (μέρισμα) σε άλλο κράτος μέλος (στο κράτος μέλος του εισπράττοντος) με 

αποτέλεσμα ανεπιθύμητη διπλή μη φορολόγηση. (COM 814 final, 2013) 

Οι πιο γνωστοί τύποι, αυτής της μορφής χρηματοδότησης είναι: 1) Τα δάνεια 

μειωμένης εξασφάλισης (subordinates loans) τα οποία έχουν ως επί το πλείστον 

σταθερό επιτόκιο, 2) Τα συμμετοχικά δάνεια (participation loans) που η απόδοσή 

τους είναι συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα της επιχείρησης (π.χ. με το κύκλο 

εργασιών, με τα κέρδη κλπ), 3) Η «αθόρυβη», εχέμυθη εταιρική συμμετοχή (silent 

participation), που προσομοιάζει με αυτή του μετόχου, χωρίς όμως ο συμμετέχων να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει ή θα έχει η επιχείρηση έναντι των 

πιστωτών της, 4) Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ή μετατρέψιμο δάνειο 

(convertible bond/ convertible shareholder loan) που οι κάτοχοί τους εκτός από τον 

τόκο που λαμβάνουν δύνανται να γίνουν και μέτοχοι της επιχείρησης, όταν υπάρχει 

το δικαίωμα αγοράς μετοχών κατά την διάρκεια ή τη λήξη του ομολογιακού δανείου, 

5) Οι προνομιούχες μετοχές (preference shares). (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ,2010). 

Παρόλο που μια αναντιστοιχία μεταξύ των φορολογικών συστημάτων δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως επιζήμια φορολογική πρακτική μιας χώρας, για την επίλυση 

του προβλήματος το κράτος μέλος αποδέκτης θα πρέπει να ακολουθεί τους 

φορολογικούς χαρακτηρισμούς που δίνει το κράτος μέλος προέλευσης σε πληρωμές 

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υβριδικών δανείων δηλαδή καμία φορολογική 

απαλλαγή δεν θα πρέπει να χορηγείται για πληρωμές που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο υβριδικών δανείων που είναι εκπεστέες στο κράτος μέλος προέλευσης.  
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Από την άποψη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας, όλες οι χώρες 

έχουν υποχρέωση να μην διευκολύνουν ούτε να ενθαρρύνουν την εκμετάλλευση των 

αναντιστοιχιών των φορολογικών συστημάτων. Στόχος είναι η επίτευξη όρων 

ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ ομίλων με μητρικές και θυγατρικές εταιρίες που 

βρίσκονται σε περισσότερα κράτη μέλη και ομίλων με μητρικές και θυγατρικές 

εταιρίες που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος. Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να 

φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις για τα πραγματοποιηθέντα κέρδη τους στο 

αντίστοιχο κράτος μέλος της ΕΕ και να μην μπορεί καμία εταιρία να αποφύγει την 

φορολογία εκμεταλλευόμενη νομικά κενά στον τομέα της υβριδική χρηματοδότησης 

σε διασυνοριακές περιπτώσεις. (COM 814 final, 2013). 

 

5.6.2. Φορολόγηση μη διανεμηθέντος εισοδήματος ελεγχόμενης 

αλλοδαπής εταιρίας   

Οι διατάξεις για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες αγγλιστί «controlled 

foreign companies», προβλέπονται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

αποτελούν τους κανόνες που εφαρμόζουν οι χώρες για να αποτρέψουν την αναβολή 

της φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτούν οι ξένες θυγατρικές (ελεγχόμενες 

αλλοδαπές εταιρίες). Ο κύριος στόχος των κανόνων για τις ΕΑΕ είναι να αποτραπεί η 

φοροαποφυγή των εγχώριων εταιρειών με τη μεταφορά των εσόδων σε θυγατρικές 

που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλή φορολογία. 

Σύμφωνα με τους κανόνες για τις ΕΑΕ, τα κέρδη μιας θυγατρικής αποτελούν 

το αντικείμενο διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης, αποκλειστικά και μόνο για 

το λόγο ότι η θυγατρική είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος. Η διαφορετική 

αντιμετώπιση αποτελεί διακριτική μεταχείριση, εκτός και αν αιτιολογείται λόγω της 

ύπαρξης αντικειμενικά διαφορετικής κατάστασης. Επίσης, το να συμπεριληφθούν τα 

κέρδη μιας αλλοδαπής θυγατρικής στα φορολογητέα κέρδη της ημεδαπής μητρικής 

εταιρείας περιορίζει τη δυνατότητα της εν λόγω μητρικής να εγκατασταθεί σε άλλα 

κράτη μέλη μέσω θυγατρικών (COM 785, 2007) 

Η εθνική φορολογική νομοθεσία (άρθρο 66 Ν. 4172/2013) προσαρμόστηκε 

στις υποδείξεις/οδηγίες του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 για τις 

ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες εντός της EE (2010/C 156/01) αλλά και στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2007) 785), με την οποία συστήνεται η εφαρμογή 

κανόνων κατά των καταχρήσεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Έτσι 
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προβλέπονται οι προϋποθέσεις που συντρέχουν σωρευτικά, ώστε το ελληνικό κράτος 

να φορολογήσει τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου στο όνομα 

του κυρίου μετόχου του, έλληνα φορολογουμένου, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, 

εφόσον: α) ο έλληνας φορολογούμενος, κατέχει μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου 

ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή 

δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της 

ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρίας, β) το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική 

οντότητα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο 

φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς, γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του 

καθαρού εισοδήματος προ φόρων της ΕΑΕ αφορά τόκους, δικαιώματα, μερίσματα 

και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, εισόδημα από κινητά περιουσιακά 

στοιχεία, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (εκτός αν το κράτος μέλος του 

φορολογούμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να 

φορολογήσει το εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτη χώρα), 

εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και 

να προέρχεται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από συναλλαγές με συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις δ) η ΕΑΕ δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά.  

Ο νομοθέτης ακολουθώντας την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

(ΔΕΚ, C-196/04 Cadbury Schweppes) ορίζει ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 66 δεν 

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ΕΑΕ είναι φορολογικός κάτοικος κράτους 

μέλους της Ε.Ε., εκτός εάν συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με 

ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. Τα προαναφερόμενα 

εισοδήματα θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και 

φορολογούνται με τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές για τα φυσικά όσο 

και για τα νομικά πρόσωπα. Φυσικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 

4172/2013, ο φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό του καταβλητέου 

φόρου εισοδήματος κατά το ποσό του φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου που 

τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό. 
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5.6.3. Αποτροπή  καταστρατήγησης της παρακράτησης φόρου επί 

των τόκων και των δικαιωμάτων μέσω των συμβάσεων αποφυγής 

διπλής φορολογίας (treaty shopping) 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου για την 

καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που 

καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, ως 

«τόκος» θεωρείται το εισόδημα από κάθε είδους απαιτήσεις, ασφαλισμένες ή μη με 

υποθήκη και παρέχουσες ή μη δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, και 

ιδίως εισόδημα από τίτλους και εισόδημα από ομολογίες ή χρεόγραφα(μετοχές, 

αμοιβαία κεφάλαια, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου).  Επιβαρύνσεις λόγω 

υπερημερίας δεν θεωρούνται τόκοι. Ως «δικαιώματα» νοούνται οι πληρωμές πάσης 

φύσεως που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή 

επιστημονικού έργου, κινηματογραφικών ταινιών και λογισμικού, διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, 

απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών 

που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα. Οι πληρωμές για τη 

χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού 

εξοπλισμού θεωρούνται «δικαιώματα». 

Οι συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας αποσκοπούν στο να αποφευχθεί η 

διπλή φορολόγηση αλλά συχνά οδηγούν στη διπλή μη φορολόγηση. Οι συμφωνίες 

αυτές ορίζουν συνήθως χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με τις εθνικές 

φορολογίες των εμπλεκόμενων κρατών ώστε να ενισχύσουν τις μεταξύ τους 

επενδύσεις. Ο φόρος παρακρατείται στην πηγή του εισοδήματος που αποκτάται από 

ξένους υπηκόους ή από αλλοδαπές εταιρείες και γενικά από παθητικά εισοδήματα 

(μερίσματα, δικαιώματα, τόκοι).  

Παρότι οι συμβάσεις αυτές είναι διμερείς, η χρήση εταιρειών – θυρίδων 

(mailbox companies) επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να επωφελούνται από 

αυτές ακόμη και αν δεν δραστηριοποιούνται οικονομικά σε μία από τις δύο χώρες 

που υπογράφουν τις συμφωνίες. Η πρακτική αυτή ονομάζεται “αγορά συμβάσεων” 

(treaty shopping). Οι συμφωνίες διπλής φορολόγησης έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην είσπραξη εσόδων σε εθνικό επίπεδο. Η επιτροπή Φορολογίας των Ηνωμένων 

Εθνών έχει επισημάνει ότι οι διακρατικές συμβάσεις που προβλέπουν χαμηλούς 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9582
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φορολογικούς συντελεστές, σε συνδυασμό με την πρακτική των πολυεθνικών 

εταιρειών να διαλέγουν σε ποιά σύμβαση θα υπαχθούν, στερούν σημαντικά έσοδα 

από τις χώρες όπου πραγματικά δραστηριοποιείται η κάθε πολυεθνική. 

 Η φορολογική πολιτική αναφορικά με την είσπραξη της παρακράτησης 

φόρου επί των τόκων και των δικαιωμάτων διαφέρει μεταξύ των χωρών, τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της ΕΕ. Αρκετές χώρες δεν επιβάλλουν  

παρακράτηση φόρου επί των τόκων και των δικαιωμάτων βάσει του εθνικού 

φορολογικού τους συστήματος. Άλλες χώρες προσπαθούν να τους περιορίσουν ή να 

τους αποφύγουν μέσω διμερών φορολογικών συμβάσεων. Επιπλέον, εντός της ΕΕ, η 

κατάργηση της παρακράτησης φόρου επί ορισμένων διομιλικών πληρωμών τόκων 

και δικαιωμάτων έχει καθοριστεί στην Οδηγία για τους Τόκους & Δικαιώματα της 

ΕΕ. (COM 714, 2011).  

Η παρακράτηση φόρου συνιστά μεγάλο φορολογικό βάρος δεδομένου ότι 

εισπράττεται επί των ακαθάριστων κερδών, ακόμη και αν δεν υπάρχουν καθαρά 

κέρδη. Απαραίτητη είναι η συνεργασία μεταξύ των χωρών λόγω της έλλειψης ενιαίας 

πολιτικής. Οι χώρες που δεν εισπράττουν παρακρατούμενους φόρους με βάση το 

φορολογικό τους σύστημα ή στο πλαίσιο εφαρμοστέας φορολογικής συνθήκης 

οφείλουν να αποτρέπουν να ζημιώνονται οι χώρες που εφαρμόζουν την παρακράτηση 

φόρου, ενώ κατά τη διαπραγμάτευση των διμερών φορολογικών συνθηκών, τα 

συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προνοούν ώστε οι  διμερείς φορολογικές συνθήκες να 

μην αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης. 

 

5.7. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (THIN 

CAPITALISATION RULES) 

Η πρακτική της υποκεφαλαιοδότησης συναντάται κυρίως στους ομίλους 

εταιριών, όπου η μητρική εταιρία, δανείζει την θυγατρική επιχείρηση με ποσά 

μεγαλύτερα της δανειοληπτικής της ικανότητας (με επιτόκιο υψηλότερο της αγοράς), 

ώστε η δανειζόμενη να εμφανίζει λίγα κέρδη ή ακόμη και ζημιές, λόγω της ανάγκης 

καταβολής υπέρογκων ποσών τόκων. Η μητρική εταιρία αποκτά εισοδήματα από τη 

θυγατρική της με τη μορφή τόκων, που φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή, και 

όχι με τη μορφή μερισμάτων, που φορολογούνται υψηλά. Έτσι, η πρακτική αυτή 

μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση του Ομίλου, ενώ αυξάνει τα συνολικά καθαρά 
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κέρδη του. Στη Γαλλία και στη Γερμανία η εν λόγω πρακτική απαγορεύεται 

(Μπάρμπας, 2009).  

  Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΦΕ : «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 

3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, 

στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό 

(30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Earnings 

Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations-EBITDA)….." 2. Ο όρος 

«πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σημαίνει το πλεόνασμα των δαπανών τόκων έναντι 

του εισοδήματος από τόκους."3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 

αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό 

των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 

τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ το χρόνο.»  Το μη εκπιπτόμενο ποσό δαπανών 

τόκων κάθε φορολογικού έτους μεταφέρεται για έκπτωση στα επόμενα φορολογικά 

έτη κατά τα οποία οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπολείπονται του οικείου κάθε 

φορά ποσοστού επί του EBITDA. Στην παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 

προβλέπεται μεταβατική περίοδος, δηλαδή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

την 1.1.2014 έως και την 31.12.2016 εφαρμόζονται  συντελεστές 60%, 50%, 40%  επί 

του EBITDA με όριο δαπανών τόκων το ποσό των € 5.000.000. Σε περίπτωση 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4172/2013 περί 

Κ.Φ.Ε. εφαρμόζονται, αφού προηγηθεί η εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων  

 

5.8. Η ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (TRANSFER PRICING) 

Η ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) ή αλλιώς η τιμολόγηση των 

συναλλαγών (μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων) 

μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αναφέρεται στον προσδιορισμό του τιμήματος 

των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Ένας όμιλος διαμορφώνοντας την 

ενδοομιλική τιμολόγηση κατά το δοκούν, έχει τη δυνατότητα να αυξομειώνει το 

φορολογητέο κέρδος της κάθε επιχείρησης του ομίλου, δηλαδή έχει τη δυνατότητα 

μεταφοράς του φορολογητέου κέρδους από την επιχείρηση στη χώρα με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές στην επιχείρηση στη χώρα με χαμηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, με αντίστοιχη διαμόρφωση των τιμών των συναλλαγών επηρεάζοντας 

εν τέλει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση του Ομίλου (Τσουρουφλής, 2010). 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#%21/?article=49&paragraph=3&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#%21/?article=49&paragraph=3&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#%21/?article=49&paragraph=1&bn=1
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Η αρχή των ίσων αποστάσεων ή του ελεύθερου ανταγωνισμού ορίζει ότι οι 

συναλλαγές αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται, όπως οι συναλλαγές μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε συγκρίσιμες συναλλαγές και ανάλογες περιστάσεις. Οι 

κανόνες αυτοί καθορίζουν το φορολογητέο κέρδος μιας οντότητας ενός ομίλου 

εταιρειών, του οποίου οι επιχειρήσεις είναι διασπαρμένες σε διάφορες χώρες.  Δεν 

συντρέχει όμως περίπτωση φοροαποφυγής εφόσον οι όμιλοι στα πλαίσια των 

ενδοομιλικών τιμολογήσεων διενεργούν  συναλλαγές  με εταιρίες εγκατεστημένες σε 

χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς  και δεν παραβιάζεται η αρχή των ίσων 

αποστάσεων.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Irish 

Times (23 Φεβρουαρίου 2007), η San Disk, μια εταιρία που εμπορεύεται mp3 players 

και κάρτες μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση αυτή, εγκατέστησε 

υποκατάστημα στην Ιρλανδία, μια χώρα η οποία έχει συντελεστή φορολόγησης 

12.5%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της φορολογικής επιβάρυνσης των 

Η.Π.Α. Το υποκατάστημα στην Ιρλανδία ανέλαβε τη δραστηριότητα της παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όλου του ομίλου έναντι ενός εύλογου ποσοστού 

κέρδους. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία αύξησε τα έξοδα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

όπου είχε υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης και μετέφερε ένα μέρος των κερδών 

της για φορολόγηση στην Ιρλανδία. Μέσα σε διάστημα οχτώ μηνών από την 

καταχώρησή της στην Ιρλανδία, η εταιρία κατέγραψε καθαρά κέρδη εκατόν έξι 

εκατομμυρίων δολαρίων από πωλήσεις εννιακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων 

(Τσακιρίδη, 2013). 

Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Observer, 

22 Ιουνίου 2003, η εταιρία IBM που θεωρήθηκε ότι παραβίασε την αρχή των ίσων 

αποστάσεων στις ενδοομιλικές της συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Αγγλίας ότι το υποκατάστημα του Ηνωμένου 

Βασιλείου πλήρωνε αμοιβή για την παροχή των δικαιωμάτων χρήσης του εμπορικού 

σήματος στην IBM Corp, την μητρική αμερικανική εταιρία, η οποία αντιστοιχούσε 

στο 8% με 12% των εσόδων από πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών της ΙΒΜ Corp. 

(The Register, 12 Αυγούστου 1999). Η IBM πλήρωσε πρόστιμο εφτακόσια 

εκατομμύρια λίρες στην Αγγλία. (Τσακιρίδη, 2013). 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε 1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με 

συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#%21/?article=2&bn=1
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εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη 

συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων 

προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα 

είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) 

περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον 

στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου. 2. Οι διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.  

Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του Ν.4172/2013 ορίζει την έννοια του  

«συνδεδεμένου προσώπου»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα 

στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό 

πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται 

συνδεδεμένα πρόσωπα: αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, 

μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει 

αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, ββ) δύο ή 

περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, 

μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία 

τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα 

ψήφου, γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 

διοικητικής εξάρτησης η ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα 

άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο 

πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή 

ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρ. 21 του Ν. 4174/2013, όλα τα συνδεδεμένα πρόσωπα  που 

πραγματοποιούν μεταξύ τους συναλλαγές ή μεταφέρουν λειτουργίες, έχουν 

υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις 

μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω 

συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους 

στην αλλοδαπή, καθώς και για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 

για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην 

αλλοδαπή. Επίσης στο άρθρο 22 προβλέφθηκε η διαδικασία Προέγκρισης 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης που αφορά σε διασυνοριακές ενδοομιλικές 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#%21/?article=50&paragraph=1&bn=1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/21/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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συναλλαγές με την οποία παρέχεται ασφάλεια στις επιχειρήσεις για τον τρόπο 

προσδιορισμού των κερδών τους από τις συγκεκριμένες ενδοομιλικές συναλλαγές. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 και τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης 

του ΟΟΣΑ το κράτος που είναι εγκατεστημένη η μόνιμη εγκατάσταση δικαιούται να 

φορολογήσει τα κέρδη μιας αλλοδαπής εταιρίας, μόνο κατά το μέρος των κερδών που 

αποδίδονται στην μόνιμη εγκατάσταση, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την αρχή 

των ίσων όρων ανταγωνισμού του άρθρου 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ.  

Στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας τα παρακάτω δύο στοιχεία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά. 

 

5.8.1 Η κατανομή των κερδών των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Ένα σημαντικό μέρος της αξίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, είναι ενσωματωμένο σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία (πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά 

σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία στην παραγωγή, μοντέλα διανομής, 

εμπορικά μυστικά κλπ), καθόσον ένα σημαντικό μέρος των συνολικών κερδών τους 

διατίθεται για την πνευματική ιδιοκτησία. Πολλές εταιρείες έχουν οργανώσει κατά 

τέτοιο τρόπο τη φορολογική τους πολιτική, ώστε τα κέρδη που προκύπτουν να μην 

υπόκεινται σε φορολογία ή να προκύπτουν σε χώρες που δεν επιβάλλεται φορολογία. 

Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην οικονομική συνάφεια και στον σκοπό της 

διεταιρικής μεταφοράς της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράδειγμα αποτελεί σύμφωνα 

με τους Sunday Times, 12 Φεβρουαρίου 2006 η Microsoft, η οποία εγκατέστησε ένα 

υποκατάστημα, το Round Island, στο Δουβλίνο όπου μετέφερε τα δικαιώματα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Έτσι, τα περισσότερα έσοδα του 

υποκαταστήματος προέρχονται από την παροχή δικαιωμάτων χρήσης του σήματος 

(royalties) και άδειας Χρήσης του λογισμικού και της πνευματικής ιδιοκτησίας της 

Microsoft, στη μητρική εταιρία που εδρεύει στις Η.Π.Α. Η Round Island απορρόφησε 

και άλλες μονάδες της Microsoft, από το Ισραήλ μέχρι την Ινδία, μεταφέροντας 

σχεδόν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιρλανδία. Το αποτέλεσμα 

αυτού του φορολογικού σχεδιασμού ήταν να μειωθεί η συνολική φορολογική 

επιβάρυνση της Microsoft κατά πεντακόσια εκατομμύρια δολάρια.. Την ίδια πολιτική 

ακολούθησαν και άλλες εταιρίες όπως η Dell, η Pfizer, η Oracle, η Lucent 

Technologies, η Apple και η Hewlett-Packard, οι οποίες μετέφεραν τα δικαιώματα 
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της πνευματικής ιδιοκτησίας τους στην Ιρλανδία ( Prem Sikkaa & Hugh Willmott, 

2007).  

 

5.8.2. Η κατανομή των κερδών αναλόγως των επιχειρηματικών 

κινδύνων 

   Μέσω της ενδοομιλικής τιμολόγησης μπορούν δύο ή περισσότερες οντότητες 

μέσα σε μια πολυεθνική ομάδα εταιριών να συμμετέχουν σε μια συναλλαγή μεταξύ 

τους, ώστε ο κίνδυνος να βαρύνει κυρίως μια οντότητα παρά μία άλλη. Ο ΟΟΣΑ 

αναγνωρίζει το δικαίωμα επιμερισμού του κέρδους έτσι ώστε το καθαρό αποτέλεσμα 

που προκύπτει από την ενδοομιλική συναλλαγή να κατανέμεται μεταξύ των 

συμβαλλόμενων επιχειρήσεων βάσει της συνεισφοράς τους στην συναλλαγή, η οποία 

σχετίζεται με τις λειτουργίες που επιτελούνται, τους κινδύνους και τις ευθύνες που 

αναλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τις 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο μίας συναλλαγής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τα φορολογικά καθεστώτα που διέπουν της 

εταιρίες του ομίλου. (Τσακιρίδη, 2013). Όμως τελικά, όταν πρόκειται για ένα 

πολυεθνικό όμιλο εταιριών, το επιχειρηματικό ρίσκο το αναλαμβάνει ο όμιλος ως 

σύνολο, και όχι οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματά του.  

 

5.9.ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

(OFFSHORE) 

  Φορολογικοί παράδεισοι ή αλλιώς Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα 

ονομάζονται τα κράτη τα οποία διαθέτουν ειδική φορολογική πολιτική προσέλκυσης 

ξένων επενδύσεων με δέλεαρ τη χαμηλή ή και καθόλου φορολογία, αλλά και τη 

διασφάλιση του απορρήτου για όσους ξένους επενδυτές ιδρύουν εταιρείες στο έδαφός 

τους. Αυτή η πολιτική προσέλκυσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και διεθνείς εταιρίες 

τα οποία ίδρυσαν σε αυτά τα κράτη τις λεγόμενες υπεράκτιες ή εξωχώριες ή 

υπερπόντιες ή offshore εταιρίες, οι οποίες όμως δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

στο εξωτερικό και όχι στη χώρα που έχουν την καταστατική τους έδρα. Οι χώρες 

αυτές παρέχουν χαμηλό κόστος ίδρυσης μιας εταιρίας, ανωνυμία των διαχειριστών 

και των μετόχων, απαλλαγές  από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, 

φόρους τόκων καταθέσεων, απαλλαγή από το πόθεν έσχες για αγορά περιουσιακών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
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στοιχείων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αποφυγή 

δεσμεύσεων της ατομικής περιουσίας από τους δανειστές, αποφυγή διεκδικήσεων 

συζύγων, ύπαρξη τραπεζικού απορρήτου, αποφυγή της εφαρμογής της αντίστοιχης 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 

εργαζόμενους εκτός των συνόρων της μητρικής εταιρίας, απουσία συναλλαγματικών 

περιορισμών (Δουβής, 2008). 

Οι υπεράκτιες εταιρίες παρουσιάζουν τις εξής μορφές: εταιρίες 

χαρτοφυλακίου (κατέχει τις μετοχές και λειτουργεί ως εκκαθαριστής των κερδών από 

θυγατρικές σε τρίτες χώρες), εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

(λειτουργεί ως κανάλι διοχέτευσης δανείων σε ξένες θυγατρικές), εταιρείες αδειών- 

δικαιωμάτων(μισθώνει το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικής και πνευματικής 

ιδιοκτησία), εμπορικές εταιρείες(λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ αγοραστή και 

πωλητή-τριγωνικό εμπόριο), εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (ασκεί 

διαχείριση και έλεγχο με ποσοστό επί των κερδών του ομίλου), ναυτιλιακές 

εταιρείες(σημαίες ευκαιρίας), εμπιστεύματα (όλη περιουσία του trust είναι 

εκχωρημένη στον διαχειριστή με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας του διαθέτη), 

εταιρείες επενδύσεων (επιτρέπει την επένδυση συγκεντρωμένων κεφαλαίων σε χώρες 

που έχουν συνάψει φορολογικές συμβάσεις με υπεράκτιο κέντρο), τραπεζικές 

εταιρείες (καταβάλλουν τόκους απαλλαγμένους από την παρακράτηση φόρου), 

εταιρείες αντιπροσώπευσης (μία εταιρία ενεργεί ως αντιπρόσωπος μιας εξωχώριας 

εταιρίας με έδρα χώρα με πολλές συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας), εταιρείες 

ασφαλίσεων(σχηματίζει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέσω της συσσώρευσης 

ασφαλίστρων), αγορά και διαχείριση ακινήτων( η μίσθωση και ιδιόχρηση δεν 

δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση έτσι η περιουσία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή), 

χρηματοδοτική μίσθωση(το κόστος του εξοπλισμού εκπίπτει από το εισόδημα της 

ιδρύτριας επιχείρησης, η οποία επαναπατρίζει συσσωρευμένα κεφάλαια, με τη μορφή 

καταβαλλόμενων μισθωμάτων). Στο διεθνές φορολογικό πρότυπο του ΟΟΣΑ 

προβλέπεται  ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν υποβολής αιτήματος, για την 

εφαρμογή των νόμων του ενδιαφερόμενου κράτους και χωρίς να εγείρονται 

κωλύματα εξαιτίας του τραπεζικού απόρρητου, ενώ και στην ΕΕ εκδόθηκε Οδηγία 

για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 

2005, όπου προβλέπεται αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, όταν ένας κάτοικος μίας 

χώρας έχει εισόδημα από τόκους καταθέσεων σε μία άλλη χώρα, ώστε να είναι σε 

θέση η τελευταία να φορολογήσει αναλόγως τον πολίτη της.  Η Αυστρία, το Βέλγιο 
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και το Λουξεμβούργο έχουν εξαιρεθεί από τη ρήτρα αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών στη χώρα καταγωγής κατοίκου που έχει εισόδημα από τόκους 

καταθέσεων με αντάλλαγμα την επιβολή παρακρατούμενου φόρου 35%.  

(Μπεζαντάκος, 2014).  

Στις 19 Μαρτίου 2015 υπεγράφη στις Βρυξέλλες συμφωνία μεταξύ της 

Ελβετίας και της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία η Ελβετία και οι 28 χώρες της Ε.Ε. θα 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους, από το 2018 και εφεξής, πληροφορίες αυτόματα - 

δηλαδή χωρίς να απαιτείται υποβολή προηγούμενου αιτήματος - σχετικά με τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών της Ε.Ε. για τα έτη από 2017 και μετά που 

σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχουν αρκετό χρόνο στη 

διάθεσή τους (ως το τέλος του 2016) να διευθετήσουν τα ζητήματά τους, προτού οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες και προσιτές στις φορολογικές αρχές των Κρατών-

Μελών. (Λύτρας, 2015) 

5.10. Η ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και με σκοπό 

την αποφυγή επιβολής νέων φόρων ή αύξησης των φορολογικών συντελεστών, 

πολλές χώρες υιοθέτησαν μέτρα για τη διασφάλιση της φορολογικής τους βάσης και  

την αποφυγή απώλειας φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.  

Η ελληνική έννομη τάξη, όπως και οι περισσότερες έννομες τάξεις, δεν 

χαρακτηρίζουν την φοροαποφυγή παράνομη, καθώς ακόμα και στο άρθρο 38 του 

πρόσφατου νόμου 4174/2013, δεν προβλέπεται καμίας μορφής ποινή ή άλλη κύρωση, 

εκτός του ότι η φορολογική διοίκηση απλώς δύναται να αγνοεί τεχνητές ρυθμίσεις 

που αποβλέπουν σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγούν σε φορολογικό 

πλεονέκτημα. Βέβαια, αυτή η αθέμιτη συμπεριφορά συνιστά κατ’ άρθρο 281 του 

Αστικού Κώδικα καταστρατήγηση του δικαίου και αστικό αδίκημα λόγω της 

καταχρηστικότητάς της. (Βουγιούκα, 2014) 

Στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση του φαινομένου της διεθνούς 

φοροαποφυγής με μία σειρά μέτρων. Προβλέφθηκαν περιορισμοί στην έκπτωση από 

τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ορισμένων δαπανών που πραγματοποιούνται 

προς εξωχώριες εταιρίες και στη συνέχεια περιορισμοί τόσο στις πληρωμές προς μη 

συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Κύπρος, 

Βουλγαρία, Ιρλανδία κλπ) όσο και στις τριγωνικές συναλλαγές.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ΚΦΕ Ν.4172/2013 μη συνεργάσιμα κράτη είναι 

εκείνα που καθορίζονται με ετήσια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δεν 

είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη 

διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί 

από τον Ο.Ο.Σ.Α. και τα οποία αθροιστικά: α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν 

με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και β) δεν 

έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα 

άλλα κράτη.  

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται, σύμφωνα με το 

άρθρο 65 του ΚΦΕ Ν.4172/2013, ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

σε κράτη εκτός της Ελλάδας, που ορίζονται με ετήσια απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, 

ακόμη και σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος: α) δεν 

υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή β) 

υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, "του οποίου 

ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος" του συντελεστή φορολογίας νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε 

μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα.  

Παράδειγμα τριγωνικής συναλλαγής (τριγωνικής τιμολόγησης) είναι το 

ακόλουθο: Μία εταιρία προμηθευτής, πωλεί εμπόρευμα αξίας 1000€ και μία εταιρία 

που είναι ο πραγματικός παραλήπτης του εμπορεύματος μεταπωλεί αυτό το 

εμπόρευμα στον τελικό πελάτη με τιμή 2000€, τότε η εταιρία παραλήπτης οφείλει 

φόρο για κέρδος 2000€-1000€ = 1000€, όπου με φορολογικό συντελεστή π.χ. 30%, ο 

φόρος που αναλογεί είναι 300€. Αν, όμως, μεσολαβήσει μία ενδιάμεση εταιρία, 

συμφερόντων του παραλήπτη, η οποία αγοράσει το εμπόρευμα από την εταιρία 

προμηθευτή για 1000€ και πουλήσει αυτό το εμπόρευμα στην εταιρία παραλήπτη 

προς 1900€, τότε αφενός η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας παραλήπτη θα 

αφορά κέρδος 2000€-1900€ = 100€, πουλώντας το εμπόρευμα πάλι 2000 ευρώ, 

δηλαδή ο φόρος αντί για 300€ θα πέσει στα… 30€. Έτσι, η φορολογική υποχρέωση 

της συναλλαγής μεταφέρεται στην εταιρία μεσολαβητή, η οποία αγοράζει προς 1000€ 

από την εταιρία προμηθευτή, ενώ πωλεί προς 1900€ στην εταιρία παραλήπτη και 

συνεπώς φορολογείται για τα 900€ του κέρδους της. Η εταιρία μεσολαβητής όμως 

έχει κατά κανόνα έδρα σε «φορολογικό παράδεισο», δηλαδή σε χώρα με ελάχιστο, 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#%21/?article=6&bn=1
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ακόμα και μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή, η συνολική φορολογία για την 

εταιρία παραλήπτη και την εταιρία μεσολαβητή είναι σχεδόν μηδενική, ενώ το 

Ελληνικό κράτος αδυνατεί να εισπράξει φόρους, γιατί όλες οι συναλλαγές γίνονται 

νομότυπα.  

Σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) δίνεται προθεσμία ενός τριμήνου από την συναλλαγή, μέσα 

στην οποία ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει, ότι οι επίμαχες συναλλαγές με 

μη συνεργάσιμες χώρες ή χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και 

για τις οποίες θα παρακρατείται φόρος 26%, πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές, αν 

και η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην εξαίρεση των επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με την Κύπρο.  

  Με το άρθρο 21 ΚΦΔ προβλέφθηκε η υποχρέωση τεκμηρίωσης των 

ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών. Το 2013, οπότε και η αρμοδιότητα για 

τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών παρέμεινε αποκλειστικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών, εναρμονίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του ΟΟΣΑ. Το άρθρο 50 του Ν.4172/2013 προβλέπει ότι: Νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και 

εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με 

οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ 

μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων 

προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα 

είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) 

περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον 

στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου. Οι διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές».  

Μέσω του Ν.3775/2009 προβλέφθηκαν κανόνες για την υποκεφαλαιοδότηση 

επιχειρήσεων (άρθρο 49 ΚΦΕ) και για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (Εταιρία 

με έδρα σε φορολογικό παράδεισο που συνδέεται με ελληνικό φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, από τις συναλλαγές με το οποίο προκύπτει παθητικό εισόδημα διαφόρων 

μορφών-άρθρο 66).  

Από 1/1/2014 εισήχθη η διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης –Advanced Pricing Agreement(APA)- (άρθρο 22 ΚΦΔ), η οποία 
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συνιστά συμφωνία μεταξύ επιχείρησης ή επιχειρήσεων και φορολογικής διοίκησης ή 

φορολογικών διοικήσεων, για τον καθορισμό των τιμών μελλοντικών διασυνοριακών 

ενδοομιλικών συναλλαγών για συγκεκριμένη περίοδο. Στο πλαίσιο τεκμηρίωσης 

ενδοομιλικών συναλλαγών προβλέφθηκε η δυνατότητα Προέγκρισης της 

Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης, με την οποία παρέχεται ασφάλεια στις 

επιχειρήσεις για τον τρόπο προσδιορισμού των κερδών τους από τις συγκεκριμένες 

ενδοομιλικές συναλλαγές, αποφεύγεται η διπλή φορολογία σε περίπτωση διμερών ή 

πολυμερών συμφωνιών, αποφεύγονται πιθανές μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες με 

τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων και δίνεται η δυνατότητα επίλυσης 

περίπλοκων προβλημάτων ενδοομιλικής τιμολόγησης στα πλαίσια συνεννόησης με 

τις φορολογικές αρχές πριν την διενέργεια ελέγχων. 

Δύο από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του νέου Επιχειρησιακού 

Σχεδίου της ΓΓΔΕ είναι η εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν τις φορολογικές 

διαφορές, γεγονός που θα οδηγήσει και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής διοίκησης και στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. (Σαββαίδου, 2014). 

 

5.11. Η ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

  Η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών (ΚΕΒΦΕ), όπως προτείνεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM (2011)121) είναι ένα σύστημα κοινών κανόνων για 

τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών που έχουν τη φορολογική τους 

έδρα στην ΕΕ και των υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών που βρίσκονται στην 

ΕΕ. Ειδικότερα, το κοινό φορολογικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τον υπολογισμό 

των μεμονωμένων φορολογικών αποτελεσμάτων κάθε εταιρείας (ή υποκαταστήματος), 

την ενοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων, όταν υπάρχουν και άλλα μέλη του ομίλου 

και τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης σε κάθε επιλέξιμο κράτος 

μέλος. Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της κοινής φορολογικής βάσης θα 

περιλαμβάνει τρείς εξίσου σταθμισμένους συντελεστές (εργασία, στοιχεία ενεργητικού, 

πωλήσεις).  

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τα παρακάτω παραδείγματα για την  ΚΕΒΦΕ 

αναφορικά με τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης και τον επιμερισμό της σε όλα 

τα κράτη μέλη στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα η εταιρεία: Ένας όμιλος στο 

πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ αποτελείται από τις εταιρείες Α, Β, Γ και Δ. Οι εταιρείες Α και Β 



 
 

105 
 

έχουν κέρδη που ανέρχονται σε 10 εκατ. ευρώ η καθεμία. Η εταιρεία Γ έχει κέρδη 

ύψους 5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Δ έχει ζημία που ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ. Η 

ενοποιημένη φορολογική βάση για τον όμιλο αυτό είναι Α+Β+Γ-Δ = 17 εκατ. Ευρώ.  

Αφού προσδιοριστεί η φορολογική βάση της εταιρείας, στη συνέχεια κατανέμεται 

(επιμερίζεται) σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα η εταιρεία, 

με βάση έναν σταθερό μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Ο τύπος αυτός θα βασίζεται σε 

τρεις συντελεστές ίσης βαρύτητας:  Ως προς το Ενεργητικό: Θα καλύπτονται όλα τα 

πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, αεροσκαφών 

και μηχανημάτων. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για έρευνα και ανάπτυξη, 

προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση κατά την εξαετία πριν από την υπαγωγή μιας 

εταιρείας στην ΚΕΒΦΕ θα περιλαμβάνονται επίσης ως προσεγγιστική τιμή για τα άυλα 

στοιχεία ενεργητικού και για 5 έτη. Ως προς την Εργασία: Δύο παράγοντες θα 

λαμβάνονται υπόψη για τον συντελεστή εργασίας: οι δαπάνες μισθοδοσίας κατά 50% 

και ο αριθμός εργαζομένων κατά 50%. Ως προς τις Πωλήσεις: Θα υπολογίζονται με 

βάση τον τόπο αποστολής ή προορισμού των αγαθών. Για τις υπηρεσίες, θα 

λαμβάνεται υπόψη ο τόπος παροχής της υπηρεσίας. Παράδειγμα: 

  Οι εταιρείες Α, Β και Γ σχηματίζουν έναν όμιλο ΚΕΒΦΕ. Η ενοποιημένη 

φορολογική βάση είναι 900. Η εταιρεία Α έχει κεφάλαιο 100, μισθούς 100, 1000 

εργαζομένους και πωλήσεις στο κράτος μέλος Α 10.000. Η εταιρεία Β έχει κεφάλαιο 

200, μισθούς 200, 2000 εργαζομένους και πωλήσεις στο κράτος μέλος Β 20.000. Η 

εταιρεία Γ έχει κεφάλαιο 300, μισθούς 300, 3000 εργαζομένους και πωλήσεις στο 

κράτος μέλος Γ 30.000. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:  

-Ένα τρίτο των 900 στο κεφάλαιο: 100/600 στην Α, 200/600 στη Β και 300/600 στη 

Γ, 

- ½ του ενός τρίτου των 900 στους μισθούς: 100/600 στην Α, 200/600 στη Β και 

300/600 στη Γ, 

 -½ του ενός τρίτου των 900 στους εργαζομένους: 1000/6000 στην Α, 2000/6000 στη 

Β και 3000/6000 στη Γ,  

-Ένα τρίτο των 900 στις πωλήσεις: 10.000/60.000 στην Α, 20.000/60.000 στη Β και 

30.000/60.000 στη Γ. 

Φορολογική βάση της Α = 50 + 25 + 25 + 50 = 150  (φορολογείται στο κράτος μέλος  

Α με τον συντελεστή του Α) 
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Φορολογική βάση της Β = 100 + 50 + 50 + 100 = 300  (φορολογείται στο κράτος 

μέλος Β με τον συντελεστή του Β) 

Φορολογική βάση της Γ = 150 + 75 + 75 + 150 = 450  (φορολογείται στο κράτος 

μέλος Γ με τον συντελεστή του Γ). (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) 

Βασικό εμπόδιο στην ενιαία αγορά σήμερα αποτελεί το υψηλό κόστος 

συμμόρφωσης ως προς τις διατυπώσεις που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης (transfer 

pricing) σύμφωνα με την προσέγγιση «των ίσων αποστάσεων». Επιπλέον, ο υψηλός 

βαθμός ολοκλήρωσης με τον οποίο οργανώνονται οι όμιλοι υποδηλώνει ότι η 

τιμολόγηση ανά συναλλαγή με βάση την αρχή «των ίσων αποστάσεων» ενδεχομένως 

δεν αποτελεί πλέον την πιο κατάλληλη μέθοδο για την κατανομή των κερδών. Η 

δυνατότητα διασυνοριακού συμψηφισμού ζημιών υπάρχει μόνο σε περιορισμένο 

αριθμό περιπτώσεων εντός της ΕΕ, που οδηγεί σε υπερφορολόγηση για τις εταιρείες 

που αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Επίσης, το δίκτυο των συμβάσεων 

αποφυγής της διπλής φορολογίας δεν προσφέρει την κατάλληλη λύση για την 

εξάλειψη της διπλής φορολογίας στην ενιαία αγορά, δεδομένου ότι είναι σχεδιασμένο 

για να λειτουργεί σε διμερές πλαίσιο. Κάθε κράτος μέλος θα εφαρμόζει τον δικό του 

φορολογικό συντελεστή στο μερίδιό του επί της φορολογικής βάσης των 

φορολογουμένων εταιρειών.  

Σύμφωνα με την ΚΕΒΦΕ, οι όμιλοι εταιριών θα εφαρμόζουν ένα μόνο σύνολο 

φορολογικών κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση και θα έχουν δοσοληψίες με μία 

μόνο φορολογική διοίκηση. Η εταιρεία που επιλέγει να υπαχθεί στην ΚΕΒΦΕ παύει 

να υπόκειται στις εθνικές ρυθμίσεις περί φορολογίας εταιρειών όσον αφορά όλα τα 

θέματα που ρυθμίζονται από τους κοινούς κανόνες. Μια εταιρεία που δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις ή δεν επιλέγει το σύστημα που προβλέπεται από την οδηγία για την 

ΚΕΒΦΕ εξακολουθεί να υπόκειται στις εθνικές διατάξεις περί φορολογίας εταιρειών. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός των εθνικών συνόρων θα 

επωφεληθούν τόσο από τη θέσπιση διασυνοριακού συμψηφισμού ζημιών όσο και από 

τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης που αφορά τον φόρο εταιρειών. Η δυνατότητα 

άμεσης ενοποίησης κερδών και ζημιών για τον υπολογισμό των φορολογητέων 

βάσεων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ένα βήμα προς τη μείωση της 

υπερφορολόγησης σε διασυνοριακό επίπεδο και άρα προς τη βελτίωση των συνθηκών 

φορολογικής ουδετερότητας μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών δραστηριοτήτων. 
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Στοιχεία από έρευνες εμφανίζουν μείωση του κόστους συμμόρφωσης για 

επαναλαμβανόμενες εργασίες που άπτονται της φορολογίας της τάξεως του 7% στο 

πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ. Η μείωση αυτή αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα και την 

προθυμία των επιχειρήσεων να επεκταθούν στο εξωτερικό. Η ΚΕΒΦΕ θα αποφέρει 

σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών συμμόρφωσης στην περίπτωση 

μητρικής εταιρείας που ιδρύει νέα θυγατρική σε διαφορετικό κράτος μέλος. Κατά 

μέσο όρο, οι εμπειρογνώμονες σε θέματα φορολογίας που συμμετείχαν στη μελέτη 

εκτίμησαν ότι μια μεγάλη επιχείρηση δαπανά άνω των 140.000 ευρώ (0,23% του 

κύκλου εργασιών) σε δαπάνες συναφείς με τη φορολογία για να ανοίξει νέα 

θυγατρική σε άλλο κράτος μέλος. Η ΚΕΒΦΕ θα μειώσει το κόστος αυτό κατά 87.000 

ευρώ ή κατά 62%. Το κόστος για μια μεσαία επιχείρηση αναμένεται να μειωθεί από 

128.000 ευρώ (0,55% του κύκλου εργασιών) σε 42.000 ευρώ, ήτοι μείωση κατά 67%. 

Η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηριχθούν 

και να ενθαρρυνθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να επωφεληθούν 

από την ενιαία αγορά, όπως αναφέρεται στην ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small 

Business Act» για την Ευρώπη. (COM 78 final, 2011) 

 

5.12. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Δεδομένου του ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάγκης να 

αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στο εμπόριο, έχουν προταθεί πιο ριζικές αλλαγές 

στο εταιρικό φορολογικό σύστημα. Μερικές από αυτές επικεντρώνονται σε ένα 

εταιρικό φόρο με βάση την αρχή του προορισμού. Θα είναι παραπλήσιο του ΦΠΑ και 

το βασικό χαρακτηριστικό του θα είναι ότι οι εξαγωγές θα έχουν μηδενικό 

συντελεστή και ότι οι εισαγωγές θα φορολογούνται. Θα διαφέρει από τον ΦΠΑ στο 

ότι το μισθολογικό κόστος θα συνεχίσει να εκπίπτει και ο φόρος θα συνεχίσει να 

επιβάλλεται σε μια λογιστική βάση και όχι με τη χρήση της μεθόδου του πιστωτικού 

τιμολογίου . Η καθιέρωση ενός τέτοιου εταιρικού φόρου με βάση τον προορισμό που 

βασίζεται στις ταμειακές ροές (με άμεση εξοδοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών, 

αλλά χωρίς να εκπίπτουν οι πληρωμές τόκων) θα ήταν ουδέτερη όσον αφορά την 

έδρα, τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και τις αποφάσεις για τη μεταφορά κερδών, 

αντιμετωπίζοντας έτσι ορισμένες θεμελιώδεις ανησυχίες του διεθνούς φορολογικού 

ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών (Auerbach & Devereaux, 2014). 
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5.13. ΤΟ FATCA ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ 

Ο σκοπός του κεφαλαίου 4, υπότιτλος A (άρθρα 1471 έως 1474 του Κώδικα 

Εσωτερικών Προσόδων των ΗΠΑ (United States Internal Revenue Code) του 1986 

(οι διατάξεις του οποίου είναι γνωστές και ως νόμος για την επιβολή φορολογίας 

στους λογαριασμούς της αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act - 

FATCA) είναι να εντοπίσει φορολογικούς υπόχρεους στις ΗΠΑ, οι οποίοι διατηρούν 

περιουσιακά στοιχεία εκτός ΗΠΑ προσπαθώντας να αποφύγουν την καταβολή φόρου 

εισοδήματος. Η παροχή πληροφοριών από τα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

προς τις αμερικανικές φορολογικές υπηρεσίες λαμβάνει χώρα με διακρατική 

σύμβαση, η οποία καθίσταται με την κύρωσή της εσωτερικό δίκαιο. Στην περίπτωση 

που, ενώ η χώρα έχει καταστήσει το FATCA εσωτερικό δίκαιο, ένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός (τράπεζες, ιδρύματα θεματοφυλακής, επενδυτικά 

κεφάλαια και ορισμένοι τύποι ασφαλιστικών εταιριών) δεν πιστοποιηθεί στο σύστημα 

ανταλλαγής πληροφοριών (PFFI- Participating Foreign Institution), τότε για κάθε 

μεταφορά αποτελέσματος επένδυσης από τις ΗΠΑ προς τον μη πιστοποιημένο 

οργανισμό θα υφίσταται παρακράτηση, ως ποινή μη συμμόρφωσης, ύψους 30%. Αν 

πελάτης πιστοποιημένου οργανισμού αρνείται την παροχή στοιχείων, τότε ο 

πιστοποιημένος οργανισμός θα υποχρεούται να κλείσει τον λογαριασμό του πελάτη 

και να τον αναφέρει στο IRS (φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ). Το απόρρητο και η 

εχεμύθεια των τραπεζικών συναλλαγών και των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά 

προϊόντα καθίσταται πλέον παρελθόν. Εμφανές είναι πλέον ότι η διεθνής κοινότητα 

δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί άλλο την απώλεια φορολογικών εσόδων από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις (Μάλλιου, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο:  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΠΑ 

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ ρυθμίζεται με την οδηγία 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, τον 

εκτελεστικό κανονισμό αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου και τον εκτελεστικό 

κανονισμό 1042/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών. 

Επίσης, τον Απρίλιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις «επεξηγηματικές 

σημειώσεις σχετικά με τις αλλαγές στο ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά τον τόπο 

παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι 

οποίες τίθενται σε ισχύ το 2015». 

Ως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη 

μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, κειμένου, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών 

οποιασδήποτε φύσης, με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά 

συστήματα, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης ή εκχώρησης του δικαιώματος 

χρήσης των μέσων για τέτοιου είδους μετάδοση, εκπομπή ή λήψη, καθώς και 

υπηρεσίες που αφορούν την παροχή πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών. 

Οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες που συνίστανται 

στην παροχή ακουστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που παρέχονται στο ευρύ κοινό μέσω δικτύων 

επικοινωνίας από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υπό τη 

συντακτική ευθύνη του για την ταυτόχρονη ακρόαση ή παρακολούθηση, με βάση 

προγραμματισμό μεταδόσεων 

Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (ηλεκτρονικές υπηρεσίες) 

περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου ή ενός 

ηλεκτρονικού δικτύου και των οποίων η παροχή, λόγω της φύσης τους, είναι 

ουσιαστικά αυτοματοποιημένη και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, είναι δε 

αδύνατο να εξασφαλιστεί χωρίς μέσα πληροφορικής. 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.1777/2005 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2005 οι ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στη δωδέκατη περίπτωση του 

στοιχείου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και στο παράρτημα ΙΒ΄ της οδηγίας 

77/388/ΕΟΚ, περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου ή 

ενός ηλεκτρονικού δικτύου και των οποίων η παροχή, λόγω της φύσης τους, είναι 

ουσιαστικά αυτοματοποιημένη και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, είναι δε 

αδύνατο να εξασφαλιστεί χωρίς μέσα πληροφορικής.  

Η παράγραφος 1 καλύπτει ιδίως τις ακόλουθες υπηρεσίες όταν παρέχονται 

μέσω του διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου:  

α) την παροχή ψηφιοποιημένων προϊόντων εν γένει, ιδίως λογισμικών, των 

τροποποιήσεών τους και της αναβάθμισης αυτών,  

β)τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ή υποστηρίζουν την παρουσία 

επιχειρήσεων ή ιδιωτών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως δημιουργία ιστοτόπου ή 

ιστοσελίδας,  

γ) τις αυτόματα παραγόμενες υπηρεσίες με ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 

διαδίκτυο ή σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, σε απάντηση συγκεκριμένων δεδομένων τα 

οποία εισάγει ο λήπτης,  

δ) την εκχώρηση, εξ επαχθούς αιτίας, του δικαιώματος πώλησης προϊόντος ή 

παροχής υπηρεσίας μέσω ιστοτόπου του διαδικτύου που λειτουργεί απευθείας (on-

line) αγορά, όπου οι ενδεχόμενοι αγοραστές υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας και όπου τα μέρη ειδοποιούνται για τη σύναψη 

πώλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παράγεται αυτόματα από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή,  

ε) τα πακέτα υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP), στα οποία το 

τηλεπικοινωνιακό στοιχείο είναι βοηθητικό και δευτερεύον (δηλαδή πακέτα που 

υπερβαίνουν την απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και περιέχουν και άλλα στοιχεία, 

όπως σελίδες με περιεχόμενο που δίνει πρόσβαση σε ενημέρωση, σε μετεωρολογικές 

ή τουριστικές πληροφορίες, χώρους παιχνιδιών, φιλοξενία ιστοσελίδων, πρόσβαση σε 

απευθείας συζητήσεις κλπ),  

στ) τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ήτοι :  

1) Σημείο 1 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ α) Παροχή 

και φιλοξενία ιστότοπων και ιστοσελίδων, β) Αυτοματοποιημένη συντήρηση 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως και σε απευθείας σύνδεση, γ) εξ αποστάσεως 
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διαχείριση συστημάτων, δ) αποθήκευση δεδομένων σε απευθείας σύνδεση 

που επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση συγκεκριμένων δεδομένων με 

ηλεκτρονικό τρόπο, ε) παροχή σε απευθείας σύνδεση, χώρου δίσκου κατόπιν 

αίτησης,  

2) Σημείο 2 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ α) 

χρησιμοποίηση λογισμικών σε απευθείας σύνδεση ή με τηλεφόρτωση 

(ειδικότερα προγραμμάτων σύναψης συμβάσεων/λογιστικής και αντιικών 

λογισμικών) καθώς και των ενημερωμένων εκδόσεών τους, β) φίλτρα 

«bannerblocker» (λογισμικά που εμποδίζουν την εμφάνιση διαφημιστικών 

παράθυρων, γνωστά ως «φραγμοί διαφημιστικών παράθυρων», γ) οδηγοί 

τηλεφόρτωσης όπως λογισμικά διασύνδεσης υπολογιστών και περιφερειακών 

μονάδων (π.χ. εκτυπωτών), δ) αυτοματοποιημένη εγκατάσταση φίλτρων σε 

ιστοτόπους σε απευθείας σύνδεση, ε) αυτοματοποιημένη εγκατάσταση ζωνών 

ασφαλείας (firewalls) σε απευθείας σύνδεση.  

3) Σημείο 3 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ 

α)πρόσβαση σε θεματικά μοτίβα οθόνης ή τηλεφόρτωσή τους, β) πρόσβαση 

σε φωτογραφίες, εικόνες ή προγράμματα προστασίας οθόνης (screensavers) ή 

τηλεφόρτωσή τους, γ) το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο βιβλίων και άλλων 

ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων, δ) συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά σε 

απευθείας σύνδεση, ε) στατιστικές περί διαδικτυακών ημερολογίων (weblogs) 

και ιστοτόπων, στ) ειδήσεις, οδικές πληροφορίες και δελτία καιρού, σε 

απευθείας σύνδεση, ζ) πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση παραγόμενες 

αυτόματα από λογισμικό, με εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από τον 

πελάτη, όπως νομικά ή οικονομικά δεδομένα (κυρίως δεδομένα 

χρηματιστηριακών αγορών σε πραγματικό χρόνο), η) παροχή χώρου για 

διαφημίσεις κυρίως διαφημιστικών παραθύρων σε ιστότοπο ή ιστοσελίδα, θ) 

χρήση μηχανών αναζήτησης και καταλόγων διαδικτύου.  

4) Σημείο 4 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ α) 

πρόσβαση σε μουσικά αρχεία ή τηλεφόρτωσή τους σε υπολογιστές και κινητά 

τηλέφωνα, β) πρόσβαση σε μουσικά μηνύματα, μουσικά αποσπάσματα, 

μελωδίες κινητών ή άλλους ήχους ή τηλεφόρτωσή τους, γ) πρόσβαση σε 

ταινίες (φιλμς) ή τηλεφόρτωσή τους, δ) τηλεφόρτωση παιχνιδιών σε 

υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ε) πρόσβαση σε αυτοματοποιημένα 

παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση που παρέχονται μόνο μέσω διαδικτύου ή 
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άλλων παρόμοιων ηλεκτρονικών δικτύων και όπου οι παίκτες είναι 

γεωγραφικά απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον.  

5) Σημείο 5 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ α) 

αυτοματοποιημένη διδασκαλία από απόσταση που παρέχεται μόνο μέσω του 

διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου, και της οποίας η παροχή 

απαιτεί περιορισμένη αν όχι μηδενική ανθρώπινη παρέμβαση, 

συμπεριλαμβανομένων των εικονικών τάξεων, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου το διαδίκτυο ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο χρησιμοποιείται ως απλό 

μέσο επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και του σπουδαστή, β) τετράδια 

εργασιών που συμπληρώνουν οι μαθητές σε απευθείας σύνδεση και 

διορθώνονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  

Οι ως άνω υπηρεσίες συνοπτικά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας του Συμβουλίου 112/28.11.2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ: 1) η 

δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση 

προγραμμάτων και εξοπλισμού, 2) η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του, 3) η 

παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων, 4) η 

παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των 

κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών, πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, 

επιστημονικών ή ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων, 5) η παροχή διδασκαλίας 

εξ αποστάσεως. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1777/2005 του 

Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2005, δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες: 1) οι υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης κατά την 

έννοια της ενδέκατης περίπτωσης του στοιχείου ε΄ της παρ.2 του άρθρου 9 της 

οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, 2) οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια της 

δωδέκατης περίπτωσης του στοιχείου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 

77/388/ΕΟΚ, 3) οι ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών: α) αγαθά 

των οποίων η παραγγελία και η επεξεργασία της παραγγελίας γίνονται ηλεκτρονικά, 

β) CD-ROM, δισκέτες και παρόμοια μέσα εγγραφής, γ) έντυπο υλικό όπως βιβλία, 

ειδησεογραφικά δελτία, εφημερίδες και περιοδικά, δ) CD και κασέτες ήχου, ε) 

βιντεοκασέτες και DVD, στ) παιχνίδια σε CD-ROM, ζ) υπηρεσίες τις οποίες 

παρέχουν επαγγελματίες όπως νομικοί ή οικονομικοί σύμβουλοι, που παρέχουν 

συμβουλές σε πελάτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η) υπηρεσίες 

διδασκαλίας εφόσον το περιεχόμενο των μαθημάτων παραδίδεται από εκπαιδευτικό 



 
 

113 
 

μέσω του διαδικτύου ή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου (δηλαδή μέσω σύνδεσης εξ 

αποστάσεως), θ) υπηρεσίες υλικής επισκευής εκτός γραμμής ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, ι)υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων χωρίς σύνδεση, ια) διαφημιστικές 

υπηρεσίες κυρίως σε εφημερίδες σε αφίσες και στην τηλεόραση, ιβ) υπηρεσίες 

τηλεφωνικής υποστήριξης, ιγ) υπηρεσίες διδασκαλίας που παρέχονται αποκλειστικά 

με αλληλογραφία κυρίως ταχυδρομικώς, ιδ) συμβατικές υπηρεσίες δημοπράτησης 

που βασίζονται στην άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

υποβολής των προσφορών, ιε) τηλεφωνικές υπηρεσίες με συνιστώσα εικόνας που 

είναι γνωστές και ως υπηρεσίες εικονοτηλεφώνου, ιστ) πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

στον παγκόσμιο ιστό, ιζ) τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του 

διαδικτύου 

 Εάν ο λήπτης του αγαθού ή της υπηρεσίας είναι μια επιχείρηση ή ένας 

τελικός καταναλωτής σχετίζεται με τον προσδιορισμό του τόπου της παροχής δηλαδή 

τη χώρα της φορολογίας και της έκπτωσης του ΦΠΑ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ως «υποκείμενος στον 

φόρο» νοείται οποιοσδήποτε ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε 

τόπο, οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα 

αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής. Ως «οικονομική δραστηριότητα» θεωρείται 

κάθε δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης, των αγροτικών 

δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων. Ως 

οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, επίσης, η εκμετάλλευση ενσώματου ή άυλου 

αγαθού, με σκοπό ιδίως την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα. 

Την 1η Δεκεμβρίου του 2010 η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο σχετικά 

με το μέλλον του ΦΠΑ (COM(2010)695, Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής, 

SEC(2010) 1455) με την οποία έθεσε το ζήτημα της μεταρρύθμισης του επί 40 και 

πλέον χρόνια συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ.  Συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη ότι η 

δέσμευση (Οδηγίες του Συμβουλίου 1967/227/ΕΟΚ και 1967/228/ΕΟΚ) για τη 

θέσπιση συστήματος ΦΠΑ εντός της ΕΕ με βάση την αρχή της φορολόγησης στη 

χώρα καταγωγής είναι πολιτικά ανέφικτη και ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί και να 

υιοθετηθεί η αρχή του κράτους προορισμού, δηλαδή η φορολόγηση να λαμβάνει 

χώρα στον τόπο κατανάλωσης.  
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6.2. Ο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/8/ΕΚ  

Σύμφωνα με το προοίμιο της οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2008 με ισχύ από 01.01.2010 έως 31.12.2014 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών, το Συμβούλιο της 

ΕΕ εκτιμά ότι (1) η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, η παγκοσμιοποίηση, η 

απορρύθμιση και οι τεχνολογικές μεταβολές προκάλεσαν όλες μαζί τεράστιες 

αλλαγές στον όγκο και στη διάρθρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών. 

Είναι όλο και περισσότερο δυνατή η παροχή ορισμένων υπηρεσιών εξ αποστάσεως. 

(2)Για να λειτουργήσει ορθά η εσωτερική αγορά, θα πρέπει να τροποποιηθεί η 

οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό 

σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας, όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών. 

(3)Για όλες τις παροχές υπηρεσιών, τόπος φορολογίας θα έπρεπε, καταρχήν, να είναι 

ο τόπος στον οποίο πραγματοποιείται η κατανάλωση. (4)Για τις υπηρεσίες που 

παρέχονται σε υποκείμενους στο φόρο, ο γενικός κανόνας σχετικά με τον τόπο 

παροχής των υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη 

και όχι στον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Για τον καθορισμό 

των κανόνων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών και προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων, τα πρόσωπα που είναι 

υποκείμενα στο φόρο τα οποία ασκούν επίσης μη υποκείμενες σε φόρο 

δραστηριότητες, θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκείμενα στο φόρο για όλες τις 

υπηρεσίες που τους παρέχονται. Ομοίως, μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα 

που διαθέτουν αριθμό μητρώου ΦΠΑ, θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκείμενα στο 

φόρο. Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες, δεν θα πρέπει να 

επεκτείνονται στην παροχή υπηρεσιών που δέχεται ένα υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο για προσωπική του χρήση ή για προσωπική χρήση των υπαλλήλων του. 

(5)Όταν οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη υποκείμενους στο φόρο, γενικός κανόνας θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ότι τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο τόπος 

όπου βρίσκεται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις 

υπηρεσίες. (7)Εάν ο υποκείμενος στο φόρο λαμβάνει υπηρεσίες από πρόσωπο μη 

εγκατεστημένο στο ίδιο κράτος μέλος, τότε είναι υποχρεωτικός σε ορισμένες 

περιπτώσεις ο μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης, δηλαδή ο υποκείμενος στο 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/14958
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φόρο θα πρέπει να υπολογίσει μόνος του το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για τις εν λόγω 

υπηρεσίες. (8)Προκειμένου να απλοποιηθούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οι 

οποίες ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σε κράτη μέλη όπου δεν έχουν την έδρα 

τους, θα πρέπει να προβλεφθεί καθεστώς που να τους δίνει τη δυνατότητα εγγραφής 

στα φορολογικά μητρώα και υποβολής περιοδικών δηλώσεων σε ένα και μόνο σημείο 

ηλεκτρονικής επαφής. Έως ότου θεσπισθεί το καθεστώς αυτό, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται το καθεστώς που υιοθετήθηκε για να διευκολύνει τους μη 

εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο να συμμορφώνονται προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Με βάση τις ως άνω αλλαγές που επέφερε η οδηγία 2008/8/ΕΚ στην οδηγία 

2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής σκόπιμο είναι να γίνουν οι παρακάτω 

διακρίσεις. 

 

6.3. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (B2B) ΑΠΟ 01.01.2010 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 

Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος του τελικού καταναλωτή και σε γενικές γραμμές, 

κάθε επιχείρηση στην αλυσίδα προμηθειών μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ που της 

καταλογίζεται για τις εισροές της, με εξαίρεση τις απαλλασσόμενες προμήθειες, όπως 

οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών 

ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (η προστιθέμενη αξία κατά μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού) και αντανακλάται στην τιμή για τους καταναλωτές, η οποία γενικά 

υπόκεινται σε ΦΠΑ. 

  Οι ενδοκοινοτικές παροχές αγαθών και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

(B2B), σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε από 

την οδηγία 2008/8/ΕΚ με ισχύ από 01.01.2010), φορολογούνται στο κράτος μέλος, 

όπου λαμβάνονται τα αγαθά ή όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που λαμβάνει 

την υπηρεσία ή ελλείψει αυτής ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής. 

Όταν ο πάροχος είναι μία επιχείρηση εγκατεστημένη εντός της ΕΕ και ο πελάτης 

είναι υποκείμενος σε φόρο εγκατεστημένος εκτός ΕΕ τότε δεν οφείλεται ΦΠΑ. 

Τέλος, όταν ο πάροχος είναι επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός ΕΕ και ο πελάτης είναι 

υποκείμενος σε φόρο εγκατεστημένος εντός της ΕΕ τότε ως τόπος φορολόγησης είναι 

ο τόπος παροχής των υπηρεσιών, όπως καθορίζεται από το άρθρο 44 της οδηγίας 
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ΦΠΑ, δηλαδή ο τόπος που το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του 

δραστηριότητας ή εάν οι υπηρεσίες παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του 

υποκειμένου στο φόρο που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας 

της οικονομικής του δραστηριότητας, ο τόπος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή 

του και σε περίπτωση ελλείψεως τέτοιας  έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος 

παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους 

διαμονής του υποκειμένου στο φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.  

Ο φόρος αποδίδεται με τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης από τον 

υποκείμενο στον φόρο λήπτη των υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 196 της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ, ο ΦΠΑ οφείλεται από τον υποκείμενο στον φόρο λήπτη προς τον οποίο 

παρέχονται υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 56 ή από το λήπτη που διαθέτει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ εντός του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ο 

φόρος, προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτονται από τα άρθρα 44, 47, 

50,53, 54 και 55, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο μη 

εγκατεστημένο στο εν λόγω κράτος μέλος. 

 

6.4. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C)  

  Αναφορικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχείρηση σε 

καταναλωτή πρέπει να γίνει διάκριση αναφορικά με το ισχύον καθεστώς προ και μετά 

τις 31.12.2014 αλλά σε σχέση με τον τόπο που είναι εγκατεστημένη η παρέχουσα την 

ηλεκτρονική υπηρεσία επιχείρηση και του τόπου του λήπτη της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας ως ακολούθως:  

6.4.1.Παροχή υπηρεσιών από επιχείρηση εντός ΕΕ σε καταναλωτή 

(B2C) εντός ΕΕ από  01.01.2010 έως 31.12.2014 

Στο άρθρο 45 της οδηγίας 2006/112/EK της ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί από 

την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου προβλέπονται οι υπηρεσίες που παρέχονται 

από επιχείρηση προς τελικό καταναλωτή (B2C) φορολογούνται στη χώρα που 

βρίσκεται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή ο 

τόπος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της 

συνήθους διαμονής του παρέχοντος. Ως εκ τούτου, οι τηλεπικοινωνιακές, 
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ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται έως 31.12.2014 από 

πάροχο εγκατεστημένο στην ΕΕ προς μη υποκείμενο στον φόρο που είναι επίσης 

εγκατεστημένος ή διαμένει εκεί εμπίπτουν στον γενικό κανόνα και φορολογούνται 

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο πάροχος. Αυτό σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε κράτη μέλη με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ 

διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα, αφού μπορούν να παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ με ένα πιο ευνοϊκό συντελεστή ΦΠΑ, σε σύγκριση με 

επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. 

  

6.4.2. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχείρηση εντός ΕΕ σε 

καταναλωτή (B2C) εντός ΕΕ από 01.01.2015 

Από 1ης Ιανουαρίου 2015, μέσω των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο 

άρθρο 58 της οδηγίας 2006/112/EK της ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 

2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C) θα 

φορολογείται, σε κάθε περίπτωση, στη χώρα του λήπτη, ανεξαρτήτως του τόπου στον 

οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος. Επομένως, οι προμηθευτές των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών δεν θα είναι πλέον σε θέση να έχουν πλεονέκτημα επί του ΦΠΑ, μέσω  

της εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος με χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ και τα έσοδα 

θα αυξηθούν, ορθά, στο κράτος μέλος της κατανάλωσης. Πρακτικά, οι επιχειρήσεις 

που είναι εγκατεστημένες εντός της ΕΕ θα έπρεπε, προκειμένου να αποδώσουν τον 

ΦΠΑ σε άλλες χώρες εντός ΕΕ, να εγγράφονται σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία 

διέμεναν οι καταναλωτές που παρείχαν τις υπηρεσίες τους. Προς διευκόλυνση των 

εντός της ΕΕ επιχειρήσεων και την ισότιμη μεταχείρισή τους με τις επιχειρήσεις 

εκτός της ΕΕ η οδηγία 2008/8/ΕΚ προβλέπει ειδικό καθεστώς των επιχειρήσεων 

αυτών.  

Μία Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα  (Mini One Stop Shop) θα εισαχθεί 

ταυτόχρονα ως μέτρο απλούστευσης. Θα επιτρέψει στον προμηθευτή να εγγράψει, να 

δηλώσει και να καταβάλλει τον ΦΠΑ που οφείλεται για τις παραδόσεις των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε τελικούς καταναλωτές σε άλλα κράτη 

μέλη μέσω μιας διαδικτυακής πύλης στο κράτος μέλος της έδρας, αντί να εγγράψει 

τον ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι πελάτες. Δυσκολία θα 
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υπάρξει ως προς τον καθορισμό του τόπου που οφείλεται ο φόρος, εξαιτίας της 

ανάπτυξης των κινητών συσκευών όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.  

 

6.4.3. Παροχή υπηρεσιών από επιχείρηση εντός ΕΕ σε καταναλωτή 

(B2C) εκτός ΕΕ από 01.01.2010 

Στο άρθρο 59 της οδηγίας 2006/112/EK της ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί από 

την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου προβλέπεται ότι ο τόπος παροχής των….(ια) 

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στο 

φόρο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή 

του εκτός της Κοινότητας, είναι ο τόπος στον οποίο το πρόσωπο αυτό είναι 

εγκατεστημένο ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του. Συνεπώς, δεν 

επιβάλλεται ΦΠΑ, καθόσον ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι εκτός ΕΕ. 

 

6.4.4. Παροχή υπηρεσιών από επιχείρηση εκτός ΕΕ σε καταναλωτή 

(B2C) εντός ΕΕ από 01.01.2010 

Στο άρθρο 58 της οδηγίας 2006/112/EK της ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί από 

την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου προβλέπεται ότι ο τόπος παροχής των 

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του 

σε κράτος μέλος, από υποκείμενο στο φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησή του 

εκτός της Κοινότητας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας ή 

διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την οποία παρέχεται η 

υπηρεσία, ή ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία 

ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας, είναι ο τόπος εγκατάστασης ή 

μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονή του μη υποκειμένου στο φόρο. Αυτοί οι 

πάροχοι προκειμένου να αποδώσουν το ΦΠΑ θα έπρεπε να εγγράφονται σε όλα τα 

κράτη μέλη που διέμεναν οι καταναλωτές στους οποίους παρείχαν υπηρεσίες. Στην 

πράξη αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ φοροαπέφευγαν με αποτέλεσμα τη 

στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού έναντι των επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, των 

οποίων οι παροχές επιβαρύνονταν με ΦΠΑ. Έτσι προτάθηκε από την Επιτροπή ήδη 

με την οδηγία 2002/38/ΕΚ, η θέσπιση ειδικού καθεστώτος για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των μη εγκατεστημένων εντός της ΕΕ επιχειρήσεων, οι οποίες 
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παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά σε καταναλωτές εγκατεστημένους ή διαμένοντες 

στο εσωτερικό της ΕΕ (Κοκκόλια, 2014) 

 

6.5. Η ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ (MOSS) 

  Με την οδηγία 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 του Συμβουλίου εκτιμήθηκε 

ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται, όσον αφορά το ΦΠΑ για τις ραδιοφωνικές, 

τηλεοπτικές υπηρεσίες και για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, 

δυνάμει του άρθρου 9 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ της 17ης Μαΐου 1977 του 

Συμβουλίου είναι απρόσφοροι για τη φορολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών, οι οποίες 

καταναλώνονται εντός της Κοινότητας και για την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές, 

εφόσον καταναλώνονται από πελάτες εγκατεστημένους στην Κοινότητα, 

φορολογούνται στην Κοινότητα και δεν φορολογούνται όταν καταναλώνονται εκτός 

Κοινότητας. Προς το σκοπό αυτό ορίστηκε ότι αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να 

φορολογούνται στον τόπο του λήπτη των υπηρεσιών. Για να διευκολυνθούν στην 

τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι 

παρέχουν ηλεκτρονικά υπηρεσίες και δεν είναι εγκατεστημένοι ούτε απαιτείται να 

εγγράφονται για φορολογικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας, έκρινε η οδηγία, ότι 

θα πρέπει να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς, ώστε αν δεν έχει εγγραφεί άλλως για 

φορολογικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας να επιλέγει την εγγραφή του σε ένα 

μόνο κράτος μέλος.  

Ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει με ηλεκτρονικό 

τρόπο, στο κράτος εγγραφής δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας για κάθε τρίμηνο, 

είτε έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική υπηρεσία είτε όχι. Στη δήλωση ΦΠΑ παρατίθεται ο 

ΑΦΜ και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται φόρος, η 

συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για τη 

φορολογική περίοδο, το συνολικό ποσό του φόρου που του αντιστοιχεί, οι 

φορολογικοί συντελεστές και το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται. Η οδηγία 

2002/38/ΕΚ ορίστηκε να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα τριών ετών από την 1η 

Ιουλίου 2003 και μετά, πριν τις 30 Ιουνίου 2006, θα θεσπιζόταν κατάλληλος 

ηλεκτρονικός  μηχανισμός, χωρίς διακρίσεις, για την επιβολή φόρου, την υποβολή 

δηλώσεων, την είσπραξη και την αναδιανομή των φορολογικών εσόδων, όσον αφορά 

τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες με φορολόγηση στον τόπο κατανάλωσης 
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είτε, εάν θεωρείται αναγκαίο για πρακτικούς λόγους, παρατείνει την περίοδο των 

τριών ετών. Έτσι, με την οδηγία 2006/58/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 2006 του Συμβουλίου 

παρατάθηκε η ισχύς της οδηγίας 2002/38/ΕΟΚ έως τις 31.12.2006 και με την οδηγία 

2006/138/ΕΚ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 του Συμβουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2008. 

Ακολούθως με την οδηγία 2008/8/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 του 

Συμβουλίου παρατάθηκε η ισχύς του ειδικού καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2014 και καθιερώθηκε από την 01.01.2015 ηλεκτρονικό σύστημα μικρής 

μονοαπευθυντική θυρίδας (mini One Stop Shop) για την απλοποίηση της απόδοσης 

του ΦΠΑ που οφείλεται για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες όταν ο πάροχος 

είναι μη εγκατεστημένος υποκείμενος και λήπτης των υπηρεσιών πρόσωπο μη 

υποκείμενο στο φόρο.   

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος για τη διευκόλυνσης 

της απόδοσης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις εντός των κρατών μελών της Κοινότητας 

που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, τα 

οποία είναι εγκατεστημένα  σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό που είναι ο 

πάροχος. Προς αντιμετώπιση φαινομένων μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 

των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, ο κανονισμός 

282/15.03.2011 του Συμβουλίου προβλέπει στο άρθρο 58 ότι όταν, κατά τη διάρκεια 

ημερολογιακού τριμήνου, μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος 

χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 357 έως 369 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, πληροί ένα 

τουλάχιστον από τα κριτήρια διαγραφής που απαριθμούνται στο άρθρο 363 (εάν το εν 

λόγω πρόσωπο γνωστοποιήσει ότι δεν παρέχει πλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εάν 

μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει 

τερματισθεί, εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 

είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς, εάν συστηματικά 

δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς), το 

κράτος εγγραφής διαγράφει τον εν λόγω μη εγκατεστημένο υποκείμενο στο φόρο από 

το ειδικό καθεστώς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο 

φόρο μπορεί στη συνέχεια να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του 

τριμήνου από το ευεργέτημα του ειδικού καθεστώτος.  

Επίσης, με τον εκτελεστικό κανονισμό 79/2012 της 31ης Ιανουαρίου 2012 της 

Επιτροπής τροποποιείται ο κανονισμός 904/7.10.2010 του Συμβουλίου για τη 
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διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, 

αναφορικά με τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 του τίτλου XII 

της οδηγίας 2006/112/ΕΚ τα οποία αφορούν τις κατηγορίες των πληροφοριών προς 

ανταλλαγή (στοιχείων εγγραφής, στοιχείων δηλώσεων ΦΠΑ, διορθώσεις δηλώσεων, 

αποκλεισμός από τα ειδικά καθεστώτα, οικειοθελής παύση, αλλαγή κράτους μέλους 

εγγραφής) μεταξύ των κρατών μελών, τη συχνότητα διενέργειας των ανταλλαγών και 

πρακτικές ρυθμίσεις, ως προς μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο, που 

χρησιμοποιεί ειδικό καθεστώς, και ο οποίος παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη 

υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας 

του ή της συνήθους διαμονής του σε κράτος μέλος. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες 

διαβιβάζονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του κοινού δικτύου 

επικοινωνιών/κοινής διεπαφής συστημάτων CCN/CSI για την εξασφάλιση όλων των 

διαβιβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των αρμόδιων τελωνειακών και 

φορολογικών αρχών και της δικτυακής πύλης που καθιερώθηκε από την Επιτροπή, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ΄ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

904/2010. 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/13.09.2012 της Επιτροπής, με 

εφαρμογή από 01.01.2015, καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των 

άρθρων 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, ως προς την 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ειδικά καθεστώτα που αφορούν υποκείμενους 

στο φόρο εγκατεστημένους εκτός του κράτους μέλους κατανάλωσης, οι οποίοι 

δηλώνουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις σχετικές πωλήσεις στο κράτος μέλος 

κατανάλωσης μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής στο κράτος μέλος εγγραφής 

(Μονοαπευθυντική Θυρίδα), για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 

της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.  

Στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού δίνονται οι ορισμοί των δύο 

ειδικών καθεστώτων:  

α) «Μη ενωσιακό καθεστώς»: το ειδικό καθεστώς για τις τηλεπικοινωνιακές, 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι μη 

εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Κοινότητας υποκείμενοι στο φόρο, όπως 

προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 

Συμβουλίου 
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β) «Ενωσιακό καθεστώς»: το ειδικό καθεστώς για τις τηλεπικοινωνιακές, 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι 

εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Κοινότητας, αλλά όχι στο κράτος μέλος 

κατανάλωσης, υποκείμενοι στο φόρο, όπως προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 

τμήμα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.  

Στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού ορίζονται οι λειτουργίες που 

διαθέτει η ηλεκτρονική διεπαφή του κράτους εγγραφής μέσω της οποίας ο 

υποκείμενος στο φόρο δηλώνει τη χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα και μέσω της 

οποίας υποβάλλει τις δηλώσεις ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγγραφής. Έτσι η 

ηλεκτρονική διεπαφή προσφέρει δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων 

ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 361 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή της δήλωσης 

ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 365 και 369ζ της ίδιας οδηγίας πριν την υποβολή τους 

και επιτρέπει στον υποκείμενο στο φόρο να υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν τις δηλώσεις ΦΠΑ μέσω διαβίβασης ηλεκτρονικού αρχείου, σύμφωνα με 

τους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος εγγραφής.  

Προς εξασφάλιση ενός ενιαίου τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών προβλέπεται η υιοθέτηση τεχνικών λεπτομερειών, 

συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος που καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού καθώς και η χορήγηση ενός μοναδικού αριθμού 

αναφοράς σε κάθε δήλωση ΦΠΑ, ώστε τα κράτη μέλη και οι υποκείμενοι στο φόρο 

να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στις δηλώσεις ΦΠΑ με αδιαμφισβήτητο 

τρόπο κατά τη μεταξύ τους επικοινωνία καθώς και για την πληρωμή του φόρου.   

Στις 7 Οκτωβρίου 2013 εκδόθηκε από το Συμβούλιο ο εκτελεστικός 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1042/2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ.282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών. Για τον προσδιορισμό 

του υπόχρεου για την πληρωμή ΦΠΑ στην παροχή τηλεπικοινωνιακών, 

ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο τόπος φορολόγησης 

είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως του αν ο λήπτης είναι υποκείμενος ή μη υποκείμενος στον 

φόρο, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει το καθεστώς 

ενός λήπτη βασιζόμενος μόνο στο εάν ο λήπτης κοινοποιεί τον ατομικό του αριθμό 

φορολογικού μητρώου. Βέβαια, το καθεστώς του λήπτη θα τροποποιείται, εάν ο 

λήπτης προβεί στη συνέχεια στην κοινοποίηση αυτή. Σε περίπτωση που δεν έχει 

ληφθεί παρόμοια κοινοποίηση, υπόχρεος του ΦΠΑ θα πρέπει να παραμένει ο 

πάροχος των υπηρεσιών. Όταν μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος σε 
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περισσότερες από μια χώρες ή έχει τη μόνιμη κατοικία του σε μία χώρα και τη 

συνήθη διαμονή του σε άλλη, δίνεται προτεραιότητα στον τόπο που διασφαλίζει κατά 

τον βέλτιστο τρόπο τη φορολόγηση στον τόπο της πραγματικής κατανάλωσης. Εάν ο 

τόπος εγκατάστασης, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής είναι πρακτικά αδύνατο να 

προσδιορισθεί ή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα λογικό είναι οι εν 

λόγω κανόνες να βασίζονται σε τεκμήρια.   

Για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι τηλεπικοινωνιακές, 

ραδιοτηλεοπτικές ή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες  που παρέχονται από υποκείμενο στο 

φόρο, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματός του σε συνδυασμό με την παροχή καταλύματος 

στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, θα πρέπει να 

θεωρούνται, για τους σκοπούς του καθορισμού του τόπου παροχής, ως παρεχόμενες 

στους εν λόγω τόπους. Καθόσον η οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει ότι από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 όλες οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στο φόρο φορολογούνται στο κράτος 

μέλος του λήπτη, διευκρινίζεται ότι οι περισσότερες άλλες υπηρεσίες που παρέχονται 

σε μη υποκείμενο στο φόρο συνεχίζουν να φορολογούνται στο κράτος μέλος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών.  

Μετά τη συμφωνία του εκτελεστικού κανονισμού 1042/2013 στο Συμβούλιο, 

η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων ετοίμασαν εκτεταμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που δημοσιεύθηκαν 

τον Απρίλιο του 2013 ως εργαλείο καθοδήγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να διασαφηνίσει την πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων του τόπου παροχής για 

τις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).  

Για τις περιόδους υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ μέσω της μικρής 

μονοαπευθυντικής θυρίδας από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2016, το κράτος μέλος εγγραφής παρακρατεί το 30% των πληρωμών ΦΠΑ που 

πρέπει να διαβιβασθούν στα κράτη μέλη κατανάλωσης δυνάμει του ενωσιακού 

καθεστώτος. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2018, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 15%, ενώ από 1 ης Ιανουαρίου 2019 μειώνεται 

στο 0%. Πρόκειται για το τέλος παρακράτησης επί των πληρωμών αποκλειστικά 

μεταξύ των κρατών μελών · δεν επηρεάζει το ποσό του καταβλητέου ΦΠΑ από τον 

υποκείμενο στον φόρο. Παρότι ο υποκείμενος στον φόρο πρέπει να γνωρίζει ότι, σε 

περίπτωση που του οφείλεται επιστροφή ποσού λόγω διορθωτικής δήλωσης, μπορεί 
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να λάβει τόσο από το / τα κράτη μέλη κατανάλωσης όσο και από το κράτος μέλος 

εγγραφής επιστροφές κατά την περίοδο παρακράτησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν συντάξει έναν πλήρη οδηγό για τη MOSS, 

που έχει υιοθετηθεί από τη μόνιμη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας (SCAC) τον 

Οκτώβριο του 2013. Ο Οδηγός παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς 

οι MOSS θα λειτουργήσουν στην πράξη και καλύπτει τομείς όπως η εγγραφή, 

διαγραφή, η υποβολή δηλώσεων, η διαδικασία πληρωμής και η τήρηση αρχείων 

(ec.europa.eu/taxation_customs/resources).Επιπλέον, η Επιτροπή έχει μια ειδική 

διαδικτυακή πύλη στη διεύθυνση «ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/ 

how_vat_works/telecom/index_en.htm#new_rules» με όλες τις σχετικές πληροφορίες 

σχετικά με τις αλλαγές του 2015 και τις MOSS.  

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων της Μικρής 

Μονοαπευθυντικής Θυρίδας για το οποίο προβλέπεται ότι οι έλεγχοι θα 

διενεργούνται από το κράτος μέλος της κατανάλωσης. Για τις επιχειρήσεις εντός και 

εκτός ΕΕ αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 28 διαφορετικούς ελέγχους 

φορολογικών αρχών για την ίδια επιχείρηση και σε πολλαπλές αιτήσεις για 

πληροφορίες σε πολλές γλώσσες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να 

δημιουργήσει δυσανάλογες διοικητικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις αλλά και θα 

μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των ίδιων των 

ελέγχων, καθώς και το επίπεδο της εθελοντικής συμμόρφωσης, ειδικά εφόσον 

πρόκειται για εταιρείες εκτός ΕΕ. Eπίσης, αντίκειται στην αρχή της αποδοτικής 

χρήσης των φορολογικών πόρων. Μία επιτυχημένη MOSS ως προπομπός για την 

ευρύτερη OSS απαιτεί πλήρη εμπιστοσύνη από κάθε κράτος μέλος ότι θα 

συλλέγονται οι φόροι και ότι θα γίνονται οι απαραίτητοι λογιστικοί έλεγχοι. 

Η υποχρέωση  για εγγραφή και απόδοση σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο 

παρέχονται από προμηθευτές, πέραν των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  B2C αγαθά είναι ένα σαφές εμπόδιο για το διασυνοριακό 

εμπόριο. Μία ευρύτερη Μονοαπευθυντική Θυρίδα θα διευκόλυνε την πρόσβαση στην 

ενιαία αγορά. Από την άποψη αυτή, με μία εκτεταμένη Θυρίδα Ενιαίας 

Εξυπηρέτησης, όλες οι απομακρυσμένες παραδόσεις αγαθών θα φορολογούνται στον 

τόπο προμήθειας του καταναλωτή, με μια ενιαία επιστροφή και πληρωμή στο κράτος 

μέλος του προμηθευτή. Η διεύρυνση της Μονοαπευθυντικής Θυρίδας θα μειώσει 

σημαντικά το φόρτο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα έχουν υποχρεώσεις ΦΠΑ 

σε πολλά κράτη μέλη. 
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6.6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ  

  Κατά γενικό κανόνα, η οδηγία 2006/112/EC της ΕΕ για τον ΦΠΑ προβλέπει 

ότι ένας σταθερός συντελεστής ΦΠΑ θα εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες. Επί του παρόντος, οι τυπικές τιμές που ισχύουν σε όλη την ΕΕ 

κυμαίνονται ανάμεσα σε 15-27%. Η οδηγία για τον ΦΠΑ (παράρτημα ΙΙΙ), προβλέπει 

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 

(τουλάχιστον 5%) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους τρέχοντες 

κανόνες της τοποθεσίας της παροχής, υπάρχει μια στρέβλωση στην ενιαία αγορά της 

οποίας οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα με 

την εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος με χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ.  

   Η μελέτη με τίτλο «Μια αναδρομική αξιολόγηση των στοιχείων του 

συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ» (Institute of Fiscal Studies, 2011, σ.23) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι μια μείωση κατά 50% της διαφοράς των συντελεστών ΦΠΑ για 

συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες θα αυξήσει το ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά 9,8%, 

το ΑΕΠ κατά 1,1% και την κατανάλωση κατά 0,7%, αν και παράλληλα επισημαίνεται 

ότι ενδεχομένως τα στοιχεία αυτά έχουν υπερεκτιμηθεί . Η ίδια μελέτη σημειώνει ότι 

η χρήση μειωμένων συντελεστών συχνά δεν αποτελεί το πιο κατάλληλο μέσο για την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων πολιτικών στόχων και ειδικότερα την αναδιανομή του 

εισοδήματος σε φτωχά νοικοκυριά ή την ενθάρρυνση της κατανάλωσης ενός αγαθού, 

ιδιαίτερα προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Επίσης η εφαρμογή μειωμένων 

συντελεστών οδηγεί σε σημαντικές επιδοτήσεις.  

Υπολογίστηκε ότι σε ένα δείγμα εννέα κρατών μελών (Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ισπανία, Πολωνία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο) οι εν λόγω 

επιδοτήσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό που κυμαίνεται από 8,2% έως 53,3% των 

εσόδων ΦΠΑ αυτών των κρατών μελών. Με την κατάργηση των μειωμένων 

συντελεστών θα καθίστατο δυνατή η μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 

1,9 έως 7,5 εκατοστιαίες μονάδες.  

Η ανακοίνωση COM(2011)851, για το μέλλον του ΦΠΑ καθορίζει μια 

κατευθυντήρια αρχή, τη διενέργεια της αναθεώρησης των συντελεστών ΦΠΑ, 

σύμφωνα με την οποία «παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να υπόκεινται στον 

ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος της 

τεχνολογίας, έτσι ώστε ο στόχος της σύγκλισης να απευθύνεται και στο επιγραμμικό 
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και στο φυσικό περιβάλλον. Παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να υπόκεινται 

στον ίδιο, κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες, όπως τα e-βιβλία και online εφημερίδες είτε για την απτή εκδοχή τους, 

δηλαδή τα έντυπα βιβλία και εφημερίδες. Αν κάθε κράτος μέλος επιδιώξει την 

καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, θα μειωθεί η πολυπλοκότητα, θα 

προωθηθεί η ενιαία αγορά και θα διασφαλιστεί η ουδετερότητα και η 

αποτελεσματικότητα.  

 

6.7. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

  Η αρχή του προορισμού του ΟΟΣΑ, πρέπει να εφαρμοστεί, όσον αφορά τη 

διασυνοριακή προμήθεια B2C αγαθών και υπηρεσιών, σε παγκόσμιο επίπεδο 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ εισπράττονται από τη χώρα 

κατανάλωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης 

των διατάξεων της φορολογικής συνθήκης, ώστε να συμπεριλάβουν τους φόρους 

κατανάλωσης. Σκόπιμη είναι η επιδίωξη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ (με τη συμμετοχή 

κάθε κράτους μέλους) και μεμονωμένων τρίτων χωρών - για παράδειγμα EΕ- 

Νορβηγίας, ΕΕ-Αυστραλίας, ΕΕ-Καναδά κ.α., ή μέσω της τροποποίησης του 

μοντέλου φορολογικής συνθήκης του ΟΟΣΑ. Υπάρχει ανάγκη να υιοθετηθούν 

διατάξεις της Συνθήκης που καλύπτουν τους φόρους κατανάλωσης σε μια αντίστοιχη 

έκταση, όπως υπάρχει ήδη για τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, κατά 

προτίμηση ενσωματωμένες στο υπάρχον μοντέλο φορολογικής συνθήκης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το μέλλον βρίσκεται στην ψηφιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας είναι η μεγάλη κινητικότητα 

που τη διακρίνει. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, μπορούν πλέον 

με μεγάλη άνεση να λειτουργούν σε αγορές οπουδήποτε στον κόσμο. Το δεύτερο 

χαρακτηριστικό της είναι οι εξωτερικότητες δικτύου. Εξαιτίας αυτού του 

χαρακτηριστικού, οι ψηφιακές επιχειρήσεις γιγαντώνονται σε κλάσμα του χρόνου που 

χρειάζονται οι παραδοσιακές επιχειρήσεις. Τεράστια σημασία για τις ψηφιακές 

επιχειρήσεις έχει η χρήση των δεδομένων, όπου η επεξεργασία τους έχει βοηθήσει 

στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών καλύπτοντας με μεγαλύτερη 

επιτυχία τις καταναλωτικές ανάγκες.  

Στην φάση που διανύουμε, σύμφωνα με τους κύκλους Kondratieff, δηλαδή 

στην Κρίση και την αρχή της φάσης Βελτίωσης, γεννιούνται οι νέες καινοτόμες ιδέες 

και τεχνολογίες οι οποίες θα χτίσουν τον επόμενο κύκλο, ο οποίος μάλλον θα 

σχετίζεται με την οικονομία της γνώσης μέσω των πληροφοριών του διαδικτύου και 

ίσως την χρήση αυτών των πληροφοριών για λήψη αποφάσεων εκ μέρους των 

υπολογιστών. 

Οι τεχνολογίες που έχουν σημαντική δυναμική για να προκαλέσουν ευρείες 

οικονομικές επιπτώσεις έως το 2025, όπως η υπολογιστική νέφους, το internet των 

πραγμάτων, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η υπολογιστική μεγάλων συνόλων 

δεδομένων, μειώνουν τα πάγια κόστη που απαιτούνται για την έναρξη μιας 

επιχείρησης, ενώ η προηγμένη ρομποτική, τα αυτόνομα οχήματα και η 

αυτοματοποίηση της εργασίας γνώσης από ειδικά συστήματα θα σταθούν η αιτία 

εξαφάνισης υπαρχόντων επαγγελμάτων.   

Οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις αποτελούν το όχημα για ανάπτυξη και 

απασχόληση στην ΕΕ. Συγκριτικά με τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρίες στις 

ΤΠΕ, οι προερχόμενες από χώρες της ΕΕ έχουν τη χειρότερη επίδοση ως προς τον 

κύκλο εργασιών τους συγκριτικά με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους. Στην 

Ευρώπη αξιοποιείται επιχειρηματικά λιγότερο από το 10% των επιχειρηματικών 

ιδεών καθόσον ελάχιστοι ευρωπαίοι ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις. 
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Προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι η 

ύπαρξη ενός πλαισίου ρυθμίσεων για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. 

Ανάγκη υπάρχει για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας & τεχνολογίας, ενώ 

εμπόδια αποτελούν οι ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, οι 

περιορισμοί στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά και υπάρχοντα κενά στην 

εκπαίδευση.  

Η έναρξη μιας επιχείρησης πιθανό είναι να συνοδεύεται από αρχικές ζημίες. 

Ένα φορολογικό σύστημα που θα προβλέπει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση αυτών 

των ζημιών θα ήταν ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών νεοφυών επιχειρήσεων. 

Πολλά πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. 

Στην Ευρώπη λόγω απουσίας μιας ενοποιημένης αγοράς στον κλάδο του 

περιεχομένου, τα δικαιώματα αδειοδοτούνται σε εθνική βάση. Οπότε πρέπει  να δοθεί 

λύση στο θέμα της πανευρωπαϊκής αδειοδότησης στον τομέα των οπτικοακουστικών 

μέσων που θα ενθάρρυνε τους δημιουργούς και θα βοηθούσε τους παραγωγούς 

περιεχομένου. Για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών αναγκαίο είναι να 

εφαρμοστεί η οδηγία 2009/110/ΕΚ για το ηλεκτρονικό χρήμα. Επίσης πέρα από τη 

χρήση κωδικού πρόσβασης που υπάρχει σήμερα θα μπορούσαν να αναπτυχθεί η 

τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτότητας και οι υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας για 

τις συναλλαγές στο διαδίκτυο. Για την οικοδόμηση ψηφιακής εμπιστοσύνης χρήσιμη 

θα ήταν η δημιουργία επιγραμμικών πλατφόρμων με πληροφορίες για τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών αναφορικά με την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Σημαντική θα ήταν η δημιουργία 

ενός πανευρωπαϊκού επιγραμμικού ενδίκου βοηθήματος για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Αναγκαία είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων κατά την προμήθεια hardware, 

λογισμικού και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής καθόσον είναι ζωτικής 

σημασίας για την διαλειτουργικότητα και την τόνωση του ανταγωνισμού.  Πρέπει να 

αντιμετωπιστεί η ηλεκτρονική απάτη και η αντιποίηση ταυτότητας για οικονομικά 

κίνητρα και γενικά η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο με τη δημιουργία 

πλατφόρμας συναγερμού αναφορικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση και την 

παιδική πορνογραφία και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος. Το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

χρησιμοποιείται για φωτισμό. Το 70% μπορεί να εξοικονομηθεί αν συνδυαστεί 
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προηγμένη τεχνολογία γνωστή ως Φωτισμός Στερεάς Κατάστασης –SSL, η οποία 

αναπτύχθηκε από τον κλάδο των ημιαγωγών,  με ευφυή συστήματα διαχείρισης 

φωτισμού. (COM 245 τελικό/2, 2010) 

Ώθηση στην επιχειρηματικότητα θα δώσει η διάθεση προς επιχειρηματική 

εκμετάλλευση μη διαβαθμισμένων χαρτογραφικών, γεωγραφικών, στατιστικών, 

κτηματογραφικών, αστυνομικών, νοσοκομειακών, ασφαλιστικών- φαρμακευτικών, 

ερευνητικών, μεταφορικών κλπ πληροφοριών δημοσίου χαρακτήρα,  η δημιουργία 

πλαισίου συνεργασίας των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις για την επιχειρηματική 

εκμετάλλευση επιστημονικών επιτευγμάτων και ευρεσιτεχνιών και η δημιουργία 

αξιόπιστου νομικού πλαισίου για την σύσταση ηλεκτρονικών-εικονικών 

επιχειρήσεων, ώστε να τυγχάνουν καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Αναγκαίες 

κρίνονται οι αλλαγές στην εκπαίδευση με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας 

ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενθάρρυνση των  

μαθητών για συλλογική δράση και συνεργασία και με την εγκατάλειψη της έως τώρα 

λογική της εξιδανίκευσης της ατομικής προσπάθειας.   

Οι διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες διευκολύνονται από 

συντονισμένες φορολογικές ρυθμίσεις. Κατά την κατάστρωση μιας φορολογικής 

πολιτικής απαιτείται απλούστευση των φορολογικών κανόνων και των διαδικασιών, 

που θα επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν στο εμπόριο και όχι στη 

διοικητική συμμόρφωση.  

Για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος για τις ψηφιακές 

επιχειρήσεις σημαντική θα ήταν η παροχή φορολογικών κινήτρων για έρευνα και 

ανάπτυξη μέσω της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των δαπανών για Ε&Α. 

Επίσης για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην προσέλκυση ανθρώπους με τις 

δεξιότητες που χρειάζονται, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια, ώστε οι επιχειρήσεις να 

μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές αμοιβές, όπως δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 

μετοχών από τους εργαζόμενους, τα οποία όμως να μην φορολογούνται άμεσα, 

δηλαδή κατά τη στιγμή που χορηγήθηκαν εάν οι μετοχές δεν έχουν πραγματική 

αγοραστική αξία ή να φορολογούνται με μειωμένους συντελεστές καθόσον οι 

εργαζόμενοι ενδέχεται να μην μπορούν να πουλήσουν άμεσα τις μετοχές, ώστε να 

φορολογηθεί η αξία τους. Επίσης, η φορολόγηση της υπεραξίας θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικίνητρο προς τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους για έξοδο από τις 

επενδύσεις τους για να επανεπενδύσουν σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και 

προς τις νεοσύστατες ψηφιακές επιχειρήσεις η επιβολή φόρου υπεραξίας στους 



 
 

130 
 

επενδυτές είναι σημαντικό αντικίνητρο στην προσπάθειά τους για προσέλκυση 

κεφαλαίων για επενδύσεις.  

Ένα φορολογικό σύστημα θεωρείται επιτυχημένο όταν ελαχιστοποιεί την 

επίδραση που ασκεί η επιβολή των φόρων στη συμπεριφορά των ιδιωτών και των 

επιχειρήσεων. Δύο τύποι στρέβλωσης του ανταγωνισμού στο διεθνές περιβάλλον 

μπορούν να οδηγήσουν σε παρεκκλίσεις από την αποδοτικότητα στην παραγωγή: α) η 

τοποθεσία που δημιουργείται το εισόδημα σε συνάρτηση με τον τόπο που 

καταβάλλεται ο φόρος για αυτό το εισόδημα και β) η διαφοροποίηση στη φορολογική 

μεταχείριση ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων.  

Οι πολυεθνικές εταιρείες ιδίως οι ψηφιακές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων εθνικών και διεθνών φορολογικών κανόνων μπορούν με σχετική 

ευκολία να μεταφέρουν το φορολογητέο κέρδος και επομένως και τα φορολογικά 

έσοδα στο κράτος που αποκομίζουν τη μεγαλύτερη ωφέλεια. Η διαφορετική 

φορολογική πολιτική σε κάθε χώρα προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 

των επιχειρήσεων. Ένα φορολογικό πλεονέκτημα μίας εταιρίας μπορεί να της 

επιτρέψει να πουλήσει φθηνότερα από μία άλλη προς τον τελικό καταναλωτή της 

τρίτης χώρας. Αντίθετα, αν ο φόρος εισπράττονταν μόνο στην τρίτη χώρα, τότε οι δύο 

εταιρίες θα επιβαρύνονταν με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή για τις 

δραστηριότητές τους στην τρίτη χώρα και η στρέβλωση θα εξαλείφονταν.  

Η δεύτερη μορφή ανταγωνισμού που προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά είναι 

ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών, τα οποία προσπαθούν να 

προσελκύσουν οικονομικές επενδύσεις και κατ’ επέκταση φορολογικά έσοδα.  Ο 

φορολογικός ανταγωνισμός οδηγεί σε ευνοϊκότερη μεταχείριση του εισοδήματος 

αλλοδαπής προέλευσης ή των εσόδων που σχετίζονται με εύκολα μετακινούμενες 

πηγές δημιουργίας εισοδήματος, όπως η ιδιοκτησία κεφαλαίου και η ιδιοκτησία 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίθετα, ελάχιστα επηρεάζει τον φορολογικό 

ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών η διαφορά στον συντελεστή ΦΠΑ, εξαιτίας της 

είσπραξής του στην χώρα που βρίσκεται ο καταναλωτής. 

 Με βάση την αρχή της «δικαιοσύνης μεταξύ των εθνών» κάθε χώρα θα 

πρέπει να λαμβάνει ένα δίκαιο μερίδιο της φορολογικής βάσης από τις διασυνοριακές 

συναλλαγές. Ωστόσο, η δίκαιη κατανομή δεν είναι εύκολη, όταν πρόκειται για τα 

κέρδη ενός πολυεθνικού ομίλου που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες οι οποίες 

παράγουν και ταυτόχρονα καταναλώνουν. Το γεγονός όμως ότι ορισμένες 

επιχειρήσεις καταφέρνουν να φοροαποφεύγουν για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου 
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εισοδήματός τους θεωρείται άδικο, παρόλο που δεν είναι παράνομο. Κάθε χώρα έχει 

διαφορετικά συμφέροντα και έτσι είναι δύσκολο να συμφωνηθεί ένα δίκαιο διεθνές 

φορολογικό σύστημα. Σημαντικό είναι επίσης τα έξοδα διοίκησης και συμμόρφωσης 

να διατηρούνται στο ελάχιστο. Τέλος τα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να είναι 

απλά, σταθερά και όσο γίνεται ουδέτερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ξεχωριστό φορολογικό καθεστώς για τις ψηφιακές επιχειρήσεις αλλά οι γενικοί 

κανόνες που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη οικονομία θα πρέπει να εφαρμόζονται και 

στις ψηφιακές επιχειρήσεις.  

Τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην ψηφιακή 

οικονομία είναι 1) τα αναλογικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου ένα απτό 

προϊόν π.χ. ένα CD παραγγέλλεται ηλεκτρονικά αλλά παραδίδεται μέσω 

ταχυδρομείου, 2) τα ψηφιακά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου (προϊόντα ή υπηρεσίες 

που παραδίδονται ηλεκτρονικά), όπου το πωλούμενο ψηφιακό προϊόν παραγγέλλεται 

και διανέμεται ηλεκτρονικά και γ) τα πολυεπίπεδα μοντέλα όπου στο πρώτο επίπεδο 

παρέχεται μια δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία για μια ομάδα χρηστών. Στο πρώτο επίπεδο 

συλλέγονται τυπικές πληροφορίες από τους χρήστες που επιτρέπουν στοχευμένες 

διαφημίσεις προς χρήστες ενός δευτέρου επιπέδου πιθανά τοποθετημένου σε άλλη 

χώρα. Και τα δύο επίπεδα είναι ανεξάρτητα από την τοποθεσία που βρίσκεται ο 

φορέας παροχής της υπηρεσίας. 

Υπάρχουν δύο κριτήρια- αρχές σχετικά με τον τόπο φορολόγησης των 

εισοδημάτων που εφαρμόζονται στην διεθνή και ελληνική νομοθεσία:  

Η αρχή της πηγής, η οποία προέρχεται από την αρχή της εδαφικότητας του 

φόρου, προβλέπει ότι τα κράτη έχουν δικαίωμα να φορολογούν τα εισοδήματα που 

αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός των γεωγραφικών ορίων της 

επικράτειάς τους, ανεξαρτήτως του κράτους της κατοικίας και ιθαγένειάς τους.  

 Η αρχή της παγκόσμιας φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών και 

νομικών προσώπων προβλέπει το δικαίωμα του κράτους κατοικίας να φορολογεί τα 

εισοδήματα που αποκτώνται σε αυτό αλλά και στην αλλοδαπή, καθόσον έτσι 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και αποτυπώνεται η 

πραγματική φοροδοτική του ικανότητα. 

  Η έννοια του «τόπου εγκατάστασης» μιας επιχείρησης είναι ευρύτερος στο 

ελληνικό δίκαιο από ότι προβλέπει ο ΟΟΣΑ καθόσον ορίζεται ως ο τόπος που 

ασκείται «αποτελεσματική διοίκηση» δηλαδή πραγματική διοίκηση, συνεκτιμώντας 
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τον τόπο της εγκατάστασης του διοικητικού συμβουλίου και της πλειοψηφίας των 

μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης. 

Τα κράτη συνάπτουν διμερείς συμβάσεις, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή 

φόρου εισοδήματος στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ίδιο εισόδημα στην ίδια 

χρονική περίοδο. Η διπλή φορολογία προκύπτει, αφού κάθε κράτος φορολογεί τους 

κατοίκους του για τα παγκόσμια εισοδήματά τους (κριτήριο κατοικίας) όσο και τους 

μη κατοίκους του για τα εισοδήματα που αποκτώνται από δραστηριότητες εντός 

αυτού του κράτους (κριτήριο πηγής). Οι διμερείς συμβάσεις συνάπτονται, ώστε να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων, αφού η διπλή 

φορολόγηση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο προς το σκοπό αυτό, καθορίζοντας 

ταυτόχρονα τα δικαιώματα φορολόγησης των συμβαλλόμενων κρατών.  

Ο ΟΟΣΑ ερμηνεύοντας τον όρο της μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τα 

ερμηνευτικά σχόλια του άρθρου 5 της πρότυπης σύμβασης αποφυγής διπλής 

φορολογίας του ΟΟΣΑ, έκρινε, ότι ένας εξυπηρετητής (server), ακόμη και αν δεν 

απαιτεί ανθρώπινη παρουσία για τη λειτουργία του, συνιστά μόνιμη εγκατάσταση. Η 

συγκεκριμένη αξιολόγηση χρήζει επανεξέτασης καθόσον αφήνει ανοιχτό παράθυρο 

για φοροαποφυγή, αφού ο εξυπηρετητής το πιο πιθανό είναι να εγκατασταθεί σε χώρα 

που θεωρείται ως φορολογικός παράδεισος, παρά σε χώρα που ασκούνται 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα διαφώνησε με αυτή 

την ερμηνεία δηλαδή με το δικαίωμα ενός εξυπηρετητή να θεμελιώνει μόνιμη 

εγκατάσταση για τον καθορισμό τοπικής αρμοδιότητας επιβολής φόρου.   

Στο άρθρο 12 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ προβλέπεται ότι η χώρα 

που δικαιούται να εισπράξει φόρο επί εισοδημάτων από «δικαιώματα» είναι η χώρα 

κατοικίας του δικαιούχου αυτών των «δικαιωμάτων», ενώ προβλέπονται και 

εξαιρέσεις υπέρ της χώρας πηγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χώρα κατοικίας είναι 

υποχρεωμένη να εξαλείψει τη διπλή φορολογία ακολουθώντας τη μέθοδο της 

εξαίρεσης ή τη μέθοδο της πίστωσης του φόρου.  

Τα διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα ανάμεσα στις χώρες που εξάγουν 

ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και στις χώρες που είναι απλά καταναλώτριες 

ψηφιακών προϊόντων εμποδίζουν την υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος 

διεθνώς για την άμεση φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 Σύμφωνα με την Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ αναφορικά με τους Φόρους 

στο Εισόδημα και το Κεφάλαιο, μία αλλοδαπή επιχείρηση, αν έχει εξουσιοδοτήσει 

ένα εξαρτώμενο από αυτήν πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) να συνάπτει σε συνήθη 
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δραστηριότητα συμβάσεις στο όνομά της, μπορεί να θεωρηθεί ότι διατηρεί μόνιμη 

εγκατάσταση σε αυτή τη χώρα, εφόσον το εξαρτώμενο πρόσωπο διαθέτει έστω 

ελάχιστη επιχειρηματική κρίση για την κατάρτιση μίας σύμβασης. Έτσι, θεωρήθηκε 

ότι το πρόγραμμα λογισμικού δεν είναι πρόσωπο, και δεν μπορεί να θεμελιώσει 

μόνιμη εγκατάσταση. Τα «δικαιώματα», αποτελούν σημείο διαφωνίας μεταξύ των 

ανεπτυγμένων χωρών-εξαγωγέων τεχνολογίας και των λιγότερο ανεπτυγμένων-

εισαγωγέων τεχνολογίας. Οι εισαγωγείς τεχνολογίας επιδιώκουν να διευρύνουν την 

έννοια των δικαιωμάτων καθόσον αποκτούν έσοδα μέσω της παρακράτηση φόρου, 

ενώ οι χώρες εξαγωγείς τεχνολογίας επιδιώκουν τον χαρακτηρισμό τους ως 

επιχειρηματικά κέρδη ώστε να φορολογούνται σε αυτές.  

 Με τις στρατηγικές BEPS οι πολυεθνικές εκμεταλλεύονται κενά ή 

ατέλειες της φορολογικής νομοθεσίας, για να εκμηδενίσουν τα φορολογητέα κέρδη 

τους ή να τα μετατοπίσουν σε χώρες στις οποίες ασκούν ελάχιστη ή και καμία 

πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και καταβάλλουν τη χαμηλότερη 

φορολογία. Ιδρύουν off-shore θυγατρικές εταιρίες εκμεταλλευόμενες τις υπάρχουσες 

φοροαπαλλαγές, ενώ εκπίπτουν τις δαπάνες και τις ζημιές στις χώρες με την υψηλή 

φορολογία και δηλώνουν τα κέρδη τους σε χώρες με σχεδόν μηδενικό φορολογικό 

συντελεστή. Με αυτές τις πολιτικές οι πολυεθνικές αποκτούν οικονομικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις εγχώριες επιχειρήσεις. Ένας τρόπος αντιμετώπισης των 

πρακτικών τους θα ήταν η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις 

που θα πραγματοποιούσαν συναλλαγές με off-shore εταιρίες που δεν θα εμφάνιζαν τα 

φυσικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες τους, καθώς και η αποστολή αυτόματων πληροφοριών 

στη χώρα καταγωγής του κατοίκου μιας χώρας που έχει εισόδημα από τόκους 

καταθέσεων σε μία άλλη χώρα, χωρίς όμως τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για 

παράδειγμα για την Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο που αντ’ αυτού 

επιβάλλουν παρακρατούμενο φόρο 35% επί του τόκου των κατατεθειμένων 

κεφαλαίων. 

Το σχέδιο δράσης των G20/ΟΟΣΑ προβλέπει την αντιμετώπιση των 

επιζήμιων φορολογικών πρακτικών δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των 

υβριδικών αναντιστοιχιών μεταξύ των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων, τη 

μη φορολόγηση των κερδών από τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες και την 

καταστρατήγηση της παρακράτησης φόρου επί των τόκων και των δικαιωμάτων 

μέσω των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Η πρακτική της 

υποκεφαλαιοδότηση που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μειώνει 
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τεχνηέντως τη φορολογική επιβάρυνση του Ομίλου ενώ αυξάνει τα συνολικά κέρδη 

μέσω καταχρηστικής χρήσης του δανεισμού προς θυγατρική εταιρία. Άλλη πρακτική 

εκμεταλλευόμενη τη σχέση εξάρτησης μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιριών 

είναι η ενδοομιλική τιμολόγηση, οποία όμως έχει εγκαίρως εντοπιστεί από τη διεθνή 

κοινότητα και έχουν επιβληθεί τεράστια πρόστιμα στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν 

την αρχή των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές. 

Στη λογική της δημιουργίας ενός πιο ελκυστικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή της Κοινής 

Ενοποιημένης Βάση Φορολογίας Εταιριών (ΚΕΒΦΕ), που θα μειώσει το κόστος 

συμμόρφωσης για τις εταιρίες, καθόσον οι όμιλοι θα εφαρμόζουν ένα και μόνο 

σύνολο φορολογικών κανόνων στην ΕΕ και θα έχουν δοσοληψίες με μία μόνο 

φορολογική διοίκηση.  

Με την αναθεώρηση  της αρχής της φορολόγησης στη χώρα καταγωγής για το 

ΦΠΑ, λόγω της διαπίστωσης από τα κράτη μέλη ότι είναι πολιτικά ανέφικτη,  

υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη η αρχή του κράτους προορισμού δηλαδή η 

φορολόγηση στον τόπο κατανάλωσης.  

  Οι ενδοκοινοτικές παροχές αγαθών και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

(Β2Β) από 01.01.2010 φορολογούνται στο κράτος μέλος που λαμβάνονται τα αγαθά 

ή που είναι εγκαταστημένη η επιχείρηση που λαμβάνει την υπηρεσία ή ελλείψει 

αυτής ο τόπος μόνιμης κατοικία ή συνήθους διαμονής. Όταν ο πάροχος είναι μια 

επιχείρηση εγκατεστημένη εντός της ΕΕ και ο πελάτης είναι υποκείμενος στο φόρο 

εγκατεστημένος εκτός ΕΕ τότε δεν οφείλεται ΦΠΑ. Αν ο πάροχος είναι επιχείρηση 

εγκατεστημένη εκτός ΕΕ και ο πελάτης είναι υποκείμενος σε φόρο εγκατεστημένος 

εντός της ΕΕ τότε ως τόπος φορολόγησης είναι ο τόπος παροχής των υπηρεσιών. Η 

απόδοση του φόρου γίνεται με τον μηχανισμό αντιστροφής επιβάρυνσης από τον 

υποκείμενο στο φόρο λήπτη των υπηρεσιών. 

  Από 1ης Ιανουαρίου 2015, η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών 

και ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C) θα 

φορολογείται, σε κάθε περίπτωση, στη χώρα του λήπτη, ανεξαρτήτως του τόπου στον 

οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος. Επομένως, οι προμηθευτές των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών δεν θα έχουν πλεονέκτημα επί του ΦΠΑ λόγω της εγκατάστασης σε ένα 

κράτος μέλος με χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ και τα έσοδα θα αυξηθούν, ορθά, στο 

κράτος μέλος της κατανάλωσης.  
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Όταν παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες από επιχείρηση εντός της ΕΕ σε μη 

υποκείμενο στο φόρο (B2C), ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη 

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας, ο τόπος παροχής είναι ο 

τόπος στον οποίο το πρόσωπο αυτό είναι εγκατεστημένο ή έχει τη μόνιμη κατοικία 

του ή τη συνήθη διαμονή του. Συνεπώς, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, καθόσον ο τόπος 

παροχής των υπηρεσιών είναι εκτός ΕΕ. 

 Όταν παρέχονται ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες από επιχείρηση εκτός 

ΕΕ σε καταναλωτή (B2C) εντός ΕΕ προβλέπεται ότι ο τόπος παροχής είναι ο τόπος 

εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονή του μη υποκειμένου στο 

φόρο. Αυτοί οι πάροχοι προκειμένου να αποδώσουν το ΦΠΑ θα έπρεπε να 

εγγράφονται σε όλα τα κράτη μέλη που διέμεναν οι καταναλωτές στους οποίους 

παρείχαν υπηρεσίες. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ 

φοροαπέφευγαν με αποτέλεσμα τη στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού έναντι των 

επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, των οποίων οι παροχές επιβαρύνονταν με ΦΠΑ. Ως εκ 

τούτου θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (μη 

ενωσιακό καθεστώς).  

Από την 01.01.2015 καθιερώθηκε ηλεκτρονικό σύστημα μικρής 

μονοαπευθυντική θυρίδας (mini One Stop Shop) για την απλοποίηση της απόδοσης 

του ΦΠΑ, που οφείλεται για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, όταν ο πάροχος 

είναι μη εγκατεστημένος υποκείμενος και λήπτης των υπηρεσιών πρόσωπο μη 

υποκείμενο στο φόρο.  Επίσης, προβλέπεται ένα νέο καθεστώς (ενωσιακό καθεστώς) 

για τη διευκόλυνση της απόδοσης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις εντός των κρατών 

μελών της Κοινότητας που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πρόσωπα μη 

υποκείμενα στο φόρο, τα οποία είναι εγκατεστημένα  σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από αυτό που είναι ο πάροχος. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να 

καθορίζει το καθεστώς ενός λήπτη βασιζόμενος στο εάν ο λήπτης κοινοποιεί τον 

αριθμό φορολογικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί παρόμοια 

κοινοποίηση, υπόχρεος του ΦΠΑ θα πρέπει να παραμένει ο πάροχος των υπηρεσιών.  

Ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί είναι οι έλεγχοι των 

επιχειρήσεων της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας. Επί αυτού προβλέπεται ότι οι 

έλεγχοι θα διενεργούνται από το κράτος μέλος της κατανάλωσης, κάτι που μπορεί να 

συνεπάγεται μέχρι και 28 διαφορετικούς ελέγχους φορολογικών αρχών για την ίδια 

επιχείρηση αν υπάρχουν αντίστοιχοι λήπτες υπηρεσιών σε τόσες χώρες. Ένα τέτοιο 
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ενδεχόμενο θα δημιουργούσε δυσανάλογες διοικητικές επιβαρύνσεις στις 

επιχειρήσεις.  

Μία επιγραμμική βάση δεδομένων με τους συντελεστές ΦΠΑ που 

επιβάλλονται στα προϊόντα που πωλούνται σε κάθε κράτος μέλος ή η πιστοποίηση 

τρίτων χωρών και κοινοτικών προμηθευτών ως προς την συμβατότητα της 

ιστοσελίδας τους αναφορικά με τον κοινοτικό ΦΠΑ θα βοηθούσε στην 

αποτελεσματικότητα της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας.  

Επίσης η Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα αν επιτύχει τους σκοπούς της και 

κάθε κράτος μέλος έβλεπε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς τη συλλογή των 

φόρων και τη λειτουργία των ελέγχων, θα λειτουργούσε ως θετικό παράδειγμα για 

μία ευρύτερη Μονοαπευθυντική Θυρίδα.  

Η υπάρχουσα υποχρέωση  για εγγραφή και απόδοση σε κάθε κράτος μέλος 

στο οποίο παρέχονται από προμηθευτές, πέραν των τηλεπικοινωνιακών, 

ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  B2C αγαθά είναι ένα σαφές εμπόδιο 

για το διασυνοριακό εμπόριο. Μία ευρύτερη Μονοαπευθυντική Θυρίδα θα 

διευκόλυνε την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Από την άποψη αυτή, με μία 

εκτεταμένη Θυρίδα Ενιαίας Εξυπηρέτησης, όλες οι απομακρυσμένες παραδόσεις 

αγαθών θα φορολογούνται στον τόπο προμήθειας του καταναλωτή, με μια ενιαία 

επιστροφή και πληρωμή στο κράτος μέλος του προμηθευτή. Η διεύρυνση της 

Μονοαπευθυντικής Θυρίδας θα μείωνε το φόρτο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

σήμερα έχουν υποχρεώσεις ΦΠΑ σε πολλά κράτη μέλη. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μία 

τεράστια προσπάθεια αρχικά να αναγνωριστούν τα σημεία που χρειάζονται πολιτικές 

και νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να δημιουργηθεί ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας 

ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος. Μεγαλύτερη όμως προσπάθεια καταβάλλεται εκ 

μέρους της διεθνούς κοινότητας με όχημα τους G20 και τον ΟΟΣΑ, να εντοπιστούν 

και να κλείσουν τα νομοθετικά κενά που εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις για να φοροαποφεύγουν, βελτιώνοντας αθέμιτα την θέση τους σε σχέση 

με τις τοπικές επιχειρήσεις και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη εις βάρος των κρατών 

δηλαδή των πολιτών. Τα επιμέρους φορολογικά συστήματα πρέπει να συντονιστούν 

ώστε να εξασφαλιστεί η φορολογική δικαιοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη για την 

δημιουργία κλίματος οικιοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης εκ μέρους των 

επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών που σκανδαλίζονται από τέτοιες συμπεριφορές.  

Τα εξειδικευμένα μέτρα κατά των καταχρήσεων συνεπάγονται σημαντική 



 
 

137 
 

επιβάρυνση των φορολογικών διοικήσεων με το βάρος απόδειξης, γεγονός που 

καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη συνεργασία μεταξύ τους. Επομένως σκόπιμο θα 

ήταν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτύξει 

σε εθνική κλίμακα. 

Το 2014, σε μία προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, οι υπουργοί Οικονομικών του G20 συναντήθηκαν στο Σίδνεϊ της 

Αυστραλίας και ενέκριναν το νέο ενιαίο παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών. Το νέο πρότυπο καλεί τις 

Αρχές όλων των χωρών να συγκεντρώσουν συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών 

(ιδιοκτησίας εταιριών, λογιστικών και τραπεζικών στοιχείων) και να τις παρέχουν 

στις υπόλοιπες φορολογικές αρχές όταν τους ζητείται. Η εξέλιξη αυτή διευκολύνει τις 

κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Ηδη 

περισσότερες από 40 χώρες έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν το νέο πρότυπο, μεταξύ 

των οποίων και η Ελλάδα.  

Ως έσχατο μέτρο, αν η διεθνής κοινότητα αποφασίσει να χτυπήσει στη ρίζα 

της την φοροαποφυγή, ίσως θα έπρεπε να εξετάσει την απαγόρευση, στους 

διευθύνοντες συμβούλους, μετόχους και υποκρυπτόμενους ιδιοκτήτες των εταιριών, 

που ιδρύουν επιχειρήσεις σε φορολογικού παραδείσους αλλά και σε όσους από 

αυτούς φοροαποφεύγουν εκμεταλλευόμενοι τα κενά των επιμέρους φορολογικών 

συστημάτων, να διαμένουν στις αναπτυγμένες χώρες, στερώντας τους ουσιαστικά τη 

δυνατότητα να απολαμβάνουν τα κέρδη που αποκομίζουν από την ελλιπή 

φορολόγηση.  

 

7.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Εξαιτίας του μεγάλου εύρους των ζητημάτων που εξετάστηκαν, δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ανάλογης εμβάθυνσης για κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά. Η παρούσα 

διπλωματική εργασία αρκέστηκε στην περιγραφή των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή 

απασχολούν την ΕΕ αλλά και τους G20 και τον ΟΟΣΑ αναφορικά με το συντονισμό 

των φορολογικών συστημάτων και την φοροαποφυγή των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, κυρίως των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία.   
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7.3 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Τα επιμέρους ζητήματα που φωτίστηκαν σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα 

μπορούσε να αποτελέσει το καθένα πεδίο μελέτης από μελλοντικούς μελετητές, ιδίως 

τα ζητήματα που σχετίζονται με την φοροαποφυγή των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
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