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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός αυτής της εργασίας  είναι να αναλύσει την έννοια της φοροδιαφυγής της  

παραοικονομίας και της διαφθοράς. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται και για τις έννοιες  

της φοροαποφυγής και της φορολογικής ηθικής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε 

μια ολοκληρωμένη και σφαιρική άποψη, καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο και τις 

οργανωτικές υπηρεσίες για την καταπολέμησή τους. 

 Πιο συγκεκριμένα στο 3
ο
 κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην αναγκαιότητα του 

φορολογικού συστήματος και στο διεθνοποιημένο φορολογικό περιβάλλον. Πώς ένα απλό 

και σταθερό φορολογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο το οποίο θα έχει στόχο στην διαφάνεια, 

στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δημιουργεί σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τον πολίτη. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει το νομοθετικό 

μας σύστημα, στην έννοια του φόρου, τους φορολογικούς συντελεστές σύμφωνα με τον ν. 

4272/2013 (ΦΕΚ 167 α/23.07.2013) την δομή του φορολογικού συστήματος την άμεση και 

έμμεση φορολόγηση, τις κατηγορίες  των φόρων και στον φόρο εισοδήματος των φυσικών 

και νομικών προσώπων. 

Στο 5ο κεφάλαιο θα δούμε το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας τον τρόπο με τον 

οποίο εξελίχθηκαν οι βασικοί δείκτες των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαική Ένωση 

(Ε.Ε.) και στην ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, εξετάζει τα δημόσια ελλείμματα της (γενικής 

κυβέρνησης), το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης, τα έσοδα και τις δαπάνες της 

γενικής κυβέρνησης, καθώς και τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές, που αποτελούν τις 

κύριες πηγές εσόδων της κυβέρνησης. 

Τέλος θα δούμε την κατανομή του ΑεγχΠ ως προς το εισόδημα που απορρέει από την 

παραγωγική διαδικασία μεταξύ των συντελεστών παραγωγής, σε σύγκριση με τις χώρες της 

Ε.Ε. και τις μεταβολές του ΑεγχΠ βάση στατιστικών στοιχείων.  

Στο 6
ο
 κεφάλαιο θα δούμε την έννοια της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της 

διαφθοράς, την ιστορία, το μέγεθος, τους παράγοντες επιρροής, τις αρνητικές και τις 

«θεττικές» συνέπειες τους,  τα μέτρα αντιμετώσης και το νομοθετικό πλαίσιο. 

Στο 7
ο
 κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο οικονομικό έγκλημα, τους φορολογικούς 

παράδεισους, τις υπεράκτιες εταιρείες, τις εταιρείες «φαντάσματα» και τις εταιρείες 

«βιτρίνες» το ξέπλυμα χρήματος και τις συνέπειες.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Public_balance
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government_debt
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total_general_government_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total_general_government_expenditure
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tax_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Social_contributions


 

iv 

 

Στο 8
ο
 κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις οργανωτικές υπηρεσίες για την καταπολέμισή της 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. 

Στο 9
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία από τους προληπτικούς ελέγχους 

που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε και Σ.Δ.Ο.Ε.) σε 

τουριστικές και άλλες περιοχές για τον 8/2015 όπως δημοσιοποίησε η ΥΕΔΔΕ με δελτίο 

τύπου. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας μας. Τέλος 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι πολυδιάστατο και 

έτσι πολυδιάστατη πρέπει να είναι και η λύση της. 
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        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα, το πρόβλημα της 

φοροδιαφυγής είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Η 

φοροδιαφυγή εκδηλώνεται με πολλές και διαφορετικές μορφές, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη την ανάλυση όλων των επιμέρους μορφών της. 

Όπως γνωρίζουμε, η φοροδιαφυγή είναι η σκόπιμη απόκρυψη του συνόλου ή μέρους 

του εισοδήματος ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και ήταν πάντα ένα ζήτημα ζωτικής 

σημασίας για τις κυβερνήσεις, λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία αλλά και των αίτιων 

από τις οποίες δημιουργείται σε κοινωνικό επίπεδο. 

Δηλαδή, η φοροδιαφυγή λειτουργεί σαν « αλυσιδωτή αντίδραση », διότι οι μη 

εισπραχθέντες φόροι δημιουργούν «τρύπα» στον προϋπολογισμό του κράτους και στη 

συνέχεια έλλειμμα. Όμως, ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας ή όξυνσης της 

φοροδιαφυγής ή της εισφοροδιαφυγής είναι το κοινωνικό αίσθημα για την μη δίκαιη 

κατανομή των φόρων στους πολίτες, γεγονός που αποτελεί μείζων κοινωνικό πρόβλημα. 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει την έννοια της φοροδιαφυγής, της 

παραοικονομίας και της διαθφοράς σε όλες τις εκφάνσεις. Τους παράγοντες και τις αιτίες που 

τις δημιουργούν την επιρροή  και τις συνέπειες μέσα σ’ ένα διεθνοποιημένο οικονομικό 

περιβάλλον. Την αναγκαιότητα του φορολογικού συστήματος, το νομοθετικό πλάισιο που 

επικρατεί στην ελληνική οικονομία και τις οργανωτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 

τους. Ακόμη θα δούμε τα διαφυγόντα έσοδα από τις εικονικές συναλλαγές και τριγωνικές 

συναλλαγές, τους φορολογικούς παραδείσους και τις υπεράκτιες εταιρίες. Ακόμη  τα 

αποτελέσματα μερικών επιτόπιων προληπτικών ελέγχων απο τις υηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών και τέλος τα συμπεράσματα που απορρέουν. 

Πιο συγκεκριμένα στο 3
ο
 κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην αναγκαιότητα του φορολογικού 

συστήματος και στο διεθνοποιημένο φορολογικό περιβάλλον. Πώς ένα απλό και σταθερό 

φορολογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο το οποίο θα έχει στόχο στην διαφάνεια, στην 

κοινωνική δικαιοσύνη και στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δημιουργεί σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τον πολίτη. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει το νομοθετικό 

μας σύστημα, στην έννοια του φόρου, τους φορολογικούς συντελεστές σύμφωνα με τον ν. 

4272/2013 (ΦΕΚ 167 α/23.07.2013) την δομή του φορολογικού συστήματος την άμεση και 
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έμμεση φορολόγηση, τις κατηγορίες  των φόρων και στον φόρο εισοδήματος των φυσικών 

και νομικών προσώπων. 

Στο 5ο κεφάλαιο θα δούμε το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας τον τρόπο με τον 

οποίο εξελίχθηκαν οι βασικοί δείκτες των δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαική Ένωση 

(Ε.Ε.) και στην ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, εξετάζει τα δημόσια ελλείμματα της (γενικής 

κυβέρνησης), το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης, τα έσοδα και τις δαπάνες της 

γενικής κυβέρνησης, καθώς και τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές, που αποτελούν τις 

κύριες πηγές εσόδων της κυβέρνησης. 

Τέλος θα δούμε την κατανομή του ΑεγχΠ ως προς το εισόδημα που απορρέει από την 

παραγωγική διαδικασία μεταξύ των συντελεστών παραγωγής, σε σύγκριση με τις χώρες της 

Ε.Ε. και τις μεταβολές του ΑεγχΠ βάση στατιστικών στοιχείων.  

Στο 6
ο
 κεφάλαιο θα δούμε την έννοια της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της 

διαφθοράς, την ιστορία, το μέγεθος, τους παράγοντες επιρροής, τις αρνητικές και τις 

«θεττικές» συνέπειες τους,  τα μέτρα αντιμετώσης και το νομοθετικό πλαίσιο. 

Στο 7
ο
 κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο οικονομικό έγκλημα, τους φορολογικούς 

παράδεισους, τις υπεράκτιες εταιρείες, τις εταιρείες «φαντάσματα» και τις εταιρείες 

«βιτρίνες» το ξέπλυμα χρήματος και τις συνέπειες.  

Στο 8
ο
 κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις οργανωτικές υπηρεσίες για την καταπολέμισή της 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. 

Στο 9
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία από τους προληπτικούς ελέγχους 

που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε και Σ.Δ.Ο.Ε.) σε 

τουριστικές και άλλες περιοχές  τον 8/2015 όπως δημοσιοποίησε η ΥΕΔΔΕ με δελτίο τύπου. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές προτάσεις 

της εργασίας μας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι 

πολυδιάστατο και έτσι πολυδιάστατη πρέπει να είναι και η λύση της. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Public_balance
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government_debt
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total_general_government_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total_general_government_expenditure
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tax_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Social_contributions
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η ανάπτυξη της φοροδιαφυγής παρατηρείται έντονα όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

Η φοροδιαφυγή εκδηλώνεται με πολλές και διαφορετικές μορφές, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη την ανάλυση όλων των επιμέρους μορφών της. 

Όπως γνωρίζουμε, η φοροδιαφυγή είναι η σκόπιμη απόκρυψη του συνόλου ή μέρους 

του εισοδήματος ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και ήταν πάντα ένα ζήτημα ζωτικής 

σημασίας για τις κυβερνήσεις, λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία αλλά και των αίτιων 

από τις οποίες δημιουργείται σε κοινωνικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Maurice Allais [Νόμπελ Οικονομίας], φόρος είναι το αντάλλαγμα που 

πληρώνει ο πολίτης για τις υπηρεσίες που το κράτος προσφέρει σε όλους τους πολίτες. 

Υπηρεσίες που συνήθως είναι δημόσια αγαθά [public goods]. Για τον λόγο αυτό είναι 

αδύνατο να έχουμε τιμή αγοράς για ένα τέτοιο αγαθό και είναι επόμενο να έχουμε αυτό που 

στην οικονομία λέγεται πρόβλημα του ελεύθερου αναβάτη [free rider problem]. To πρόβλημα 

αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μερικοί καταναλωτές θα ήθελαν να απολαύσουν το αγαθό 

αυτό χωρίς να πληρώσουν τίποτε. Για τους λόγους αυτούς είναι το κράτος εκείνο που παρέχει 

δημόσια αγαθά όπως η Εθνική Άμυνα, η Αστυνομική Προστασία κλπ. Προς κάλυψη λοιπόν 

των εξόδων παροχής τέτοιων αγαθών, το κράτος υποχρεώνει όλους τους πολίτες, ανάλογα με 

την οικονομική τους δυνατότητα να καταβάλουν ένα μέρος των εξόδων αυτών. 

Βέβαια στις μέρες μας το κράτος έχει και πολλές άλλες αποστολές, πέραν της 

πρωταρχικής του που είναι η παροχή δημοσίων αγαθών, ενώ συχνά επιστρέφει στους πολίτες 

με την μορφή υπηρεσιών, λιγότερα από ό,τι εισπράττει, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάζει την 

υποχρέωση του φορολογουμένου. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι ο φόρος είναι τα χρήματα 

που κάθε ικανός γι’ αυτό πολίτης υποχρεούται να δίνει στο κράτος, χωρίς το οποιοδήποτε 

ειδικό αντάλλαγμα προκειμένου να καλύψει τα έξοδα του κράτους. 

Σύμφωνα με τον Γ. Γκουμπανιτσά (Δικηγόρο, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ. E.M.L.E., 

Μετ. Δίπλ. Α.Π.Θ.) στην «Οικονομική Ανάλυση του φαινομένου της φοροδιαφυγής», με τον 

όρο «φοροδιαφυγή» εννοούμε όλες εκείνες τις παράνομες πράξεις του φορολογουμένου, οι 

οποίες γίνονται προκειμένου να πετύχει την πληρωμή λιγότερου ή καθόλου φόρου. Ο όρος 

«παράνομες» προστίθεται προκειμένου να γίνει διάκριση από την φοροαποφυγή. 
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Ως προς τα αίτια της φοροδιαφυγής, η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου πρωτίστως θα 

αναφερθεί στην ίδια την φύση του ανθρώπου. Με βάση την θεμελιώδη υπόθεση της 

Νεοκλασικής Οικονομικής Επιστήμης, ο άνθρωπος είναι ορθολογιστής, εγωιστής, 

μεγιστοποιητής χρησιμότητας [rational, self-interested, utility maximizor]. Αυτή η υπόθεση 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς. Η 

φοροδιαφυγή σκοπό έχει την πληρωμή λιγότερου ή καθόλου φόρου. Ο φόρος είναι ένα ποσό 

χρημάτων που αντιστοιχεί σε μια «χρησιμότητα» [utility] για τον φορολογούμενο και συνιστά 

απώλεια αυτής της χρησιμότητας για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Επομένως η αναμενόμενη 

αντίδραση του φορολογουμένου, σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, είναι να κάνει κάθε προσπάθεια για να προστατευθεί από αυτήν την απώλεια 

χρησιμότητας. 

Στην ίδια βάση στηρίζεται και ένα δεύτερο αίτιο της φοροδιαφυγής που είναι οι υψηλοί 

φορολογικοί συντελεστές. Γνωρίζουμε ότι όσο υψηλότερη είναι η φορολογία που 

επιβάλλεται τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι προσπάθειες των φορολογουμένων να 

φοροδιαφύγουν, αυτό γιατί το αναμενόμενο κέρδος από την φοροδιαφυγή μεγαλώνει πολύ 

και έτσι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν και μεγαλύτερο ακόμα κόστος προσπαθειών για 

να το επιτύχουν. Ο φορολογούμενος με την αύξηση των συντελεστών γίνεται φτωχότερος και 

αυτό σημαίνει, με βάση τον «Νόμο της Αυξανόμενηs Αποστροφής για τον Κίνδυνο με την 

αύξηση του εισοδήματος και το αντίστροφο» [Law of Decreasing Risk Aversion with the 

increase of income and the Opposite], ότι καθίσταται πιο επιφυλακτικός απέναντι στον 

κίνδυνο απ’ ό,τι ήταν πριν, άρα η απόφαση για φοροδιαφυγή γίνεται δυσκολότερη. Βέβαια το 

πρόβλημα της άποψης αυτής είναι ότι παίρνει σαν δεδομένο ότι η αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών κάνει τον φτωχό φτωχότερο, όμως αυτό είναι ένα μεταγενέστερο στάδιο, αφού 

ο φορολογούμενος αντιδρά άμεσα στην αύξηση των συντελεστών με φοροδιαφυγή για να 

αποφύγει ακριβώς αυτή την μείωση του πλούτου του. 

Ανατρέχοντας σε σχετική βιβλιογραφία η πλειάδα ερευνών εντοπίζεται στην ατοµική 

συµπεριφορά σε σύγκριση µε εκείνη που οδηγεί στην φοροδιαφυγή επιχειρήσεων. 

Βασικά η σχετική θεωρία ασχολείται µε τον εντοπισµό των κινήτρων που οδηγούν τα 

άτοµα στη φοροδιαφυγή ή γενικότερα να δραστηριοποιούνται στην παραοικονοµία και 

µπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει προκύψει ως συνέχεια των υποδειγµάτων που ανέπτυξαν 

οικονοµολόγοι για τα οικονοµικά του εγκλήµατος (Becker, 1968), καθώς και την θεωρία 

επιλογής υπό συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας (Arrow 1970). 

Η σύνδεση µε αυτά τα γνωστικά πεδία είναι προφανής. Η φοροδιαφυγή αποτελεί εξ 
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ορισµού παράνοµη δραστηριότητα και συνεπάγεται κίνδυνο εντοπισµού και επιβολής 

ανάλογης τιµωρίας (πρόστιµο). Έτσι το πρόβληµα του φορολογούµενου, όπως και του 

διαχειριστή ενός οργανισμού, είναι ποιό ποσοστό του δεδοµένου εισοδήµατός του θα 

δηλώσει στις φορολογικές αρχές, αισθανόµενος ως προς αυτό ασφαλής αλλά χωρίς κάποια 

απόδοση, και ποιο θα αποκρύψει, κερδίζοντας σε φόρους αλλά και αναλαµβάνοντας κίνδυνο 

εντοπισµού και τιµωρίας. Η επιλογή του πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µεγιστοποιήσει την 

αναµενόµενη χρησιµότητά του, η οποία υποτίθεται ότι εξαρτάται από το διαθέσιµο εισόδηµά 

του (αφού καταβάλει τους φόρους και προσθέσει το καθαρό προϊόν της φοροδιαφυγής) 

(Allingham and Sandmo,1972). Η θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα άτοµα 

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

να µεγιστοποιήσουν τη χρησιµότητά τους ακολουθώντας τα αξιώµατα της θεωρίας επιλογής 

υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι προφανές ότι άτοµο θα δηλώνει 

χαµηλότερο εισόδηµα εάν η αναµενόµενη ποινή ανά µονάδα αδήλωτου εισοδήµατος είναι 

µικρότερη από τον κανονικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος. Επίσης όσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, καθώς και η επιβαλλόµενη ποινή τόσο µεγαλύτερη θα 

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

εισοδήµατος και φορολογικής συµµόρφωσης είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι η 

προβλεπόµενη ποινή υπερβαίνει το 100%, ενώ εάν είναι µικρότερη αυτή η σχέση καθίσταται 

αβέβαιη. Εποµένως, µε την υπόθεση ότι οι ποινές επιβάλλονται όχι στο αποκρυβέν εισόδηµα 

αλλά στον µη καταβαλλόµενο φόρο προκύπτει θεωρητικά ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ 

φορολογικών συντελεστών και φορολογικής συµµόρφωσης(Yitzhaki, 1974).  Ακόμη έχουν 

αναπτυχθεί πολλά υποδείγµατα που ενσωµατώνουν στην ανάλυση το γεγονός ότι οι κυρώσεις 

ποικίλουν από απλά πρόστιµα έως ποινική δίωξη, ανάλογα µε το ύψος της φοροδιαφυγής 

(Witte and Woodbury, 1985). 

Τα συµπεράσµατα των θεωρητικών αναλύσεων καθίστανται λιγότερο σαφή εάν 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι επιτυχής φοροδιαφυγή (στο φόρο εισοδήµατος) σηµαίνει ότι 

αλλάζει το καθαρό (ωριαίο) εισόδηµα του φοροφυγάδα και έτσι πιθανό να αλλάξει τις ώρες 

εργασίας του, πράγµα που επιδρά στο πραγµατικό όσο και στο δηλούµενο εισόδηµά του. Με 

άλλα λόγια το εισόδηµα δεν µπορεί να θεωρείται, όπως παραπάνω, δεδοµένο αλλά 

προσδιορίζεται ταυτόχρονα µε τη φοροδιαφυγή. Υπό αυτές τις συνθήκες οι σχέσεις µεταξύ 

φοροδιαφυγής και µεταβλητών που µπορεί να αποτελέσουν εργαλεία πολιτικής, όπως είναι οι 

φορολογικοί συντελεστές, τα πρόστιµα, η πιθανότητα ελέγχου και το ωροµίσθιο, καθίστανται 

περισσότερο αµφίβολες, µιας και οι δυνατές επιδράσεις µεταβολών των τελευταίων συχνά 
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έχουν αντίθετες κατευθύνσεις (Andersen (1977), Isachsen and Strom (1985), Sandmo 

(1981)). Με την αλτρουιστική προσέγγιση ο φορολογούµενος δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά 

για τη δική του ευηµερία αλλά και για την ευηµερία του συνόλου. Έτσι γνωρίζοντας ότι µε 

τη φοροδιαφυγή του µειώνονται οι διαθέσιµοι πόροι της κοινωνίας αναλαµβάνει ένα µη 

χρηµατικό κόστος που εκδηλώνεται µε ζηµιά της προσωπικότητάς του που υφίσταται σε 

περίπτωση σύλληψης και στιγµατισµού από την κοινή γνώµη (Bosco and Mittone, 1997). Η 

ένταση αυτού του στίγµατος είναι προφανές ότι επηρεάζεται θετικά από την έκταση της 

φοροδιαφυγής στην κοινωνία. 

Συνοπτικά µπορεί να λεχθεί ότι η υπόθεση ότι ο φορολογούµενος αποφασίζει να 

φοροδιαφύγει συγκρίνοντας το χρηµατικό όφελος από τη φοροδιαφυγή µε τις πιθανές ποινές 

δεν επαρκεί µιας και αγνοεί τη στάση και συµπεριφορά των ατόµων απέναντι στους φόρους. 

Η αδυναµία των θεωρητικών υποδειγµάτων να δείξουν αναµφισβήτητες σχέσεις 

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

εµπειρικές εργασίες για να θεµελιώσουν ασφαλέστερα τις σχέσεις φοροδιαφυγής και 

προσδιοριστικών της παραγόντων (Pencavel (1979), Slemrod (1984), Witte and Woodbury 

(1985), Joulfaian and Rider (1985)). 

Σχετικά µε τη φοροδιαφυγή των νοµικών προσώπων η βιβλιογραφία (θεωρητική και 

εµπειρική) είναι µάλλον περιορισµένη. Σε θεωρητικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί µόνο 

υποδείγµατα που συνδέουν τη φοροδιαφυγή µε τη διάρθρωση του κλάδου που ανήκει η 

επιχείρηση, δείχνοντας ότι η φοροδιαφυγή αυξάνει µε το βαθµό συνεννόησης αλλά και µε τα 

σχετικά µερίδια σε ολιγοπωλιακές αγορές (Marrelli and Martina 1988), ενώ εάν το 

µονοπώλιο υπερεκτιµά το κόστος παραγωγής του, η φορολογία των κερδών του µπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής, και άρα σε µείωση των αποκλίσεων από τον πλήρη 

ανταγωνισµό (Kreutzer and Lee 1986). 

Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες εστιάζουν σε θέµατα κουλτούρας και φοροδιαφυγής. 

Οι DeBacker και οι άλλοι (2013, forthcoming) µελετούν το κατά πόσο επιχειρήσεις µε 

ιδιοκτήτες από χώρες µε υψηλή διαφθορά φοροδιαφεύγουν περισσότερο στις ΗΠΑ. Τα 

αποτελέσµατά τους επιβεβαιώνουν την υπόθεση αναδεικνύοντας τη σηµαντικότητα 

πολιτισµικών παραµέτρων για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

Παρόµοια οι Bame-Aldred και οι άλλοι (2013) σε έρευνα που αφορούσε 31 χώρες και 

περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις επιβεβαίωσαν την σηµαντικότητα παραγόντων που 

σχετίζονται µε την κουλτούρα κάθε χώρας. 

Σχετική επιπλέον έρευνα σηµειώνεται από τον Apel (1994) που διερεύνησε τη σχέση 
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ανάµεσα στη µη συµµόρφωση φορολογικής συµπεριφοράς και στον τύπο νοµιµότητας της 

επιχείρησης, ενώ ο Jonhson σε συνεργασία µε άλλους (2000) δείχνει τη συσχέτιση των 

εταιριών µη φορολογικής συµµόρφωσης µε τη φθορά κυβέρνησης και τις εγκληµατικές 

ενέργειες. 

Από την άλλη στις θεωρητικές προσεγγίσεις που δίνουν έµφαση στη φορολογική 

συµµόρφωση , αναφέρονται ο Cloyd το 1995 δείχνοντας ότι η πιθανότητα φορολογικής 

συµµόρφωσης είναι επιτυχής όταν οι διαφορές ανάµεσα στις επίσηµες και ανεπίσηµες 

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

ορίου του ανεπισήµου εισοδήµατος από το φορολογικό εισόδηµα είναι θετικά συσχετιζόµενο 

µε τις διευθετήσεις φορολογικού ελέγχου. 

Για τη χώρα µας οι εργασίες µέτρησης της φοροδιαφυγής, καθώς και των αιτίων που την 

προκαλούν, είναι είτε αποσπασµατικές είτε υιοθετούν αµφίβολης καταλληλότητας για την 

ελληνική περίπτωση µεθοδολογίες και το όλο θέµα παραµένει εν πολλοίς αδιερεύνητο. 

Παλαιότερη µελέτη του ΚΕΠΕ (Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος και Ράπανος, 1995), 

συγκρίνοντας τη φορολογική βάση (ύψος και διάρθρωση της εγχώριας ιδιωτικής 

κατανάλωσης, όπως προκύπτει από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών και τους 

Εθνικούς Λογαριασµούς) µε τα αντίστοιχα πραγµατοποιηθέντα έσοδα από Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), έκανε θεµελιωµένη εκτίµηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ 

για το 1988, την οποία εκτιµά για το σύνολο των κλάδων στο 38% των πραγµατικών 

φορολογικών εσόδων του αντίστοιχου έτους, ενώ διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές ως 

προς τη φοροδιαφυγή µεταξύ των κλάδων. Στην ίδια µελέτη γίνεται επισκόπηση των 

ολιγάριθµων παλαιότερων προσπαθειών για εκτίµηση του µεγέθους της φοροδιαφυγής. 

Κατά την διάρκεια του 11
ου 

 (2015) συνεδρείου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου ο Αυστριακός καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Linz, Friedrich 

Schneider, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για τα 

μεγέθη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας στη χώρα μας, καθώς επίσης και για τη 

ζημία που προκαλεί στην εθνική οικονομία η διαφθορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσίασε ο κ. Schneider: 

Η φοροδιαφυγή στη χώρα μας προκάλεσε απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 7,2 

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

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

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

εκτιμάται ότι  διαμορφωθεί στο 22,4% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 41,2 δισ. ευρώ. 
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Η ζημιά που υπέστη η ελληνική οικονομία από τη διαφθορά, υπό την έννοια της 

μείωσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 21 δισ. ευρώ 

το 2014. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται, μάλιστα, βελτιωμένα σε σύγκριση με 

αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών για τη χώρα μας. 

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός καθηγητής, το 30% των ελληνικών 

καταθέσεων στην Ελβετία είναι χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνομα κι αν τα κεφάλαια 

αυτά ανέρχονται σε 10-30 δισ. ευρώ τα χρήματα που θα μπορούσε να εισπράξει το ελληνικό 

δημόσιο από μία φορολόγηση με 20%, όπως ήδη έχει κάνει η Αυστρία, θα μπορούσαν να 

είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. 

Στη µελέτη του ΙΟΒΕ (Τάτσος κ.ά., 2001) για την παραοικονοµία και φοροδιαφυγή 

µετρά την πρώτη έµµεσα εκτιµώντας τη γνωστή και αµφιβόλου, ιδιαίτερα κάτω από τις 

ελληνικές συνθήκες, αποτελεσµατικότητας µέθοδο της συνάρτησης ζήτησης χρήµατος, 

χρησιµοποιώντας στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών, ενώ οι εκτιµήσεις της συνολικής 

φοροδιαφυγής περιορίζονται σε µια παράγραφο απλώς ως υποπροϊόν των προηγούµενων 

εκτιµήσεων. Ειδικότερα, το ύψος της παραοικονοµίας για την περίοδο 1960-1997 εκτιµάται 

κατά µέσο όρο σε 30,1% του ΑΕΠ, µε αυξητική διαχρονικά τάση µε το υψηλότερο ποσοστό 

(36,7%) το 1997. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ποσοστά παραοικονοµίας της τάξεως του 30 – 

35% είχαν εκτιµήσει για το παρελθόν και άλλοι ερευνητές (Παυλόπουλος (1989), Βαβούρας, 

Καραβίτης και Τσούχλου (1990), Kanellopoulos (1992), Κανελλόπουλος – Κουσουλάκος – 

Ραπάνος (1995)), µε εξαίρεση την Νεγρεπόντη – ∆ελιβάνη (1991) η οποία για την περίοδο 

1974-88 εκτιµά την παραοικονοµία κατά µέσο όρο στο 11% του ΑΕΠ. Ωστόσο είναι γεγονός 

ότι οι Εθνικοί Λογαριασµοί αναθεωρήθηκαν για την περίοδο µετά το 1988 µε ένα ποσοστό 

αύξησης της τάξεως του 28%, έτσι τα ποσοστά των πιο πρόσφατων εκτιµήσεων της 

παραοικονοµίας, που ορίζεται ως το µη καταγραφόµενο από τους Εθνικούς Λογαριασµούς 

προϊόν και εισόδηµα, είναι προφανώς εξαιρετικά υψηλά. 

Από τις σχετικές έρευνες που αναφέρονται στη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, πέραν από 

την εκτίµηση που προκύπτει ότι κατά κανόνα οι εκτιµήσεις τους είναι µάλλον διογκωµένες , 

δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουµε κάποια που να κάνει συστηµατικές εκτιµήσεις για την 

φοροδιαφυγή των νοµικών προσώπων ή αλλιώς των ανωνύµων εταιριών.e-Journal of Science 

& Technology (e-JST) 

Σύμφωνα με μελέτη  του Παυλόπουλο Π. (2002) η σοβαρότητα του προβλήματος της 

παραοικονομίας είναι συνάρτηση του μεγέθους της και της δυναμικής της. Είναι χρήσιμο να 



 

9 

 

υπάρχει μια κατά το δυνατόν ακριβής εκτίμηση της παραοικονομίας, ώστε να μην παρέχονται 

παραπλανητικές πληροφορίες, που αποτελούν πρόβλημα για τη διαμόρφωση και το 

σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. 

Λόγω του γεγονότος ότι η καταγραφή και η ανάλυση της παραοικονομίας αποτελεί 

προφανώς και το ζητούμενο των σοβαρών επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, έγιναν πολλές έρευνες και μελέτες 

από διεθνής (ΟΟΣΑ, ΕΕ) και εγχώριους οργανισμούς (Τράπεζα Ελλάδος, ΙΟΒΕ), στις οποίες 

καταδεικνύονται οι σοβαρές συνέπειες αυτής της παθογένειας για την Ελληνική Οικονομία εν 

μέσω κρίσης, εν προκειμένω. 

Σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ (The Influence of the economic crisis on the shadow 

economy in Germany, Greece and the other OECD countries, 2010 Friedrich Schneider) 

προκύπτει  το μέγεθος της  παραοικονομίας στην Ελλάδα ακολουθεί από το 1999 έως το 2011 

μία αυξητική πορεία σε επίπεδα του 24.30% του ΑΕΠ (2011), ακολουθούμενη από την Ιταλία 

με 21,2% και την Πορτογλία και Ισπανία με 19,4% και 19,3 αντίστοιχα και ένα μέσο όρο (μη 

σταθμισμένο με τη βαρύτητα της κάθε οικονομίας στο συνολικό ΑΕΠ) σε επίπεδα του 14%. 

Όπως επισημαίνει το think tank, μείωση των φορολογικών βαρών θα οδηγούσε στον 

περιορισμό της παραοικονομίας, καθώς θα άνοιγε ένας ενάρετος κύκλος χαμηλών 

φορολογικών συντελεστών, λιγότερης ανασφάλιστης εργασίας, υψηλότερου φορολογικού 

ήθους και μεγαλύτερων φορολογικών εσόδων. 

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α ορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι, ορισμένες κρατικές 

οντότητες οι οποίες «δεν συνεργάζονται επαρκώς στο φορολογικό πεδίο». Στη μαύρη λίστα 

περιλαμβάνονται: η Κόστα Ρίκα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και η Ουρουγουάη, οι χώρες 

δηλαδή που απέφυγαν να δεσμευθούν ότι θα σεβαστούν τα διεθνή φορολογικά πρότυπα του 

ΟΟΣΑ και να συνεργαστούν με τις εθνικές φορολογικές αρχές άλλων χωρών σε περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής. Τα κράτη που είτε δεν σέβονται τα διεθνή κριτήρια τραπεζικής και 

φορολογικής ασφάλειας είτε έχουν υποσχεθεί ότι θα συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά 

αλλά δεν το έπραξαν έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την επομένη της Συνόδου της G20, η οποία εξήγγειλε αυστηρή 

αντιμετώπιση και κυρώσεις για τους «φορολογικούς παραδείσους». Στη «μαύρη» και 

«γκρίζα» λίστα, αντιστοίχως, του Οργανισμού περιλαμβάνονται ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, 

όπως η Ελβετία, η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λιχτενστάιν και το Μονακό, αλλά καμία 

αμερικανική Πολιτεία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στη Γηραιά Ήπειρο για τα 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Η Ελλάδα βρίσκεται στη «λευκή λίστα» των κρατών που 
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έχουν «ουσιωδώς» εφαρμόσει τα διεθνή αναγνωρισμένα φορολογικά πρότυπα. Σύμφωνα με 

το διεθνή οργανισμό, Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ουρουγουάη είναι οι χώρες οι 

οποίες δεν εμφανίζονται πρόθυμες να «ευθυγραμμιστούν» με τους κανόνες του ΟΟΣΑ. 

Παράλληλα, υπάρχει ειδική λίστα με 38 χώρες -μεταξύ των οποίων το Γιβραλτάρ, το 

Λιχτενστάιν, η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο- οι οποίες έχουν υποσχεθεί ότι θα προσαρμοστούν 

στους κανόνες αλλά ακόμη δεν το έχουν πράξει. 

Σύμφωνα με τους Μπιτζένη Α. και Βλάχο Β. (2011) υπάρχουν δεκατρείς οικονομίες 

υποδοχής που απορροφούν το 99% του συνολικού αποθέματος των ξένων άμεσων 

επενδύσεων από την Ελλάδα το 2009 και είναι κυρίως μικρές ανοικτές οικονομίες. Πρώτη σε 

υποδοχή ξένων άμεσων επενδύσεων από την Ελλάδα με ποσοστό 28% είναι η Κύπρος και 

ακολουθούν Ολλανδία, Τουρκία και Ρουμανία που συσσωρεύουν συνολικά ποσοστό 40%, 

Σερβία, υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (ΥΧΚ),Βουλγαρία και ΗΠΑ συσσωρεύουν το 

23% και Αλβανία, ΠΓΔΜ, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ (Κίνα)και Αυστρία συσσωρεύοντας 

συνολικά το 8%. Τα βασικά κίνητρα είναι η ελκυστικότητα των οικονομιών υποδοχής, με 

εξαίρεση τις Νήσους Καϋμάν και Μπουβέ που είναι υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα 

(ΥΧΚ), όπου τα κίνητρα είναι φορολογικά. Κατά τον Eriksson F. (2009) οι παράνομες ροές 

κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμώνται σε 641 με 941 δισεκατομμύρια 

δολάρια, κάτι που θεωρείται υπερβολικό αφού ακόμη και η χαμηλότερη εκτίμηση υπερβαίνει 

την καθαρή νόμιμη εισροή στις φτωχές χώρες και αντιστοιχεί περίπου στο δεκαπλάσιο της 

συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας που δίνεται σ' αυτές. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι πλούσιοι 

αποκρύπτουν κεφαλαία σε φορολογικούς παραδείσους που αντιστοιχούν στο ΑΕΠ των ΗΠΑ 

και μόνο το 5% αυτών που διαθέτουν καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους δηλώνουν 

τις καταθέσεις τους. Είναι οι φορολογικοί παράδεισοι μικροσκοπικά κράτη με τεράστια ποσά 

κεφαλαίου που ρέουν μέσα από αυτά. Παγκοσμίως υπάρχουν τριάντα έως εβδομήντα κράτη 

που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας θα αναφερθούμε στην αναγκαιότητα του φορολογικού 

συστήματος, μέσα σε ένα σύγχρονο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον, κοινωνικά 

δίκαιο, απλό και σταθερό το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες.  

 

3.1 Αναγκαιότητα του φορολογικού συστήματος 

Η αναγκαιότητα των φορολογικών συστημάτων  προκύπτει από την αναγκαιότητα ύπαρξης 

δημοσίων εσόδων προκειμένου οι χώρες  να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις  κοινωνικές και 

οικονομικές πολιτικές τους. 

Ως θεμελιώδης θεσμός της κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης των σύγχρονων χωρών 

επηρεάζει και καθορίζει επιμέρους λειτουργίες όπως η κατανάλωση, η αποταμίευση, το 

επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα. 

Η χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, η σταθερότητα και η ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης καθώς και η αναδιανομή του πλούτου, αποτελούν την οικονομική, 

κοινωνική και δημοσιονομική στόχευση, αντίστοιχα των δημοσίων εσόδων σε μορφή φόρων, 

ως το επιστέγασμα ενός επιτυχημένου φορολογικού συστήματος. 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και εφαρμόζονται οι πολιτικές ενός φορολογικού 

συστήματος επηρεάζει, τόσο την εσωτερική δομή και λειτουργία του 

πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού συστήματος της ίδιας της χώρας, όσο και των 

υπόλοιπων χώρων, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής στο συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ, μέσα από 

έναν εμφανή ή και πολλές φορές αφανή διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό. Αυτό εφαρμόζουν 

οι χώρες προκειμένου να προσελκύουν επενδύσεις και κεφάλαια, τόσο στα στενά πλαίσια των 

κρατών όσο και στα πλαίσια λειτουργίας αυτών εντός οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, μέλος της οποίας είναι και η χώρα μας.  

Συνεπώς τα φορολογικά συστήματα αποτελούν όχι μόνο ένα απλό τεχνοκρατικό 

εργαλείο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά ένα πολύπλοκο σύστημα με πολιτικές, 

διοικητικές, νομικές και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις και επιδράσεις, η διαμόρφωση 

της οποίας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία. 

Μέρος αυτής της σύνθετης διαδικασίας αποτελούν και ο καθορισμός των φορολογικών 

συντελεστών, ο καθορισμός της φορολογικής βάσης, η σύνθεση του μείγματος αμέσων και 
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εμμέσων φόρων, επενδυτικά φορολογικά κίνητρα και τέλος η δομή της καλύτερης 

οργάνωσης και λειτουργίας ενός φορολογικού συστήματος, για την αντιμετώπιση των 

φαινομένων της φοροδιαφυγής η οποία αποτελεί και το θέμα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

 

3.2 Σύγχρονο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον 

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 

τεχνολογικό, περιβαλλοντικό, νομικό) που συνεχώς διαμορφώνεται με την διακίνηση 

κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, οι ωφέλειες, οι «παγίδες», αλλά και οι προκλήσεις 

ταυτόχρονα, αποτελούν την αφετηρία και το κίνητρο στις κυβερνήσεις, να αξιολογούν και να 

αναπτύσσουν στρατηγικές για κάθε σενάριο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγχουν το 

περιβάλλον, ώστε να παρατηρούν πώς πραγματικά ξετυλίγεται και να προσαρμόζουν 

κατάλληλα τις στρατηγικές. Σ΄ αυτό το διαμορφούμενο περιβάλλον, όχι μόνο σε 

μικροοικονομικό  επίπεδο, αλλά και σε επίπεδα μακροοικονομίας, θα πρέπει να υπάρχει ένα 

σύγχρονο και δυναμικό φορολογικό σύστημα ως εργαλείο άσκησης των επιμέρους πολιτικών, 

προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης των οικονομιών 

των κρατών. Το περιβάλλον δηλαδή προσφέρει τα μέσα για την επιβίωση των οργανισμών. 

 

3.3 Απλό και Σταθερό Φορολογικό σύστημα 

Η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων οφείλεται στις συνεχείς φορολογικές 

παρεμβάσεις με δαιδαλώδεις και περιπτωσιολογικές αναφορές, στο μεγάλο αριθμό φόρων,  

στη νομική ασαφή διατύπωση των φορολογικών νόμων, καθώς και στην πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών εφαρμογής τους στην πράξη. 

Συνεπώς η στόχευση ενός φορολογικού συστήματος θα πρέπει να έχει τα 

χαρακτηριστικά της κατανοητότητας, της απλότητας  και της εύκολης εφαρμογής με 

ελάχιστο χρόνο και διαχειριστικό κόστος. 

Το φορολογικό σύστημα είναι αναγκαίο να είναι σταθερό με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής, αλλά να μην είναι άκαμπτο, ώστε εύκολα να μπορεί να προσαρμόζεται στις 

μεταβαλλόμενες εγχώριες ή διεθνείς συνθήκες, χωρίς να απαιτούνται συχνές αλλαγές.  

Η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής  νομοθεσίας και η σύνταξη του 

Κώδικα του συνόλου της Φορολογικής Νομοθεσίας και της Διαδικασίας, με συνεχή και 
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επικαιροποιημένη ενημέρωση με χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι οι κύριες κατευθύνσεις 

για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Τέλος ο φορολογούμενος οφείλει να γνωρίζει με σαφήνεια του κανόνες και να μην είναι 

θύμα των ερμηνειών των ειδικών και των υπηρεσιών.  

3.4 Κοινωνικά Δίκαιο Φορολογικό σύστημα – Σχέσεις εμπιστοσύνης με πολίτες 

Ένα φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διακρίνεται για το δίκαιο χαρακτήρα του στην κατα-

νομή των φορολογικών βαρών, έτσι ώστε άτομα με την ίδια φοροδοτική ικανότητα να έχουν 

την ίδια φορολογική επιβάρυνση και η επιβάρυνση να διαφέρει μόνο στις περιπτώσεις 

διαφορετικής φοροδοτικής ικανότητας ή κοινωνικής προτεραιότητας.  

Είναι σημαντικό σε ένα κράτος δικαίου και ισότητας, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να 

εμπιστεύονται το υπάρχον φορολογικό σύστημα, προκειμένου αυτό να είναι επιτυχές και 

εφαρμόσιμο και να μην αποτελεί «άλλοθι» για την διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής.  

Οι πολίτες μη έχοντας εμπιστοσύνη στην απόδοση των χρημάτων τους μέσω του 

κρατικού μηχανισμού, θεωρούν πως η φοροδιαφυγή αποτελεί αποδεκτή συμπεριφορά με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση των κρατικών παροχών και παρεμβάσεων. Προκύπτει έτσι ένας 

φαύλος κύκλος μεταξύ υποβάθμισης των παροχών του κράτους και φοροδιαφυγής.  

Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα πρέπει να ενισχύει το αίσθημα κάθε πολίτη ότι 

καταβάλει δίκαια το φόρο που του αναλογεί, σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή και ότι 

τα φορολογικά έσοδα διαχειρίζονται για την ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και της 

εθνικής οικονομίας. 

 

3.5 Στόχοι φορολογικού συστήματος 

Ένα φορολογικό σύστημα πρέπει να στοχεύει: 

 στην διαφάνεια 

 στην απλοποίηση 

 το χαμηλό διοικητικό κόστος 

 την κοινωνική δικαιοσύνη 

 στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την έννοια του φόρου, τους άμεσους και τους έμμεσους 

φόρους, τους συντελεστές φορολογίας των φυσικών και των νομικών προσώπων, (ν.4172/2013 

ΦΕΚ 167 Α) και  τις τροποποιήσεις του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015) καθώς επίσης και  

τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. 

4.1 Η έννοια του φόρου 

Φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά του πολίτη στο κράτος για την αντιμετώπιση δημοσίων 

δαπανών, δηλαδή κυρίως για την δημόσια διοίκηση, την εθνική άμυνα, την δικαιοσύνη, την 

υγεία, την πρόνοια και για την εκπαίδευση. Υπό την έννοια αυτή η καταβολή φόρου αποτελεί 

εκπλήρωση των όρων ενός κοινωνικού συμβολαίου το οποίο συνάπτεται μεταξύ της 

πολιτείας και του πολίτη, από το οποίο πηγάζουν αμοιβαίες υποχρεώσεις. 

Σύμφωνα με τον Maurice Allais [Νόμπελ Οικονομίας], φόρος είναι το αντάλλαγμα που 

πληρώνει ο πολίτης για τις υπηρεσίες που το κράτος προσφέρει σε όλους τους πολίτες. 

Υπηρεσίες που συνήθως είναι δημόσια αγαθά [public goods]. Για τον λόγο αυτό είναι 

αδύνατο να έχουμε τιμή αγοράς για ένα τέτοιο αγαθό και είναι επόμενο να έχουμε αυτό που 

στην οικονομία λέγεται πρόβλημα του ελεύθερου αναβάτη [free rider problem]. To πρόβλημα 

αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μερικοί καταναλωτές θα ήθελαν να απολαύσουν το αγαθό 

αυτό χωρίς να πληρώσουν τίποτε. Για τους λόγους αυτούς είναι το κράτος εκείνο που παρέχει 

δημόσια αγαθά όπως η Εθνική Άμυνα, η Αστυνομική Προστασία κλπ. Προς κάλυψη λοιπόν 

των εξόδων παροχής τέτοιων αγαθών, το κράτος υποχρεώνει όλους τους πολίτες, ανάλογα με 

την οικονομική τους δυνατότητα να καταβάλουν ένα μέρος των εξόδων αυτών. 

Με τον ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις, 

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ) υπόκειται σε φόρο 

εισοδήματος από τις 4 πηγές εισοδήματος, που είναι οι ακόλουθες: 

 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις 

 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

 Εισόδημα από κεφάλαιο  

 Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 
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4.2 Φορολογικοί συντελεστές 

Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές  

 Από εισόδημα σε χρήμα 

 Από παροχή σε είδος 

 Έως 25.000                                 22% 

 25.000,01 - 42.000                     32% 

 > 42.000,01                                42% 

Στην συνέχεια θα δούμε διάφορους πίνακες απο την ΓΓΠΣ. Στον πίνακα 2.1. βλέπουμε το 

δηλωθέν εισόδημα ανά κλίμακα και επαγγελματική κατηγορία για το φορολογικό έτος 2014 

και στον πίνακα 2.2. στατιτικά στοιχεία εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων του 

φορολογικού έτους 2015. 

 

Πίνακας 4.1. Δηλωθέν εισόδημα ανά κλίμακα και επαγγελματική κατηγορία για το 2014  

 

Πηγή : ΓΓΠΣ 

 

 

 

Πίνακας 4.2. Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων του φορολογικού έτους 2015 
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Πηγή :ΓΓΠΣ 

Στον παρακάτω πίνακα 2.3. γίνεται σύγκριση υποβολών των αρχικών φορολογικών 

δηλώσεων του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) από το 2012-2016  

 

Πίνακας 4.3. Σύγκριση Υποβολών Αρχικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων (Ε1) 2012-2016 

 

Πηγή: ΓΓΠΣ  
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4.3 Δομή του φορολογικού συστήματος 

Στο άρθρο 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄80
 
/16-7-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» 

επέρχονται οι εξής φορολογικές αλλαγές: 

Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων 

και νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και των νομικών προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.  

• Αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων 

• Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών και ειδικά για το 

φορολογικό έτος που αρχίζει από 01.01.2015 έως και 31.12.2015, το ποσοστό της 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος αυξάνεται από 55% σε 75%  

• Αυξάνεται σε 13% ο συντελεστής φόρου πολυτελούς διαβίωσης 

• Αυξάνονται οι συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στα εισοδήματα 

των φυσικών προσώπων  

• Αυξάνεται από 10% σε 15% ο φόρος ασφαλίστρων λοιπών κλάδων και καταργούνται 

απαλλαγές από το φόρο ασφαλίστρων  

• Περιορίζονται σημαντικά τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο και 

υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 

 • Καταργούνται σταδιακά οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά καθώς και οι απαλλαγές 

για ορισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης  

• Θεσπίζονται μέτρα για την άμεση δέσμευση και απόδοση του ΦΠΑ από τη μεσολαβούσα 

τράπεζα σε συναλλαγές που εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής 

 

4.4 Είδη φορολόγησης - άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

Η Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αποτελείται από δύο συνιστώσες: την 

άμεση φορολογία, η οποία παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών, και της 

έμμεσης φορολογίας, η οποία επηρεάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και 

την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Όσον αφορά την άμεση φορολογία, τα κράτη μέλη έχουν 

λάβει μέτρα για την πρόληψη της φοροαποφυγής και της διπλής φορολόγησης. Η φορολογική  
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πολιτική διασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την 

εσωτερική αγορά δεν στρεβλώνεται από τις διαφορές των συντελεστών έμμεσης φορολογίας 

και των συστημάτων. 

Στην Ε.Ε. κατά μέσο όρο η αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολόγησης στο σύνολο 

των φορολογικών εσόδων είναι ισόρροπη και κοντά στη μονάδα. Αντίθετα, στην Ελλάδα η 

έμμεση φορολογία καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, 

γεγονός που θεωρείται από πολλούς ως παράμετρος κοινωνικής αδικίας του φορολογικού 

συστήματος. 

 

 

Έμμεσοι Φόροι 

Σύμφωνα με το άρθρο 90 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαγορεύεται κάθε 

φορολογική διαφοροποίηση - διάκριση με την οποία, άμεσα ή έμμεσα, παρέχεται κάποιο 

πλεονέκτημα στα προϊόντα κάθε χώρας σε σχέση με τα προϊόντα προέλευσης άλλων κρατών 

μελών. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 93 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκαν 

οι βάσεις για την εναρμόνιση του φόρου κύκλου εργασιών (ΦΚΕ), του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης  (ΕΦΚ) και των άλλων έμμεσων φόρων.  

Η έμμεση φορολογία αφορά  συναλλακτικές και καταναλωτικές πράξεις και δεν 

αποτελεί την οριστική επιβάρυνση των φορολογούμενων. Οι επιχειρήσεις π.χ. είναι αυτές που 

παρακρατούν τον φόρο, εκ μέρους του κράτους και στη συνέχεια ενσωματώνουν το φόρο 

αυτό στην τιμή που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής ο οποίος και επιβαρύνεται τελικά.  

Ο Φ.Π.Α ήταν ο πρώτος έμμεσος φόρος στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(ΕΟΚ) που εφαρμόστηκε από 1/1/1987, με ανώτερο συντελεστή 18% ο οποίος αποτέλεσε 

αντικείμενο εναρμόνισης και προσαρμόστηκε το 1992 στις απαιτήσεις της μεγάλης αγοράς 

χωρίς σύνορα, και έχει φτάσει σήμερα από 1/1/2016 στο 24% ενώ παράλληλα εναρμονίστηκε 

και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να καθιστά δυνατό τον 

ακριβή υπολογισμό του φόρου που περιλαμβάνει η τιμή ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής και συναλλακτικής  διαδικασίας του. 

Ένα ποσοστό των εσόδων ΦΠΑ αποτελεί και την κύρια πηγή χρηματοδότησης του 

κοινοτικού προϋπολογισμού, υπό μορφή ιδίων πόρων. 
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Άμεσοι φόροι 

Αντίθετα με τους έμμεσους φόρους για τους οποίους υφίσταται σχετική εναρμόνιση στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

αγαθών, υπηρεσιών, ατόμων και κεφαλαίων, για τους άμεσους φόρους δεν αναφέρεται ρητά 

στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, 

τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν επί των θεμάτων αυτών. 

Σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νομοθεσίες περί φορολογίας στα 

κράτη μέλη πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να είναι συμβατές με τις βασικές ελευθερίες της 

συνθήκης. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 308 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, θεσπίστηκαν κοινοτικοί κανόνες και στον τομέα της άμεσης φορολογίας, 

σύμφωνα με τους οποίους επιβαρύνει συνήθως τον φορολογούμενο ο οποίος πληρώνει τους 

φόρους (φόρος εισοδήματος, φόρος εταιρειών, φόρος κεφαλαίου). 

 

4.5 Κατηγορίες φόρων 

Οι φόρου ταξινόμούνται με βάση διάφορα κριτήρια. Το κριτήριο όμως που έχει τελικά 

επικρατήσει είναι αυτό, που αναφέρεται στην φορολογική βάση. Λέγοντας δε φορολογική 

βάση εννοούμε το οικονομικό μέγεθος (εισόδημα, περιουσία, τιμή προϊόντος κλπ) επί του 

οποίου υπολογίζεται ο φόρος, φορολογική βάση είναι δηλαδή το οικονομικό μέγεθος επί του 

οποίου η "πολιτεία" θα υπολογίσει ένα φόρο με βάση τον φορολογικό συντελεστή που κατά 

περίπτωση ισχύει. Έτσι, με κριτήριο τη φορολογική βάση, οι φόροι ταξινομούνται σε 4 

κατηγορίες και συγκεκριμένα ως εξής. 

 

Φόροι σταθερού ποσού ανά φορολογούμενο (κεφαλικός φόρος) 

Όλα τα άτομα υφίστανται την ίδια φορολογική επιβάρυνση, ανεξάρτητα από τις προσωπικές 

τους συνθήκες, το μέγεθος της περιουσίας και του εισοδήματός τους. Κάθε φορολογούμενος 

δηλαδή πληρώνει ορισμένο ποσό φόρου, κοινό για όλους, το οποίο ισούται με το πηλίκο της 

διαίρεσης των απαιτούμενων φορολογικών εσόδων προς τον αριθμό των φορολογουμένων. 

Σήμερα οι περισσότερες σύγχρονες φορολογικές νομοθεσίες έχουν αντικαταστήσει το 

φορολογικό αυτό είδος με πιο εκλεπτυσμένες μορφές φόρων που αξιοποιούν ορισμένους 

δείκτες οικονομικής Ευημερίας των ατόμων και γενικώς θεωρούνται δικαιότεροι από 

κοινωνική άποψη.  

 

Οι φόροι εισοδήματος 
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Φορολογική βάση (tax basis): Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. 

 Φόρος εισοδήματος (έξοδο ή εισόδημα) (income tax, expense or income): Το άθροισμα 

τρέχοντος φόρου (έξοδο ή εισόδημα) και, κατά περίπτωση, αναβαλλόμενου φόρου (έξοδο ή 

εισόδημα) της κατάστασης των αποτελεμάτων. Περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο (έξοδο ή 

εισόδημα) που αναλογεί στην περίοδο, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 

εισοδήματος και προσαυξήσεις που προκύπτουν στην περίοδο από φορολογικό έλεγχο της 

τρέχουσας ή προηγουμένων περιόδων και τον αναβαλλόμενο φόρο (έξοδο ή εισόδημα).  

Γενικά το εισόδημα που πραγματοποιούν οι ιδιωτικοί φορείς σε ορισμένη χρονική περίοδο 

που είναι συνήθως ετήσια υπόκειτε σε φόρο βάση των φορολογικών δηλώσεων, (ετήσιες 

φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα). Οι φόροι 

εισοδήματος διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες.  

 Οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων όπου η φορολογική βάση συμπίπτει με το 

ετήσιο εισόδημα των φυσικών προσώπων ( στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη των 

προσωπικών εταιρειών ) μετά την αφαίρεση των εξόδων πραγματοποίησης του 

εισοδήματος ορισμένων απαλλαγών και εξαιρέσεων (ελάχιστο όριο συντήρησης, 

οικογενειακά βάρη του φορολογούμενου, και οι κοινωνικές παροχές, εξαιρέσεις από το 

νόμο κλπ). 

 Οι φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων. Σε αυτή την περίπτωση η φορολογική βάση 

του φόρου που συμπίπτει με το σύνολο των ετήσιων συνήθως καθαρών κερδών των 

νομικών προσώπων. 

 

Οι φόροι κατανάλωσης 

Η φορολογική βάση των φόρων κατανάλωσης είναι γενικά η δαπάνη των ιδιωτικών φορέων 

για την προμήθεια διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλά είδη φόρων 

κατανάλωσης, τα κυριότερα είδη είναι τρία: 

 Ο προσωπικός φόρος επί της δαπάνης. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται επί της συνολικής 

ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου σύμφωνα με την τεχνική του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται είτε ως άθροισμα των 

επιμέρους κονδυλίων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έτους 

είτε με βάση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης είτε ως διαφορά της αποταμίευσης και 

του εισοδήματος κ.λπ.  
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 Οι φόροι που επιβάλλονται σε ένα μόνο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Οι φόροι 

αυτοί πλήττουν τη συνολική αξία του προϊόντος στο στάδιο που έχει επιλεγεί για την 

επιβολή του φόρου. Τα στάδια, τα οποία συνήθως επιλέγονται για την επιβολή του 

φόρου, είναι τρία: 1o της παραγωγής 2o του χονδρικού Εμπορίου και τέλος 3o του 

λιανικού Εμπορίου.  

 Οι φόροι που επιβάλλονται σε δύο ή περισσότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι φόροι αυτοί πλήττουν είτε τη συνολική είτε την προστιθέμενη αξία σε κάθε ένα από 

τα στάδια που έχουν επιλεγεί για την επιβολή του φόρου, διακρίνονται δε, σε 

σωρευτικοί φόροι επί της δαπάνης, οι οποίοι επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας του 

προϊόντος, που έχει δημιουργηθεί μέχρι το κάθε φορολογούμενο στάδιο και σε φόρο επί 

της προστιθεμένης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει μόνο στην αξία του προϊόντος, που 

δημιουργείται η προστίθεται σε κάθε ένα φορολογούμενο στάδιο. 

 

Οι φόροι περιουσίας 

Οι φόροι περιουσίας έχουν ως φορολογική βάση το σύνολο ή ένα μέρος μόνο της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων. Οι φόροι αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε 

3 γενικές κατηγορίες. 

 

Φόροι που επιβάλλονται στην κατοχή της περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 

Το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει ορισμένη περιουσία σε ορισμένο χρόνο 

- ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης της - δημιουργεί στο πρόσωπο αυτό την υποχρέωση 

να μεταβιβάσει στο Δημόσιο ένα μέρος της με τη μορφή φόρου.  

Ανάλογα με το αν εκπίπτουν ή όχι από την αξία της περιουσίας τα χρέη και τα λοιπά 

βάρη της, ο φόρος που επιβάλλεται στην κατοχή περιουσίας διακρίνεται σε 2 υποκατηγορίες. 

 Φόρος καθαρής περιουσίας, ο οποίος επιβαρύνει συνήθως τα φυσικά πρόσωπα και έχει 

ως φορολογική βάση την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου 

( ακίνητα τραπεζικές καταθέσεις χρεόγραφα και έντυπα ), μειωμένη κατά το ποσό των 

οφειλών του ( χρέη προς τρίτους υποθήκες και λοιπά)  

 Ο Ονομαστικός φόρος περιουσίας, ο οποίος επιβάλλεται επί της αξίας όλων των 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη τις οφειλές του ή τις προσωπικές του συνθήκες. Ανάλογα με το αν 
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φορολογούνται όλα ή ορισμένα μόνο (πχ ακίνητα) περιουσιακά στοιχεία του 

φορολογουμένου, ο ονομαστικός φόρους περιουσίας καλείται γενικός ή ειδικός.  

 

Φόροι που επιβάλλονται κατά τη μεταβίβαση της περιουσίας  ετεροβαρείς δικαιοπραξίες 

 Φόρους κληρονομιών, όταν η περιουσία μεταβιβάζεται κατά κληρονομιά ή κληροδοσία 

ως φορολογική βάση μπορεί να ορισθεί είτε ολόκληρη η καταλειπόμενη περιουσία του 

κληρονομούμενου πριν διανεμηθεί στους κληρονόμους, είτε οι κατά ιδίαν 

κληρονομικές μερίδες ενός έκαστου φορολογούμενου.  

 Φόρους δωρεών όταν μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία με δωρεές εν ζωή η αιτία 

θανάτου και  

 Φόρους γονικών παροχών όταν μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία από τους γονείς 

στα παιδιά τους.  

 

 Φόροι που επιβάλλονται κατά τη μεταβίβαση της περιουσίας με διμερείς συναλλαγές. 

 

Η περιουσία δύο φορολογούμενων είναι δυνατό, με αμετάβλητο το ύψος της, να μεταβάλει 

διάρθρωση, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης με αντιπαροχή περιουσιακών στοιχείων από τον 

ένα φορολογούμενο στον άλλο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι φόροι μεταβίβασης 

ακινήτων, οι φόροι επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών κ.λπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε το 

οικονομικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’επέκταση και στην Ελλάδα. Επίσης 

θα αναφερθούμε στις μεταβολές του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), του οποίου 

τα όρια επηρρεάζουν το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους. 

 

5.1 Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Το άρθρο αυτό εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι βασικοί δείκτες των 

δημόσιων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στη ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, 

εξετάζει τα δημόσια ελλείμματα της (γενικής κυβέρνησης), το ακαθάριστο χρέος της γενικής 

κυβέρνησης, τα έσοδα και τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, καθώς και τους 

φόρους και τις κοινωνικές εισφορές, που αποτελούν τις κύριες πηγές εσόδων της 

κυβέρνησης. 

Οι στατιστικές αυτές αποτελούν δείκτες ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της 

υγείας της οικονομίας ενός κράτους μέλους. Βάσει των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διατηρούν τα ελλείμματα και 

το χρέος τους κάτω από ορισμένα όρια: το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το -3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), ενώ το χρέος 

του δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60 % του ΑΕγχΠ. Αν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τα όρια 

αυτά, κινείται η λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η εν λόγω διαδικασία 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια — συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής 

κυρώσεων — προκειμένου να ενθαρρυνθεί το κράτος μέλος να λάβει κατάλληλα μέτρα για τη 

διόρθωση της κατάστασης. Τα ίδια όρια δημόσιων ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους 

αποτελούν επίσης κριτήρια για την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) και, ως εκ 

τούτου, για την προσχώρηση στο ευρώ. Επιπλέον, η τελευταία αναθεώρηση 

των ολοκληρωμένων οικονομικών κατευθυντήριων γραμμών και κατευθυντήριων γραμμών 

για την απασχόληση (που αναθεωρήθηκαν στο πλαίσιο της Europe 2020 στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη) περιλαμβάνει 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_domestic_product_(GDP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Euro_area/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Public_balance
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government_debt
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:General_government_debt
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total_general_government_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total_general_government_expenditure
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tax_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tax_revenue
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Social_contributions
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Stability_and_growth_pact_(SGP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Stability_and_growth_pact_(SGP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_domestic_product_(GDP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Excessive_deficit_procedure_(EDP)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Economic_and_monetary_union_(EMU)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0193:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0193:EL:NOT
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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μια κατευθυντήρια γραμμή για τη διασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των 

δημόσιων οικονομικών.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/el 

 

5.2 Μεταβολές του ΑΕγχΠ (στατιστικά στοιχεία) 

Η αύξηση του ΑΕγχΠ στην ΕΕ-28(σε τρέχουσες τιμές) επιβραδύνθηκε σημαντικά το 2008, 

ενώ το ΑΕγχΠ συρρικνώθηκε αισθητά το 2009 ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Το 2010 σημειώθηκε ανάκαμψη στο ΑΕγχΠ της 

ΕΕ-28 και η πορεία αυτή συνεχίστηκε (αν και με σταδιακά βραδύτερο ρυθμό) το 2011–13, 

πριν η αύξηση επιταχυνθεί και πάλι το 2014, καθώς το ΑΕγχΠ σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε 

κατά 3,0 %. Έως το 2014 το ΑεγχΠ στην ΕΕ-28 είχε φθάσει τα 13,9 τρισ.(13.900 δισ.ευρώ), 

περίπου 6,2 % περισσότερο από ό, τι στις Ηνωμένες Πολιτείες (βλέπε γράφημα 5.1). 

Στη ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη των 19) αναλογούσε το 72,6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ-28 το 

2014, σημειώνοντας πτώση από το 75,8 % το 2009. Το 2014 το άθροισμα των πέντε 

μεγαλύτερων οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιταλία και Ισπανία) ήταν 71,4 %. Ωστόσο, οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών θα πρέπει να γίνονται 

με προσοχή, αφού ιδίως οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη των στοιχείων για το ονομαστικό ΑΕγχΠ όταν 

μετατρέπονται σε κοινό νόμισμα. 

Για την αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου, κρίνεται καταλληλότερη η χρήση του 

κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), δηλαδή προσαρμοσμένου 

στο μέγεθος της οικονομίας ως προς τον πληθυσμό και στις διαφορές στα επίπεδα τιμών 

μεταξύ των χωρών. Το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στην ΕΕ-28 το 2013 ήταν 26,6 χιλιάδες 

ΜΑΔ, ελαφρώς υψηλότερο από το μέγιστο επίπεδο (25,9 χιλιάδες ΜΑΔ) που σημειώθηκε το 

2008, προτού γίνουν αισθητές οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 

Η σχετική θέση των επιμέρους χωρών μπορεί να εκφραστεί κατόπιν σύγκρισης με τον εν 

λόγω μέσο όρο, όπου η τιμή για την ΕΕ-28 ορίζεται ότι ισούται με 100. Η υψηλότερη σχετική 

τιμή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, όπου το κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ σε ΜΑΔ υπερέβαινε κατά περίπου 2,6 φορές τον μέσο όρο της ΕΕ-28 το 

2013 (γεγονός το οποίο εξηγείται εν μέρει από τον σημαντικό ρόλο των μεθοριακών 

εργαζομένων από το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία). Στον αντίποδα, το κατά κεφαλήν 

ΑΕγχΠ σε ΜΑΔ στη Βουλγαρία ήταν μικρότερο από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ-28 το 

2013. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU-28/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Billion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Euro_area/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Exchange_rate
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)
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Παρότι τα στοιχεία ΜΑΔ θα πρέπει, καταρχήν, να χρησιμοποιούνται για συγκρίσεις 

μεταξύ χωρών κατά τη διάρκεια ενός έτους και όχι διαχρονικά, η μεταβολή αυτών των 

στοιχείων κατά την τελευταία δεκαετία υποδηλώνει ότι πράγματι σημειώθηκε κάποιος 

βαθμός σύγκλισης όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο, αφού τα περισσότερα κράτη μέλη που 

προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, το 2007 ή το 2013 πλησίασαν τον μέσο όρο της ΕΕ παρά τη 

σχετική υστέρηση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης. Κατόπιν σύγκρισης της κατάστασης του 2013 με την αντίστοιχη του 

2003, ενώ το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και η Αυστρία υπερέβησαν ακόμη περισσότερο τον 

μέσο όρο της ΕΕ-28, αρκετά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ-15, και ιδίως το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Ιρλανδία, η Γαλλία και το Βέλγιο, πλησίασαν περισσότερο τον μέσο όρο της ΕΕ-28 (βλέπε 

γράφημα 5.2), την ίδια περίοδο που η Ιταλία και η Ισπανία υποχώρησαν και, ενώ ήταν πάνω 

από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 ή στο ίδιο επίπεδο με αυτόν, βρέθηκαν κάτω από αυτόν. Η 

Λιθουανία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Σλοβακία, η Λετονία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, ενώ 

ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 το 2013, σημείωσαν τις μεγαλύτερες κινήσεις προς 

τον μέσο όρο της ΕΕ-28 έως το 2013, ενώ η Ελλάδα έπεσε περεταίρω κάτω από τον μέσο όρο 

της ΕΕ-28, όπως επίσης και η Κύπρος και η Σλοβενία σε πολύ μικρότερο βαθμό. 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση προκάλεσε βαθιά ύφεση στην ΕΕ και 

στις ΗΠΑ το 2009 (βλέπε γράφημα 5.3), ενώ εν συνεχεία σημειώθηκε ανάκαμψη το 2010. οι 

συνέπειες της κρίσης ήταν ήδη αισθητές το 2008 οπότε είχε σημειωθεί σχετικά μικρή μείωση 

του πραγματικού ΑΕγχΠ στις ΗΠΑ και μείωση του ποσοστού αύξησης στην ΕΕ-28. Το 

πραγματικό ΑΕγχΠ μειώθηκε κατά 4,4 % στην ΕΕ-28 το 2009, ενώ σημειώθηκε επίσης 

μείωση κατά 2,8 % στις ΗΠΑ. Η ανάκαμψη στην ΕΕ-28 εκφράστηκε με αύξηση του ΑΕγχΠ 

σε σταθερές τιμές κατά 2,1 % το 2010, την οποία ακολούθησε περαιτέρω άνοδος κατά 1,7 % 

το 2011· εν συνεχεία, το ΑΕγχΠ μειώθηκε κατά 0,5 % το 2012 και παρέμεινε σταθερό το 

2013, πριν σημειωθεί και πάλι αύξηση το 2014 (1,3 %). Στη ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη των 

19), τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης το 2010 και το 2011 ήταν παραπλήσια με εκείνα της 

ΕΕ-28, ενώ η μείωση το 2012 ήταν εντονότερη (-0,8 %) και διατηρήθηκε το 2013 (-0,4 %), 

πριν επιστρέψει το 2014 μικρότερη αύξηση (0,9 %) από ό,τι στην ΕΕ-28 συνολικά. Στις 

ΗΠΑ, η ανάκαμψη ήταν ελαφρώς εντονότερη από ό,τι στην ΕΕ-28 το 2010 και συγκρίσιμη 

το 2011. Ενώ η ανάκαμψη σταμάτησε στην ΕΕ-28 το 2012, συνεχίστηκε στις ΗΠΑ, με 

μεγέθυνση άνω του 2,0 % κατά την περίοδο 2012–14. 

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ παρουσίασε 

σημαντικές αποκλίσεις, τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ χωρών. Μετά τη συρρίκνωση που 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU-15/el
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παρατηρήθηκε το 2009 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην της Πολωνίας, η οικονομική 

μεγέθυνση επανήλθε σε 22 κράτη μέλη το 2010, τάση η οποία διατηρήθηκε το 2011, οπότε 

καταγράφηκε αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ σε 24 από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, το 

2012 η πορεία αυτή αντιστράφηκε, καθώς μόνο λιγότερα τα μισά (13) κράτη μέλη 

κατέγραψαν οικονομική μεγέθυνση, ενώ το 2013 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 17 και το 

2014 σε 23 (από 27 για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).. 

Τα υψηλότερα ποσοστά μεγέθυνσης το 2014 καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (4,8 %), 

στην Ουγγαρία (3,6 %), στη Μάλτα (3,5 %) και στην Πολωνία (3,4 %). Η μεγέθυνση το 2014 

στην Ισπανία (1,4 %) ήταν οριακά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 (1,3 %) και ήταν η 

πρώτη ετήσια μεγέθυνση στην ισπανική οικονομία από το 2008. Ενώ η αύξηση του ΑΕγχΠ 

το 2014 στην Πορτογαλία (0,9 %) και στην Ελλάδα (0,8 %) ήταν κάτω από τον μέσο όρο της 

ΕΕ-28, για την Πορτογαλία ήταν η πρώτη ετήσια μεγέθυνση από το 2010 και για την Ελλάδα 

η πρώτη από το 2007. Η κυπριακή, η ιταλική και η φινλανδική οικονομία συρρικνώθηκαν για 

τρίτο συνεχές έτος το 2014, ενώ στην Κροατία η συνεχείς ετήσιες μειώσεις του πραγματικού 

ΑεγχΠ διήρκεσαν έξι έτη: σε τρία από τα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη η συρρίκνωση το 

2014 ήταν σχετικά μικρή, με εξαίρεση την Κύπρο, όπου το ΑΕγχΠ μειώθηκε κατά 2,3 %. 

Η συνολική επίδοση των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, αναλυόμενη καθ’ 

όλη τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, επιδεινώθηκε εξαιτίας των επιπτώσεων της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ-28 

και της ζώνης του ευρώ (ευρωζώνη των 19) μεταξύ 2004 και 2014 ήταν 0,9 % και 0,7 % 

αντίστοιχα. Εν προκειμένω, την υψηλότερη ανάπτυξη κατέγραψε η Πολωνία (μέση 

μεγέθυνση 3,9 % ετησίως) και η Σλοβακία (3,8 % ετησίως), και ακολουθούν η Ρουμανία 

(2,7 %), η Βουλγαρία, η Λετονία και η Μάλτα (όλες 2,5 %). Στον αντίποδα, η συνολική 

μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ κατά την περίοδο από το 2004 έως το 2014 ήταν 

αρνητική στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.   
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Γράφημα 5.1: Το ΑΕγχΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς, 2004–14 (δις. ευρώ) 

Πηγή: Eurostat (tec00001) και (nama_10_gdp) 

 

 

Γράφημα 5.2: Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς, 2003 και 2013 (
1
) 

(ΕΕ-28=100·βάσει ΜΑΔ ανά κάτοικο) 

Πηγή: Eurostat (tec00114) 

 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00001&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00114&language=en&mode=view
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Γράφημα 5.3: Πραγματική αύξηση του ΑΕγχΠ, 2004–14 (% μεταβολής σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος) 

Πηγή: Eurostat (nama_10_gdp) 

 

5.3 Κατανομή του ΑΕγχΠ ως προς το Εισόδημα 

 

Από την ανάλυση του ΑΕγχΠ στην ΕΕ-28 ως προς το εισόδημα προκύπτει, ότι η 

κατανομή του εισοδήματος που απορρέει από την παραγωγική διαδικασία μεταξύ των 

συντελεστών παραγωγής αφορούσε κυρίως το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, που ανήλθε 

σε ποσοστό 47,9 % του ΑΕγχΠ το 2014. Το ποσοστό του ακαθάριστου λειτουργικού 

πλεονάσματος και του μεικτού εισοδήματος ανήλθε σε 40,2 % του ΑΕγχΠ, ενώ το ποσοστό 

των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών μείον τις επιδοτήσεις ήταν 11,9 % (βλέπε 

γράφημα 5.4). Η Ρουμανία είχε το χαμηλότερο ποσοστό του εισοδήματος εξαρτημένης 

εργασίας στο ΑΕγχΠ (31,3 %), ακολουθούμενη από την Ελλάδα 33,4 %, ενώ ποσοστά 

50,0 % ή υψηλότερα σημειώθηκαν σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ, με μέγιστο ποσοστό ύψους 

53,1 % στη Δανία. 

Στο γράφημα 5.5 (το οποίο βασίζεται σε τρέχουσες τιμές) φαίνεται ότι, όσον αφορά τα 

αντίστοιχα συγκεντρωτικά μεγέθη για το εισόδημα, έως το 2011 ή το 2012 είχαν καλυφθεί οι 

απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης. Το 2009 το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας μειώθηκε κατά 2,9 %, αλλά έως το 2014 

ήταν κατά 8,5 % υψηλότερο από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2008. Ως προς το ακαθάριστο 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_operating_surplus_-_NA
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_operating_surplus_-_NA
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λειτουργικό πλεόνασμα και το μεικτό εισόδημα, είχε ήδη διαπιστωθεί στασιμότητα το 2008, 

την οποία ακολούθησε πτώση κατά 7,9 % το 2009. Έως το 2011, το εν λόγω συγκεντρωτικό 

στοιχείο εισοδήματος είχε επανέλθει σε επίπεδο το οποίο υπερέβαινε το μέγιστο ποσοστό που 

είχε σημειωθεί προ κρίσης (το 2008) και έως το 2014 είχε υπερβεί την εν λόγω μέγιστη τιμή 

κατά 4,1 %. Η μείωση των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών μείον τις 

επιδοτήσεις είχε ήδη ξεκινήσει το 2008 (-3,1 %) και επιταχύνθηκε το 2009 (-9,3 %). Έως το 

2011, αυτές οι απώλειες είχαν καλυφθεί και το 2014 το συγκεκριμένο συγκεντρωτικό 

στοιχείο εισοδήματος υπερέβαινε κατά 9,7 % την προηγούμενη μέγιστη τιμή του (το 2007). 

 

 

Γράφημα 5.4: Κατανομή του εισοδήματος, 2014 (% του ΑΕγχΠ) 

Πηγή: Eurostat (nama_10_gdp) ή (tec00016),(tec00015) και (tec00013) 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nama_10_gdp&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00016&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00015&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00013&language=en&mode=view
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Γράφημα 5.5: Κατανομή του εισοδήματος, ΕΕ-28, 2004–14 (2005 = 100) 

Πηγή: Eurostat (nama_10_gdp) ή (tec00016),(tec00015) και (tec00013) 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nama_10_gdp&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00016&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tec00015&language=en&mode=view
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –  ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη φοροδιαφυγή ως έννοια, τους παράγοντες που την 

επιρεάζουν, τις συνέπειες, την ιστορία της, τους τρόπους φοροδιαφυγής και τους τρόπους 

αντιμετώπισηής της. 

6.1 Ορισμός φοροδιαφυγής – οι παράγοντες που την επηρρρεάζουν 

Στη βιβλιογραφία η φοροδιαφυγή αναφέρεται ως η με οποιοδήποτε τρόπο απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις 

φορολογικές Αρχές. 

Η υποχρεωτική καταβολή εκ μέρους των φορολογουμένων όλων των  φόρων που 

προαναφέραμε αποτελεί τη βάση επί της οποίας εδράζεται και λειτουργεί το κοινωνικό 

συμβόλαιο. 

Η Φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό οικονομικό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους. 

Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση ή 

καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου, θεωρείται και αντικοινωνική συμπεριφορά 

δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα 

κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων.            

Ως βασικό συνήθως και κύριο πρόβλημα στην εφαρμογή των όρων του συμβολαίου 

προβάλλεται η φοροδιαφυγή (tax evasion) που ορίζεται ως η καθ' οποιονδήποτε τρόπο 

απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις 

φορολογικές αρχές και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παράνομων ενεργειών των ιδιωτικών 

φορέων, με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογικής τους 

υποχρέωσης (δηλαδή την πληρωμή φόρων). 

 Επειδή οι φόροι είναι μονομερείς παροχές των ιδιωτικών φορέων προς τους δημόσιους 

και δεν συντρέχει αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή, η φοροδιαφυγή αποτελεί αντίδραση από την 

πλευρά των φορολογουμένων προς το κράτος.  

 Ένας ορισμός ο οποίος θεωρείται ότι καλύπτει αρκετά την έννοια της φοροδιαφυγής 

είναι αυτός του Department of the Treasury του 1983. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό 

φοροδιαφυγή αποτελεί: «Το τμήμα εκείνο του φόρου εισοδήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε 

εισόδημα που θα έπρεπε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να δηλώνεται οικειοθελώς από 

τους φορολογούμενους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, αλλά για οποιαδήποτε λόγο δεν 

δηλώνεται.».  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CF%8D%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
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Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς περιλαμβάνουν στην έννοια της φοροδιαφυγής τις 

φορολογικές απαλλαγές οι οποίες δόθηκαν σε φορολογούμενους χωρίς να επιτευχθούν οι 

σκοποί για τους οποίους χορηγήθηκαν ακόμα και τους τόκους των φόρων οι οποίοι 

καταβλήθηκαν καθυστερημένα.  

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής μαστίζει όλες τις οικονομίες διεθνώς, άλλες σε πιο 

έντονο βαθμό και άλλες σε μικρότερο. Η διεθνείς οικονομική κρίση αποτελεί έναν παράγοντα 

αύξησης της φοροδιαφυγής αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί γενεσιουργό αιτία. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που την επηρεάζουν μεμονωμένα αλλά η λύση για την 

εξάλειψη της χρειάζεται «σφαιρική» αντιμετώπιση, διότι αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο. Έτσι παράγοντες που επηρεάζουν τη φοροδιαφυγή είναι:  

 το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού,  

 το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης του ατόμου σε σχέση με το εισόδημα του,  

 ο τρόπος κατανομής των φορολογικών βαρών,  

 η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος,  

 ο τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χρήματος,  

 ο βαθμός οργάνωσης της αγοράς και των επιχειρήσεων,  

 η ικανότητα της φορολογούσα αρχής,  

 το ύψος των ποινών που επιβάλλονται  

Αλλά πιο σημαντικός παράγοντας είναι να νοιώθει ο πολίτης ότι το φορολογικό 

«βάρος» που του αναλογεί είναι δίκαιο σε σχέση με τους υπόλοιπους φορολογημένους και ότι 

η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τους φόρους που θα εισπράξει με κριτήριο το αντικειμενικό 

συμφέρον του πολίτη. 

Ο τελευταίος παράγοντας έχει σχέση με την φορολογική ηθική των πολιτών. Η 

φορολογική ηθική αποτελεί τον εσωτερικό κανόνα ή την ηθική υποχρέωση πληρωμής των 

φόρων. Το κράτος θα πρέπει γενικά να βασίζεται σε μια διοίκηση, που καθοδηγείται από την 

αίσθηση της εξυπηρέτησης κράτους και πολιτών, και που σέβεται αξίες όπως η νομιμότητα, 

η αντικειμενικότητα, η ουδετερότητα και η υπευθυνότητα. 

 

Οι  παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την φορολογική ηθική και κατ' επέκταση συμβάλλουν 

στην φοροδιαφυγή είναι:  

 

 η υψηλή φορολογία.,  

 το καταπιεστικό κράτος,  
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 η πολιτική και κυβερνητική διαφθορά,  

 ο κοινωνικός περίγυρος εφόσον τα άτομα φοροδιαφεύγουν περισσότερο, όταν 

γνωρίζουν ότι και άλλοι κάνουν το ίδιο,  

 ο βαθμός δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,  

 η κρίση εμπιστοσύνης προς τα κόμματα και τους κρατικούς θεσμούς δηλαδή στο 

κυβερνητικό έργο, στη λειτουργία των νόμων και στη δικαστική εξουσία και  

 όπως αναφέραμε πιο πάνω η ποιότητα και ποσότητα των προσφερομένων υπηρεσιών 

από το κράτος προς τους πολίτες. Αν ο πολίτης έχει την αίσθηση ότι δεν είναι 

αντικείμενο εκμετάλλευσης ή κλοπής από το κράτος, τότε η συμμόρφωσή του με τη 

φορολογική νομοθεσία θα είναι μεγαλύτερη. 

Στην σύγχρονη Ελλάδα βέβαια κάτι τέτοιο θεωρείται ουτοπικό. Η δαπάνη των 

Ελλήνων πολιτών για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν ήδη πληρώσει μέσω της φορολογίας 

αυξάνεται. Οι κλάδοι με την μεγαλύτερη φοροδιαφυγή είναι τα ιατρικά επαγγέλματα, τα 

μηχανολογικά επαγγέλματα, η εκπαίδευση και οι λογιστικές/οικονομικές υπηρεσίες. Για να 

καταλάβουμε πόσο συχνά συναντάται το φαινόμενο αυτό αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα 

με τους ελέγχους που πραγματοποιεί το Σ.Δ.Ο.Ε το ποσοστό παραβατικότητας στους 

περισσότερους κλάδους βρίσκεται κοντά στο 50%, δηλαδή τουλάχιστον 1 στους 2 δεν 

ακολουθούν τους φορολογικούς νομούς και διαδικασίες. 

Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής  

 η παραβίαση της βασικής αρχής της Δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών.  

 μέσω της φοροδιαφυγής μειώνονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους με αποτέλεσμα 

να μειώνονται και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των δαπανών του και αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση των φόρων. 

 διαταράσσονται οι όροι του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής πρέπει να 

πραγματοποιηθούν προσπάθειες  αρχικά από το κράτος έτσι ώστε να ενισχυθεί η φορολογική 

«συνείδηση» του πολίτη και εν συνεχεία από τον ίδιο τον πολίτη που πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα φορολογικά βάρη που του αναλογούν. Από τη στιγμή που οι ίδιες οι 

χώρες φροντίζουν να συντηρούν υπάρχοντες ή να δημιουργούν και νέους «φορολογικούς 

παραδείσους», να παρέχουν δηλαδή οι ίδιες τις διόδους προς την «νόμιμη φοροδιαφυγή», 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και εξαγγελία μοιάζει υποκριτική. Πρωταρχικής λοιπόν σημασίας 

για την επιτυχία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος είναι η εξάλειψη τέτοιων 

φαινομένων. 



 

34 

 

 Εκτός αυτού, άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής είναι:  

 η καθιέρωση και η υποχρεωτική τήρηση του «πόθεν έσχες»,  

 η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου,  

 η καθιέρωση του ηλεκτρονικού χρήματος,  

 η πιο αυστηρή νομοθεσία,  

 η δημιουργία ενός «ποινικού μητρώου επιχειρήσεων» σε εθνικό επίπεδο και  

 η δημιουργία ενός αξιοκρατικού και σταθερού φορολογικού συστήματος 

  

Από τις ανωτέρω επισημάνσεις, προκύπτει ότι, για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή οι 

φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την φορολογητέα ύλη ολόκληρη, εθελοντικά και 

εμπρόθεσμα.  

Ο στόχος αυτός βέβαια δεν παύει να αποτελεί ανέκαθεν ουτοπία και η φοροδιαφυγή και 

η πάταξή της αποτελεί πρόβλημα διαχρονικό. 

Τα μαθηματικά είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να καταλήγει κάποιος σε σχετικά 

ορθά συμπεράσματα. Παρακάτω το (γράφημα 6.1) καταδεικνύει ότι χώρες με υψηλό ποσοστό 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχουν αντιστρόφως ανάλογη φοροδιαφυγή.  

                            

Γράφημα 6.1. Χώρες με ηλεκτρονικές συναλλαγές και φοροδιαφυγή. 

Με λίγα λόγια διαπιστώνεται σαφής συσχέτιση ανάμεσα στον μέσο όρο ηλεκτρονικών 

συναλλαγών ανά κάτοικο και το μέγεθος της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Δηλαδή: Όσο περισσότερες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο μικρότερη η φοροδιαφυγή 
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Ως εκ τούτου το υπουργείο Οικονομικών έχει και μια άλλη εναλλακτική οδό αντί της 

αύξησης των φορολογικών συντελεστών: Να νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση κάρτας 

debit ή/και πιστωτικής για όλες τις συναλλαγές άνω ενός ορίου πχ 20 ευρώ, ειδικά σε 

ορισμένους κλάδους όπως εστίαση, ιατρικές και νομικές υπηρεσίες, κατασκευές κτλ.  

Παράλληλα θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα πλέγμα μέτρων όπως: 

1. απλούστευση του φορολογικού κώδικα. 

2. μείωση φορολογικών συντελεστών και ΦΠΑ αναλογικά με την διεύρυνση των εσόδων που 

θα προκύπτουν λόγω της υιοθέτησης του μέτρου. Κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα οφέλη θα 

επιστρέφουν άμεσα στους υπερφορολογημένους τα τελευταία χρόνια πολίτες.  

3. εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρονική συναλλαγή. 

4. Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και έλεγχοι για ποσά άνω των 20€ που έχουν κινηθεί σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς χρήση κάρτας. 

 

6.2 Ιστορία της φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή μαζί με την παραοικονομία απασχολεί τους Έλληνες περισσότερο από 3.000 

χρόνια, χωρίς, να βρεθεί ακόμα αξιόπιστη λύση. Εμπορικούς νόμους που καθόριζαν τις 

συνναλαγές είχαν θεσπίσει από τότε οι Νινευίτες όπως γνωρίζουμε από αρχαιολογικά 

ευρύματα.  

Τον 5
ο
 αιώνα εμφανίζεται στην Αρχαία Αθήνα ένα σύστημα ελέγχου των δημόσιων 

οικονομικών της πόλης-Κράτους, καθώς και ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου από 

τον σώμα ή  συνέδριο ή λογιστών. 

Στην περίοδο της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας έγινε χρήση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ελέγχου όπου γίνονταν οι έλεγχοι από τους «ταμίες» και στην συνέχεια 

υπέβαλαν τους λογαριασμούς στην Σύγκλιτο. 

Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα έχουμε μια στασιμότητα στην εξέλιξη της λογιστικής 

και της ελεκτικής διαδικασίας και ξαναδημιουργούνται στην Ιταλία στην  περίοδο των 

Σταυροφοριών τον 11
ο
 αιώνα. 

Κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης στις αρχές του 19
ου

 αιώνα 

εμφανίστηκε στην Αγγλία ο έλεγχος λόγω της ανάπτυξης των βρετανικών κεφαλαιουχικών 

εταιριών με το διπλογραφικό σύστημα. 

Ένα σύστημα ελέγχου είχαν εισηγηθεί πλήθος στοχαστών, όπως είναι ο Kαλβίνος και ο 

Φίχτε, με τη μορφή Ανωτάτου Συμβουλίου ή Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αλλά, παρόμοιο 

πρότυπο σύστημα εφαρμοζόταν στην αρχαία Σπάρτη, με τη λειτουργία του θεσμού της 
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Εφορίας ή των εφόρων. Ωστόσο, ο Αριστοτέλης (Πολιτικά B΄, 1270b) δεν «βλέπει» ευνοϊκά 

τον θεσμό αυτόν, διότι, όπως επισημαίνει, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διαφθορά. 

Αλλά και από την εποχή του Βυζαντίου, είναι γνωστά τα ατελείωτα προβλήματα που 

δημιουργούσαν κάθε τόσο τα φορολογικά μέτρα, που κατά καιρούς έπαιρναν τη μορφή 

θύελλας και τα οποία οδήγησαν σε πλήθος εξεγέρσεων και ανατροπών. 

Και τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν έντονα και τους επόμενους αιώνες της 

Τουρκοκρατίας και θα παραμείνουν πάντα κυρίαρχα και στη νεώτερη Ελληνική πολιτεία.  

Το 1931 έγινε στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια για την σύσταση του Σώματος 

Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) αλλά ιδρύθηκε τελικά με το ν.δ.3329/1955 αλλά μόνο για την 

διεξαγωγή ελέγχων των κατηγοριών ΑΕ έως το 1991. 

Το 1992 με το π.δ. 286/92 οι έλεγχοι γίνονται από ελεγκτικές εταιρίες. Ο ΣΟΛ 

καταργήθηκε ως ΝΠΔΔ και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάστηκαν στο επάγγελμα του 

ελεγκτή. Εκσυγχρονίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας και συστάθηκε Εποπτικό συμβούλιο το 

οποίο αξιολογεί τις ελεγκτικές εταιρίες. 

 

6.3 Φορείς Παρακολούθησης Ελεγκτικού έργου. 

 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών (ΣΟΕΛ)  

 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ν. 3148/03 

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

O θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, (ΓΕΔΔ) ο οποίος εισήχθη 

πρόσφατα και στη χώρα μας (ν.3074/2002 ΦΕΚ 296 Α/04-12-2002) με σκοπό την 

διασφαλήση της ομαλής αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών της οργάνων, και τον εντοπισμό 

φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοικίας. 

  

6.4 Ποιοι φοροδιαφεύγουν; 

Σε όλες τις χώρες του κόσμου λίγο ή πολυ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Γερμανία, και από την 

Ιταλία μέχρι τη Βουλγαρία, παντού οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και πολλοί ελεύθεροι 

επαγγελματίες κατά κανόνα δηλώνουν στις Αρχές μικρότερο ποσοστό του εισοδήματός τους 

από ό,τι οι μισθωτοί ή οι μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή η πιθανότητα εντοπισμού τους είναι 

παντού πολύ χαμηλή, και το κίνητρο να κόψουν αποδείξεις και να δηλώσουν τα εισοδήματά 
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τους μικρότερο. Παρ’ όλη τη φορολογική κουλτούρα, παρ’ όλο το ύψος των προστίμων, μια 

πολύ μικρή επιχείρηση στη Γερμανία μπορεί κάλλιστα να μην κόβει αποδείξεις για μέρος των 

πωλήσεών της χωρίς να εντοπιστεί, και χωρίς συνέπειες.  

Αυτό το φαινόμενο έχει μικρότερες συνέπειες στα φορολογικά έσοδα των 

περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών για έναν απλό λόγο. Επειδή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 

σε αυτές τις οικονομίες είναι λίγες, και οι αυτοαπασχολούμενοι μικρό ποσοστό του εργατικού 

δυναμικού. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό του ελληνικού φορολογικού 

προβλήματος: Στην Ελλάδα το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι διπλάσιο του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου (34%). Σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό των μη-δηλωθέντων 

εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων κυμαίνεται στο 57-58,6%, ενώ για τους μισθωτούς 

το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,5-1%. Οι απασχολούμενοι σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 

ατόμων) στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι από ό,τι ισχύει στην Ε.Ε. -ένα ιλιγγιώδες 59%. Το δε 

ποσοστό των εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις (με πάνω από 250 υπαλλήλους) είναι 

μόλις 13% για την Ελλάδα, έναντι 33% της Ε.Ε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι μικρές 

επιχειρήσεις μπορούν πιο εύκολα να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους, αποφεύγοντας 

την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ κόβουν σπανιότερα αποδείξεις 

και αποδίδουν λιγότερο ΦΠΑ.  

 

6.5 Τρόποι φοροδιαφυγής 

Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος στον οποίο παρατηρούνται τα περισσότερα φαινόμενα 

φοροδιαφυγής. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος, λόγω 

της φύσης του ως άμεσος φόρος, γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός από τους φορολογούμενους και 

επομένως προκαλεί την αντίδραση τους. Ένας άλλος βασικός λόγος είναι το ειδικό 

φορολογικό καθεστώς που διέπει διάφορες επαγγελματικές ομάδες με αποτέλεσμα όχι μόνο 

στην πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος αλλά και στην δημιουργία αισθήματος 

αδικίας στους υπόλοιπους.  

 

 

 

Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται: 

 Να υπάρχει μηχανισμός ενημέρωσης του πολίτη, ώστε οι φορολογούμενοι να 

γνωρίζουν τα δικαιώματα υποχρεώσεις τους. 
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 Να μην γίνονται αιφνιδιαστικές αλλαγές που μεταβάλλουν τη συμπεριφορά 

φορολογουμένων και των επιχειρήσεων. 

 Να μην υπάρχουν συγκαλυμμένες αυξήσεις των φορολογικών βαρών. 

Όπως εχουμε πει παραπάνω, ο φόρος εισοδήματος χωρίζεται σε φόρο εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατηγορίας είναι 

διαφορετικοί και οι τρόποι φοροδιαφυγής.  

 

6.6 Φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. 

 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Μία μέθοδος φοροδιαφυγής σε αυτό τον τύπο 

εισοδημάτων είναι η λήψη αμοιβής σε είδος η οποία δεν  δηλώνεται και για αυτό το 

λόγο είναι δύσκολος ο εντοπισμός της. Επίσης μια  διαδεδομένη μορφή φοροδιαφυγής 

είναι η δεύτερη ή παράλληλη εργασία η οποία δεν δηλώνεται. Ακόμη και η απόκρυψη 

της εργασίας ώστε να μην χαθεί το επίδομα ανεργίας.  

 Εισόδημα από ενοίκια. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό πραγματοποιείται με την 

απόκρυψη της ενοικίασης ακινήτων ή δήλωση μικρότερου ποσού ενοικίου από το 

πραγματικό. Επίσης δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες ή και επαγγελματικοί χώροι 

δηλώνονται ως κενά ώστε να μην αυξηθεί η φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος 

από ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση. 

 Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό γίνεται με την 

πώληση αγροτικών προϊόντων χωρίς παραστατικά, διακίνηση με παραστατικά τα οποία 

αναγράφουν μικρότερες ποσότητες  από τις πραγματικές, διακίνηση προϊόντων ως 

δήθεν κοινοτικά χωρίς καθόλου παραστατικά, με την λήψη εικονικών τιμολογίων 

δαπανών ζητούν αυξημένη επιστροφή ΦΠΑ. 

 Εισόδημα από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Η συχνότερη μέθοδος 

φοροδιαφυγής της περίπτωσης αυτής είναι η μη έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών ή 

η έκδοση με ποσό μικρότερο του πραγματικού.  

 Εισόδημα από ΟΕ, ΕΕ και μικρές επιχειρήσεις.  

 

6.7 Φοροδιαφυγή στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

Οι μέθοδοι φοροδιαφυγής στην κατηγορία των νομικών προσώπων είναι: η 

υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και υποτιμολόγηση των εξαγωγών, η υποτίμηση της 



 

39 

 

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

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

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

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

λαμβάνονται πολλές φορές χρησιμοποιούνται είτε για άλλους λόγους είτε 

χρησιμοποιούνται τα κίνητρα των αναπτυξιακών για μείωση του φορολογητέου 

εισοδήματος χωρίς να γίνεται καμία επένδυση. Ακόμη ένας τρόπος φοροδιαφυγής των 

επιχειρήσεων είναι η αποφυγή καταβολής του Φ.Π.Α. 

 Φοροδιαφυγή στον Φ.Π.Α. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  είναι από την 

φύση του ως ένας φόρος ο οποίος κατά μία έννοια έχει αντίθετα συμφέροντα μεταξύ 

των αγοραστών και πωλητών. Ο ΦΠΑ αφήνει μεγάλα περιθώρια συνεννόησης μεταξύ 

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

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

φοροδιαφυγής. Οι συνηθέστερες μέθοδοι φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ αναφέρονται 

παρακάτω:  

 Δημιουργία ομάδας επιχειρήσεων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους φορολογικά 

στοιχεία που αφορούν εικονικές ως προς το περιεχόμενο συναλλαγές. 

 Διακίνηση εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλαστά 

παραστατικά ή εμφάνιση των συναλλαγών από τρίτες χώρες ως 

ενδοκοινοτικές. 

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

αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας μεταφέρονται μέσα σε προσωπικές 

αποσκευές και με αυτό τον τρόπο διατίθενται στην αγορά χωρίς καμία 

επιβάρυνση. 

 Εμφάνιση παραστατικών που έχουν εκδοθεί από ανύπαρκτες εταιρίες χωρών 

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

 Σε περίπτωση όπου οι πελάτες των επιχειρήσεων έχουν καταστήματα σε νησιά 

όπου ισχύει μειωμένος συντελεστής εμφανίζονται ότι οι πωλήσεις έχουν γίνει 

προς τα νησιά ενώ στην πραγματικότητα έχουν πραγματοποιηθεί αλλού. 

 Καταχώριση στα βιβλία των επιχειρήσεων πλαστών ή εικονικών τιμολογίων 

προμηθευτών. 

 Εγγραφές στα βιβλία των επιχειρήσεων εγγραφών χωρίς την ύπαρξη 

παραστατικών. 
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 Εμφάνιση παραστατικών με εκδότες άτομα τα οποία έχουν αποβιώσει ή από 

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

επιτηδεύματος τους. 

 Ηθελημένη λανθασμένη καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. 

 Αναγραφή ΦΠΑ σε τιμολόγια αγοράς αγαθών τα οποία απαλλάσσονται του 

ΦΠΑ. 

 Έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 

 Συμψηφισμός του ΦΠΑ πράξεων που δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό. 

 Συμψηφισμός ΦΠΑ για τον οποίο έχει ζητηθεί η επιστροφή του. 

 Πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων χωρίς την έκδοση παραστατικών. 

 Αλλοίωση των αριθμητικών δεδομένων των δελτίων αποστολής. 

 Έκδοση παραστατικών με χαμηλότερο ποσό από το εισπραττόμενο. 

 

 Φοροδιαφυγή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υγρών καυσίμων, οινοπνεύματος, 

προϊόντων καπνού. Λόγω του μεγέθους της φορολογικής βάσης αλλά και των υψηλών 

φορολογικών συντελεστών η φοροδιαφυγή στον τομέα αυτό είναι εκτεταμένη. Οι 

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

φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως στο πετρέλαιο. Εδώ έχουμε χρησιμοποίηση 

πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση, πετρέλαιο που προορίζεται για καράβια να 

διατίθεται στην αγορά. Στο αλκοόλ η φοροδιαφυγή συντελείται με την παράνομη 

εισαγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών όπου εκτός από τον ειδικό φόρο δεν 

καταβάλλεται και ο φόρος πολυτελείας. Επίσης πολλές μικρές ποτοποιίες αλλά και 

μεμονωμένοι ιδιώτες διακινούν τα προϊόντα τους χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, τέλος 

υπάρχουν πολλές παράνομες ποτοποιίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς καμία άδεια και 

διαθέτουν παράνομα τα προϊόντα τους στην αγορά. Στα προϊόντα καπνού η 

φοροδιαφυγή συντελείται μέσω της λαθραίας εισαγωγής και διάθεσης προϊόντων 

καπνού. 

 

 Φοροδιαφυγή στον κλάδο του αυτοκινήτου. Η κυριότερη μορφή φοροδιαφυγής της 

περίπτωσης αυτής εστιάζεται στον τομέα επισκευών των αυτοκινήτων με την μη 

έκδοση παραστατικών στοιχείων. Ένας νέος τρόπος φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό 

είναι η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρες εκτός της Ε.Ε. και μέσω 

εικονικών πωλήσεων με ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλες χώρες και τελικά 
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τιμολόγηση με τον νόμο για το περιθώριο κέρδους αποφεύγοντας την καταβολή φόρων 

και τελών. 

 Φοροδιαφυγή στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο κατασκευαστικός τομέας που είναι ο 

κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση είναι από τους κλάδους με την 

μεγαλύτερη δυνατότητα φοροδιαφυγής. Οι τεχνικές εταιρείες λαμβάνουν εικονικά 

τιμολόγια για την διόγκωση των δαπανών τους, εμφανίζουν εικονικές ώρες εργασίες 

και εικονικές συνεργασίες. Μετακίνηση τιμολογίων υλικών και εργασίας από την μία 

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

κόστος εργασίας αυτό που προβλέπεται από το ελάχιστο κόστος οικοδομής ενώ η 

αμοιβή τους είναι πολλαπλάσια, επίσης δεν δηλώνουν εισοδήματα που προέρχονται 

από ακίνητα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια και τέλος δεν δηλώνουν την αμοιβή τους 

από παροχή υπηρεσίας προς τεχνικά γραφεία.  

 Φοροδιαφυγή στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Μετά την εισαγωγή του συστήματος 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων έχει μειωθεί η δυνατότητα 

φοροδιαφυγής. Ωστόσο σε πολλές περιοχές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω 

σύστημα, και η εκτίμηση γίνεται βάσει συγκριτικών στοιχείων υπάρχουν μεγάλα 

περιθώρια φοροδιαφυγής λόγω προσδιορισμού χαμηλής αξίας.  

 Φοροδιαφυγή στην φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Στον φόρο 

αυτό όταν κληρονομούνται ακίνητα ισχύουν τα ίδια με την μεταβίβαση ακινήτων όταν 

όμως πρόκειται για κινητά περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα η φοροδιαφυγή παραμένει 

σε υψηλά επίπεδα γιατί τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μεταβιβάζονται εύκολα χωρίς να 

απαιτείται πάντοτε η τήρηση κάποιων νομικών ή άλλων διαδικασιών.  

 Φοροδιαφυγή στον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η φοροδιαφυγή στον τομέα 

αυτό είναι ίσως από τις πιο απλές και εκδηλώνεται με την μη υποβολή δήλωσης με τη 

δήλωση με μειωμένη την αξία των ακινήτων.  

 

Οι συνηθέστεροι τρόποι με τους οποίους διενεργείται η φοροδιαφυγή είναι: 

 Η πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων χωρίς επίσημα φορολογικά στοιχεία.  

 Η πώληση δύο ίδιων ποσοτήτων ενός αγαθού και την καταχώρηση στα βιβλία της μίας.  

 Η έκδοση φορολογικών στοιχείων μεταφοράς κατά τα όποια το στέλεχος διαφέρει από το 

πρωτότυπο για λόγους που εξυπηρετούν είτε τον εκδότη είτε τον λήπτη.  

 Η υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και την υποτιμολόγηση των εξαγωγών, ιδίως μεταξύ 

συγγενών επιχειρήσεων.  
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 Η διόγκωση του κόστους παραγωγής με την καταχώρηση ανύπαρκτων εξόδων, λήψη 

εικονικών Φ/Σ.  

 Πολλοί λαμβάνουν τιμολόγια από τους προμηθευτές τους χωρίς να τα καταχωρούν στα 

βιβλία τους και έτσι δικαιολογούν και τις μειωμένες πωλήσεις τους.  

 Τα ηθελημένα λάθη στα βιβλία, για να αλλοιώσουν τα τελικά αποτελέσματα και τους 

αποδιδόμενου έμμεσους και άμεσους φόρους στο δημόσιο.  

 Δεν εκδίδονται αποδείξεις σε πελάτες στα κέντρα διασκέδασης, μαζικής εστίασης κλπ ή  

ένας λογαριασμός χρησιμοποιείται και σε επόμενο πελάτη.  

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

αποδείξεις παροχής υπηρεσίας ή εκδίδουν με πολύ μικρότερο ποσό και δεν παραδίδουν 

στον πελάτη το αντίτυπο αν δέν ζητηθεί απ τον ίδιο και ειδικά μετά την κατάργηση του 

ΚΦΑΣ με τον ν.4308/24-11-2014 (ΦΕΚ 251 Α΄) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1-1-2015 

δεν εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις και καταργεί μεαξύ άλλων και την τήρηση των 

πρόσθετων βιβίων πελατών. Σε άλλες περιπτώσεις εκδίδουν την απόδειξη χωρίς να 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν την 

ζητήσει την παραδίδουν στον επόμενου που θα την ζητήσει. Τέλος σε πολλές περιπτώσεις 

ζητούν από τους πελάτες τους να δηλώσουν ψευδώς στον φορολογικό έλεγχο ότι δεν 

πλήρωσαν.  

 Τα εισοδήματα από εκμισθωμένες οικοδομές,  δεν δηλώνονται καθόλου, ή στα 

μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφεται πολύ μικρότερη αξία από την πραγματική. Επίσης 

μεγάλος αριθμός συμβολαίων δεν κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω TAXIS και υπογράφουν 

μεταξύ τους μόνο τα χειρόγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά.  

 

 

 

 

6.8 Παράγοντες επιρροής της φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και διαχρονικό που υπάρχει σε όλες τις 

χώρες, η έκταση της οποίας διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες.  

Ως τέτοιοι παράγοντες θεωρούνται : 
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 Το ύψος των ποινών που επιβάλλονται. Όσο μικρότερες είναι οι ποινές που επιβάλλονται, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση για φοροδιαφυγή και αντίστροφα. Όπως με τα «ανύπαρκτα» 

πρόστιμα που επιβάλλονταν με τον ν.4337/15 ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις 

ν.4174/2013. Στον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, προστέθηκε 

με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015 άρθρο με αρίθμηση 58Α (ΦΕΚ Α 129/17-10-

2015) και σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου ισχύει από 17/10/2015 και μετά. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ορίζεται ότι: 

«Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται 

κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται πρόστιμα μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή 

λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 

πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί 

της διαφοράς, αντίστοιχα». 

    Η συγκεκριμένη ανατροπή στο έως τότε υφιστάμενο σύστημα προστίμων, ήρθε ως 

αποκύημα της αντίδρασης των Θεσμών σχετικά με την κατ’ αυτούς  μη αναλογική επιβολή 

ποινής σε σχέση με τη διαπραττόμενη φοροδιαφυγή. Βέβαια, η σύνδεση της ποινής με την 

έμμεση φορολογία (Φ.Π.Α.), άμεσα εξαιρούσε τις μικρές επιχειρήσεις που βρισκόταν εκτός 

πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α. και τους κλάδους υγείας και παιδείας στις περιπτώσεις εξαιρούνται 

της εφαρμογής του φόρου. Η αλήθεια είναι πως αν και υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα, 

αφενός μεν οι «ωφελούμενοι» άργησαν να καταλάβουν ότι ουσιαστικά δεν υφίστατο σοβαρό 

σύστημα επιβολής προστίμων και αυτά ήταν ανάξια λόγου σε σχέση με το «όφελος» και έτσι 

δεν προέκυψε άμεσα πρόβλημα εκτεταμένης φοροδιαφυγής, αφετέρου δε, το μέγεθος του 

προβλήματος έγινε εμφανές κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 

Μετά από πολλές «ανακοινώσεις» για άμεση αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος 

κυρώσεων, τελικά κατατέθηκε το προαναφερθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών, το 

οποίο επισημαίνουμε ότι δεν αλλάζει άρδην την υφιστάμενη κατάσταση και σε καμία 

περίπτωση δεν επιβάλλονται και πάλι ποινές που είχαν θεσπισθεί με τον Ν. 4174/2013 περί 

Κ.Φ.Δ. (πριν την εφαρμογή του Ν. 4337/2015) και παλαιότερα του Ν. 2523/1997. 

  

 Η ικανότητα της φορολογικής αρχής. Σημαντικό ρόλο παίζουν ο βαθμός οργάνωσης 

των φοροτεχνικών υπηρεσιών, η ποιότητα των φοροτεχνικών οργάνων, το σύστημα που 

χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, η λογιστική οργάνωση των 
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υπηρεσιών. Όταν τα στελέχη των φοροτεχνικών υπηρεσιών (ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, ΓΓΔΕ κλπ) 

είναι εκπαιδευμένα και ικανά, μπορούν να υποστηρίξουν ένα φορολογικό σύστημα που 

να περιορίζει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής, και να οργανώσουν ορθολογικά τις υπηρεσίες 

αυτές, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικευμένο 

προσωπικό.  

 

 Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο 

του πληθυσμού, τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο της φορολογικής του συνείδησης 

και τόσο μικρότερη η τάση για φοροδιαφυγή. Αντίθετα, όταν το μορφωτικό επίπεδο του 

πληθυσμού είναι χαμηλό, οι φορολογούμενοι δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα 

έσοδα από τους φόρους διατίθενται για τη χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής των 

δημόσιων αγαθών (παιδεία, υγεία, ασφάλεια κλπ), τα οποία ικανοποιούν συλλογικές 

ανάγκες.  

 Το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης του ατόμου σε σχέση με το εισόδημα του. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της επιβάρυνσης από ένα φόρο, τόσο μεγαλύτερο είναι 

το όφελος ενός φορολογούμενου από τη φοροδιαφυγή. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης του φορολογούμενου, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

τάση του για φοροδιαφυγή, γιατί ο περιορισμός της ικανοποίησης των ατομικών του 

αναγκών (διατροφή – ένδυση – διασκέδαση κλπ) είναι περισσότερο αισθητός και το 

όφελος από το ποσό του φόρου, που ενδέχεται να εξοικονομήσει, αντισταθμίζει τον 

κίνδυνο που συνεπάγεται η τυχόν αποκάλυψη της φοροδιαφυγής.  

 Ο τρόπος κατανομής των φορολογικών βαρών. Όσο περισσότερο η κατανομή των 

φορολογικών βαρών ανταποκρίνεται στην κρατούσα αντίληψη περί κοινωνικής 

δικαιοσύνης, τόσο μικρότερη είναι η τάση για φοροδιαφυγή και αντίστροφα. Πράγματι, 

όταν παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών, με τη 

χορήγηση αδικαιολόγητων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων σε ορισμένες 

κατηγορίες ιδιωτικών φορέων, τότε καλλιεργείται το αίσθημα της αδικίας μεταξύ των 

φορολογούμενων και ενισχύεται η επιθυμία τους να εξομοιωθούν φορολογικά και με 

οποιοδήποτε τρόπο με τους απαλλασσόμενους από το φόρο, αυξάνει το επίπεδο της 

συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογούμενων, εφόσον, με δεδομένα τα 

φορολογικά έσοδα, τα ποσά που θα κατέβαλαν όσοι απαλλάσσονται από τη φορολογία 

θα πρέπει να καταβληθούν από τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς, και δημιουργούνται 

άνισοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευνοουμένων και μη επιχειρήσεων, εφόσον οι φόροι 
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γενικά επηρεάζουν τα σχέδια παραγωγής και επενδύσεων όλων των ιδιωτικών 

παραγωγικών μονάδων.  

 Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος. Το είδος και η ταμιευτική σπουδαιότητα 

των φόρων, που απαρτίζουν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας, προσδιορίζουν επίσης 

την έκταση της φοροδιαφυγής. Έτσι, αν το φορολογικό σύστημα κυριαρχείται από 

άμεσους φόρους (πχ φόρος εισοδήματος), τότε η τάση για φοροδιαφυγή είναι 

μεγαλύτερη, γιατί οι ιδιωτικοί φορείς έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να αποκρύψουν 

τη φορολογητέα ύλη: τα μεν νοικοκυριά (ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ.) δηλώνοντας 

εισόδημα μικρότερο από το πραγματοποιηθέν, οι δε επιχειρήσεις μεταφέροντας ένα 

μέρος από τα κέρδη τους σε λογαριασμούς αποσβέσεων, εξόδων παραστάσεως, έρευνας 

κ.ο.κ.  

Αντίθετα, αν το φορολογικό σύστημα κυριαρχείται από έμμεσους φόρους, η τάση 

για φοροδιαφυγή είναι μικρότερη, διότι ο έλεγχος των φορολογικών οργάνων είναι 

αποτελεσματικότερος, οι φορολογούμενες μονάδες είναι λιγότερες (μόνο οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις) και επιπλέον, είναι υποχρεωμένες να τηρούν λογιστικά βιβλία, από τα 

οποία προκύπτει η φορολογητέα ύλη (π.χ. ΦΠΑ).  

Στην Ελλάδα βέβαια δεν ισχύει ο παραπάνω κανόνας διότι ενώ οι έμμεσοι φόροι 

είναι πιο σημαντικοί από τους άμεσους, η φοροδιαφυγή κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα 

λόγω του κακού και μη αποτελεσματικού φορολογικού μας συστήματος, για λόγους 

όπως είναι η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τον μεγάλο φόρτο εργασίας, και 

ενός μικρού ποσοστού διαφθαρμένων οργάνων του ελεγκτικού μηχανισμού. 

 Ο τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Όσο συνετότερη είναι η διαχείριση των 

φορολογικών εσόδων από το κράτος, τόσο ασθενέστερη είναι η τάση των 

φορολογούμενων για φοροδιαφυγή, γιατί τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη των 

ιδιωτικών φορέων στη θέληση και την ικανότητα του κράτους να ικανοποιεί 

συλλογικές ανάγκες. Αντίθετα, η σπατάλη του δημόσιου χρήματος διαβρώνει τη 

φορολογική συνείδηση των ιδιωτικών φορέων, δεδομένου ότι η σωστή φορολογική 

τους συμπεριφορά δεν εκτιμάται από το κράτος.  

 Ο βαθμός οργάνωσης της αγοράς και των επιχειρήσεων. Όταν η οικονομία δεν είναι 

οργανωμένη ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγών γίνεται σε είδος (π.χ. βάφει κάποιος 

το σπίτι του γείτονα και με τη σειρά του ο γείτονας του διορθώνει προβλήματα 

υδραυλικών που τυχόν να υπάρχουν), η δυνατότητα φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερη 

από ότι σε μία οικονομία όπου όλες οι συναλλαγές γίνονται με χρήματα.  
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Επίσης, όταν έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, που κυρίως δεν είναι 

οργανωμένες λογιστικά όσο μία μεγάλη επιχείρηση, τότε η τάση για φοροδιαφυγή είναι 

μεγαλύτερη.  

 

 

6.9 Φορολογική ηθική και φοροδιαφυγή. 

Η ηθική και η δεοντολογική διάσταση είναι άρηκτα συνδεδεμένες με την διοίκηση, η οποία 

υπηρετεί τους πολίτες και τους χρήστες της διοίκησης. Αυτές οι δύο διατάσεις, υπάρχουν στις 

δομές ενός κράτους το οποίο, ναι μεν τάσσεται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και το 

προασπίζει, αλλά ταυτόχρονα υπηρετεί και το κοινό καλό. Η κρατική ισχύς θα πρέπει γενικά 

να βασίζεται σε μια διοίκηση, που να καθοδηγείται από την αίσθηση της εξυπηρέτησης 

κράτους και πολιτών, και που σέβεται αξίες όπως η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα, η 

ουδετερότητα και η υπευθυνότητα
1.

 Όταν το άτομο έχει ανεπτυγμένη μέσα του, την αίσθηση 

του καθήκοντος στην εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων και δεν το κάνει από 

φόβο διοικητικών ή άλλων ποινικών κυρώσεων, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει υψηλό 

αίσθημα φορολογικής ηθικής. Η φορολογική ηθική αποτελεί τον εσωτερικό κανόνα ή την 

ηθική υποχρέωση πληρωμής των φόρων (Torgler B.- Schneider F. (2006)
2
.  

Αναφέραμε ότι το μέγεθος της φορολογικής ηθικής σχετίζεται με τη στάση των 

πολιτών απέναντι στην πολιτική της κυβέρνηση και το κράτος. Αφορά την ευκολία με την 

οποία ένας πολίτης που δραστηριοποιούνταν στην επίσημη οικονομία, αποφασίζει να 

ασκήσει την δραστηριότητα του εκ νέου στην παραοικονομία, ή καταφεύγει απευθείας στην 

παραοικονομία. Είναι επομένως μια ψυχολογική στάση που δεν είναι απλώς ψυχολογική 

ετοιμότητα για διάπραξη φοροδιαφυγής, αλλά είναι ψυχολογική ετοιμότητα αποφυγής των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των νόμων του κράτους. Κατά τους Alm J. 

κ.α. (1992) όταν υπάρχει αμεσότητα μεταξύ των φόρων και των δημοσίων παροχών που 

λαμβάνονται με τη μορφή δημόσιου αγαθού ή υπηρεσίας, υπάρχει τάση για αύξηση της 

φορολογικής ηθικής
3
. Ο φορολογούμενος επίσης αντιμετωπίζει εξωτερικούς ελέγχους από 

                                                 

1 Βλ. Boucault Β. (2012), Ηθική και Δεοντολογία: η πυξίδα της δημόσιας δράσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης Συνέδριο Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, σσ. 23-26  

2Βλ. Torgler B, Schneider F. (2006) «What shapes Attitudes Toward Paying Taxes? Evidence from Multicultural European Countries» 

Working Paper Series, Berkeley Programme in Law and Economics, UC Berceley 

 

3Βλ. Alm J, Jackson B, M. McKee, "Estimating the determinants of taxpayer compliance with 

experimental data" National Tax Journal (1992) 
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τις φορολογικές αρχές αλλά διαθέτει παράλληλα έναν μηχανισμό εσωτερικού αυτοελέγχου 

που είναι αποτελεσματικός ανάλογα με το επίπεδο φορολογικής του ηθικής. Όταν οι 

φορολογικές αρχές λειτουργούν με διαφάνεια ελέγχου και αντιμετωπίζουν το 

φορολογούμενο με σεβασμό και πνεύμα συνεργασίας, αυτό επηρεάζει θετικά τον εσωτερικό 

αυτοέλεγχο του φορολογούμενου και έτσι αυξάνει το επίπεδο της φορολογικής του ηθικής. 

Εάν όμως οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν το φορολογούμενο ως εν δυνάμει παραβάτη 

και του συμπεριφέρονται με αυταρχικότητα και αλαζονεία, αυτό υπομονεύει την φορολογική 

του ηθική (Frey B. -Feld L., 2002). Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

φορολογική ηθική και κατ' επέκταση συμβάλλουν στην φοροδιαφυγή. Τέτοιοι είναι: 

(Γκουμπανιτσάς, Γ., 2004
4
 και Παυλόπουλος, Π., 1987

5
, 2002

6
): 

• η υψηλή φορολογία. 

• το καταπιεστικό κράτος. 

• η πολιτική και κυβερνητική διαφθορά. 

• η αύξηση των δημοσίων εξόδων. 

• η αντίληψη των φορολογουμένων για το δίκαιο ή μη δίκαιο του φορολογικού συστήματος 

και του τρόπου της εφαρμογής του από τις Κρατικές Υπηρεσίες. 

• ο κοινωνικός περίγυρος εφόσον τα άτομα φοροδιαφεύγουν περισσότερο, όταν γνωρίζουν 

ότι και άλλοι κάνουν το ίδιο. 

• η θρησκεία ως βασική πηγή ηθικής. 

• κατάλοιπα της ιστορίας (σύνδεση της φορολογίας με την κατοχή από ξένο κατακτητή πχ. 

το χαράτσι επί τουρκοκρατίας). 

• η κρίση αντιπροσωπευτικότητας στις σύγχρονες δημοκρατίες. 

• ο βαθμός δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

• η κρίση εμπιστοσύνης προς τα κόμματα και τους κρατικούς θεσμούς δηλαδή στο 

κυβερνητικό έργο, στη λειτουργία των νόμων και στη δικαστική εξουσία
7
. 

• η ποιότητα και ποσότητα των προσφερομένων υπηρεσιών από το κράτος προς τους 

πολίτες. Αν ο πολίτης έχει την αίσθηση ότι δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ή κλοπής 

                                                 

4Βλ. Γκουμπανιτσάς Γ. (2004) Ελληνική Ένωση Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου, Οικονομική Ανάλυση του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής Διαθέσιμο στο: http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/Goubanitsas.doc 

 

5Βλ. «Η Παραοικονομία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», σελ.49-50 

6Βλ. «Η Παραοικονομία στην Ελλάδα : επανεξέταση», σελ.152 
7
Βλ. Torgler B. (2007), «Tax Compliance and Tax Morale. A Theoretical and Empirical Analysis», Edward 

Elgar Publishing Inc 

http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/Goubanitsas.doc
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από το κράτος, αλλά ότι αγοράζει κάτι με τα χρήματά του, τότε η συμμόρφωσή του με τη 

φορολογική νομοθεσία θα είναι μεγαλύτερη. 

• η αμεροληψία και η μονιμότητα ως παράγοντες που «νομιμοποιούν» και κάνουν 

αποδεχτούς τους κανόνες Δικαίου, αλλά απουσιάζουν από τη φορολογική νομοθεσία. 

• η εκτίμηση που έχουν οι φορολογούμενοι για το τι επίδραση έχει η φοροδιαφυγή στην 

Εθνική Οικονομία. 

• τρόπος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από την κυβέρνηση πχ. η πρακτική της 

φορολογικής αμνηστίας, του κλεισίματος των ανέλεγκτων υποθέσεων με την καταβολή ενός 

ποσού, προκειμένου ο φορολογούμενος να αποφύγει τον έλεγχο, καθώς και η μείωση ή 

απόσβεση ποινών - προστίμων στα πλαίσια διαφόρων ρυθμίσεων και συμβιβασμών. 

• η διάσταση μεταξύ πραγματικής και αντιλαμβανόμενης πιθανότητας φορολογικού 

ελέγχου
8
. 

 

Γενικά όπως αναφέρουν οι Andreoni J. κ.α. «Η προσέγγιση της φορολογικής 

συμμόρφωσης πρέπει να είναι πολύπλευρη: πρέπει να εξεταστεί ως πρόβλημα δημόσιας 

οικονομικής θεωρίας, επιβολής νόμου, οργανωτικού σχεδιασμού, προσφοράς εργασίας και 

ηθικής ή συνδυασμού όλων των παραπάνω ». Είναι βεβαίως απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

νομικού πλαισίου που θα αποτελέσει το έδαφος για να οικοδομηθούν αξίες κανόνες και 

αρχές που προαπαιτούνται για την ύπαρξη της ηθικής. Θα πρέπει η ηθική, να είναι 

αντικείμενο προσαρμογών, ανάλογα με τις αλλαγές και την εξέλιξη της κοινωνία μας. 

Γενικά τα άτομα συνηθίζουν σε δεδομένο φορολογικό βάρος, και απαιτείται ένα 

κίνητρο που είναι συνήθως η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Τα μέγεθος της 

παραοικονομίας μεγαλώνει όταν είναι αφενός χαμηλό το επίπεδο φορολογικής ηθικής και 

αφετέρου υπάρχει πρόσφατη αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Φαντάζει λοιπόν 

επιτακτική η ανάγκη για διαφάνεια, ισότητα, ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα στις 

λειτουργίες του κράτους, στο χώρο της δικαιοσύνης, της διοίκησης, αλλά και σε όλο τον 

ευρύτερο τομέα των δημοσίων υπηρεσιών. Οι φορολογικές υποχρεώσεις επίσης αποτελούν 

έναν άτυπο κοινωνικό κανόνα, ο οποίος ακολουθείται από την μεγάλη πλειοψηφία των 

πολιτών και η παράβαση αυτού του κανόνα επιφέρει κοινωνική αποδοκιμασία (Alm J. 

                                                 

8 Βλ. Andreoni J., Erard B., Feinstein J. (1998) "Tax Compliance" Journal of Economic Literature, pp. 

818-860 
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1999)
9
. Η φορολογική συμπεριφορά αποτελεί έναν κοινωνικό κανόνα που υποχρεούνται να 

ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι για κοινωνικούς λόγους αλλά και επειδή το επιβάλλει ο 

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

το ποιόν και ο τύπος του ανθρώπου (Posner Ε., 2000)
10

. 

 

6.10 Νομικό πλαίσιο φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

Η φοροδιαφυγή θεωρείται αντικοινωνική συμπεριφορά, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό 

αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των 

φορολογουμένων. 

Στη χώρα μας με το νέο φορολογικό νόμο Ν.3943/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

66Α/31-03-2011 η φοροδιαφυγή θεσπίστηκε ως διαρκές έγκλημα και συνεπώς ως «συνεχές 

αυτόφωρο» που ανάλογα του ύψους του οφειλόμενου φόρου χαρακτηρίζεται ακόμα και 

κακούργημα. Ως εκ τούτου επιφέρει διάφορες ποινές που συνήθως έχουν τριπλό χαρακτήρα 

δηλαδή πρόσθετη φορολογία υπό μορφή προστίμου, διοικητικές δεσμεύσεις π.χ. αποκλεισμό 

συμμετοχής σε εμπορικές πράξεις όπως δημοπρασίες δημοσίου, μη έκδοση διαβατηρίου κ.ά. 

καθώς και ποινικές που μπορεί να φτάσουν έως και στην 20 έτη κάθειρξη. 

 Ο παραπάνω νόμος προσδιορίζει το αδίκημα της φοροδιαφυγής στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, 

 το αδίκημα της παράλειψης υποβολής, ή ανακριβούς υποβολής φορολογικής δήλωσης 

 το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων και 

 το αδίκημα της έκδοσης ή λήψης πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών 

στοιχείων. 

Στο άρθρο 4 του Ν 3943/2011 συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών θέσεις 

Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, ο αριθμός των 

οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. 

 

6.11Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή  

                                                 

9
 Βλ. Andreoni J., Erard B., Feinstein J. (1998) "Tax Compliance"  Journal of Economic Literature, pp. 818-

860 

10
 Βλ. Posner E. (2000) «Law and Social Norms: The case of tax Compliance» Virginia Law Review 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%95%CE%9A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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Επειδή ακριβώς ο νομοθέτης με τον ορισμό της αποφυγής καταβολής φόρου ως αδικήματος, 

διέτρεχε τον κίνδυνο να παρεξηγηθεί ως προς τις προθέσεις του, φρόντισε να απαλλαγεί από 

οποιαδήποτε υποψία, αποχρωματίζοντας μέρος του αδικήματος με τη θέσπιση της έννοιας της 

«νόμιμης φοροδιαφυγής » που καλείται και φοροαποφυγή. Η φοροαποφυγή διαφέρει από την 

φοροδιαφυγή και ισορροπεί ανάμεσα στα πλαίσια ηθικού και νόμιμου. Πρόκειται για την μη 

καταβολή φόρων λόγω κενών της νομοθεσίας. Μια ενέργεια για να θεωρηθεί ως ενέργεια 

φοροαποφυγής θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:  

 Να υπάρχει το στοιχείο της ανειλικρίνειας, της εικονικότητας και της πλαστότητας.  

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

φορολογικής νομοθεσίας ή σε αντίθετη περίπτωση την εκμετάλλευση δυνατοτήτων της 

φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες υποτίθεται ότι δεν ήταν στην πρόθεση του 

νομοθέτη.  

 Την μυστικότητα ώστε να αποφευχθεί η λήψη μέτρων που θα καλύψει τα σχετικά κενά 

της φορολογικής νομοθεσίας για φοροαποφυγή 
11

.  

Η έννοια της φοροαποφυγής είναι συγγενής με την έννοια της φοροδιαφυγής, διότι η 

φοροαποφυγή είναι η πλήρης ή μερική αποφυγή του φόρου. Στην έννοια της φοροαποφυγής 

πρέπει να περιληφθούν οι ενέργειες εκείνες που έχουν σαν στόχο τη μείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης σε επίπεδο κατώτερο από αυτό που είχε πρόθεση να επιβάλλει ο νομοθέτης. 

Επίσης στην φοροαποφυγή πρέπει να υπάρχει από τον φορολογούμενο η πρόθεση να 

φοροδιαφύγει. Κατά συνέπεια για να θεωρηθεί μία πράξη ως πράξη φοροαποφυγής πρέπει να 

έχει ορισμένα χαρακτηριστικά:  

 Υπάρχει πάντα ένα στοιχείο ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή πλαστότητας.  

 Η φοροαποφυγή στηρίζεται στις αδυναμίες της φορολογικής νομοθεσίας ή τις 

δυνατότητες που παρέχει.  

  Υπάρχει πάντα το στοιχείο της μυστικότητας.  

 Πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός καλά μελετημένου φορολογικού σχεδιασμού, κατά 

τον οποίον δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές μέχρι, να προσδιοριστεί 

ο ελάχιστος δυνατός φόρος, στα πλαίσια του νόμου. 

 Κατανοεί κανείς από τους ορισμούς των όρων της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, ότι οι δύο περιπτώσεις δεν αφορούν ασφαλώς τα ίδια και τα αυτά κοινωνικά 

στρώματα. 

                                                 

11
 International Fiscal Association, 1983 
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Η φοροαποφυγή αποτελεί την εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών 

που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής 

πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και 

υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού 

ή νομικού προσώπου. Απαιτεί ως εκ τούτου την συμβολή οικονομικών και νομικών 

συμβούλων, με άποψη συνήθως ακόμα και στα διεθνώς τεκταινόμενα και θεσμοθετημένα, 

και ως εκ τούτου, κυρίως οικονομική ευχέρεια που δεν χαρακτηρίζει τον οποιονδήποτε 

χαμηλό εισοδηματία. 

Για το λόγο αυτό ακριβώς, αν και οι δύο πράξεις (φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή) δεν 

διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους, ο νομοθέτης σπεύδει να επισημάνει ότι διαφέρουν 

σημαντικά από πολιτική και ηθική άποψη, γιατί στην φοροδιαφυγή υπάρχει καταστρατήγηση 

τόσο του πνεύματος όσο και του γράμματος του νόμου ενώ στην φοροαποφυγή υπάρχει 

καταστρατήγηση μόνο του πνεύματος του νόμου.  

Δηλαδή με την φοροαποφυγή οι φορολογούμενοι αποφεύγουν την καταβολή του φόρου 

με τρόπο ο οποίος δεν επιφέρει κυρώσεις για τους ίδιους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται 

αντί του όρου φοροαποφυγή ο όρος «νόμιμη φοροδιαφυγή». 

Χωρίς αμφιβολία ο νομοθέτης υπήρξε ανέκαθεν ο κύριο υπεύθυνος του προβλήματος 

που ονομάζεται φορολογία. Η συνεχείς μεταβολές των φορολογικών νόμων και οι εκάστοτε 

επιλεκτικές απαιτήσεις, χαρακτηριζόμενες σήμερα και ως οριζόντιες, αποδεικνύουν ότι πίσω 

από τους φορολογικούς νόμους δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη ηθική βάση.  

Η άποψη αυτή, διάχυτη στην ελληνική κοινωνία, έχει ως αποτέλεσμα την επίταση του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής.  

 

 

6.12 Συνέπειες της φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή έχει πολλές δυσμενείς συνέπειες οι κυριότερες από τις οποίες είναι:  

 Παραβιάζεται η βασική αρχή της Δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών 

Προκαλεί έτσι ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών διότι δεν είναι διατεθειμένοι 

όλοι οι φορολογούμενοι να παραβούν τον νόμο και δεν έχουν όλοι οι φορολογούμενοι 

τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες να προβούν σε φοροδιαφυγή. Επομένως επηρεάζει 

αρνητικά την κοινωνική συνοχή, μέσω της ανισοκατανομής φορολογικών βαρών γιατί 

άτομα με την ίδια φοροδοτική ικανότητα έχουν διαφορετική φορολογική επιβάρυνση. 
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 Τορπιλίζεται η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών με συνέπειες την 

αναποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής και την σπατάλη πόρων σε μη 

παραγωγική βάση. Μέσω της φοροδιαφυγής μειώνονται τα φορολογικά έσοδα του 

κράτους με αποτέλεσμα να έχει περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης των 

δαπανών του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε αύξηση των φόρων (πχ έκτακτα 

κλεισίματα 5ετίας κλπ) είτε με κρατικό δανεισμό είτε με μείωση των Κρατικών 

δαπανών (μικρότερες αυξήσεις σε μισθούς, μείωση δαπανών για παιδεία κλπ). Η 

πρακτική αυτή οδηγεί τον προϋπολογισμό του κράτους σε χρόνιο έλλειμμα, αύξηση του 

δημόσιου δανεισμού και αποσταθεροποίηση του Εθνικού εισοδήματος με αποτέλεσμα 

να μειώνεται την αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων για την επίτευξη των 

στόχων η οικονομική πολιτική. 

 Η Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην οικονομία διαταράσσει τους 

όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Διότι οι εταιρείες που φοροδιαφεύγουν 

έχουν μικρότερο κόστος και επομένως βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι 

εκείνων που δεν φοροδιαφεύγουν. 

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

φορολογητέου εισοδήματος) το κράτος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους έμμεσους 

φόρους. Η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των μεσαίων και 

χαμηλών εισοδημάτων. 

 Θίγονται ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας και δημιουργία αρνητικής φορολογικής 

συνείδησης και επηρεάζεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων που είναι 

συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του φαινόμενου της 

φοροδιαφυγής. 

 Υπονόμευση προσπαθειών  δημοσιονομικής εξυγίανσης με τη δημιουργία ελλειμμάτων 

 Μειώνεται  ο ρόλος του κοινωνικού κράτους. 

 Αναμφισβήτητα η φοροδιαφυγή όπως αναφέραμε αφού δημιουργεί «μαύρο χρήμα» 

επηρεάζει και τα λοιπά οικονομικά μεγέθη δημιουργεί πληθωρισμό και επηρεάζει αρνητικά 

την ανεργία. Δημιουργεί πρόβλημα στο Ασφαλιστικό μας σύστημα αφού έχουμε μαύρη 

εργασία άρα έχουμε εισφοροδιαφυγή και συνεπώς μείωση της καθαρής θέσης των 

ασφαλιστικών ταμείων.  

Βεβαίως η προσπάθεια να ανεδείχθη η φοροδιαφυγή ως το κατ εξοχήν αίτιο της 

παρούσης οικονομικής κρίσης δεν πείθει. 



 

53 

 

Οργανωμένες κοινωνίες όπως εκείνες των ΗΠΑ βρέθηκαν μέσα στη δίνη της κρίσης αν 

και είχαν και υψηλού επιπέδου φορολογικές υπηρεσίες και φορολογικά ενσυνείδητους 

πολίτες. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και αυτό επίσης δεν αποτελεί 

ένδειξη μη επαρκούς φορολογικού μηχανισμού. 

 

6.13 Τρόποι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής 

Από τι στιγμή που οι ίδιες οι χώρες φροντίζουν να συντηρούν υπάρχοντες ή να δημιουργούν 

και νέους «φορολογικούς παραδείσους» να παρέχουν δηλαδή οι ίδιες τις διόδους προς την « 

νόμιμη φοροδιαφυγή» οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και εξαγγελία μοιάζει υποκριτική.  

Και μόνο η λειτουργία 24 και πλέον offshore εταιρειών στην Κύμη της  Εύβοιας και 

άλλες 46 στα Νέα Στύρα μέσα στα όρια μιας χώρας η οποία υποτίθεται ότι μαστίζεται από το 

πρόβλημα της φοροδιαφυγής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Άλλες χώρες βέβαια στις οποίες τα φαινόμενα αυτά άγγιξαν τα όρια τους 

υποχρεώθηκαν εν τέλει να απαγορεύσουν την λειτουργία τέτοιων εταιρειών (Αργεντινή) και 

τούτο βέβαια διότι καθημερινά γίνεται εμφανέστερο το γεγονός ότι η πάταξη της 

φοροδιαφυγής αποτελεί ουτοπία εφ όσον σήμερα πάνω από το 50% των κεφαλαίων που 

διακινούνται παγκοσμίως περνά από φορολογικά καταφύγια. 

Αντιλαμβάνεται  κανείς ότι η φορολόγηση του υπολοίπου 50% δεν είναι δυνατόν να 

προσφέρει τους προσδοκώμενους φόρους και μάλιστα κατά τρόπο γενικώς αποδεκτό. Από τη 

στιγμή όμως που το αίσθημα της φορολογικής δικαιοσύνης παραμένει εκ των ουκ άνευ για 

την επιτυχία της οιασδήποτε φορολογικής μεταρρύθμισης, η όποια τέτοια απόπειρα έχει 

σοβαρούς λόγους να αποτύχει. 

Πρωταρχικής λοιπόν σημασίας για την επιτυχία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος 

είναι η εξάλειψη τέτοιων κραυγαλέων φαινομένων 

Στην συνέχεια η καθιέρωση και η αυστηρή τήρηση του ‘’πόθεν έσχες’’  και μετά την 

πρώτη καταγραφή να ακολουθεί βεβαίως η ετήσια ενημέρωση των μεταβολών της 

περιουσίας του κάθε φορολογουμένου. 

Ο περιορισμός ή η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου θεωρείται επίσης 

απαραίτητη. Προτείνεται ακόμα η καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε κάθε 

συναλλαγή, οι οποίες έχουν αυξηθεί απο την καθιέρωση των capital controls τα  οποία 

μείωσαν τη χρήση των μετρητών.  Η αύξηση του όγκου των συναλλαγών με κάρτες το 

δεύτερο εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με την ΤτΕ ΕΛΛ +1,19% , προέρχεται κυρίως από 

χρεωστικές, καθώς αποτελούν στενό υποκατάστατο των μετρητών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=118
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ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες από περίπου 15 εκατομμύρια το πρώτο 

εξάμηνο του 2015 εκτοξεύτηκαν σε περίπου 60 εκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο. Το 

δεύτερο εξάμηνο του 2010, με την έλευση του Μνημονίου, οι συναλλαγές με χρεωστικές 

κάρτες έφταναν δεν έφταναν τα 5 εκατομμύρια.  

Ακόμα η δημιουργία φορολογικής συνείδησης στους πολίτες με την δημιουργία ενός 

δίκαιου φορολογικού συστήματος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα. 

Η προσπάθεια για την οικοδόμηση της φορολογικής συνείδησης θα πρέπει να ξεκινήσει 

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή κατάλληλων μαθημάτων και κάνοντας 

κατανοητό στους νέους πολίτες ότι η φοροδιαφυγή είναι εθνική συμφορά με άμεσες 

επιπτώσεις στον καθένα μας. Αυτός που διαπράττει φοροδιαφυγή πρέπει να καθοριστεί στη 

συνείδηση του καθένα μας ως κοινός κλέφτης και όχι όπως σήμερα θεωρείται άτομο 

ιδιαίτερα έξυπνο που καταφέρνει να ξεφεύγει από τη δημόσια εξουσία. 

Σχετικά με τα πιο πάνω προτείνεται να συνταχθεί ένα «ποινικό μητρώο επιχειρήσεων» 

σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο θα καταγράφεται κάθε επιχείρηση που θα διαπράττει 

φορολογική παράβαση. Το κάθε είδος παράβασης θα έχει κάποιο στατιστικό βάρος, ανάλογα 

με το μέγεθος της, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ορισμένους πόντους. Εξυπακούεται ότι οι 

παραβάσεις θα πρέπει να έχουν καταστεί οριστικές, είτε μετά από διοικητικό συμβιβασμό 

είτε μετά από οριστική δικαστική απόφαση. 

Αν οι επιχειρήσεις αυτές συμπληρώσουν κάποιο όριο, τότε θα λαμβάνονται εναντίον 

τους διοικητικά και ποινικά μέτρα, τα οποία σε ακραίες περιπτώσεις, θα αναφέρονται στο 

οριστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στη χώρα μας οι 

χρηματικές ποινές, τις περισσότερες φορές, είναι ένα ελάχιστο κομμάτι από τα κέρδη που 

επιτυγχάνονται από τη φοροδιαφυγή. Επί πλέον η διαπόμπευση των φοροφυγάδων μέσω του 

τύπου, ελάχιστα ενοχλεί τους περισσότερους, επειδή ο λαός μας δεν διακρίνεται για την 

ιδιαίτερη ευθιξία του.  

Οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να κρατηθούν όσο το δυνατόν χαμηλότεροι, επειδή 

οι υψηλοί συντελεστές αποτελούν όπως είναι αυτονόητο σημαντικό κίνητρο για 

φοροδιαφυγή. 

Όλα τα ανωτέρω συνοδευόμενα από τη βελτίωση των ηλεκτρονικών ελέγχων και την 

ύπαρξη ενιαίου συστήματος μηχανογράφησης του δημόσιου μπορούν να αποτελέσουν μια 

καλή αρχή για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

Μετά μπορεί να ακολουθήσει η απλοποίηση και σταθεροποίηση ενός Εθνικού 

φορολογικού συστήματος το οποίο θα έχει 20 έτη ορίζοντα τουλάχιστον. Κατά αυτό το 
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χρονικό διάστημα εννοείται ότι η βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών θα πορεύεται 

παράλληλα. 

 

6.14 Το κόλπο των POS 

Μπορεί η κυβέρνηση να προωθεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές για να πατάξει τη φοροδιαφυγή, 

όμως οι φοροφυγάδες έχουν βρει τρόπο να παρακάμψουν ακόμα και αυτό το σύστημα. 

Αρκετοί επιχειρηματίες, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, όπως π.χ. η Σαντορίνη, με πολλούς 

ξένους, χρησιμοποιούν δύο μηχανάκια POS, ένα ελληνικό κι ένα εξωτερικού, για να βγάλουν 

τα χρήματά τους εκτός Ελλάδας. 

Το κόλπο έχει ως εξής: Ο επιχειρηματίας συστήνει μια εταιρεία, με την ίδια επωνυμία 

με την ελληνική, σε μία χώρα του εξωτερικού (π.χ. Βουλγαρία), μέσω της οποίας συνδέει το 

δεύτερο POS με έναν τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού. 

Έτσι, όταν γίνεται η πληρωμή από τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες (στο POS του 

εξωτερικού) τα χρήματα μεταφέρονται αυτόματα εκτός Ελλάδος, χωρίς καμία καταγραφή 

τους στην χώρα μας, άρα χωρίς την καταβολή ΦΠΑ προς το ελληνικό κράτος και 

παρακάμπτοντας τα capital controls. Από εκεί κι ύστερα ο επιχειρηματίας μπορεί είτε να 

εισπράξει τα χρήματα αυτά στην Ελλάδα μέσω ξένης πιστωτικής κάρτας ή να τα διοχετεύσει 

σε άλλους λογαριασμούς στο εξωτερικό.  

 

6.15 Ορισμός της Παραοικονομίας 

Το φαινόμενο της παραοικονομίας η «μαύρη αγορά» όπως την γνωρίζουμε όλοι, την 

συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία ως «underground economy» και «Hidden Economy», 

"Untergrundwirtschaft και schattenwirtschaf" είναι η μη καταγεγραμμένη οικονομία,  το μη 

καταγεγραμμένο ΑΕΠ. 

Τα αίτια της παραοικονομίας: 

 Η κρατική γραφειοκρατία 

 Η διάρθρωσης της οικονομίας 

 Η ηψηλή φορολογική επιβάρυνση (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) 

 των θεσμικών περιορισμών 

 Ο βαθμός του κρατικού νομοθετικού παρεμβατισμού (περιορισμοί, αλλαγές νόμων, 

μέγεθος δημόσιου τομέα.) 

 Η ύπαρξη βρώμικου χρήματος  

http://www.google.gr/search?hl=el&rlz=1T4GGHP_elGR432GR432&sa=X&ei=GDs_UOOVIouRswaS04HADw&ved=0CBwQvwUoAA&q=schattenwirtschaft&spell=1
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 Η επιεικής τιμωρία των παρανομούντων 

 Το υψηλό ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών στην οικονομία σε σχέση με το 

ποσοστό εκείνων οι οποίοι προσφέρουν εξαρτημένη ερασία 

 

Η μη επίσημη καταγραφή από τις υπηρεσίες όπως η (Στατιστική Υπηρεσία, Τράπεζα 

Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών) του συνόλου του ΑΕΠ έχει αρνητικές  αλλά και θετικές 

συνέπειες. 

 

6.16 Παραοικονομία και συνέπειες 

Οι Αρνητικές Συνέπειες της παραοικονομίας 

 Αναξιοπιστία των στατιστικών δεδομένων,(Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα 

Ελλάδος, ΕΕ, ΟΟΣΑ) 

 Λάνθασμένες κατευθύνσεις στην εφαρμογή πολιτικών αναδιανομής φορολογικών 

βαρών και αναδιανομής του εισοδήματος. 

 Λάθος κατευθύνσεις σε πολιτικές αποφάσεις (υγεία, παιδεία, απασχόληση) 

 Μη αποτελεσματική εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής, λόγω των λανθασμένων 

δεδομένων ως βάση υπολογισμού.  

 Αρνητικός ανταγωνισμός των επιχειρήσεων οι οποίες δεν ασκούν παραοικονομία και 

επιβαρύνονται με έμμεσους και αμεσους φόρους. 

 Λανθασμένο ποσοστό ανεργίας. 

 

 

Οι «Θετικές» Συνέπειες της Παραοικονομίας 

 Μεγάλο ποσοστό απασχόλησης στην «μαύρη αγορά εργασίας» 

 Αυξημένη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν παραοικονομία 

 Αυξημένους πόρους απο προγράμματα και επιχορηγήσεις (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2016, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

λόγω αναληθών δεδομένων 

 Μειωμένους πόρους προς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση, λόγω αναληθών 

δεδομένων 
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Λόγω του γεγονότος ότι η καταγραφή και η ανάλυση της παραοικονομίας αποτελεί 

προφανώς και το ζητούμενο των σοβαρών επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, έγιναν πολλές έρευνες και μελέτες 

από διεθνής (ΟΟΣΑ, ΕΕ) και εγχώριους οργανισμούς (Τράπεζα Ελλάδος, ΙΟΒΕ), στις οποίες 

καταδεικνύονται οι σοβαρές συνέπειες αυτής της παθογένειας για την Ελληνική Οικονομία εν 

μέσω κρίσης, εν προκειμένω. 

Σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ (The Influence of the economic crisis on the shadow 

economy in Germany, Greece and the other OECD countries, 2010 Friedrich Schneider) και 

όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα 5.1 το μέγεθος της  παραοικονομίας στην Ελλάδα 

ακολουθεί από το 1999 έως το 2011 μία αυξητική πορεία σε επίπεδα του 24.30% του ΑΕΠ 

(2011), ακολουθούμενη από την Ιταλία με 21,2% και την Πορτογλία και Ισπανία με 19,4% 

και 19,3 αντίστοιχα και ένα μέσο όρο (μη σταθμισμένο με τη βαρύτητα της κάθε οικονομίας 

στο συνολικό ΑΕΠ) σε επίπεδα του 14%. 

Όπως επισημαίνει το think tank, μείωση των φορολογικών βαρών θα οδηγούσε στον 

περιορισμό της παραοικονομίας, καθώς θα άνοιγε ένας ενάρετος κύκλος χαμηλών 

φορολογικών συντελεστών, λιγότερης ανασφάλιστης εργασίας, υψηλότερου φορολογικού 

ήθους και μεγαλύτερων φορολογικών εσόδων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1 Μέγεθος παραοικονομίας (% του ΑΕΠ) σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ. 
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Στο ύψος ρεκόρ του 24% του ΑΕΠ ή περίπου στα 45 δισ. διαμορφώνεται η 

παραοικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική έρευνα του βρετανικού Institute of 

Economic Affairs.  

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα έρχεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 21 χωρών-

μελών του ΟΟΣΑ που εξετάστηκαν από το think tank. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ιταλία με 

ποσοστό 21,6%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. 

Το πρόβλημα, υπογραμμίζει η μελέτη, οφείλεται στα βάρη των φόρων και των 

ασφαλιστικών εισφορών, στη ποιότητα των κρατικών θεσμών και στην εργατική νομοθεσία. 

Ενδεικτικά, περίπου 30 εκατ. άνθρωποι υπολογίζεται ότι εργάζονται ανασφάλιστοι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 48 εκατομμύρια στις χώρες του ΟΟΣΑ.  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζόμενων 

είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως, καθώς διαμορφώνεται στο 37,3% του συνόλου, ενώ η 

χώρα κατέχει και την πρώτη θέση και στο ποσοστό παράνομων μεταναστών που εργάζονται 

(στο 4,4% του συνόλου) ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (3,2%).  

Όπως επισημαίνει το think tank, μείωση των φορολογικών βαρών θα οδηγούσε στον 

περιορισμό της παραοικονομίας, καθώς θα άνοιγε ένας ενάρετος κύκλος χαμηλών 
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φορολογικών συντελεστών, λιγότερης ανασφάλιστης εργασίας, υψηλότερου φορολογικού 

ήθους και μεγαλύτερων φορολογικών εσόδων. 

.http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1103982/protathlhtria-sthn-paraoikonomia-h-

ellada.html 

 

6.17 Η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή στα χρόνια του Μνημονίου 

Το 2009 όταν η χώρα μας, σύμφωνα με μελέτες του κορυφαίου οικονομολόγου Friedrich 

Schneider, κατοχύρωνε τη «μαύρη πρωτιά» στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών με 

τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή και παραοικονομία. Το 2009 η παραοικονομία στη χώρα μας 

ήταν στο 25% του ΑΕΠ (δηλαδή 65 δισ. ευρώ) και η φοροδιαφυγή στα 20 δισεκατομμύρια. 

Το 2010 η παραοικονομία έπεσε στο 24,5% του ΑΕΠ και το 2012 (στοιχεία ΟΟΣΑ) στο 24%, 

δηλαδή 45 δισ. ευρώ. (Γράφημα 5.1.) 

 

 

Γράφημα 6.2 H παραοικονομία στις χώρες της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/632230/to-elliniko-

trigono-ton-vermoydon-forodiafygi-paraoikonomia-diafthora#ixzz4NuYuVkEL 

 

Το συμπέρασμα είναι ότι το κίνητρο για τη μείωση της παραοικονομίας βρίσκεται στην 

ανάπτυξη και υλοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση  στοχευμένων πολιτικών μέτρων, 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1103982/protathlhtria-sthn-paraoikonomia-h-ellada.html
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1103982/protathlhtria-sthn-paraoikonomia-h-ellada.html
http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/632230/to-elliniko-trigono-ton-vermoydon-forodiafygi-paraoikonomia-diafthora#ixzz4NuYuVkEL
http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/632230/to-elliniko-trigono-ton-vermoydon-forodiafygi-paraoikonomia-diafthora#ixzz4NuYuVkEL
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προκειμένου οι δραστηριότητες της παραοικονομίας να περάσουν στην επίσημη οικονομία 

(ΑΕΠ), με ευεργετικές επιπτώσεις στα δημοσιονομικά έσοδα, μέσω αμέσων (φόρος 

εισοδήματος) και εμμέσων φόρων (ΦΠΑ), για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.  

Δεδομένου ότι η υψηλή φορολογία και η αυξημένη επιβάρυνση των κοινωνικών 

εισφορών είναι οι δύο πιο σημαντικές αιτίες της σχετικά μεγάλης παραοικονομίας στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη η επιλογή του ορθού 

μείγματος των οικονομικών και φορολογικών μέτρων προκειμένου να καταγραφεί στους 

εθνικούς λογαριασμούς η παραοικονομία.  

 

6.18 Μέτρα κατά της παραοικονομίας 

 Επιστροφή του ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, προκειμένου να 

ενισχυθεί το κίνητρο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στην επίσημη οικονομία. 

 Οι επενδύσεις των νοικοκυριών θα πρέπει να εκπίπτουν από τον φόρο. 

 Οι ποινές για την παραοικονομία να εφαρμόζονται μόνο όταν αυτή σχετίζεται με το 

οργανωμένο έγκλημα, π.χ. την πορνεία, ναρκωτικά κλπ. 

Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής 

 Φορολογική αμνηστία. Αν δηλωθούν έσοδα από φοροδιαφυγή να υπάρχει ένα πάγιο 

ποσοστό πληρωτέου φόρου 25%-30%. Μετά από αυτό να ισχύσουν αυστηρές ποινές. 

 Παροχή κινήτρων στους φοροεισπράκτορες με σύστημα ανταπόδοσης. Π.χ. ένα 

ποσοστό των εσόδων που εισπράττονται καθ’ υπέρβαση των τεθέντων στόχων να 

διατίθεται για την αγορά καλύτερου εξοπλισμού για τους ελεγκτές και για την πληρωμή 

bonus. 

 Οι πιθανοί φοροφυγάδες θα μπορούσαν να ειδοποιηθούν από την εφορία στην οποία θα 

αναφέρεται ότι υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής κι ότι αν καταβάλουν ένα ποσοστό 

επί των «ύποπτων κεφαλαίων» δεν θα έχουν «καμία περαιτέρω ενόχληση». 

 Κάθε ελληνικό νοικοκυριό να μπορεί να έχει δικαίωμα έκπτωσης από τη συνολική 

φορολογική του επιβάρυνση ενός ορισμένου ποσού των καταβληθέντων φόρων 

προστιθέμενης αξίας, π.χ. 500 ευρώ από αγορές συνολικού ύψους 7. (αποδείξεις 

λιανικών συναλλαγών κ.λπ.). 

 Οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν ένα σταθερό 

ποσό φόρου από 1.000-5.000 ευρώ ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, εφόσον το ύψος 

του δεν υπερβαίνει τις 30.000 ή τις 50.000 ευρώ και ο κανονικός φορολογικός 

http://www.naftemporiki.gr/k/fpa-%CF%86%CF%80%CE%B1
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συντελεστής να επιβάλλεται μόνο σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 

έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 30.000 ή 50.000 ευρώ. Από τις φορολογικές αρχές να 

ελέγχεται μόνο ο κύκλος εργασιών. 

 

6.19 Ορισμός της διαφθοράς 

Η διαφθορά είναι η με κάθε τρόπο καταχρηστική, παράνομη σχεδίαση και εφαρμογή 

της εξουσίας από δημόσιους λειτουργούς με προσωπικά οφέλη.  

Ο Δείκτης Διαφάνειας, (Corruption Perceptions Index) εκδίδεται κάθε χρόνο από το 

1995 από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International), όπου η κλίμακα 

της διαφθοράς ποικίλλει στα διάφορα κράτη. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της ΕΕ, κανένα 

κράτος δεν είναι εξ ολοκλήρου απαλλαγμένο από τη διαφθορά. Παρά τη σημαντική πρόοδο 

που σημείωσαν ορισμένες χώρες, τα μέτρα κατά της διαφοράς, είναι αποσπασματικά, παρόλη 

την ύπαρξη νόμων, φορέων και διεθνών οργανισμών στα πλαίσια αντιμετώπισής της. 

Σημειώνεται ότι με την απόφαση Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής 

της 28ης Απριλίου 1999 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης 

(OLAF). 

 

Το κόστος της διαφθοράς: Υπολογίζεται ότι η ΕΕ χάνει εξ αιτίας της διαφθοράς 120 

δισ. Ευρώ το χρόνο, που αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ. 

 

6.20 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφθορά 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφθορά στη δημόσια και κατά συνέπεια εν προκειμένω 

στη φορολογική διοίκηση είναι: 

 Η συσσώρευση εξουσιών στις φορολογικές αρχές 

 Η έλλειψη εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών των υπαλλήλων 

 Η αυξανόμενη τάση υπερφορολόγησης και η άρνηση για φορολογική συμμόρφωση 

 Η πολυνομία και πολυπλοκότητα του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου, με 

δυνατότητα σωστής ερμηνείας των νόμων 

 Οι αιφνίδιες αλλαγές που μεταβάλλουν το συνολικό φορολογικό περιβάλλον 

 Η μη ύπαρξη μηχανισμού ουσιαστικής ενημέρωσης του πολίτη, ώστε οι φορολογούμε-

νοι να διαπιστώνουν εύκολα της υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:EL:NOT
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6.21 Οι συνέπειες της διαφθοράς 

 Αρνητική φορολογική συνείδηση 

 Η υπονόμευση της οικονομικής ανάπτυξης  

 Υπονόμευση προσπαθειών  δημοσιονομικής εξυγίανσης  

 Αφαίμαξη πόρων από την πραγματική οικονομία 

 Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην οικονομία  

 Άνιση κατανομή  φορολογικών βαρών 

 Θίγονται ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας  

 

6.22 Μέτρα κατά της διαφθοράς 

 Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε δωροδοκίες ή είναι διεφθαρμένες να μην 

επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για 3-5 χρόνια. 

 Θα πρέπει να υποστηριχθούν και να κινητροδοτηθούν οι πληροφοριοδότες. Στο πλαίσιο 

αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί γι’ αυτούς ένα σύστημα προστασίας. 

 Οι πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς να 

χάνουν αμέσως τα προνόμια, τη θέση και τις συντάξεις τους. 

 Μέτρα συμμόρφωσης, π.χ. όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και στη γερμανική εταιρεία 

Siemens, να ισχύουν και στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε το οικονομικό έγκλημα όπως εντοπίζεται στην Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στις υπεράκτιες εταιρείες, το ξέπλυμα χρήματος, καθώς 

επίσης και στους φορολογικούς παραδείσους. 

 

Το φορολογικό έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και όλα τα οικονομικά εγκλήματα 

μπορούν να ανατρέψουν στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικά συμφέροντα στις 

ανεπτυγμένες  και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορούν επίσης να κλονίσουν την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνήσεις για την ικανότητα συλλογής φόρων, καθώς και 

να  στερήσει από τις κυβερνήσεις τα έσοδα που απαιτούνται για την οικονομική ανάπτυξη. 

Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται όλα σε ένα κλίμα μυστικότητας, ανεπαρκούς, 

χαλαρού και θολού νομικού πλαισίου, με προβλήματα στο συντονισμό και τη συνεργασία 

των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.  Η αντιμετώπιση αυτών των δραστηριοτήτων 

απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο στρατηγική συλλογή πληροφοριών και τη βελτίωση των 

προσπαθειών για την αξιοποίηση του δυναμικού των διαφόρων κυβερνητικών οργανισμών 

προκειμένου να συνεργαστούν για τον εντοπισμό, την αποτροπή και τη δίωξη των 

εγκλημάτων αυτών. 

 

7.1 Οικονομικό έγκλημα και  ΕΕ 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM/2004/0262) «το οργανωμένο οικονομικό 

έγκλημα βλάπτει τους νόμιμους παράγοντες της οικονομίας κι ενισχύει την παραοικονομία, 

με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται η οικονομική ανάπτυξη, οι κρατικοί πόροι και οι 

κοινοτικοί πόροι της ΕΕ. 

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(«ξέπλυμα χρήματος») υπήρξε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επί σειρά ετών, με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

συμβολής στις προσπάθειες για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. 

Με την πρώτη και τη δεύτερη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος καθιερώθηκαν 

σημαντικοί έλεγχοι, οι οποίοι κατατείνουν στη διευκόλυνση της ανίχνευσης περιπτώσεων 

νομιμοποίησης χρημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν καρπό 

εγκληματικής δραστηριότητας.  
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Τα μέτρα εφαρμογής για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου 

οικονομικού εγκλήματος και οι  πολιτικές στήριξης 

 

 Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού 

εγκλήματος. Εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής συνδρομής της ΕΕ με σκοπό να 

βοηθήσουν τρίτες χώρες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.  

 Χρηματοδότηση μέτρων για την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού 

εγκλήματος. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αποτελεί προτεραιότητα 

του συνολικού πλαισίου πολιτικής, καθώς και «το νέο σύνορο της ενοποίησης». 

Μεταξύ των προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας περιλαμβάνεται η απόδοση 

μεγαλύτερης βαρύτητας στις δράσεις πρόληψης της εγκληματικότητας, «ιδίως των νέων 

μορφών και μέσων που μετέρχεται η σοβαρή και οργανωμένη εγκληματικότητα».  

 Η ΕΕ έχει συνάψει πλήθος συμφωνιών με τρίτες χώρες, για τη νομική συνδρομή στον 

τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.  

 Η ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της συνεκτικότητας των κοινοτικών πολιτικών έναντι των 

χρηματοοικονομικών και φορολογικών παραδείσων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για 

την προώθηση ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων στον τομέα των βέλτιστων 

πρακτικών». 

 

7.2 Οι υπεράκτιες εταιρίες και το ξέπλυμα χρήματος 

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία διακρίνεται σε τρία στάδια
12

. 

Σε ότι αφορά την πρώτη φάση, αυτή της «τοποθέτησης», ο ρόλος των εταιρειών 

offshore είναι περιορισμένος. Έχει καταγραφεί μια τεχνική, όπου κάποιος είναι ιδιοκτήτης 

μιας εταιρείας «βιτρίνας» με απόλυτα νόμιμο αντικείμενο (εστιατόριο, κατάστημα πώλησης 

ενδυμάτων κ . λ π . )  και καταθέτει στο λογαριασμό τα νόμιμα κέρδη μαζί με το παράνομο 

χρήμα. 

                                                 

12
 Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Υπουργείο  Οικονομικών. Σώμα Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος. Α Π. 105004/17-7-2000 
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Στη δεύτερη φάση του «στοιβάγματος», όπου σημασία έχει η μεγάλη κινητικότητα του 

χρήματος για να χαθεί ο σύνδεσμος του με την πηγή και τις ρίζες του, έχει καταγραφεί το 

εξής : εκεί που τα κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε μικρά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 

που μεμονωμένα δεν κινούν ανησυχία λόγω χαμηλού μεγέθους, αλλά συνολικά θα 

αποτελούσαν αντικείμενο αναφοράς από τις Τράπεζες, βρίσκει τη θέση της η υπεράκτια 

εταιρεία, οι μετοχές της οποίας αγοράζονται με τα χρήματα αυτά, και η οποία με τη σειρά της 

αναλώνεται σε επενδύσεις στο έδαφος που θέλει να εισάγει το ανακυκλωμένο χρήμα. Στη 

συνέχεια πωλεί και πάλι σε άλλο αγοραστή, αγοράζει εκ νέου και έτσι η οσμή του χρήματος 

χάνεται. Στην τελευταία φάση, όπου το βρώμικο χρήμα μεταλλάσσεται σε «καθαρό» και 

επιχρίεται με τη σκόνη της νομιμότητας, οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμεύουν για να 

προσδώσουν στο βρώμικο χρήμα την ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από μία καθ' όλα 

νόμιμη συναλλαγή, όπως η πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της offshore. 

Σύμφωνα με άρθρο του περιδικού Business στις 20-5-2014 η τράπεζα Credit Suisse 

παραδέχθηκε την ενοχή της στην υποβοήθηση πλούσιων Αμερικανών πελατών της σε 

φοροδιαφυγή και αποδέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

στις αμερικανικές αρχές.  Η επίσης ελβετική UBS είχε συμφωνήσει στην καταβολή 

προστίμου ύψους 780 εκατομμυρίων δολαρίων για ανάλογη υπόθεση το 2009, χωρίς να 

αποδεχθεί την ενοχή της. 

 

Εταιρείες «φαντάσματα» 

Οι εταιρείες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της απορρόφησης των 

κεφαλαίων και του «αποσυσχετισμού» κεφαλαίων και προέλευσης τους. Η ίδρυσή τους 

εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση ενός τοπικού 

εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος. 

Αγνοείται η τύχη περισσοτέρων από 100.000 εταιρείες που ενώ έχουν κλείσει εδώ και χρόνια, 

εντούτοις η διακοπή της δραστηριότητάς τους δεν είναι καταγεγραμμένη πουθενά επίσημα. 

Αυτό αποκαλύπτει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, του 

υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου αναφορικά με τον αριθμό συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων κατά το 2015 

και το πρώτο εξάμηνο του 2016. 

Όπως σημειώνει η Ημερησία, το απίστευτο αυτό φαινόμενο, των εξαφανισμένων 100.000 

εταιρειών, συμβαίνει, καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε το Γενικό Εμπορικό 
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Μητρώο (ΓΕΜΗ), ενώ παράλληλα, όπως λέει και η ίδια η γενική γραμματεία Εμπορίου, οι 

επιχειρήσεις που έκλεισαν είναι εγκλωβισμένες μεταξύ TAXIS και ΓΕΜΗ, προφανώς λόγω 

γραφειοκρατίας και κόστους. 

 

Εταιρείες «βιτρίνες» 

Ο τύπος των εταιρειών αυτών είναι πιο σύνθετος αφού επιδίδονται και σε νόμιμες 

ενέργειες προκειμένου να καλύψουν τις παράνομες. Οι δράστες που προσπαθούν να 

ξεπλύνουν χρήμα, έχουν συνήθως περισσότερες από μία τέτοιες εταιρείες και μεταφέρουν το 

βρώμικο χρήμα από τη μία στην άλλη. 

Tρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούν εταιρείες-

βιτρίνες καταχωρισμένες στις ΗΠΑ για να κρύβουν και να ξεπλένουν τα χρήματά τους, όπως 

επισήμανε υψηλόβαθμος Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος. 

«Για κάθε απειλή που παρακολουθούμε, είτε πρόκειται για ξένους τρομοκράτες, καρτέλ 

διακίνησης ναρκωτικών, καθεστώτα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ή χάκερ, οι ερευνητές 

μας έρχονται αντιμέτωποι με αμερικανικές εταιρείες-βιτρίνες που χρησιμοποιούνται για να 

κρύβονται και να μεταφέρονται χρήματα», έγραψε σε άρθρο του ο Άνταμ Σούμπιν, υφυπουργός 

Οικονομικών των ΗΠΑ αρμόδιος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην εφημερίδα The 

Hill, η οποία καλύπτει εκτενώς θέματα του αμερικανικού Κογκρέσου. 

«Και εκεί τα ίχνη τους χάνονται»,  

 Πολλές αμερικανικές πολιτείες επιτρέπουν να ιδρύονται εταιρείες χωρίς να χρειάζεται να 

αποκαλύπτεται η ταυτότητα του βασικού τους μετόχου, προσφέροντας πλήρη ανωνυμία, η οποία 

αξιοποιείται από διαβόητους λαθρέμπορους όπλων και ναρκωτικών. Εξωχώριες εταιρείες 

καταχωρισμένες στις ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν εξάλλου για να παρακαμφθούν οι αμερικανικές 

κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. «Οι αμερικανικές εταιρείες-βιτρίνες έχουν το θλιβερό προνόμιο να 

προσφέρουν τη μοναδική μέθοδο ξεπλύματος χρήματος η μυστικότητα της οποίας είναι 

εγγυημένη από τις κυβερνητικές υπηρεσίες». 

 Μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής που έγινε γνωστό με την ονομασία «Έγγραφα του 

Παναμά», η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε διάφορα μέτρα για την καταπολέμηση της 

αδιαφάνειας. 

Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και οι θεσμοί είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν αρχεία με 

τις πραγματικές ταυτότητες των βασικών μετόχων εταιρειών οι οποίες καταχωρίζονται στις ΗΠΑ 

πριν να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

Συναλλαγές στο χρηματιστήριο 
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Πολλές συναλλαγές των φυσικών, νομικών προσώπων, ή offshore εταιριών, για να 

νομιμοποιήσουν έσοδα από  παράνομες δραστηριότητες,  χρησιμοποιούν το χρηματιστήριο. 

Τα χρηματιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυμούν να 

διοχετεύσουν παράνομους έσοδα, είναι τα εξής : 

 Αγορά μετοχών εισηγμένων στο Χ Α Α. 

 Αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

 Τοποθετήσεις σε repos  

 Αγορά ομολόγων 

 Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών που πρόκειται να εισαγάγουν τις μετοχές 

τους στο Χ.A.Α 

 Αγορά χρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων. 

 

Οι διαδικασίες για τις παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω 

χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ ), καθώς και από 

εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών (Ε.Λ.Δ.Ε.). Έχει παρατηρηθεί ότι η έρευνα για 

ξέπλυμα χρήματος, δυσχεραίνεται όταν ο επενδυτής και πελάτης της χρηματιστηριακής 

εταιρείας είναι υπεράκτια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο - κάτοικος εξωτερικού και για 

λογαριασμό του ενεργεί θεσμικός επενδυτής. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηματιστηριακή 

εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το πρόσωπο του τελικού επενδυτή. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα συμπεριφοράς ύποπτης για «ξέπλυμα χρήματος» είναι το 

«βραχύβιο» της συναλλαγής, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές σημαντικών ποσών 

για επένδυση, αλλά απλώς για τη νομιμοποίηση, η οποία συντελείται με την πώληση των 

μετοχών, ακόμη και αν με την πώληση αυτή προκύπτουν ζημιές, καθόσον αυτό που 

ενδιαφέρει αυτούς που «ξεπλένουν βρώμικα χρήματα» δεν είναι τα χρηματιστηριακά οφέλη 

αλλά ο «εξαγνισμός» και η επανένταξη τους στους υγιείς οικονομικούς κύκλους. 

 

 

 

 

7.3 Οι χώρες - υπεράκτια κέντρα και οι λόγοι δημιουργίας τους 

Με τον όρο "φορολογικός παράδεισος" ή "φορολογικό καταφύγιο" χαρακτηρίζονται γενικά 

χώρες - κράτη που έχουν θεσπίσει πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις ειδικά για ξένους 
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επενδυτές. Ορισμένα κράτη προκειμένου να προσελκύσουν ξένους επενδυτές, θέσπισαν 

ειδικούς φορολογικούς νόμους σύμφωνα με τους οποίους όποιος ξένος επενδυτής 

δημιουργήσει μια εταιρία με έδρα το έδαφός τους, θα καταβάλει πολύ μειωμένη φορολογία 

έναντι της προβλεπόμενης εκείνης στη χώρα της μόνιμης διαμονής του. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, φυσικά ή ακόμη και νομικά πρόσωπα, καθώς και διεθνείς εταιρίες να 

καταφεύγουν σ' αυτά τα κράτη και να δημιουργούν εταιρίες τις λεγόμενες "Οφ-σορ" εκ του 

αγγλικού όρου Offshore (υπεράκτιες εταιρίες ή "υπερπόντιες εταιρίες) με έδρα αυτούς τους 

«παραδείσους» με απώτερο σκοπό την μικρότερη δυνατή φορολογική τους επιβάρυνση, και 

κατ' επέκταση την απαλλαγή φορολογίας τους από τη χώρα της μόνιμης διαμονής τους. Ο 

όρος offshore σημαίνει μακράν των ακτών, επειδή δημιουργήθηκε στην Αγγλία που είναι μια 

μεγάλη νήσος. O όρος αυτός κατ' επέκταση σημαίνει "εκτός επικράτειας", και με αυτή την 

έννοια κατέληξε διεθνής όρος επιχειρηματικότητας εξωτερικού, και ειδικότερα γι' αυτή που 

δημιουργείται σε "φορολογικό παράδεισο".  

Υπεράκτια εταιρία (αγγλικά: offshore company) ονομάζεται η οικονομική οντότητα 

που θεωρείται πως δημιουργήθηκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, συνήθως βραχυπρόθεσμο 

και δε διαπνέεται από την γενικά παραδεκτή αρχή του συνεχούς της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Συνήθως ο όρος αναφέρεται με σκοπό να υποδειχθούν οι επιχειρήσεις που 

ιδρύονται σε οικονομικά κέντρα με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο φόρων, που συνήθως 

βρίσκονται σε νησιά (όπως τις Νήσους Cayman ή τις Μπαχάμες). Συχνά ο όρος 

χρησιμοποιείται και ως «φορολογικός παράδεισος». Αυτές οι εταιρίες συχνά 

χρησιμοποιούνται προκειμένου ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος να κρύψει συγκεκριμένα 

οικονομικά έσοδα/ κέρδη, για διάφορους λόγους (όπως η ανακύκλωση βρώμικου χρήματος, 

απόκρυψη της ιδιοκτησίας). Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι παράνομη 

η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας, όλες οι πολυεθνικές έχουν offshore εταιρίες δημιουργημένες 

σε χώρες με ηπιότερο φορολογικό καθεστώς, για μια πιο αποδεκτή φορολόγηση των κερδών. 

Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε «μαύρη λίστα» των ελληνικών και ευρωπαϊκών 

φορολογικών υπηρεσιών, και όποιος ανοίγει offshore εταιρία στις χώρες που 

περιλαμβάνονται σ' αυτή τη «μαύρη λίστα», ελέγχεται αναλόγως. Άξιο παρατήρησης είναι, 

ότι δεν βρίσκονται όλα τα κέντρα off-shore σε νησιά, όπως αναφέρεται στην πρώτη ερμηνεία: 

αρκεί να σκεφθεί κανείς την Ελβετία, το Δουβλίνο, και το Delaware των ΗΠΑ. Μπορεί να 

αναφέρεται σε εταιρίες ειδικού σκοπού, θυγατρικές ενός ομίλου, ή ακόμη και συγγενείς 

επιχειρήσεις. 

        Το βασικό αίτιο δημιουργίας των υπεράκτιων κέντρων ή δικαιοδοσιών (jurisdictions) 



 

69 

 

ήταν η ανάγκη οικονομικής επιβίωσης και γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης των 

συγκεκριμένων κρατών. Τα κράτη αυτά είναι συνήθως μικρού μεγέθους, χωρίς σημαντικούς 

οικονομικούς και φυσικούς πόρους, με ελάχιστες δυνατότητες οικονομικής αυτοτέλειας και 

συνήθως βρίσκονται κοντά σε ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο
13

. Έτσι. οι ειδικές 

οικονομικές και άλλες διευκολύνσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, ήταν η μοναδική διέξοδος 

για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 

Ιστορικά, οι υπεράκτιες εταιρίες εμφανίστηκαν αρχικά σε μικρά κράτη, όπως τα νησιά 

της Καραϊβικής, των οποίων η δυναμική οικονομική ανάπτυξη κατέστη αδύνατη λόγω της 

γεωπολιτικής θέσης τους, αλλά και των ειδικών ιστορικών συγκυριών. Τα κράτη αυτά 

επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, σοφά όπως αποδείχτηκε, να υποκαταστήσουν την 

έλλειψη ακόμη και βασικών υποδομών τους με νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικά 

πλαίσια, τα οποία παρείχαν επιχειρηματικές «διευκολύνσεις» και δημιουργούσαν ευνοϊκό 

περιβάλλον για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Έτσι, τα κράτη αυτά κατόρθωσαν να προσελκύουν όλο και περισσότερους αλλοδαπούς 

επιχειρηματίες, λειτουργώντας ως «φορολογικοί παράδεισοι» για την, τυπική έστω, 

εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους. 

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με μία έρευνα του 1998 που δημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα «The Guardian»
14

, πάνω από 6 τρισεκατομμύρια δολάρια Η . Π . Α ,  ήταν 

επενδυμένα σε εξωχώρια οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν όλων των χωρών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Συνήθως οι χώρες - υπεράκτια κέντρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

Μία κατηγορία είναι αυτή των ελάχιστα ανεπτυγμένων κρατών όπου οι παρασχεθείσες 

διευκολύνσεις στόχευαν αποκλειστικά και μόνο στις κάποιες θέσεις εργασίας που θα 

δημιουργούταν και στα ελάχιστα φορολογικά έσοδα που θα εισπραττόταν, επειδή στην 

πραγματικότητα οι χώρες αυτές δεν είχαν υποδομές, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 

σταθερό πολιτικό περιβάλλον. 

Η άλλη κατηγορία είναι αυτή κάποιων μικρών χωρών, με σημαντική όμως οικονομική 

ανάπτυξη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών 

(σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι κ λ π . )  Κλασικό είναι το παράδειγμα της Κύπρου όπου 

μετά την Τουρκική εισβολή του 1974, υπήρξε μία μεγάλη καταστροφή και στους τρεις τομείς 

                                                 

13
 The offshore solution Tern L. Ncal. U.S.A. 2001 

14
« Offshore Corporations - A Brief Introduction» Harvard Business Review 9-799-119. 
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της οικονομίας. Η ιστορική συγκυρία της εποχής «ευνόησε» την Κύπρο με την ανάγκη 

μεταφοράς των τραπεζικών κέντρων από τη Μέση Ανατολή και κυρίως από τον Λίβανο, 

λόγω των μακροχρόνιων πολεμικών επιχειρήσεων που διεξήγοντο στην περιοχή. Σταδιακά 

αναπτύχθηκε ο θεσμός των υπεράκτιων εταιρειών (Κυπριακός Νόμος 37/75) με ιδιαίτερα 

μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, για επιχειρήσεις με διοικητική έδρα την Κύπρο και 

δραστηριότητες αποκλειστικά εκτός του νησιού. Επι πλέον άρχισε να επιστρέφει ένα 

σημαντικό μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου που λόγο του πολέμου αναγκάστηκε να 

εκπατριστεί, πλην όμως ένα σημαντικό κομμάτι αυτού είχε κατορθώσει να αποκτήσει 

εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις επιχειρήσεις στις χώρες υποδοχής και κυρίως στη Μεγάλη 

Βρετανία και την Ελλάδα. 

Ως πρώτο υπεράκτιο κέντρο αναπτύχθηκαν οι Μπαχάμες οι οποίες καθιέρωσαν ένα 

φορολογικό σύστημα δύο επιπέδων Υπήρχε ένα σύνολο νόμων για τους πολίτες της χώρας 

και ένα άλλο για τους αλλοδαπούς. 

 Η ανταπόκριση στα φορολογικά αυτά μέτρα ήταν άμεση από Αμερικανούς και 

Καναδούς, οι οποίοι εκτός από την ευκαιρία που είχαν να προστατεύσουν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία από τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ανακάλυψαν και ένα όμορφο 

τόπο διακοπών, τα νησιά της Καραϊβικής. 

Επειδή όμως η επιτυχία είναι ισχυρό κίνητρο, νέα υπεράκτια κέντρα εμφανίστηκαν 

κοντά στις Η Π Α. και στον Καναδά όπως η Αντίγκουα, το Μπελίζ, οι Βερμούδες, τα 

Βρετανικά νησιά της Παρθένου, οι νήσοι Cayman, τα Turks και Caicos, η Γρενάδα, η Αγία 

Λούκια κ.α.  

Ειδικά όσον αφορά τα νησιά Cayman, το Τζορτζτάουν, η πρωτεύουσα των νησιών, 

είναι σήμερα μετά από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Τόκιο και το Χονγκ Κονγκ η 

μεγαλύτερη διεθνώς τραπεζική αγορά 
15

.Με περισσότερες από 600 τράπεζες και εξήντα 

χιλιάδες offshore εταιρίες, αυτά τα νησιά της δυτικής Καραϊβικής συνθέτουν ένα φορολογικό 

παράδεισο με κεφάλαια που αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και αυξάνονται με 

ρυθμό 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος.Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της 

παγκοσμιοποίησης έλκουν από εκεί την καταγωγή τους. Ξεχωρίζει η χρεοκοπία της τράπεζας 

BBCI, της Enron και της Parmalat, ενώ από τη Τζορτζτάουν αποδεσμεύτηκαν και 140 

εκατομμύρια δολάρια του καθεστώτος Σαντάμ για να μεταφερθούν στην τράπεζα της Νέας 

Υόρκης. 

                                                 

15 Άρθρο της Μαρίας Λίλα στο περιοδικό Έψιλον της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» Κυριακή 10/4/2005  
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Πώς όμως είναι κτισμένος ο φορολογικός παράδεισος των νησιών Cayman, Δεν 

υπάρχουν τέλη και φόροι παρά μόνο για τις αφίξεις επισκεπτών. Δεν υπάρχει φόρος 

εισοδήματος, φόροι κληρονομιάς ή κερδών για τις υπεράκτιες εταιρίες. Υπάρχει μάλιστα 

κυβερνητική δέσμευση προς αυτές ότι δεν θα τους επιβληθεί κανενός είδος φόρος για 

διάστημα τουλάχιστον τριάντα ετών. Συνήθως παρέχεται μια εικοσαετής εγγύηση που 

ανανεώνεται για δέκα χρόνια λίγο πριν τη λήξη της. 

Ορμητήριο πολλών ξένων θεσμικών επενδυτών της Σοφοκλέους, τα νησιά Cayman 

κατέχουν τη δεύτερη θέση μετά τις Η.Π.Α στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ποσοστό 5,082%. Στα νησιά βρίσκονται 

χαρτοφυλάκια τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ελληνικές μετοχές ενώ εταιρείες 

όπως η Hellenic Casinos Company, βασικός μέτοχος της Hyatt, εδρεύουν και κρατούν το 

μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους στα νησιά Cayman. Όπως αναφέρει ο ελληνικής 

καταγωγής εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης για ειδικά θέματα κ. Θεόδωρος 

Μπραβάκης, το ελληνικό ενδιαφέρον στα νησιά Cayman εντοπίζεται στους πλοιοκτήτες από 

την Ελλάδα που επιλέγουν τα νησιά λόγω έλλειψης φόρων. 

Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  χώρες λειτουργούν ως «φορολογικοί παράδεισοι» 

οπως είναι η Ιρλανδία και το δουκάτο του Λουξεμβούργου στο οποίο δημιουργήθηκε η 

Société de Gestion de Patrimoine Familial” (SPF). Με το νόμο της 11ης Μαΐου 2007 

δημιουργήθηκε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για εταιρίες που έχουν ως μοναδικό στόχο 

τη διαχείριση του προσωπικού πλούτου ιδιωτών. Μια τέτοια εταιρία μπορεί λοιπόν να 

θεωρηθεί προέκταση του προσωπικού πλούτου των ιδιωτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η SPF 

είναι μια εταιρία με νομική προσωπικότητα διαφορετική από εκείνη των μετόχων της, η 

ευθύνη ενός επενδυτή/μετόχου περιορίζεται στο ύψος των περιουσιακών στοιχείων που 

εισφέρει αυτός στην εταιρία. 

Η SPF δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, εμπορικό δημοτικό 

φόρο και φόρο ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το εισόδημα που εξασφαλίζει μια SPF υπόκειται 

σε φορολόγηση σε επίπεδο μετόχου στη χώρα διαμονής του. Στόχος του φορολογικού 

καθεστώτος που ισχύει για τις SPF είναι η αποφυγή διπλής φορολόγησης του ιδίου 

εισοδήματος, δηλαδή τόσο σε επίπεδο νομικού προσώπου (της SPF) και σε επίπεδο επενδυτή. 

Η λογική στην οποία στηρίζεται το καθεστώς αυτό είναι ότι η SPF λειτουργεί ως κοινό 

όχημα για τους επενδυτές της χωρίς να εκτελεί η ίδια οικονομικές δραστηριότητες. Ως 

αποτέλεσμα, η διενέργεια επενδύσεων μέσω μιας SPF ή η διενέργεια άμεσων επενδύσεων θα 



 

72 

 

πρέπει να είναι ως επί το πλείστον φορολογικά ουδέτερη. Η διανομή με πρόσθετο επίπεδο 

φορολόγησης στο επίπεδο της SPF επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο.  

Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς 

και αρκετές περιοχές χωρών - μελών της Ένωσης, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της 

πορτογαλικής Μαδέιρα. Όσον αφορά τα παραδοσιακά καταφύγια φοροαποφυγής, όπως είναι 

τα νησιά του «καναλιού» της Μάγχης, προσφέρουν αντί φορολογίας «αντίτιμο 

εγκατάστασης» 300 λιρών τον χρόνο. Σημειώνεται ότι περιοχές όπως η Μαδέιρα ή η 

ελεύθερη εμπορική ζώνη του Δουβλίνου μπορούσαν να διατηρούν το ευνοϊκό καθεστώς τους 

ως το 2011. 

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης βρίσκεται το 

Λιχτενστάιν που επωνομάζεται και «χρηματοκιβώτιο του πλανήτη». Αξίζει να αναφερθεί ότι 

στα 157 τετρ. χλμ. της έκτασης του διαμένουν 35.000 κάτοικοι φιλοξενεί 100.000 εταιρίες 

και 400 διαχειριστές εταιριών. Ποια ονομασία πρέπει να δώσουμε στο Λίχτενσταϊν 

«Μοντέρνο ληστρικό πριγκιπάτο», «Όαση των φοροφυγάδων»;  

Από τότε που γνωστοποιήθηκε ο κατάλογος με φοροδιαφυγή του μεγάλου μάνατζερ, 

πρώτου πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου του ταχυδρομείου της Γερμανίας,, που αργότερα 

γνωστοποιήθηκαν και άλλα ονόματα, βρίσκεται το Λίχτενστάϊν στη γενική υποψία κέντρου 

ταχυδρομικών θυρίδων και ιδρυμάτων. Έτσι ξέσπασε το μεγάλο φορολογικό σκάνδαλο, για 

ηθική αποτυχία των πλουσίων και ισχυρών, για απάτη και φοροδιαφυγή στο Λίχτενσταϊν.  

Το Γιβραλτάρ επίσης αποτελεί μια ιδιάζουσα παράκτια αγορά που εξισορροπεί τα 

πλεονεκτήματα μιας ανεπτυγμένης off-shore αποικίας της Αγγλίας με αυτά της ώριμης 

Ευρωζώνης στην οποία έμμεσα ανήκει. Αποτελώντας τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αξιοποιεί τις νομοθετικές της ρυθμίσεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν που επιτρέπουν 

στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών, 

ελευθερία στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων και εξαίρεση από ευθύνη σε ενδιάμεσους 

παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών Είναι αξιοσημείωτο ότι το Γιβραλτάρ απολαμβάνει εντός 

της Ευρωζώνης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εκμεταλλευόμενο την πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για αμοιβαία αποδοχή των επιμέρους εθνικών νομοθετικών πλαισίων, και τη 

συμφωνία εξαίρεσής του από τον επιβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εντός της EE. 

Το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο στην Λατινική Αμερική είναι ο Παναμάς. Στην χώρα 

δραστηριοποιούνται 140 υπεράκτιες τράπεζες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα 

με τον τοπικό νόμο 32/1027, τα χρήματα που προέρχονται από φοροδιαφυγή που 

πραγματοποιήθηκε σε άλλη χώρα δεν αποτελούν προϊόντα εγκλήματος και κατά συνέπεια δεν 
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διώκεται ο κάτοχος τους. Επί πλέον η Δημοκρατία του Παναμά δεν έχει συνάψει καμία 

φορολογική συνθήκη με οποιοδήποτε κράτος με συνέπεια να μην αποδέχεται αιτήματα άλλων 

χωρών για διερεύνηση κεφαλαίων που προέρχονται από φοροδιαφυγή
16

. Η φορολογία στη 

Δημοκρατία του Παναμά βασίζεται στην αρχή της πηγής εισοδήματος με συνέπεια να μην 

φορολογεί εισοδήματα τα οποία προέρχονται από πηγές εκτός χώρας και κατά συνέπεια οι 

υπεράκτιες εταιρίες να μένουν αφορολόγητες. Η μοναδική φορολογική υποχρέωση είναι ένα 

πάγιο ποσό ετήσιου κυβερνητικού φόρου ύψους 250 USD. Από την ανάλυση των στοιχείων 

των Panama Papers προκύπτει ότι περισσότερες από 500 τράπεζες, θυγατρικές και τα 

υποκαταστήματά τους έχουν συστήσει περίπου 15.600 εταιρείες κέλυφος με την Mossack 

Fonseca. Η συντριπτική πλειοψηφία είχε δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 1990 και μετά. 

Στα εσωτερικά έγγραφα της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας φαίνεται ότι ο βρετανικός 

τραπεζικός κολοσσός HSBC και οι θυγατρικές του «μετρούν» πάνω από 2300 offshore, ενώ η 

UBS περισσότερες από 1100. Άλλες μεγάλες τράπεζες που συναλλάσσονταν με τη Mossack 

Fonseca είναι η Société Générale (979 offshore), η Royal Bank of Canada (378), η 

Commerzbank (92) και η Credit Suisse (1.105).
17

 

 

7.4 Φορολογικοί παράδεισοι ή φορολογικά καταφύγια ως παράδειγμα εκτεταμένης 

φοροαποφυγής / φοροδιαφυγής. 

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α ορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι, ορισμένες κρατικές 

οντότητες οι οποίες «δεν συνεργάζονται επαρκώς στο φορολογικό πεδίο». Στη μαύρη λίστα 

περιλαμβάνονται: η Κόστα Ρίκα, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και η Ουρουγουάη, οι χώρες 

δηλαδή που απέφυγαν να δεσμευθούν ότι θα σεβαστούν τα διεθνή φορολογικά πρότυπα του 

ΟΟΣΑ και να συνεργαστούν με τις εθνικές φορολογικές αρχές άλλων χωρών σε περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής. Τα κράτη που είτε δεν σέβονται τα διεθνή κριτήρια τραπεζικής και 

φορολογικής ασφάλειας είτε έχουν υποσχεθεί ότι θα συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά 

αλλά δεν το έπραξαν έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

                                                 

16
 OMALTD S. Α.. Ε.L Cangrejo, Panama City. Republic of Panama (πληροφορίες μέσω διαδικτύου) 

 

17
 http://www.knmegalexandros.gr/portal/index.php?p=articles&id=87 , https://insidestory.gr/article/panama-

papers-h-eurobank-kai-mystirio-me-tin-offshore-fantasma?token=NR6CEM6W93 

 

http://www.knmegalexandros.gr/portal/index.php?p=articles&id=87
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Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την επομένη της Συνόδου της G20, η οποία εξήγγειλε αυστηρή 

αντιμετώπιση και κυρώσεις για τους «φορολογικούς παραδείσους». Στη «μαύρη» και 

«γκρίζα» λίστα, αντιστοίχως, του Οργανισμού περιλαμβάνονται ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, 

όπως η Ελβετία, η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λιχτενστάιν και το Μονακό, αλλά καμία 

αμερικανική Πολιτεία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στη Γηραιά Ήπειρο για τα 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Η Ελλάδα βρίσκεται στη «λευκή λίστα» των κρατών που 

έχουν «ουσιωδώς» εφαρμόσει τα διεθνή αναγνωρισμένα φορολογικά πρότυπα. Σύμφωνα με 

το διεθνή οργανισμό, Κόστα Ρίκα, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ουρουγουάη είναι οι χώρες οι 

οποίες δεν εμφανίζονται πρόθυμες να «ευθυγραμμιστούν» με τους κανόνες του ΟΟΣΑ. 

Παράλληλα, υπάρχει ειδική λίστα με 38 χώρες -μεταξύ των οποίων το Γιβραλτάρ, το 

Λιχτενστάιν, η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο- οι οποίες έχουν υποσχεθεί ότι θα 

προσαρμοστούν στους κανόνες αλλά ακόμη δεν το έχουν πράξει.  

       Σύμφωνα με τους Μπιτζένη Α. και Βλάχο Β. (2011) υπάρχουν δεκατρείς οικονομίες 

υποδοχής που απορροφούν το 99% του συνολικού αποθέματος των ξένων άμεσων 

επενδύσεων από την Ελλάδα το 2009 και είναι κυρίως μικρές ανοικτές οικονομίες. Πρώτη σε 

υποδοχή ξένων άμεσων επενδύσεων από την Ελλάδα με ποσοστό 28% είναι η Κύπρος και 

ακολουθούν Ολλανδία, Τουρκία και Ρουμανία που συσσωρεύουν συνολικά ποσοστό 40%, 

Σερβία, υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (ΥΧΚ),Βουλγαρία και ΗΠΑ συσσωρεύουν το 

23% και Αλβανία, ΠΓΔΜ, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ (Κίνα)και Αυστρία συσσωρεύοντας 

συνολικά το 8%. Τα βασικά κίνητρα είναι η ελκυστικότητα των οικονομιών υποδοχής, με 

εξαίρεση τις Νήσους Καϋμάν και Μπουβέ που είναι υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα 

(ΥΧΚ), όπου τα κίνητρα είναι φορολογικά. Κατά τον Eriksson F. (2009) οι παράνομες ροές 

κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμώνται σε 641 με 941 δισεκατομμύρια 

δολάρια, κάτι που θεωρείται υπερβολικό αφού ακόμη και η χαμηλότερη εκτίμηση υπερβαίνει 

την καθαρή νόμιμη εισροή στις φτωχές χώρες και αντιστοιχεί περίπου στο δεκαπλάσιο της 

συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας που δίνεται σ' αυτές. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι πλούσιοι 

αποκρύπτουν κεφαλαία σε φορολογικούς παραδείσους που αντιστοιχούν στο ΑΕΠ των ΗΠΑ 

και μόνο το 5% αυτών που διαθέτουν καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους δηλώνουν 

τις καταθέσεις τους. Είναι οι φορολογικοί παράδεισοι μικροσκοπικά κράτη με τεράστια ποσά 

κεφαλαίου που ρέουν μέσα από αυτά. Παγκοσμίως υπάρχουν τριάντα έως εβδομήντα κράτη 

που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι. Παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποιες χώρες που 

παραδοσιακά έχουν υψηλά ποσοστά φορολογικών συντελεστών, να έχουν εισαχθεί ευνοϊκές 

φορολογικές ρυθμίσεις είτε σε ορισμένες περιοχές είτε και μόνιμα ή και για κάποια 
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συγκεκριμένη περίοδο, ή για ορισμένους φορολογούμενους, ή για ορισμένα φορολογητέα 

αντικείμενα. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε ομάδες πίεσης, σε συγκεκριμένες πολιτικές 

προτιμήσεις ή σε ειδικές κυβερνητικές ανάγκες. Δεν υπάρχει κάποιος ακριβής ορισμός του 

φορολογικού παράδεισου. Ως φορολογικός παράδεισος ή «offshore χρηματοοικονομικό 

κέντρο (OFC)» κατά τον ΟΟΣΑ για να χαρακτηριστεί μια χώρα θα πρέπει να φέρει τέσσερα 

χαρακτηριστικά: 

• Πολύ χαμηλό ή καθόλου φόρο στα εισοδήματα κεφαλαίου 

• Έλλειψη διαφάνειας σχετικά με την κυριότητα και έλλειψη αποτελεσματικής εποπτείας 

• Να υπάρχουν νόμοι ή διοικητικές πρακτικές που να αποτελούν εμπόδιο για την 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς με άλλες 

κυβερνήσεις σχετικά με φορολογούμενους που απολαμβάνουν μηδενική ή ασήμαντη 

φορολογία. 

• Να μην υπάρχει καμιά απαίτηση για ουσιαστική δραστηριότητα. 

Στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους η νομοθεσία ευνοεί μόνο τους ξένους 

επενδυτές (υπάρχουν δηλαδή ρήτρες διαφυγής) και δεν υπάρχει ισορροπία στη νομοθεσία 

προς όλους. Με την διαφάνεια εξασφαλίζεται ότι υπάρχει ανοικτή και συνεκτική εφαρμογή 

της φορολογικής νομοθεσίας, ότι οι φορολογούμενοι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και 

ότι είναι διαθέσιμα από τις φορολογικές αρχές, τα στοιχεία εκείνα, που αφορούν τις 

υποχρεώσεις των φορολογουμένων. Ακόμα, ο ΟΟΣΑ ενθαρρύνει τις χώρες να υιοθετήσουν 

την ανταλλαγή πληροφοριών ύστερα από «αίτημα», που σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή μιας 

χώρας μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή μιας άλλης χώρας συγκεκριμένες 

πληροφορίες σχετικά με τους φόρους που καταβάλλονται από τους φορολογουμένους. Σ' 

αυτή την περίπτωση βέβαια εφαρμόζονται κατάλληλες εγγυήσεις για την εξασφάλιση 

επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων των φορολογουμένων και την εμπιστευτικότητα των 

φορολογικών τους υποθέσεων
18

. Η έλλειψη των φόρων ή ο μικρός φόρος βοηθά τους 

υπεράκτιους πελάτες, να κάνουν αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό και είναι επομένως 

ένας σίγουρος τρόπος για πολλαπλασιασμό περιουσιακών τους στοιχείων. Στις περισσότερες 

χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, οι υπεράκτιες εταιρείες καταβάλλουν ένα 

ετήσιο τέλος αδείας στην κυβέρνηση της χώρα δικαιοδοσίας, που είναι συνήθως πολύ 

                                                 

18
 Βλ. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Tax Haven Criteria 
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χαμηλό και ανάλογα με την χώρα μπορεί να καθοριστεί από το εγκεκριμένο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας. 

Φυσικά οι χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι παρεμποδίζουν την 

ανάπτυξη γιατί: 

• θίγουν την κυριαρχία των άλλων χωρών σε μεγάλο βαθμό. 

• βλάπτουν την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

• υπονομεύουν τα εθνικά φορολογικά συστήματα και έτσι αυξάνεται το φορολογικό 

βάρος για τους νόμιμους πολίτες. 

• δεν γίνεται αποτελεσματική κατανομή των πόρων. 

• βλάπτεται σε μεγάλο βαθμό το ιδιωτικό εισόδημα. 

• υπάρχει συγκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως παράνομη εμπορία 

πολύτιμων έργων τέχνης, όπλων, ναρκωτικών, η σωματεμπορία, η τρομοκρατία, η 

δωροδοκία, η κλοπή, η απάτη και άλλα σοβαρά οικονομικά εγκλήματα. Αποτελούν οι 

χώρες αυτές για όσους κάνουν οικονομικά ή άλλα εγκλήματα περιβάλλον κέρδους και 

ασφάλειας. 

• στις αναπτυσσόμενες χώρες αποδυναμώνεται η ποιότητα των θεσμών όπως είναι το 

νομικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση καθώς και η οικονομική ανάπτυξη άρα και η 

δημοκρατία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

• αυξάνουν την άνιση κατανομή των φορολογικών εσόδων. 

Η αρνητική επίδραση αυτών των παραγόντων μάλιστα, μπορεί να γίνει αξεπέραστο 

εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη στις φτωχές χώρες. Επιπλέον η διεθνής οικονομική 

κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007 έχει ενισχυθεί από την ύπαρξη των φορολογικών 

παραδείσων. Οι συναλλαγές με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε φορολογικούς 

παραδείσους αποτελούν έναν πρόσθετο κίνδυνο για τη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά 

εξαιτίας της αδιαφάνειας που υπάρχει σ' αυτές τις χώρες. Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν 

συμβάλει ώστε να υπάρχει ασυμμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ των διαφόρων παικτών 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουν αυξήσει το ασφάλιστρο κινδύνου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά. Επίσης συμβάλλει 

στην αύξηση του κόστους δανεισμού και ασφαλιστικού κινδύνου για όλες τις χώρες. 

Προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια και εισοδήματα που θα έπρεπε να είχαν 

φορολογηθεί σε άλλη χώρα, έχουν «μηδενική» φορολόγηση και με αυτόν τον τρόπο 

υπονομεύουν τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος και τα δημόσια οικονομικά των 

άλλων χωρών, αφού συμβάλλουν στη μείωση των φόρων κεφαλαίου. Αυτό για τις 
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αναπτυσσόμενες χώρες σημαίνει όμως μείωση των εσόδων και υψηλότερους φόρους, μη 

αποτελεσματική κατανομή των πόρων άρα οδηγούν σε επιπρόσθετη παραοικονομία και 

φοροδιαφυγή. Δημιουργείται επιπλέον αθέμιτος ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις, εφόσον τα 

φορολογικά βάρη δημιουργούν επιπλέον κόστος. Προσανατολίζουν τους επιχειρηματίες στην 

αύξηση των κερδών τους, μέσω της φορολογικής αποφυγής και όχι μέσω αποτελεσματικών 

μηχανισμών λειτουργίας. Μπορούν ακόμα να συμβάλουν στην αποδυνάμωση της ποιότητας 

του πολιτικού συστήματος και κατ' επέκταση να οδηγήσουν σε οικονομική και πολιτική 

διαφθορά. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που βλέπουν κάποιες θετικές συνέπειες από την 

ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων: 

• Δημιουργούν ευεργετικό φορολογικό ανταγωνισμό γιατί βοηθούν στο να κρατηθούν οι 

φόροι σε άλλες χώρες σε χαμηλά επίπεδα δηλαδή βοηθούν στο να μην ξεπεράσουν τα 

επιθυμητά επίπεδα για τους ψηφοφόρους. 

• Συμβάλουν στην αύξηση των επενδύσεων στις χώρες με υψηλή φορολογία εφόσον οι 

επενδυτές μπορούν να μεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη από την χώρα με υψηλή 

φορολογία στην χώρα που αποτελεί φορολογικό παράδεισο. 

Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν συνήθως καλή οργάνωση και ο ανταγωνισμός στο 

κεφάλαιο οξύνει τις απαιτήσεις για θεσμική ποιότητα και καλή πολιτική προκειμένου να 

γίνουν ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. Επιπλέον ο ανταγωνισμός για κεφάλαια 

μεταξύ των φορολογικών παραδείσων βοηθά να βελτιώσουν οι χώρες αυτές τις αναπτυξιακές 

προοπτικές τους 
19

. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο 

Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ  ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τους παράγοντες της υψηλής φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, το 

μέγεθός της σύμφωνα με την έρευνα της ΔιαΝΕΟσις, ποιός πληρώνει τελικά τους φόρους 

στην χώρα μας, τις οργανωτικές δυσχέρειες των υπηρεσιών μας, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

καταπολέμησης της και τις μεταρυθμίσεις στα συστήματα λειτουργίας. 
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8.1 Παράγοντες υψηλής φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, 

διαμορφώνουν την τάση για την υψηλή φοροδιαφυγή των αυτοαπασχολούμενων στην 

Ελλάδα.  

Ο πρώτος είναι ότι επαγγέλματα με μεγάλο όγκο «παραστατικών» εσόδων ή δαπανών 

τείνουν να έχουν χαμηλότερη φοροδιαφυγή. Για παράδειγμα, στο λιανικό εμπόριο η 

φοροδιαφυγή είναι μικρότερη σε σχέση με τα ιατρικά επαγγέλματα, καθώς ο γιατρός 

λαμβάνει ελάχιστα παραστατικά για τις αγορές του και μπορεί να μην εκδίδει παραστατικά 

για την παροχή της υπηρεσίας του.  

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών αρχών όσον 

αφορά τις εισπράξεις μετά τη διενέργεια ελέγχων. Ενώ (σύμφωνα με τους ερευνητές) οι 

ελεγκτικές αρχές έχουν επικεντρωθεί σε επαγγελματικές ομάδες υψηλής φοροδιαφυγής, οι 

μέσες εισπράξεις από τους ελέγχους είναι σε αναντιστοιχία με τον πλούτο των ελεγχόμενων. 

Με άλλα λόγια, οι εύποροι φοροφυγάδες έχουν τα μέσα να μην πληρώνουν ακόμη και όταν 

εντοπιστούν από την Εφορία.  

 

Ο τρίτος παράγοντας αφορά την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής κυρίως σε κλάδους που αντιπροσωπεύονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο και 

διαθέτουν ισχυρές επαγγελματικές ενώσεις. 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με την Ernst & Young χαρτογραφεί το 

πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος και 

την φύση του προβλήματος, και διατυπώνει μια σειρά από λύσεις για την αντιμετώπιση του. 

Ο αμερικανός δικαστής Όλιβερ Γουέντελ Χολμς είχε πει πως οι φόροι “είναι το 

αντίτιμο που πληρώνουμε για να ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία”. Σε πρόσφατη έρευνα 

της διαΝΕΟσις οι ερωτηθέντες έδειξαν να συμφωνούν: 91% δήλωσαν πως θεωρούν τη 

φοροδιαφυγή κλοπή. Ταυτόχρονα, όμως, ένα 36% δήλωσε πως ευχαρίστως φοροδιαφεύγει, 

όταν έχει την ευκαιρία, επειδή “το κάνουν όλοι”. 

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει 

να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο οξύ: Σύμφωνα με 

                                                                                                                                                         

19
 Βλ. Government Administration Services Information Management (2009) «Tax havens and 

development», Official Norwegian Reports 2009: 19, Oslo, pp. 15-55  

http://www.dianeosis.org/research/greek_values/
http://www.dianeosis.org/research/greek_values/
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μελέτες η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες 

χώρες, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική κατάστασή 

της. 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με την Ernst & Young, χαρτογραφεί το 

πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος και τη 

φύση του προβλήματος, και διατυπώνει μια σειρά από λύσεις για την αντιμετώπισή του.  

Εδώ θα δούμε συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν. 

 

8.2 Μέγεθος φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

Προφανώς, το ακριβές μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό. Μπορούν 

να γίνουν μόνο εκτιμήσεις, και έχουν γίνει τέτοιες εκτιμήσεις σε μια σειρά από μελέτες που 

μετρούν στοιχεία ενδεικτικά του μεγέθους της, αλλά όχι απευθείας την ίδια. Συγκεντρώσαμε 

τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει για τις διάφορες κατηγορίες φοροδιαφυγής, και προχωρήσαμε 

σε μια σύνθεση που έχει ένα βαθμό αυθαιρεσίας, αλλά δίνει μια τάξη μεγέθους που 

πιθανότατα δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις έρευνες:  

Τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων κυμαίνονται από 

1,9% ως 4,7% του ΑΕΠ ετησίως. 

Από τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ εκτιμάται ότι χάνουμε το 3,5% του ΑΕΠ. 

Απώλειες από το λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και καυσίμων αντιστοιχεί σε περίπου 

0,5% του ΑΕΠ. 

Για τα νομικά πρόσωπα, τα διαφυγόντα κέρδη για τη χώρα από τη φοροδιαφυγή και 

φοροαποφυγή των επιχειρήσεων υπολογίζονται γύρω στο 0,15% του ΑΕΠ. 

Κατά συνέπεια, το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε 

ένα ποσοστό από 6% ως 9% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε €11 και €16 δισ. το χρόνο.Είναι, 

βεβαίως, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σύνθεση της φοροδιαφυγής, δηλαδή το ποιος 

φοροδιαφεύγει και πόσο, και καταρρίπτει αρκετούς μύθους. Συμπέρασμα που τεκμηριώνεται 

κι αν μελετήσουμε το θέμα και ανάποδα. 

 

8.3 Ποιος πληρώνει φόρους στην Ελλάδα; 

Το ελληνικό κράτος έχει κάθε χρόνο έσοδα ύψους περίπου €50 δισ. Αυτά είναι τα έσοδα, με 

αυτά και με τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δάνεια των μνημονίων πρέπει να καλύπτει όλα 

του τα έξοδα για τη λειτουργία του, για την αποπληρωμή δανείων (περίπου €12 δισ. το 

χρόνο), για την πληρωμή συντάξεων (€28 δισ. το χρόνο), για τους μισθούς των δημοσίων 

http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/06/tex_evasion_version_230616_1.pdf
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υπαλλήλων (περίπου €15 δισ. το χρόνο) και, σύμφωνα με τα μνημόνια που έχει υπογράψει με 

τους δανειστές του, από αυτά πρέπει να εξασφαλίσει και σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα 

τα επόμενα χρόνια. (Πηγή: Έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της ελλάδος.) 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2015, το 88% αυτών των εσόδων του 

κεντρικού κράτους (δεν περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττουν τα 

ταμεία) προέρχονται από τη φορολογία, και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των αποκρατικοποιήσεων. Από τα φορολογικά έσοδα, οι άμεσοι 

φόροι φέρνουν περίπου €20 δισ., ενώ οι έμμεσοι (ΦΠΑ, φόροι καυσίμων, καπνών κλπ) 

φέρνουν περίπου €24 δισ. Πηγή: ΟΟΣΑ, EU, DG taxation and custom union, eurostat. 

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε το μέγεθος της φοροδιαφυγής ανά κλάδο στην Ελλάδα. 

Πίνακας 8.1. Φοροδιαφυγή ανά κλάδο στην Ελλάδα 

Κλάδος  Μέσο μη δηλωθέν 

εισόδημα 

Λόγος πραγματικού 

προς δηλωθέν εισόδημα 

Φοροδιαφυγή ανά 

κλάδο 
20

 

Ιατρικά Επαγγέλματα 29.343  2,45  76,38%  

Μηχανολογικά 

Επαγγέλματα 

28.625  2,4  67,69%  

Εκπαίδευση 24.742  2,55  73,37%  

Λογιστικές / 

οικονομικές υπηρεσίες 

24.573  2,22  78,92%  

Πηγή: Δεδομένα από ελληνικές τράπεζες. 

Σε άρθρο της εφημερίδας Ναυτεμπορική στις 21-4-2015 το οποίο αναφέρει στοιχεία-

σοκ για το μέγεθος της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της διαφθοράς στη χώρα μας 

που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του 11ου ετήσιου συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα «Η φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ετήσια απώλεια δημόσιων εσόδων από τη φοροδιαφυγή 

υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ, η παραοικονομία υπερβαίνει τα 41 δισ. ευρώ και η διαφθορά του 

κρατικού μηχανισμού στερεί από την εθνική οικονομία πόρους ύψους 21 δισ. ευρώ. 

                                                 

20
 Η στήλη δείχνει πόσες φορές υψηλότερο είναι το πραγματικό εισόδημα . 
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Στο συνέδριο αποκαλύφθηκε επίσης ότι η χώρα μας θα μπορούσε ήδη να είχε υπογράψει 

συμφωνία με την Ελβετία για τη φορολόγηση των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών στη 

συγκεκριμένη χώρα με όρους άκρως ευνοϊκούς που θα απέδιδαν σημαντικού ύψους 

φορολογικά έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει πράξει! 

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Αυστριακού καθηγητή Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου του Linz, Friedrich Schneider, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 

παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για τα μεγέθη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας 

στη χώρα μας, καθώς επίσης και για τη ζημία που προκαλεί στην εθνική οικονομία η 

διαφθορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Schneider: 

Η φοροδιαφυγή στη χώρα μας προκάλεσε απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 7,2 

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

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

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

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

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

μείωσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 21 δισ. ευρώ 

το 2014. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται, μάλιστα, βελτιωμένα σε σύγκριση με 

αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών για τη χώρα μας. 

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός καθηγητής, το 30% των ελληνικών 

καταθέσεων στην Ελβετία είναι χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνομα κι αν τα κεφάλαια 

αυτά ανέρχονται σε 10-30 δισ. ευρώ τα χρήματα που θα μπορούσε να εισπράξει το ελληνικό 

δημόσιο από μία φορολόγηση με 20%, όπως ήδη έχει κάνει η Αυστρία, θα μπορούσαν να 

είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. 

«Θα έπρεπε αμέσως να υπογραφεί η συμφωνία με την Ελβετία που δηλώνουν έτοιμοι. 

“Είμαστε έτοιμοι”. Ρωτήστε την κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει», κατέληξε ο κ. Schneider.
21

 

Σε ανάλογο άρθρο της Koolnewes το ελληνικό Δημόσιο κινδυνεύει να χάσει οριστικά 

το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε χιλιάδες οικονομικά ισχυρούς Έλληνες 

φορολογούμενους που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης αποκρύπτοντας 

εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ. 

                                                 

21  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/942823/pano-apo-41-dis-euro-i-paraoikonomia-stin-ellada 

 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/942823/pano-apo-41-dis-euro-i-paraoikonomia-stin-ellada
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Οι περισσότερες από τις παραγραφόμενες υποθέσεις προέρχονται, σύμφωνα με τον 

Ελεύθερο Τύπο, από τη λίστα των 65 CD με τα στοιχεία 1,3 εκατ. φορολογουμένων οι οποίοι 

έχουν πραγματοποιήσει καταθέσεις και αναλήψεις άνω των 300.000 ευρώ από τους 

τραπεζικούς τους λογαριασμούς την περίοδο 2002-2012. 

Υπάρχουν επίσης υποθέσεις από τη λίστα Λαγκάρντ και τη λίστα Μπόργιανς στις οποίες οι 

έλεγχοι πρέπει να γίνουν κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Υπάρχουν όμως και πολλές 

άλλες υποθέσεις κυρίως επιχειρήσεων που εκκρεμούν για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες 

χωρίς να έχουν προηγηθεί εισαγγελικές παραγγελίες. 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι σχεδόν βέβαιη πλέον η απώλεια σημαντικού ύψους 

δημοσίων εσόδων από την παραγραφή υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής είναι: 

1. Η μη επαρκής στελέχωση των αρμοδίων φοροελεγκτικών υπηρεσιών. 

2. Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν προχώρησε εγκαίρως στη 

μείζονος σημασίας διαδικασία της «προτεραιοποίησης» των πιο σημαντικών φορολογικών 

υποθέσεων. Η διαδικασία της «προτεραιοποίησης» είχε προετοιμαστεί ήδη από τις αρχές του 

2016. Ομως η σχετική απόφαση δεν υπεγράφη άμεσα, ώστε η διαδικασία της διενέργειας των 

ελέγχων να ξεκινήσει από νωρίς μέσα στο 2016. Η απόφαση για την «προτεραιοποίηση» των 

ελεγκτέων υποθέσεων υπογράφηκε και εκδόθηκε τον Αύγουστο, με καθυστέρηση 8 μηνών! 

Το αποτέλεσμα ήταν οι λίστες των «προτεραιοποιημένων» υποθέσεων να χρεωθούν στους 

αρμόδιους ελεγκτές πολύ αργά, τον Σεπτέμβριο, δηλαδή τρεις μήνες πριν πολλές από τις 

υποθέσεις αυτές παραγραφούν! Πολλοί ελεγκτές διαμαρτύρονται πλέον έντονα, 

επισημαίνοντας ότι εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης της χρέωσής τους με τις 

«προτεραιοποιημένες» υποθέσεις, είτε αυτές που χειρίζονται ήδη είτε οι 

«προτεραιοποιημένες» είτε όλες μαζί, θα παραγραφούν και οι ίδιοι – χωρίς να φταίνε – θα 

βρεθούν αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις! Είναι δηλαδή πιθανόν να 

διωχθούν αδίκως! 

3. Το γεγονός ότι το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

έχει μείνει «ακέφαλο» για πάνω από έναν μήνα μετά την ξαφνική αποπομπή του διευθυντή 

από τη θέση του, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στην συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του και ο 

υποδιευθυντής της υπηρεσίας, ο οποίος εκτελούσε εκτάκτως χρέη αναπληρωτή διευθυντή, 

καθώς διαπίστωσε ότι είναι αδύνατο να γλιτώσουν την παραγραφή πάρα πολλές υποθέσεις!
22

  

                                                 

22
 http://www.koolnews.gr/oikonomia/154356-se-dyo-mines-ligoyn-oi-listes-mporgians-kai-lagkarnt-dimosio-

kindyneyei-na-hase 

http://www.koolnews.gr/oikonomia/154356-se-dyo-mines-ligoyn-oi-listes-mporgians-kai-lagkarnt-dimosio-kindyneyei-na-hase
http://www.koolnews.gr/oikonomia/154356-se-dyo-mines-ligoyn-oi-listes-mporgians-kai-lagkarnt-dimosio-kindyneyei-na-hase
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8.4 Οργανωτικές Δυσχέρειες των Υπηρεσιών 

Σύμφωνα με την  Επιτροπή, η οποία συστήθηκε εντός του 2011, με αντικείμενο την υποβολή 

πρότασης για την αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, έγιναν οι ακόλουθες μεταρυθμίσεις. 

 

Πληροφοριακό Σύστημα – από το TAXIS στο Νέο TAXIS και στο ELENXIS 

Το πληροφοριακό σύστημα TAXIS σχεδιάστηκε το 1995 σε μια περίοδο που οι 

υποδομές δικτύων  και  επικοινωνιών δεν είχαν αναπτυχθεί και για την αντιμετώπισή τους 

επελέγη το TAXIS το οποίο  θα ελαχιστοποιούσε τα προβλήματα. Η δομή αυτή έδινε τοπική 

αυτοδυναμία με την εγκατάσταση σε κάθε ΔOY ενός υπολογιστή (server) με τοπική βάση 

δεδομένων που περιλάμβανε όλους τους φορολογούμενούς της  και ασύγχρονα ενημέρωνε 

την κεντρική βάση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 

Οι υπολογιστές (servers) των ΔΟΥ που εγκαταστήθηκαν το 1996, είχαν εξαντλήσει τις 

δυνατότητές τους μέσα στην επόμενη δεκαετία 

Από το 2005 είχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη του Νέου TAXIS, το οποίο και 

εγκαταστήθηκε στις ΔΟΥ μόλις το 2012 και είναι ένα κεντροποιημένο σύστημα χωρίς 

τοπικούς υπολογιστές (servers) στις ΔΟΥ.  

 

 

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από το 

οικονομικό έτος 2012 γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για τους επιτηδευματίες  και  από το 

οικονομικό έτος 2013 το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων  υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

Όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται στην έκδοση κλειδαρίθμου με αίτηση εγγραφής στο 

taxisnet www.gsis.gr για την απόκτηση username και password, και στην συνέχεια την 

έκδοση του κλειδαρίθμου από τις ΔΟΥ για  να ενέργοποίησουν τον προσωπικό τους 

λογαριασμό. 

 

Προβλήματα – Δυσχέρειες στην αναδιάρθρωση των ΔΟΥ 

                                                                                                                                                         

 

http://www.gsis.gr/
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Τα συμπεράσματα που προκύπτουν σχετικά με τις στρεβλώσεις στην αναδιάρθρωση του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις σύστασης των ΔΟΥ της 

περιφέρειας έγιναν χωρίς συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Γνώμονας δεν υπήρξε η 

αποδοτικότερη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αλλά περισσότερο η 

εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων και πιέσεων τοπικών παραγόντων.  

O θεσμός π.χ. του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, (ΓΕΔΔ) εισήχθη στη 

χώρα μας με σκοπό την διασφάλση της ομαλής αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών της οργάνων, και 

τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοικίας. 

Με το ΦΕΚ Α΄94 του Ν.4389/2016 άρθρα 1-43  συστήθηκε η ανεξάρτητη αρχή 

δημοσίων εσόδων με σκοπό: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».  

Στο αρχικό κείμενο έχουν επέλθει μεταβολές. Το Κωδικοποιημένο αρχείο, εκδόθηκε σε 

επικαιροποιημένο και ενοποιημένο κείμενο, την 04.10.2016 με ενσωματωμένες τις 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Τελευταία ενημέρωση με τις διατάξεις του  Ν.4425/2016 - 

ΦΕΚ 185/Α/30-9-2016 

 

Σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων» 

Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» με 

αποστολή τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων 

που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των 

εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, στη διαφθορά, διαπλοκή και άλλα σοβαρά 

πειθαρχικά αδικήματα και εγκλήματα, καθώς και την εξιχνίαση και δίωξη αυτών, σε 

συνεργασία με τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. 

 

Παθητική δωροδοκία 

Θεσπίζεται ως κακούργημα το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλου του 

άρθρου 235 του πονικου κώδικα (Π.Κ.) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 

χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. 

Αν ο υπάιτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα ή κατα 

συνήθεια ή το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα 

ετών και χρηματική ποινή 10.000 έως 100.000 ευρώ. 

 

https://www.e-nomothesia.gr/energeia/nomos-4425-2016.html
https://www.e-nomothesia.gr/energeia/nomos-4425-2016.html
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Διαχειριστικοί έλεγχοι 

 

Διαχειριστικοί κυλιόμενοι έλεγχοι σε όλες τις Δ.Ο.Υ από μικτά συνεργεία ώστε να 

ελεγχθούν εκτεταμένα και αιφνιδιαστικά όλες οι Δ.Ο.Υ τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο 

εκτός από τους συνήθεις που γίνονται από τον εποπτεύοντα επιθεωρητή. 

 

Η διοίκηση των υποδομών 

Οι εφαρμογές ΤΠΕ (χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας) και 

η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εντός της δημόσιας διοίκησης είναι πολύ περιορισμένες για να 

αποδώσουν τα μέγιστα αποτελέσματα. 

Η τρέχουσα κατάσταση των υποδομών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) των υπουργείων δεν διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 

συνεργασία μεταξύ των υπουργείων. Η έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD PUBLIC GOVERNANCE 

REVIEWS GREECE) καταδεικνύει την ανεπάρκεια των συστημάτων ΤΠΕ είτε λόγω 

εξοπλισμού είτε λόγω εφαρμογών, αλλά κυρίως ένα κοινό όραμα για γνώση και ανταλλαγή 

στοιχείων μεταξύ των υπουργείων, αλλά πολλές φορές και εντός του ίδιου υπουργείου, με 

σκοπό την ανάπτυξη μιας κουλτούρας επαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών, διοίκησης της 

γνώσης και συστημάτων λήψης αποφάσεων μαζί με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών του 

δημόσιου τομέα. 

 

 

 

Ανθρώπινο δυναμικό 

 

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα από τα ζητούμενα ενός σύγχρονου 

και ευέλικτου φοροεισπρακτικού μηχανισμού, λόγω της πολυπλοκότητας του φορολογικού 

συστήματος. Η ανισοκατανομή σε σχέση με τη βαρύτητα του λειτουργιών στις υπηρεσίες 

βάσης (Δ.Ο.Υ.) αποτελεί το κυρίαρχο, αλλά και το μείζον για τη σωστή λειτουργία αυτών. 

Ακολούθως εμφανίζεται η κατανομή των υπαλλήλων στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπου 

παρατηρείται ότι η Ελλάδα εμφανίζει σε υψηλά ποσοστά υπαλλήλους με ανώτατη 

εκπαίδευση (61% πτυχιούχοι ΑΕΙ), πλην όμως αξιοποίησή τους σε εκλεκτικό έργο 

περιορίζεται στο  26,6% επι συνόλω υπαλλήλων. 
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8.5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 2011-2013 

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 2011-2013», το οποίο  

περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων κατά της φοροδιαφυγής, εισηγήσεις για θεσμικές αλλαγές και 

μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών 

και διωκτικών αρχών. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο παρατίθεται συνοπτικά  στην παρούσα 

ενότητα ακολούθως,  βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ένα μέρος αυτού ήδη υλοποιείται, μέσα 

από το κάτωθι νομοθετικό πλαίσιο: 

 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3888/2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής 

και άλλες διατάξεις  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 

ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015  

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002/2012 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική 

εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

 

8.6 Μεταρρυθμίσεις σε Συστήματα και Λειτουργίες 

Εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος – από το TAXIS στο Νέο TAXIS και στο 

ELENXIS. 

Στη διαρκή μάχη κατά της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής η συμβολή της 

υλικοτεχνικής υποδομής και των εφαρμογών της είναι αναγκαία και καταλυτική.  

Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της φοροδιαφυγής 2011-2013 

η ΓΓΠΣ αναβαθμίζεται με τη λειτουργία του Νέου TAXISnet και του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS, αναβαθμίζοντας σε 

σημαντικό βαθμό τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

Με βάση την ήδη υπάρχουσα υποδομή σε συστήματα και λειτουργίες, καθώς και το 

γεγονός ότι ένα μέρος αυτών αξιοποιείται αποσπασματικά τόσο από εσωτερικούς όσο και 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
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από εξωτερικούς χρήστες (υποβολή δηλώσεων από λογιστές και φορολογούμενους φυσικά 

πρόσωπα), στο νέο καινοτόμο περιβάλλον προτείνεται  η μετάβαση στις ακόλουθες 

λειτουργίες: 

 Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και δυνατότητα διαβαθμισμένης λειτουργίας των 

εφαρμογών από όλους τους χρήστες 

 Δυνατότητα από πιστοποιημένους εξωτερικούς χρήστες (λογιστές), για διεκπεραίωση 

υποθέσεων 

 Δυνατότητα από πιστοποιημένους εξωτερικούς χρήστες (λογιστές), για υποβολή όλων 

των δηλώσεων εμπρόθεσμων - εκπρόθεσμων και τροποποιητικών για όλες τις 

φορολογίες (Εισόδημα Φ.Π. & Ν.Π., ΦΠΑ, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων 

άρθρου 20 ΚΒΣ κλπ) 

 Σε συνεργασία με τις τράπεζες μεταφορά όλων των συναλλαγών σ’ αυτές με 

ηλεκτρονικές πληρωμές 

 Πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών ΕLENXIS με πλήρη αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του TAXIS και 

του νέου TAXISnet, ώστε να υποστηρίζεται η αντικειμενική, αυτοματοποιημένη και 

αξιόπιστη ανάλυση κινδύνου φοροδιαφυγής, η άμεση και στοχευμένη επιλογή 

υποθέσεων προς έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο. 

 Πλήρης και απρόσκοπτη μηχανογραφική  υποστήριξη τόσο του ελεγκτικού δυναμικού 

των Δ.Ο.Υ., του ΣΔΟΕ, των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. & Μεγάλων Υποθέσεων), 

όσο και των ομάδων έργου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων στο νέο οργανόγραμμα 

του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ελεγκτικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών 

διασταυρώσεων. 

 Μεταφορά των αρχείων (dossiers) των φορολογούμενων από το ένα τμήμα στο άλλο, 

χωρίς καθυστέρηση με ψηφιακές υπογραφές από τον ελεγκτή στον προϊστάμενο και 

από εκεί στον διευθυντή.  

 Μεταφορά φακέλων χαρακτηρισμένων ως μεγάλης επικινδυνότητας και σκαναρισμένες 

(σε ηλεκτρονική μορφή) όλες οι δηλώσεις των φορολογούμενων, είτε πρόκειται για 

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

εταιρειών. Έτσι, στο συγκεκριμένο σύστημα μπορούν να ελεγχθούν τα πάντα από ένα 

μόνο πεδίο, απλά πληκτρολογώντας το ΑΦΜ του ελεγχόμενου.  

 Διευκόλυνση και επιτάχυνση του ελέγχου, μέσω του συστήματος αξιολόγησης ρίσκου 

φοροδιαφυγής με τη χρήση  προεπιλεγμένων κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο οι 
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κατηγορίες των επαγγελματιών και οι δραστηριότητές τους ταξινομούνται σε 

κατηγορίες βάσει της πιθανότητας φοροδιαφυγής, κατά τα πρότυπα του γαλλικού 

πληροφοριακού συστήματος. 

 Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου περι τραπεζικού απορρήτου, για άμεση και 

τεκμηριωμένη επι ύποπτων υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, on-line σύνδεση των 

ελεγκτικών υπηρεσιών με  τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τελωνεία, νομαρχίες 

και άλλες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης για συλλογή και διασταύρωση 

πληροφοριών (ύψος των καταθέσεων, την χρήση πιστωτικών καρτών, την έκδοση 

ακάλυπτων επιταγών, την εκταμίευση δανείων, το ξέπλυμα χρήματος των 

φορολογούμενων)  για την εξακρίβωση της πραγματικής τους φορολογικής βάσης. 

 Χρονοδιάγραμμα ms πλήρους μηχανογράφησης των φορολογικών υπηρεσιών, με στόχο 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλες οι διαδικασίες και όλες οι θέσεις εργασίας, να 

έχουν μηχανογραφηθεί.  

 Δημιουργία Βιβλιοθήκης Προτύπων Υποθέσεων, για μελλοντική χρήση από όλο το 

online συνδεδεμένο ελεγκτικό δυναμικό του υπουργείου.  

 Κοινή Διαχείριση της πληροφορίας για όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου  

Οικονομικών ( Τελωνεία, Φορολογικές, ΣΔΟΕ & Οικονομική Επιθεώρηση), σε μια 

Κοινή Βάση Γνώσης πληροφοριών.  

 Κοινή Διαχείριση της πληροφορίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, από άλλους φορείς 

δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή κοινοτικούς, ή βάσεις δεδομένων ή πληροφοριακά 

συστήματα των φορέων αυτών. 

Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με τη δημιουργία ενός μητρώου ελεγκτών, το 

οποίο θα συμβάλλει στην καταγραφή και την αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων που 

διαθέτει το ελεγκτικό δυναμικό της Υπηρεσίας.  

 

8.7 Νομοθετική μεταρρύθμιση 

Νομοπαρασκευαστική διαδικασία του φορολογικού πλαισίου 

Η διαδικασία χάραξης φορολογικής  πολιτικής και η νομοπαρασκευαστική διαδικασία δεν 

έχουν συνοχή στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας μας. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη μιας κοινής συλλογικής προσέγγισης, σχετικά με 

την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και κανονισμών. Η απουσία κοινών αρχών και 

διαδικασιών σχετικά με την ευθύνη της νομοθέτησης, ενισχύει μία  ασυντόνιστη, 
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αποσπασματική και κατακερματισμένη αντίληψη και πορεία στην ανάπτυξη πολιτικών, όπου 

απουσιάζει η ελάχιστα απαιτούμενη  συνεργασία και η αναφορά για ενοποιημένη ή συνολική 

προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών προς το εθνικό συμφέρον της 

Ελλάδας.  

Η εν λόγω δυσλειτουργία υφίσταται τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών όσο και 

στη συνεργασία του με άλλα υπουργεία, όπου το κάθε υπουργείο επικεντρώνεται στην 

προώθηση των εργασιών σε δικές του προτεραιότητες, αποσπασματικά  και απομακρυσμένο 

από ένα ευρύτερο πρόγραμμα με κεντρικό σχεδιασμό και όραμα. 

 

 

Κανόνες για  καλύτερη νομοθέτηση 

Μέσα στο νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε θα πρέπει να 

οριοθετηθούν οι αρχές της καλύτερης φορολογικής νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αναγκαιότητας, καταλληλότητας, αναλογικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

της νομοθέτησης. 

 

Απλοποίηση της νομοθεσίας και εξορθολογισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 

Βασική προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

φορολογικής πολιτικής είναι η απλούστευση της νομοθεσίας και η δημιουργία ενός ευέλικτου 

και ορθολογικού ρυθμιστικού πλαισίου, άμεσα εφαρμόσιμου, με ταυτόχρονο περιορισμό των 

ερμηνευτικών εγκυκλίων. Για παράδειγμα, φόροι που συνεπάγονται υψηλό κόστος 

βεβαίωσης και είσπραξης αλλά αποφέρουν χαμηλά έσοδα θα πρέπει να επανεξεταστούν, 

όπως έγινε με τους περίπου 1.600 φόρους υπέρ τρίτων που υπήρχαν στο παρελθόν, των 

οποίων το διοικητικό κόστος ήταν δυσανάλογα μεγάλο (της τάξεως του 40%) σε σύγκριση με 

τα αντίστοιχα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα. Ταυτόχρονα, μεγάλης σημασίας είναι η 

επανεξέταση των  φοροαπαλλαγών που ισχύουν, καθώς και η αναθεώρηση της μεθοδολογίας 

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Π.χ. για τα επαγγέλματα με υψηλή ετήσια 

διακύμανση εισοδήματος όπως οι καλλιτέχνες, οι αθλητές ή οι χρηματιστές, τα οποία επί του 

παρόντος υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα φορολόγησης, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η 

τεχνική του εισοδηματικού μέσου όρου και η ένταξή τους στα κλιμάκια φορολογίας. 

Είναι εύλογο ότι η ύπαρξη πολλαπλών συστημάτων φορολογίας και η συνεχής 

αναθεώρηση των σχετικών διατάξεών τους δημιουργούν de facto σύγχυση και αυξάνουν τις 

πιθανότητες εξαιρέσεων, ειδικών ρυθμίσεων, παρατυπιών και παραλείψεων κατά την 
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εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Επιπλέον, η ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των 

φορολογικών αρχών και της δικαιοσύνης, η εξαιρετικά χρονοβόρα  διαδικασία επίλυσης των 

φορολογικών διαφορών (η οποία συχνά φθάνει τα δέκα έτη) και οι ήπιες και συχνά εύκολα 

εξαγοράσιμες ποινές δημιουργούν ένα αντικίνητρο για φορολογική συμμόρφωση, 

εντείνοντας το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου (moral hazard) στη συμπεριφορά των 

φορολογουμένων. Συνεπώς, η ενδυνάμωση του ποινικού σκέλους της διαδικασίας με 

επίσπευση της εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων και αυστηρότερες και άμεσα 

αποδιδόμενες ποινικές κυρώσεις αναδεικνύεται σε προτεραιότητα οποιασδήποτε στρατηγικής 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

 

Συνολική μελέτη της ισχύουσας φορολογικής πολιτικής με αναλογιστικές μελέτες για 

αποτελεσματικότητα - κόστος βεβαίωσης και είσπραξης) 

Η εν λόγω διπλωματική εργασία δεν αφορά όλο το φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο. Με 

βάση αυτή τη μελέτη πρέπει από μηδενική βάση να καταρτισθεί ένα εθνικό κωδικοποιημένο 

φορολογικό πλαίσιο, απλό, σύγχρονο, σταθερό, διάφανο, αξιόπιστο, κοινωνικά δίκαιο, 

αποτελεσματικό και πάνω από όλα άμεσα εφαρμόσιμο και αντάξιο των δύσκολων 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που βιώνει η ελλάδα της κρίσης και οι Έλληνες 

φορολογούμενοι πολίτες. 

 

 

 

Αλλαγή Φορολογικής Βάσης 

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

στην ενίσχυση της ανάκαμψης της απασχόλησης και παράλληλα να συμβάλουν στη 

δημοσιονομική εξυγίανση, στο μέτρο που ο τρόπος εφαρμογής τους ευνοεί την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων. Αναφέρονται ως παράδειγμα η κατάργηση των φορολογικών δαπανών 

και η μετάθεση της φορολογικής επιβάρυνσης προς εκείνες τις φορολογικές βάσεις που είναι 

λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως οι φόροι επί των ακινήτων. 

Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το μοντέλο της  εχθρότητας προς τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, με τις δυσβάσταχτες τακτικές και έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, σε ένα 

αρνητικά ανταγωνιστικό  επιχειρηματικό πλαίσιο σε σχέση με επιχειρήσεις γειτονικών χωρών 

εντός ΕΕ (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος). Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της βελτίωσης του 

επιχειρείν στην Ελλάδα δεν πρέπει να εστιάσει μόνο στους φορολογικούς συντελεστές. 
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Η μείωση του φορολογικού συντελεστή και γενικότερα οι φορολογικές διευκολύνσεις 

προς τις επιχειρήσεις δεν προτείνονται ως μέτρα μείωσης της συνεισφοράς του 

επιχειρηματικού κόσμου, αλλά αντίθετα  θα οδηγούσαν σε ανάκαμψη της 

επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από τη 

φορολόγηση των επιχειρήσεων. 

 

 

Εξορθολογισμός του Κώδικα Ποινών (Ν.4174/2013) 

Εγκατάλειψη της τιμωρητικής λογικής των προστίμων, προσαυξήσεων και ποινών και 

την  εκλογίκευση τους. 

Συμπερασματικά θα πρέπει οι όποιες αναγκαίες νομοθετικές φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί την 

υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού και να νομοθετούνται πριν της κατάθεσή του, 

ώστε να μην υπάρχει το στοιχείο της αναδρομικότητας και του αιφνιδιασμού των πολιτών, 

αλλά αντίθετα με ενημερωμένους, συνύπευθυνους και συμμέτοχους πολίτες να υλοποιούνται 

οι προϋπολογισμοί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε 

Οι έλεγχοι της ΓΓΔΕ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

Προληπτικοί Έλεγχοι (επιτόπιοι – ξαφνικοί έλεγχοι) 

Μερικοί Έλεγχοι (συγκεκριμένοι φορολογία για συγκεκριμένο χρονκό διάστημα) 

Πλήρης Έλεγχοι (όλες οι φορολογίες για συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε 

Αποτελέσματα ελέγχων για το διάστημα 17.08.2015-23.08.2015. Οι έλεγχοι των υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε και Σ.Δ.Ο.Ε.) σε τουριστικές και άλλες περιοχές. Με 

βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για ελέγχους του Υπουργείου, που ενισχύεται και 

προσαρμόζεται καθημερινά, στο διάστημα αυτό διεξήχθησαν 5.609 έλεγχοι σε 5.565 

επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 1.068. Στους ελέγχους συμμετείχαν 1.647 

ελεγκτές.  

 

 Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10.8.2015 ΕΩΣ 16.8.2015  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δ.Ο.Υ. -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΣΩΜΑ 

ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛ

ΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚ

ΑΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕ

ΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚ

Ο-ΤΗΤΑΣ  

10/8/2015  583  186  581  105  214  18,07%  

11/8/2015  811  258  804  160  307  19,90%  

12/8/2015  980  277  974  199  434  20,43%  

13/8/2015  1.005  304  995  188  507  18,89%  

14/8/2015  719  236  718  151  387  21,03%  

15/8/2015  329  114  327  84  232  25,69%  

16/8/2015  633  196  632  140  318  22,15%  

ΣΥΝΟΛΑ  5.060  1.571  5.031  1.027  2.399  20,41%  

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ 
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 27.7.2015 ΕΩΣ 16.8.2015  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δ.Ο.Υ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ –  

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛ

ΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΧΘΗΚ

ΑΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕ

ΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ  

27.7.2015-

2.8.2015  

5.316  1.554  5.264  1.089  5.343  20,69%  

3.8.2015-  

9.8.2015  

6.018  1.813  5.968  1.194  5.820  20,01%  

10.8.2015-  

16.8.2015  

5.060  1.571  5.031  1.027  2.399  20,41%  

ΣΥΝΟΛΑ  16.394  4.938  16.263  3.310  13.562  20,35%  

 

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε  

 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της σχέδιο 

για ενίσχυση και εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, ιδίως στις τουριστικές περιοχές 

λόγω θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ανακοινώνει τα 

συνοπτικά αποτελέσματα των μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις 

Υπηρεσίες της (Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) την εβδομάδα από 10.08.2015 έως 16.08.2015. 

ΕΛΕΓΧΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  

Δ.Ο.Υ.  3.033  3.004  430  430  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε  492  492  180  709  

ΣΥΝΟΛΑ  3.525  3.496  610  1.139  

  

 Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διεξήχθησαν 3.525 μερικοί επιτόπιοι 

έλεγχοι από συνεργεία των Δ.Ο.Υ και της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων 

Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε 3.496 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Στους ελέγχους αυτούς, 

που πραγματοποιηθήκαν καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, συμμετείχαν συνολικά 

996 υπάλληλοι. και διαπιστώθηκαν σε 610 επιχειρήσεις συνολικά 1.139 παραβάσεις. 

  

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
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Από τις Δ.Ο.Υ της χώρας πραγματοποιήθηκαν 3.033 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 3.004 

επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 430. Στους ελέγχους αυτούς συμμετείχαν 

834 υπάλληλοι. Οι έλεγχοι και αυτή την εβδομάδα επικεντρώθηκαν κυρίως στους κλάδους 

εστίασης (1.839 έλεγχοι), διασκέδασης και τουρισμού, καθώς και εμπορίας. 

  

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  1.839  267  

ΕΜΠΟΡΙΑ  710   94  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

148  15  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ  

147  30  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  30  6  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΕΣ  159  18  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.033  430  

 

Από τις 430 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, το 96% (δηλαδή 413 παραβάσεις) αφορούσαν 

την μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων, ενώ μεγαλύτερη παραβατικότητα 

διαπιστώθηκε στους ελέγχους που διεξήχθησαν κατά τις βραδινές ώρες. 

   

 Γράφιμα 9.1.                                      Γράφιμα 9.2. 

 Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν δέκα (10) Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές από 

εννέα (9) επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο της εστίασης. Από αυτές οι 

πέντε(5) κατασχέθηκαν στην Κρήτη προκειμένου να ελέγχει η εγκυρότητα του λογισμικού 

τους. 
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ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.  

 Από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε πραγματοποιήθηκα 492 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες 

επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν σε 180 επιχειρήσεις συνολικά 709 παραβάσεις, που αφορούν 

κυρίως τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Στους ελέγχους συμμετείχαν 162 υπάλληλοι 

της μονάδας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  

492  162  492  180  709  

 

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι έλαβαν χώρα τόσο σε τουριστικές περιοχές της Αττικής, 

αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όλης της επικράτειας όπως, η Σαντορίνη, 

η Ίος, η Σίφνος, η Μήλος, η Κως, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Κέρκυρα, οι Παξοί, τα 

Κύθηρα, η Χαλκιδική, κ.λ.π.  

Η παραβατικότητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κυμάνθηκε σε υψηλά 

επίπεδα, περίπου του 45%.  

Ο κύριος όγκος των ελεγχθεισών επιχειρήσεων, σε ποσοστό άνω του 80%, 

δραστηριοποιείται στην εστίαση και στον τουρισμό, ενώ διενεργήθηκε έλεγχος και σε δύο 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες) χωρίς να διαπιστωθούν παραβάσεις.  

Από έλεγχους που διεξήχθησαν σε δύο (2) τουριστικά λεωφορεία που μετέφεραν 

λουόμενους καταλογίστηκαν πενήντα οκτώ (58) παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων εσόδου. 

 

 

 

 

 

 

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ  

 Από το Σ.Δ.Ο.Ε., την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 1.535 

μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και συμμετείχαν 575 υπάλληλοι του 

Σώματος.  
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 Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σε 417 επιχειρήσεις με 1.260 συνολικά 

παραβάσεις. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  

1.535  575  1.535  417  1.260  

 Στα πλαίσια των διενεργηθέντων ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. κατασχέθηκαν οκτώ (8) 

Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές από επτά (7) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως 

στο χώρο της εστίασης. Οι τρεις (3) περιπτώσεις κατασχέσεων σημειώθηκαν στις νήσους Χίο 

και Μυτιλήνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης της φοροδιαφυγής και των βαθύτερων και ενδημικών 

αιτιών της, η αντιμετώπισή της απαιτεί μια συλλογική, συστηματική και πολύπλευρη 

προσπάθεια, με βασικούς άξονες πολιτικής την απλούστευση της νομοθεσίας, την 

αναβάθμιση του ελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την αλλαγή της 

φορολογικής νοοτροπίας. Παρά τις προσπάθειες, οι οποίες γίνονται για τη δημιουργία ενός 

φορολογικού πλαισίου, ικανού να παράγει τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα, εντούτοις, η 

εφαρμογή του νόμου και η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων αποδεικνύονται στην πράξη 

αρκετά δύσκολες, καθώς προσκρούουν σε σημαντικές θεσμικές και οργανωτικές 

δυσλειτουργίες και σε στρεβλώσεις του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού συστήματος.     

Η πάταξη της φοροδιαφυγής απαιτεί μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ριζικές τομές σε 

πολλαπλά επίπεδα και συστηματική και συνεκτική προσπάθεια σε όλα τα στάδια της 

φορολογικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής και τον έλεγχο των 

φορολογικών υποκειμένων έως την εκτέλεση των ποινικών κυρώσεων και τη διαμόρφωση 

υγιούς φορολογικής συνείδησης. 

Στην κατάληξη του παρόντος πονήματος σχετικά με την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης 

του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα, πρέπει να ξεκινήσουμε  με την παραδοχή ότι 

στην ποιο δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, αλλά και κοινωνία μεταπολεμικά, 

λόγω της διεθνούς κρίσης και της κρίσης χρέους της χώρας μας, ο κύκλος της σημερινής 

λειτουργίας του φορολογικού συστήματος έκλεισε και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο 

πιο σύγχρονο, απλό, σταθερό, αξιόπιστο, διάφανο, κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσματικό 

μοντέλο. 

Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η παραοικονομία αποτελούν τη μεγαλύτερη παθογένεια 

του φορολογικού μας  συστήματος και η αντιμετώπιση των φαινόμενων αυτών πρέπει να 

αποτελέσει το βασικότερο στοιχείο της προσπάθειας στο νέο φορολογικό σύστημα. Το κυ-

ριότερο βάρος της προσπάθειας πρέπει να επικεντρωθεί  τόσο στην εφαρμογή συστημάτων 

πρόληψης και αυτοσυμόρφωσης, όσο και στη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και 

εφαρμογής των ποινών.  

Η πολυπλοκότητα του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με τη 

διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, οι οργανωτικές και άλλες αδυναμίες του 

φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού, εντείνουν το πρόβλημα της 

φοροδιαφυγής, αφού σύμφωνα με μελέτες στην ευρωπαϊκή ένωση, τα φορολογικά έσοδα του 
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ελληνικού κράτους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

υπολειπόμενα  5 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μολονότι οι φορολογικοί 

συντελεστές είναι πλησίον ή υψηλότεροι (στην περίπτωση της έμμεσης φορολογίας) του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου.  

Πρωταγωνιστής, αλλά και καταλύτης επιτυχίας,  σ’ αυτή την προσπάθεια της 

αναδιοργάνωσης του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να είναι η συντονισμένη 

συνεργασία και βούληση του πολιτικού συστήματος, των διοικητικών υπηρεσιών, του 

στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών, αλλά πρώτιστα όλων, των φορολογούμενων 

πολιτών, παραμερίζοντας τις αναχρονιστικά δογματικές αντιστάσεις, τις φοβίες και τις 

καχυποψίες του παρελθόντος. 

Καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την καταπολέμηση της εκτεταμένης 

φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, με τη συνδρομή της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης 

του φορολογικού συστήματος, μέσω της διοικητικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και της 

ταυτόχρονης νομοθετικής μεταρρύθμισης, είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, το αυτονόητο, 

αλλά όχι δεδομένο.  

Αυτονόητη, αλλά όχι και δεδομένη είναι και η συντονισμένη συνεργασία των πολιτικών 

αρχηγών  με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όλων των 

εμπλεκόμενων δράσεων και των επιμέρους πολιτικών του κυβερνητικού έργου, ενταγμένου 

σε έναν κεντρικό σχεδιασμό με όραμα και ρεαλισμό στην υλοποίησή του. 

Οποιοδήποτε νέο προτεινόμενο μοντέλο  περιλαμβάνει σημαντικές τομές, οι οποίες είναι 

δύσκολο να εφαρμοστούν με επιτυχία χωρίς στήριξη από το ανθρώπινο δυναμικό. 

Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς θα αποτελέσει τον κυρίαρχο 

μοχλό να βελτιωθεί και να αλλάξει ένα σύστημα οργάνωσης και διοίκησης μέρος του οποίου 

είναι και ο ίδιος, εστιάζοντας σε προτεινόμενες πρακτικές που επηρεάζουν το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και αναφέρονται συγκεντρωτικά: 

 Να καταστούν οι εργαζόμενοι συνδιαμορφωτές και συνυπεύθυνοι των επερχόμενων 

αλλαγών, καθόσον αν το νέο σύστημα δεν το αγκαλιάσουν οι εργαζόμενοι είναι 

καταδικασμένο να αποτύχει. 

 Ενημέρωση των υπαλλήλων για τις επερχόμενες αλλαγές, ελαχιστοποιώντας και 

απομακρύνοντας τους φόβους και τις επιφυλάξεις των εργαζομένων. 

 Αλλαγή κουλτούρας στην οργάνωση με κέντρο στην εξυπηρέτηση του 

φορολογούμενου και στόχο την ταχύτητα των ενεργειών και δράσεων.  



 

99 

 

 Διεύρυνση της γνώσης, με συνεχή  εκπαίδευση και κατάρτιση είτε μέσω της Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω e-learning, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις ικανότητες 

και δεξιότητες, επενδύοντας στους νεοεισερχόμενους για τη δημιουργία ικανών 

μελλοντικών στελεχών. 

 Μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης και προαγωγών με στόχο τη δημιουργία 

κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης, τη δίκαιη αξιολόγηση και αξιοποίηση του 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,  με χρήση σύγχρονων πρακτικών και μεθόδων 

διοίκησης. 

 Ενίσχυση και υποστήριξη της κινητικότητας του στελεχιακού δυναμικού, μεταξύ της 

κεντρικής διοίκησης και των μονάδων βάσης (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ, Ελεγκτικά Κέντρα). 

Ήδη ο φορολογικός μηχανισμός του ΣΔΟΕ έχει αποδυναμωθεί λόγω της δημιουργίας 

της ΥΕΔΕ (Υπηρεσίας Ελέγχου Δημοσίων Εσόδων) στην οποία μεταφέρθηκαν οι 

ελεγκικές αρμοδιότητες χωρίς να προηγηθούν οι ανάλογες υποδομές. 

 Θέσπιση προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού για τη διατήρηση και αξιοποίηση 

του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μέσω προληπτικής προσέγγισης στην 

αναδιοργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, όσον αφορά την αποφυγή ελλείψεων 

στελεχών, λόγω συνταξιοδότησης, απολύσεων και περιορισμού των προσλήψεων. 

 Δημιουργία ενός δικτύου διευθυντικών στελεχών που ασκούν παρόμοιες 

αρμοδιότητες, ώστε  να μοιράζονται νέες γνώσεις, να εξασφαλίζουν αμοιβαία 

υποστήριξη και να επικοινωνούν με την κεντρική υπηρεσία για υποστήριξη. 

Διεύρυνση του προγράμματος FISCALIS, ανταλλαγής  εργαζομένων σε συνεργασία 

με  άλλα κράτη για μικρό χρονικό διάστημα (3-6 μήνες). 

 Νομική θωράκιση και προστασία των φοροελεκτικών οργάνων, απέναντι στους 

μηχανισμούς της φορολογικής ασυδοσίας.  

 Τέθηκε ήδη μέχρι το τέλος του 2016 η υποχρεωτική ηλεκτρονική εφαρμογή του πόθεν 

έσχες όλου του στελεχιακού δυναμικού των κρατικών υπαλλήλων που έχουν θέσεις 

ευθύνης ή ασκούν έλεγχο και θα έπρεπε να ισχύσει για όλους. 

 

Με δεδομένες τις παθογένειες του φορολογικού συστήματος, όπως  αναλύθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, αποτελεί μακροχρόνια πρόκληση, η δημιουργία φορολογικής 

συνείδησης και η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του φορολογούμενου, περνώντας από 

ένα κλίμα αμοιβαίας καχυποψίας και περιφρόνησης, σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού 

μεταξύ αρχών και φορολογούμενων με τους δεύτερους να αντιμετωπίζονται ως συμμέτοχοι 
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και αρωγοί στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες προτεινόμενες 

μεθόδους και πρακτικές: 

 

 Τη θετική μεταστροφή της κοινής γνώμης προς την αισιόδοξη άποψη ότι το 

κράτος διαχειρίζεται τα έσοδά του, για το δημόσιο συμφέρον.  

 Η διαφάνεια ως προς τη χρήση των φόρων που συλλέχθηκαν και η σταδιακή 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη για την 

ανταποδοτική αξιοποίηση των φορολογικών εισπράξεων προς όφελος των 

πολιτών.  

 Τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτών για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

δικαιώματα, μέσω εκπαιδευτικών sites στο διαδίκτυο ή μέσω εξειδικευμένων 

σεμιναρίων για νέους επιχειρηματίες. 

 Διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης και αντίληψη οικειοθελούς συμμόρφωσης 

στους μελλοντικούς φορολογούμενους πολίτες του κράτους, μέσω εισαγωγής 

μαθημάτων φορολογίας και επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. 

 Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους για την 

καλύτερη κατανόηση του φορολογικού πλαισίου και των εναλλακτικών επιλογών 

που αυτό παρέχει είναι θεμιτή εφόσον γίνεται με τρόπο νόμιμο και 

θεσμοθετημένο.  

 Τον σημαντικότερο ρόλο στον προσδιορισμό της συνεπούς φορολογικής 

συμπεριφοράς των πολιτών, σύμφωνα με μελέτες, είναι η πιθανότητα εντοπισμού 

της φοροδιαφυγής και επιβολής ποινών. 

 Την στοχευμένη δίωξη και τιμωρία μεγάλων φοροφυγάδων η οποία θα είχε 

σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, μέσα από τον παραδειγματισμό 

και την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

Δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν (ή δεν είχαν το απαραίτητο σθένος) να 

λύσουν τον «γόρδιο δεσμό» της φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα η χώρα να παραμένει για 5 και 

πλέον χρόνια σε καθεστώς μνημονίων και ασφυκτικής επιτήρησης από τους δανειστές και να 

εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, ως αντιστάθμισμα στην 

απώλεια εσόδων.  
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Κάθε προτεινόμενη λύση έχει τα υπέρ και τα κατά της και καμία δεν είναι «τέλεια». Ωστόσο 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι 

τώρα, για να μην τα ανακυκλώνουμε, και η σύγκριση τους με την αποτελεσματικότητα της 

ηλεκτρονικής πληρωμής. 

  1.Υποχρεωτική χρήση πλαστικού χρήματος σε όλες τις συναλλαγές (μέσω χρεωστικών, 

προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών) και σταδιακή κατάργηση της χρήσης μετρητών. 

Σίγουρα είναι ένα τολμηρό εγχείρημα, το οποίο θα χρειαστεί καλή προετοιμασία, υπολογισμό 

όλων των παραμέτρων και μια μεταβατική περίοδο κάποιων μηνών μέχρι να τεθεί εξ 

ολόκληρου σε εφαρμογή. Θα πρέπει επίσης να ισχύσουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι 

η χορήγηση των μηχανών POS δωρεάν ή σε πολύ χαμηλή τιμή σε όλους τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, καθώς και η μείωση στο ελάχιστο της 

προμήθειας που παρακρατούν οι τράπεζες. 

 Η Δανία αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ανεπτυγμένης χώρας που υιοθέτησε 

αυτό το μέτρο. Η ελληνική κυβέρνηση παρότι έχει ταχθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της πιλοτικής 

εφαρμογής του (π.χ. για ποσά άνω των 70 ευρώ) και το είχε συμπεριλάβει στο προσχέδιο των 

προαπαιτούμενων προς ψήφιση μέτρων, τελικά για άγνωστους λόγους το απέσυρε. 

 Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης είναι η δραστική μείωση της 

φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος που θα αυξήσει κατακόρυφα τα δημόσια έσοδα και 

θα κάνει πιο διαφανείς τις συναλλαγές.  

 1. Επιπλέον, το ποσό της πληρωμής που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ μπορεί να πιστώνεται 

απευθείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα διατηρεί η κάθε επιχείρηση και είτε θα 

εισπράττεται αυτόματα από το κράτος είτε στο τέλος κάθε μήνα. 

 2. Η μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εξωτερικού πάνω από ένα 

ορισμένο ποσό να γίνεται με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών, παραστατικών, 

εξίσου προς αποφυγή του μαύρου χρήματος. 

 3.  Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με το taxis, 

ώστε 1ον) να αποφεύγονται πλαστά / εικονικά τιμολόγια και 2ον) να αποδίδεται απευθείας η 

επιστροφή ΦΠΑ στις εταιρείες που το δικαιούνται, καθώς ο έλεγχος από την εφορία θα 

γίνεται άμεσα μέσω του taxis και όχι με επιτόπια επίσκεψη και πολύμηνες καθυστερήσεις. 

Παράλληλα θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων που θα μπορούν να ρίξουν το 

βάρος σε πιο σύνθετες και σημαντικές υποθέσεις. 

 4.  Σύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με το taxis. 
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 5.  Θέσπιση του περιουσιολόγιου, όπου θα καταγράφεται και θα επικαιροποιείται 

ετησίως η κινητή και ακίνητη περιουσία των πολιτών, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με τη 

δήλωση Ε9 (ακίνητη περιουσία). Ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα είδος πόθεν έσχες και θα 

επιτρέψει στο μέλλον τη δίκαιη κατανομή των βαρών. 

 6.  Η απόδειξη από ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους επιρρεπείς προς τη 

φοροδιαφυγή επαγγελματικούς κλάδους να εκπίπτει στο 100% του ποσού από το φόρο 

εισοδήματος, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στους πολίτες να ζητούν αποδείξεις. 

Επιπλέον, να καθιερωθεί λοταρία από το κράτος με πλούσια δώρα για τις αποδείξεις που θα 

κληρωθούν, σύμφωνα με το παράδειγμα της Πορτογαλίας, η οποία αύξησε σημαντικά τα 

έσοδά της με αυτό τον τρόπο. Παρότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει εξαγγελθεί δεν έχει 

ακόμη εφαρμοστεί. 

 7.  Καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της απόκρυψης εισοδημάτων και των 

τριγωνικών συναλλαγών (transfer pricing) που συντελείται μέσω των offshore ανενεργών 

Holding εταιρειών, με όπλα: 1) το νόμο περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (Controlled 

Foreign Corporations) που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας από το 2014, και 2) τη 

διακρατική συνεργασία από 1/1/2017 για ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις κινήσεις των 

τραπεζικών λογαριασμών (Common Reporting Standards). 

 8.  Πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, το οποίο στερεί περί τα €500 εκ. ετησίως 

από τα δημόσια έσοδα, με εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών 

όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης μέχρι τον τελικό καταναλωτή (διυλιστήρια, 

δεξαμενές καυσίμων εταιρειών, αποθήκες τελωνείων, εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων, 

μέσα μεταφοράς, πρατήρια), αυστηροποίηση των ποινών, πολιτική κινήτρων στις ελεγκτικές 

αρχές και εντατικούς ελέγχους. 

 9. Επίσης, έξυπνη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου τσιγάρων με μείωση του ΕΦΚ στα 

επίπεδα του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. και αναθεώρηση του υφιστάμενου φορολογικού 

μείγματος, το οποίο επιβαρύνει υπέρογκα το χύμα καπνό και τα φθηνά τσιγάρα, με μείωση 

του πάγιου φόρου και αντίστοιχη αύξηση του αναλογικού. Η υπέρμετρη φορολόγηση των 

τελευταίων ετών αύξησε κατακόρυφα τη χρήση λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα. Σήμερα 

ανέρχονται σε 4,5 δισ.€ και αντιστοιχούν στο 21% της αγοράς. Αποτελούν τεράστιο κίνδυνο 

για την υγεία (δεν ελέγχεται η διαδικασία παραγωγής τους), ενώ στερούν περίπου €700 εκ 

ετησίως από το κράτος. 
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 10. Τέλος, συστηματική καλλιέργεια φορολογικής ηθικής και συνείδησης στους 

πολίτες, η οποία θα πρέπει να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα και να ξεκινάει από τα πρώτα 

κιόλας στάδια της εκπαίδευσης. 

 Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ωφελούν το 90% των πολιτών και ζημιώνουν μόλις το 

υπόλοιπο 10%, τα συμφέροντα του οποίου θίγονται άμεσα από τις αλλαγές. Το πρόβλημα 

όμως στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το 10% αντιδρά εντονότατα και μέσω της πίεσης που ασκεί 

(κυρίως ψηφοθηρικής) καταφέρνει στο τέλος να τις ακυρώσει. Παρότι λοιπόν οι αντιδράσεις 

σε μια τολμηρή δέσμη μέτρων αναμένονται μεγάλες, το πολιτικό σύστημα πρέπει επιτέλους 

να τολμήσει και να πάρει δραστικά μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Να μην ξεχνάμε 

ότι η φορολογική συνέπεια έχει μεσοπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο και ανταποδοτικότητα. Αν 

πετύχουμε την πάταξη της φοροδιαφυγής η οικονομία θα σταθεί στα πόδια της και η χώρα θα 

απαγκιστρωθεί από μνημόνια και επιτηρήσεις βαδίζοντας στο δρόμο της ευημερίας και της 

ανάπτυξης. 
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