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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η έννοια του φόρου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτή του Κράτους. Το Κράτος 

προκειµένου να ικανοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών του, προβαίνει στην 

επιβολή φόρων, τόσο σε φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα. Οι πολίτες του Κράτους 

αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα των φόρων, προκειµένου οι κοινωνίες να είναι βιώσιµες. 

Μέσω των φόρων το Κράτος δύναται να προσφέρει δηµόσια αγαθά στους πολίτες, δηλαδή 

παροχές, οι οποίες βελτιώνουν το επίπεδο ζωής τους, όπως δρόµους, σχολεία, νοσοκοµεία 

κ.α. Εντούτοις, ο αντικειµενικός σκοπός του Φόρου κατά τη δηµοσιονοµική πολιτική είναι 

τριπλός: χρηµατοδοτεί τις κρατικές δαπάνες, ενισχύει ή σταθεροποιεί την οικονοµική 

ανάπτυξη και συµβάλλει στην ανακατανοµή του πλούτου. 

Ο χαρακτήρας του φόρου είναι υποχρεωτικός. Η τάση των φορολογουµένων να 

παρακάµπτουν την υποχρεωτική του φύση και κατά αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν ένα 

µέρος ή το σύνολο της καταβολής του, ονοµάζεται φοροδιαφυγή.  

Το ζήτηµα της φοροδιαφυγής και των εννοιών που είναι άµεσα συνυφασµένες µαζί της, 

όπως της παραοικονοµίας και της φοροαποφυγής, πλήττουν σε µεγάλο βαθµό την παγκόσµια 

και την ελληνική κοινότητα και επηρεάζουν αρνητικά την οικονοµική και κοινωνική 

ευηµερία. Για το λόγο αυτό έχει αποτελέσει επίκεντρο συζητήσεων στα πλαίσια εύρεσης 

τρόπων για τον περιορισµό της. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η προσέγγιση του θέµατος της 

φοροδιαφυγής, η ανάλυση του φαινοµένου και η διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων 

φορολογούµενων αναφορικά µε αυτό το θέµα. Πιο συγκεκριµένα, ο σκοπός που επιδιώκεται 

είναι: 

• Η παρουσίαση του φορολογικού νοµοθετικού συστήµατος που εφαρµόζεται στην 

Ελλάδα 

• Η εξοικείωση του αναγνώστη µε τον ορισµό της φοροδιαφυγής, προκειµένου να 

είναι σε θέση να τον ξεχωρίσει από άλλες παρεµφερείς έννοιες 
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• Ο εντοπισµός των αιτιών που την προκαλούν καθώς και οι επιπτώσεις της στην 

οικονοµία.  

• Η καταγραφή των µέτρων που εφαρµόζονται ή που θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν για τον περιορισµό της και τη σταδιακή εξάλειψή της 

• Η καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων φορολογούµενων αναφορικά µε το 

φορολογικό σύστηµα της Ελλάδας 

• Η καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων φορολογούµενων αναφορικά µε το 

φαινόµενο της φοροδιαφυγής 

• Η καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων φορολογούµενων αναφορικά µε τους 

τρόπους αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής 

Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων η διπλωµατική εργασία χωρίστηκε σε δύο µέρη. Το 

πρώτο µέρος αποτελείται από τη θεωρητική προσέγγιση, ενώ στο δεύτερο µέρος γίνεται 

εµπειρική προσέγγιση µέσω διενέργειας έρευνας που εκπονήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων. 

Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο ΙΙ παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου γίνεται 

µια πρώτη προσέγγιση στο φαινόµενο της φοροδιαφυγής από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Επίσης, προσεγγίζεται το θέµα της φοροδιαφυγής µέσω διαφόρων ερευνών που 

πραγµατοποιήθηκαν από διάφορους οργανισµούς στον ελληνικό χώρο. Οι έρευνες αυτές 

αποτέλεσαν εφαλτήριο για την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην πορεία και στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία. 

Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ παρουσιάζουµε την έννοια της φορολογίας και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της, προκειµένου ο αναγνώστης να αποκτήσει µια πρώτη επαφή µε τη βάση 

του υπό εξέταση θέµατος. Ταυτόχρονα παρουσιάζουµε τη φορολογική σκηνή της Ελλάδας 

σήµερα και γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις µεταβολές του φορολογικού νοµοθετικού 

πλαισίου στην Ελλάδα µέσα στο 2015. 

Στο ΚεφάλαιοIV θα αναλυθεί η έννοια της φοροδιαφυγής και θα γίνει µια προσπάθεια 

διαχωρισµού της από άλλες παρεµφερείς έννοιες (φοροαποφυγή, παραοικονοµία). Τέλος θα 

αναπτυχθούν τα αίτια εµφάνισης και έξαρσης του φαινοµένου, καθώς και οι δυσµενείς 

συνέπειες που προκαλούνται. 

Στο ΚεφάλαιοV παρουσιάζονται τρόποι καταπολέµησης του φαινοµένου της 

φοροδιαφυγής. Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύσσουµε την έννοια του φορολογικού ελέγχου και 

των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση εντοπισµού φορολογικά παραβατικής 
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συµπεριφοράς. Επίσης προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης του φαινοµένου και αναφέρονται 

διεθνή µέτρα που εφαρµόζονται σε διάφορες χώρες. 

Στο Κεφάλαιο VI γίνεται η παρουσίαση της πρωτογενούς έρευνας. Η έρευνα εκπονήθηκε 

µέσω ερωτηµατολογίου σε ένα δείγµα 300 ατόµων.  Αφού τέθηκαν τα ερωτήµατα που 

θέλουµε να ερευνήσουµε, το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε τρείς ενότητες σύµφωνα µε τα 

κεφάλαια που αναπτύξαµε στο θεωρητικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριµένα:  

• Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας 

εργασίας και εξετάζει τις αντιλήψεις των ελλήνων φορολογούµενων ως προς το 

φορολογικό σύστηµα της χώρας 

• Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά το Κεφάλαιο ΙV της παρούσας 

εργασίας και εξετάζει τις αντιλήψεις των ελλήνων φορολογούµενων ως προς τη 

φοροδιαφυγή  

• Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά το Κεφάλαιο V της παρούσας 

εργασίας και αφορά τις αντιλήψεις των ελλήνων φορολογούµενων για τις µεθόδους 

καταπολέµηση της.  

Ακόµα, στο Κεφάλαιο VIπαρουσιάζεται το αρχικό στάδιο της οργάνωσης και του 

σχεδιασµού της έρευνας και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µετά τη διεξαγωγή της. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα, ενώ ακολουθεί το παράρτηµα και η βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Η ανάπτυξη της φοροδιαφυγής είναι ένα φαινόµενο που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Ο 

προσδιορισµός του ύψους της φοροδιαφυγής είναι ένα πολύ σηµαντικό νούµερο για τις 

κυβερνήσεις και για την οργάνωση της οικονοµικής πολιτικής τους. Παρόλα αυτά, η µέτρηση 

του είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο, όχι µόνο λόγω της πολυπλοκότητας του φαινοµένου, 

αλλά και λόγω της φύσης του µέγεθος που ορίζεται από µη νόµιµες δραστηριότητες και 

προϋποθέτει συστηµατική ερευνητική εργασία έµπειρων και καταρτισµένων ελεγκτών. 

Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία, η βασικότερη θεωρία προσπαθεί να 

προσδιορίσει τα κίνητρα που οδηγούν τα άτοµα στην απόφαση για φοροδιαφυγή ή 

γενικότερα στην επιλογή δράσης στην παραοικονοµία και µπορεί να προκύψει ως συνέχεια 

των υποδειγµάτων που ανέπτυξε ο Becker
1
 για τα οικονοµικά του εγκλήµατος καθώς και ο 

Kenneth Arrow
2
 και ο John W. Pratt

3
 για τη θεωρία επιλογής υπό συνθήκες κινδύνου και 

αβεβαιότητας. Η φοροδιαφυγή θεωρείται εξ ορισµού παράνοµη δραστηριότητα και όπως 

κάθε παράνοµη δραστηριότητα ελλοχεύει ο κίνδυνος εντοπισµού και τιµωρίας. Το δίλληµα 

που καλείται να λύσει ο φορολογούµενος σύµφωνα µε to βασικό θεωρητικό µοντέλο που 

µελετάει τη φοροδιαφυγή, αν θα επιλέξει να δηλώσει νόµιµα το σύνολο του εισοδήµατος του 

στις φορολογικές αρχές, ή αν ένα ποσοστό θα παραµείνει αδήλωτο. Η επιλογή της 

διακράτησης αδήλωτου ποσού εισοδήµατος καθώς και ο προσδιορισµός του ύψους του είναι 

µια συνάρτηση του κέρδους από τους φόρους που θα αποφύγει και της πιθανότητας 

εντοπισµού και τιµωρίας. Εποµένως, η επιλογή που καλείται να κάνει ο φορολογούµενος 

                                                 

 

1
 Becker, Gary S. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” Journal of Political Economy 

2
Arrow, K. J. (1965). "Aspects of the Theory of Risk Bearing", The Theory of Risk Aversion. Helsinki: Yrjo 

Jahnssonin Saatio. Reprinted in: Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publ. Co., Chicago, 1971, 90–

109 

3
 Pratt J. W. (1964), Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica, p. 122–136 
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πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη αναµενόµενη χρησιµότητα , η οποία 

προσδιορίζεται από το διαθέσιµο εισόδηµά του – µετά την καταβολή φόρων και προσθήκης 

του καθαρού κέρδους της φοροδιαφυγής. Η προκειµένη θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση 

ορθολογικής δράσης των ατόµων, αποστροφής κινδύνου και επιδίωξη µεγιστοποίησης 

χρησιµότητας, επιλέγοντας υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 

Όσο αφορά τη σχέση φοροδιαφυγής και φορολογικής συµµόρφωσης,  σύµφωνα µε τους 

Allingham and Sandmo
4
, όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου καθώς 

και η επιβαλλόµενη ποινή, τόσο µεγαλύτερη είναι η φορολογική συµµόρφωση. Η σχέση 

µεταξύ εισοδήµατος και φορολογικής συµµόρφωσης είναι θετική εφόσον η προβλεπόµενη 

ποινή υπερβαίνει το 100%, ενώ αν είναι µικρότερη η σχέση αυτή καθίσταται αβέβαιη. Άρα 

αν οι ποινές δεν επιβάλλονται στο αποκρυπτόµενο εισόδηµα, αλλά στον µη καταβαλλόµενο 

φόρο, προκύπτει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ φορολογικών συντελεστών και 

φορολογικής συµµόρφωσης
5
. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί υποδείγµατα, που 

συνυπολογίζουν στην ανάλυση του µοντέλου τις διακυµάνσεις των κυρώσεων ανάλογα µε το 

ύψος της φοροδιαφυγής, από απλά πρόστιµα µέχρι και ποινική δίωξη, όπως αυτό των Witte 

and Woodbury
6
. 

Προσεγγίζοντας υπό το πρίσµα του αλτρουισµού το φαινόµενο της φοροδιαφυγής, ο 

φορολογούµενος µόνο για την προσωπική του ευηµερία, αλλά και για την ευηµερία του 

κοινωνικού συνόλου. Ο φορολογούµενος γνωρίζει ότι µε την φοροδιαφυγή του µειώνονται οι 

διαθέσιµοι πόροι της κοινωνίας και µεταξύ άλλων, αναλαµβάνει και ένα µη χρηµατικό 

κόστος. Το κόστος αυτό, σύµφωνα µε τους Bosco and Mittone,
7
 είναι σε περίπτωση 

σύλληψής του, η ζηµιά στην προσωπικότητά του, µέσω του στιγµατισµού από την κοινή 

γνώµη. Ο βαθµός αυτού του στίγµατος επηρεάζεται θετικά από την έκταση της 

φοροδιαφυγής στην κοινωνία. 

                                                 

 

4
M. G. Allingham and A. Sandmo, “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, University of Pennsylvania  

and the Norwegian School of Economics and Business Administration. 

5
Yitzhaki (1974), Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, Journal of Public Economics, vol.3, issue 2, 

pages 201-202 

6
Devos Ken (2014), Factors influencing individual taxpayer compliance behavior, Springer 

7
Bosco L. And Mittone L. (1997), Tax evasion and moral constraints: Some experimental evidence, Vol 50, 

issue 3, p.297-324 
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Παρά τις προαναφερθείσες θεωρίες, η απόφαση φοροδιαφυγής ως απόρροια σύγκρισης 

χρηµατικού οφέλους µε πιθανότητα εντοπισµού και επίρριψης ποινών δεν επαρκεί, καθώς 

αγνοεί τη στάση των ατόµων απέναντι στους φόρους. Για να γεφυρωθεί όσο είναι δυνατόν η 

αδυναµία των θεωρητικών µοντέλων, η προσοχή των ερευνητών στράφηκε σε εµπειρικές 

πλέον εργασίες, προκειµένου να θεµελιώσουν ασφαλέστερα τις σχέσεις φοροδιαφυγής και 

των προσδιοριστικών της παραγόντων
8
. 

Όσο αφορά τη φοροδιαφυγή στις επιχειρήσεις, η κουλτούρα κάθε χώρας φαίνεται να 

διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε 31 χώρες και περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις
9
. Θεωρητικές 

προσεγγίσεις µε γνώµονα τη φορολογική συµµόρφωση, υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα 

φορολογικής συµµόρφωσης αυξάνεται, όταν οι διαφορές ανάµεσα στις οικονοµικές 

καταστάσεις είναι µεγάλες
10

, ενώ υπάρχει και η θεωρία ότι η υπέρβαση του ανεπίσηµου 

εισοδήµατος από το όριο του φορολογητέου εισοδήµατος, είναι θετικά συσχετισµένο µε τις 

διευθετήσεις φορολογικού ελέγχου
11

. 

Όσο αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, έρευνα που εκπονήθηκε από τον οργανισµό 

διανεοσις σε συνεργασία µε την Ernst&Young (Ιούνιος 2016) εκτιµά τη φοροδιαφυγή στη 

χώρα µας µεταξύ 6-9% του ΑΕΠ, δηλαδή ως και 32% των δηµοσίων εσόδων. Όσο αφορά τις 

πεποιθήσεις των Ελλήνων για το φαινόµενο της φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε τηλεφωνική 

έρευνα µε τίτλο «Οικονοµικό Βαρόµετρο» που πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία ALCO, 

κατ’ εντολή του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (3-7 Οκτωβρίου 2016), η 

συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι θέλει τόσο την πάταξη της φοροδιαφυγής, όσο και τη 

µείωση των φορολογικών συντελεστών. Τέλος, σύµφωνα µε έρευνα του Οικονοµικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας (Ιούνιος 2011), το 80% των πολιτών θεωρεί ότι είναι ηθική τους 

υποχρέωση να δηλώνουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα, το 9%  είναι διατεθειµένο να 

                                                 

 

8
Joulfaian D. and Rider M. (1998), “Differential Taxation and Tax Evasion by Small Business” in the National 

Tax Journal, Volume LI, No. 4, December 1998, 675-687 

9
Bame-Aldred, C. W., Cullen, J. B., Martin, K. D., & Parboteeah, K. P. (2013). National culture and firm-level 

tax evasion. Journal of Business Research, 66(3), 390-396 

10
Cloyd, C. B. (1995). The effects of financial accounting conformity on recommendations of tax preparers. The 

Journal of the American Taxation Association, 17(2), 50 

11
 Mills, L. F. (1998). Book-tax differences and Internal Revenue Service adjustments. Journal of Accounting 

research, 36(2), 343-356. 
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πάρει το ρίσκο της απόκρυψης των εισοδηµάτων του ενώ γνωρίζει ότι είναι πιθανό να 

εντοπιστεί από τις φορολογικές αρχές.  Το 6,6% παραδέχεται ότι έχει επιχειρήσει να 

εξαπατήσει την εφορία αναφορικά µε τα πραγµατικά του εισοδήµατα. Οι µισοί πολίτες 

θεωρούν ότι σε ένα διεφθαρµένο κράτος η φοροδιαφυγή αποτελεί µια λογική αντίδραση. Ενώ 

περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες συµφώνησαν ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί 

φαινόµενο παρακµής της κοινωνίας, οι περισσότεροι από τους µισούς ερωτηθέντες 

συµφώνησαν ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, όταν το µεγαλύτερο µέρος των φόρων 

που εισπράττει η Πολιτεία, το σπαταλά άσκοπα. Σχεδόν το 70% των πολιτών θεωρούν ότι οι 

ενέργειες της κυβέρνησης φανερώνουν ότι αντιµετωπίζει τη φοροδιαφυγή ως οικονοµικό, και 

όχι ως ηθικό πρόβληµα. Σχεδόν όλοι οι πολίτες θεωρούν ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει πιο 

ευνοϊκά έναν προνοµιούχο που φοροδιαφεύγει σε σύγκριση µε έναν φτωχό ή µικροµεσαίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

 

 

3.1 Η Έννοια Του Φόρου 

 

Με την έννοια του φόρου, εννοούµε τα χρηµατικά ποσά εκείνα, που φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα µιας χώρας είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν στο δηµόσιο. Εποµένως, ως φόρο 

χαρακτηρίζουµε αναγκαστικές παροχές των πολιτών προς το Κράτος, οι οποίες δε 

συνοδεύονται από άµεση αντιπαροχή
12

. Ο φόρος που κάθε πρόσωπο καλείται να καταβάλλει 

είναι άµεση συνάρτηση της φορολογικής του βάσης, του φορολογικού συντελεστή και της 

κατανάλωσης του. Ως φορολογική βάση ορίζεται το εισόδηµα, η περιουσία και οι δαπάνες 

του φορολογουµένου, ενώ ως φορολογικός συντελεστής κάθε ποσό του φόρου που 

αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται σε ποσοστό. 

Σύµφωνα µε τον Σέλλα
13

, φόρος είναι σαφώς καθορισµένες και χωρίς ειδικό αντάλλαγµα 

διατάξεις, στις οποίες περιλαµβάνονται κοινωνικοπολιτικοί και οικονοµικοί σκοποί και οι 

οποίες καθορίζουν τις εισφορές των πολιτών προς το Κράτος για την κάλυψη των δηµοσίων 

αναγκών. Ο φόρος επιβάλλεται µε νόµο, για να  εξασφαλισθούν µε τα οικονοµικά µέσα που 

θα προκύψουν από την επιβολή του, η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών. Επίσης, ο φόρος 

αποτελεί µέσο εξασφάλισης δίκαιης και ίσης κατανοµής των δηµοσίων δαπανών ανάµεσα 

στους πολίτες, οι οποίοι έχουν καθήκον να καταβάλλουν τη δίκαιη και ίση αυτή εισφορά 

προς το κράτος, όπως έχει καθοριστεί από τους Νόµους για την ικανοποίηση γενικών 

αναγκών του. 

                                                 

 

12
Τάτσος Ν., Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, σελ. 15, 2001, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

13
 Σέλλας Στ, Το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα  
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Σύµφωνα µε τον Γεωργακόπουλο
14

, προκειµένου οι δηµόσιοι φορείς να έχουν τη 

δυνατότητα να διαθέτουν αγαθά δωρεάν στους πολίτες και να καλύπτουν τις διάφορε ανάγκες 

τους, χρειάζονται πόρους, τους οποίους δε διαθέτουν καθώς η περιουσία τους είναι 

περιορισµένη και δεν µπορεί να αυτοχρηµατοδοτήσει το σύνολο των αναγκών τους. 

Προκειµένου λοιπόν οι δηµόσιοι φορείς να αποκτήσουν τους πόρους που απαιτούνται για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους, προβαίνουν στη χρήση διαφόρων άλλων µέσων. Ορισµένα 

από αυτά είναι µονοµερή και έχουν συνήθως αναγκαστικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριµένα, τα 

µέσα αυτά συνεπάγονται παροχή των ιδιωτικών φορέων προς τους δηµόσιους φορείς, χωρίς 

αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή των τελευταίων. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται 

κυρίως οι φόροι. 

Σύµφωνα µε τον Γάλλο οικονοµολόγο Gaston Zeze
15

, «ο φόρος είναι αναγκαστική 

χρηµατική παροχή των ιδιωτών προς το κράτος, υπό µορφή οριστική και χωρίς ειδικό 

αντάλλαγµα, µε σκοπό την κάλυψη δηµοσίων βαρών». Αποτελεί εποµένως αναγκαστική 

εισφορά και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται µόνο µε νόµο ψηφισµένο από τη Βουλή. 

Παρόλα αυτά, ο ορισµός που παραθέσαµε δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα καθώς πλέον οι φόροι υπηρετούν πέρα από ταµιευτικούς και άλλους 

σκοπούς. Συνοπτικά θα αναφέρουµε ότι επικουρικοί σκοποί της φορολογίας είναι και 

πλουτολογικοί, ηθικοποιητικοί και κοινωνικοπολιτικοί
16

. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

14
 Γεωργακόπουλος A. Θεόδωρος, Εισαγωγή στη δηµόσια οικονοµική, ∆’ έκδοση, σελ 287 

15
 βλ. σχετικά Λ. Θεοχαρόπουλου  Φορολογικό δίκαιο Γενικό 1980 σελ.3, Μ. Στασινόπουλου Μαθήµατα 

∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου 1966 σελ.257 , Κ. ∆. Φινοκαλιώτη Φορολογικό ∆ίκαιο 1999 σελ.2. 

16
Περισσότερα για τους σκοπούς του φόρου βλ. Α. Ανδρεάδη Γενικές Αρχές Φορολογίας 1935 σελ.23-30, Κ. ∆. 

Φινοκαλιώτη Φορολογικό ∆ίκαιο 1999 σελ.19-30 , ∆. Καράγιωργα  Οι ∆ηµοσιονοµικοί Θεσµοί 1981 σελ.239 , 

Ν. Τάτσου Η Θεωρία και Πολιτική των Φορολογικών Κινήτρων Ι 1990 , ∆. Καράγιωργα Οι Οικονοµικές 

Λειτουργίες του Κράτους  σελ.298 , Λ. Θεοχαρόπουλου Φορολογικό ∆ίκαιο Γενικό 1980 σελ.7 , Μ. Γ. 

Κυπραίου Στοιχεία Φορολογικού ∆ικαίου 1980 σελ.33-35 
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3.2 Γνωρίσµατα Και Λειτουργίες Των Φόρων 

 

Σύµφωνα µε τον Βελέτζα
17

 και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα βασικότερα γνωρίσµατα των 

φόρων είναι τα εξής: 

• Οι φόροι αποτελούν αναγκαστικό µέσο µετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στον 

δηµόσιο τοµέα, κατά τρόπου που το κράτος να δύναται να χρηµατοδοτήσει τις 

δαπάνες του και να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο.  

• Οι φόροι αποτελούν µέσο µονοµερές, δηλαδή συνεπάγεται µόνο παροχή από τους 

ιδιωτικούς προς τους δηµόσιους φορείς, χωρίς αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή των 

τελευταίων προς τους πρώτους. 

Όσο αφορά τις λειτουργίες των φόρων, είναι πολλές, αλλά οι τρεις βασικότερες 

παρατίθενται παρακάτω: 

1. Η ταµιευτική λειτουργία των φόρων, είναι η βασικότερη, αλλά όχι και η µοναδική 

λειτουργία τους. Η ταµιευτική λειτουργία είναι άµεσα συνυφασµένη µε το πρώτο 

γνώρισµα των φόρων που αναφέραµε παραπάνω. ∆ηλαδή µε την ιδιότητα των φόρων 

να αποτελούν ένα αναγκαστικό µέσο µετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό προς τον 

δηµόσιο τοµέα, προκειµένου ο δεύτερος να χρηµατοδοτεί τις ανάγκες του και να 

παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο. 

2. Η οικονοµική λειτουργία των φόρων, αφορά τη χρήση των φόρων ως µέσο άσκησης 

οικονοµικής πολιτικής 

3. Η κοινωνική λειτουργία των φόρων αφορά τη χρήση τους ως µέσο άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή τη βελτίωση της διανοµής του εισοδήµατος και του 

πλούτου. 

 

                                                 

 

17
Βελέτζας Γ, Οικονοµικό φορολογικό δίκαιο, 2004, Ius, Θεσσαλονίκη 
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3.3 ∆ιάκριση Των Φόρων 

 

Οι φόροι µπορούν να χωριστούν βάσει ποικίλων κριτηρίων. Θα παραθέσουµε τα βασικότερα 

παρακάτω: 

• ∆ιάκριση βάσει φορολογικής βάσης του φόρου. Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα κριτήρια διάκρισης του φόρου. Βάσει αυτού του κριτηρίου διακρίνουµε 

τους φόρους σε φόρους εισοδήµατος, φόρους περιουσίας και φόρους δαπάνης. Πιο 

αναλυτικά: 

o Φόροι εισοδήµατος ή αλλιώς άµεσοι φόροι, είναι άµεσοι φόροι που 

επιβάλλονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα –συνήθως ετήσια- και 

υπολογίζονται βάσει του εισοδήµατος του φορολογούµενου προσώπου, 

φυσικού ή νοµικού. Κατά συνέπεια, µπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε φόρο 

φυσικών και φόρο νοµικών προσώπων. 

o Φόρος περιουσίας, είναι αυτός που καταβάλλεται επί της καθαρής αξίας της 

περιουσίας, για την ιδιοκτησία ή τη µεταβίβασή της και σχετίζεται άµεσα µε 

τον φορολογούµενο 

o Φόροι δαπάνης ή αλλιώς έµµεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβαρύνουν τον 

τελικό καταναλωτή και είναι ενσωµατωµένοι στις τιµές των προϊόντων, οι 

οποίες κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνονται. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα 

έµµεσης φορολογίας, είναι ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, ενώ άλλα εξίσου 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα είναι οι έµµεσοι ειδικοί φόροι που 

επιβάλλονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα τσιγάρα, το 

αλκοόλ και η ενέργεια. Ένας ακόµα έµµεσος φόρος είναι ο δασµός των 

εισαγόµενων προϊόντων, που επιβαρύνει τα προϊόντα εισαγωγής, ιδιαίτερα τα 

χαρακτηριζόµενα ως πολυτελείας. 

• ∆ιάκριση βάσει άµεσης και έµµεσης φορολογίας. Μια ακόµα σηµαντική διάκριση 

είναι βάσει της αµεσότητας επιβολής του φόρου, διάκριση που καταδεικνύει τον 

χαρακτήρα του φόρου. Βάσει αυτής της διάκρισης, οι φόροι διαχωρίζονται σε 

άµεσους και έµµεσους. Βασικός παράγοντας διάκρισης ενός φόρου σε άµεσο ή 

έµµεσο είναι η δυνατότητα µετακύλισης, που εφαρµόζεται στους έµµεσους φόρους ή 

η αδυναµία µετακύλισης που χαρακτηρίζει τους άµεσους φόρους. 
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o Ως άµεσοι χαρακτηρίζονται οι φόροι που η ιδιότητα του φορολογικού 

οφειλέτη και η ιδιότητα εκείνου που φέρει το βάρος της φορολογικής 

επιβάρυνσης συµπίπτουν. Συνήθως µε την έννοια του άµεσου φόρου, 

χαρακτηρίζουµε τους φόρους εισοδήµατος και ακίνητης περιουσίας, καθώς 

εφαρµόζονται άµεσα στο φορολογητέο είδος, βάσει προκαθορισµένων 

φορολογικών συντελεστών. 

o Κατά αντιδιαστολή, ως έµµεσοι χαρακτηρίζονται εκείνοι οι φόροι που αν τους 

καταβάλλει ο φορολογούµενος µεν στο ∆ηµόσιο ταµείο, τελικά υπάρχει 

αντιδιαστολή µεταξύ φορολογικού οφειλέτη και φορολογουµένου
18

. Ως 

έµµεσοι φόροι χαρακτηρίζονται αυτοί που επιβάλλονται στο αντικείµενο του 

φόρου χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα ή η περιουσία του 

φορολογουµένου. Συνήθως έµµεσοι φόροι αυτοί που επιβάλλονται στην 

εγχώρια κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στις εισαγωγές. 

Παραδείγµατα έµµεσης φορολογία είναι η επιβολή ΦΠΑ στην αγορά 

προϊόντων, οι φόροι µεταβίβασης ακινήτων, οι φόροι χαρτοσήµου, οι φόροι 

κατανάλωσης τσιγάρων και οινοπνευµατωδών ποτών και ο ειδικός φόρος 

κατανάλωσης καυσίµων 

• ∆ιοικητική διάκριση των φόρων. Πρόκειται για µια λιγότερο διαδεδοµένη διάκριση 

των φόρων βάσει του είδους του δηµόσιου φορέα  ή υπηρεσίας που είναι 

επιφορτισµένοι µε την είσπραξη των φόρων. Πιο συγκεκριµένα χωρίζονται σε: 

o Φόρους της κεντρικής διοίκησης 

o Φόρους υπέρ των οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηµοτικοί και 

κοινοτικοί φόροι) 

o Φόροι υπέρ των οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, πχ ΙΚΑ) 

Μια τέτοια διάκριση παρουσιάζει ιδιαίτερα οικονοµικό ενδιαφέρον σε χώρες που είναι 

οργανωµένες οµοσπονδιακά, όπως για παράδειγµα είναι ο Καναδάς , γιατί η διάρθρωση και 

το µέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης σε κάθε µια πολιτεία ξεχωριστή του οµόσπονδου 

                                                 

 

18
Καλυβιανάκης Κ., Φορολογικό καθεστώς – παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, σελ. 37-38, 1993, 

εκδόσεις Παπαζήση 
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κράτους επηρεάζει την οικονοµική συµπεριφορά των ιδιωτικών φορέων σε όλες τις άλλες 

Πολιτείες λόγω της ανυπαρξίας τελωνειακών ή συναλλαγµατικών φραγµών. 

Σε Ελλαδικό επίπεδο µπορούν να αναδείξουν την ουσιαστική πολιτική περί «τοπικής 

αυτοδιοίκησης» που εφαρµόζει η κάθε Κυβέρνηση. Κι αυτό διότι η Πολιτεία , είτε επειδή 

«εµπιστεύεται», είτε επειδή επιθυµεί την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , δίνει ή 

µεταβιβάζει ή παραχωρεί , πόρους – φόρους από την «κεντρική διοίκηση» στον εκάστοτε 

«οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης» τόσο για την «είσπραξη» τους όσο και για την 

εκµετάλλευση των φόρων που θα συγκεντρώσει.  

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα άµεσης και έµµεσης φορολογίας 

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης και του διαχωρισµού των φόρων, µπορούµε εύκολα να 

καταλήξουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα κια τα 

µειονεκτήµατα της άµεσης και έµµεσης φορολογίας. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των άµεσων φόρων θεωρούνται τα εξής:  

• Καθώς συνυπολογίζουν προσωπικές συνήθειες, όπως πλούτο και οικογενειακή 

κατάσταση, καθώς και διαφοροποίηση φορολογικών συντελεστών βάσει δηλωθέντος 

εισοδήµατος, θεωρούνται δικαιότεροι, αφού συµβάλλουν στη δικαιότερη κατανοµή 

των φορολογικών βαρών. Για το λόγο αυτό και θεωρούνται καταλληλότεροι για την 

αναδιανοµή του εισοδήµατος συγκριτικά µε τους έµµεσους φόρους. 

• Η εισοδηµατική ελαστικότητα που τους χαρακτηρίζει συµβάλλει στη σταθεροποίηση 

της οικονοµίας 

• Έχουν σταθερότερη απόδοση 

• Χαρακτηρίζονται από µικρότερο κόστος είσπραξης 

• Μπορεί να γίνει ευκολότερα πρόβλεψη φορολογικών εσόδων από το κράτος, βάσει 

των δηλούµενων εισοδηµάτων 

• Οι φορολογούµενοι γνωρίζουν επακριβώς το ποσό που καλούνται να εισφέρουν µέσω 

της φορολογίας τους στο Κράτος 

Απεναντίας, οι άµεσοι φόροι φέρουν και ορισµένα µειονεκτήµατα. Τα βασικότερα 

παρατίθενται παρακάτω: 

• ∆εν έχουν άµεση απόδοση, όπως οι έµµεσοι καθώς καταβάλλονται ετησίως 
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• Ευνοούν τη φοροδιαφυγή, µέσω απόκρυψης εισοδηµάτων και µαύρης εργασίας 

• Γίνονται αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης, γεγονός που προκαλεί επενδυτική 

ανασφάλεια 

• Η διαδικασία είσπραξης αντιµετωπίζει περισσότερες δυσκολίες 

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των έµµεσων φόρων λογίζονται τα εξής: 

• Εύκολη είσπραξη καθώς είναι ενσωµατωµένοι σε διάφορα προϊόντα 

• Ευκολότερη καταβολή, καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σαν εισπράκτορες πρώτου 

σταδίου και αφού συγκεντρώσουν τους εισπρακτέους από τους καταναλωτές φόρους, 

τους αποδίδουν σωρευτικά στο κράτος 

• Μεγαλύτερη απόδοση 

• Εισπράττονται και από αλλοδαπούς που δεν έχουν σχέση µισθωτής ή επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, πχ τουρίστες 

Ως µειονεκτήµατα των έµµεσων φόρων θεωρούνται  

• Η αβεβαιότητα είσπραξης σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων 

• Με αύξηση των έµµεσων φόρων, πραγµατοποιείται και άνοδος των τιµών των 

προϊόντων 

Συνεπώς, η σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του 

φορολογικού συστήµατος µιας χώρας. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των έµµεσων 

φόρων ως προς τους άµεσους, τόσο λιγότερο αναπτυγµένη λογίζεται µια οικονοµία. Αυτό 

είναι αποτέλεσµα της ανασταλτική επίδρασης των έµµεσων φόρων στην οικονοµική 

ανάπτυξη, καθώς επιβαρύνουν εξίσου όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως ύψους 

εισοδήµατος, µειώνοντας καταλυτικά τη ζήτηση. ∆υστυχώς στη χώρα µας στη σχέση άµεσης 

και έµµεσης φορολογίας, υπερτερεί η έµµεση και για τον λόγο αυτό παρατηρείται  πλέον 

αύξηση των καταναλωτών που λόγω αύξησης του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης τείνουν 

να στρέφονται σε εξωτερικές αγορές, µε αποτέλεσµα να πλήττεται η εσωτερική οικονοµία. 
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3.4 Ελληνική Πραγµατικότητα 

 

Εξέλιξη φορολογικών εσόδων 

Πίνακας 1 - Εξέλιξη φορολογικών εσόδων 2004-2015 
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Φόρος 

Εισοδήµατος 
13,31 14,16 15,01 16,09 16,59 16,51 14,22 12,88 13,32 11,49 12,21 12,10 

-Φυσικών 

προσώπων 
7,79 8,29 9,28 10,16 10,82 10,84 9,40 8,28 9,97 7,97 7,85 7,82 

-Νοµικών 

προσώπων 
4,72 4,73 4,44 4,66 4,19 3,79 3,15 2,74 1,72 1,68 2,66 2,90 

-Ειδικών 

κατηγοριών 
0,80 1,14 1,29 1,27 1,58 1,88 1,67 1,86 1,63 1,84 1,70 1,38 

Λοιποί Φόροι 

Εισοδήµατος 
3,18 4,20 3,70 3,74 4,19 4,84 5,94 7,38 7,79 8,57 8,26 7,67 

Άµεσοι Φόροι 16,49 18,36 18,71 19,83 20,78 21,35 20,16 20,26 21,11 20,06 20,47 19,77 

Φόροι 

Κατανάλωσης 
18,17 18,55 20,38 22,20 23,80 23,76 27,15 25,11 23,15 21,47 20,80 20,78 

-ΦΠΑ 12,03 12,36 13,80 15,15 15,84 14,83 15,58 15,08 13,58 12,53 12,19 12,13 

-Καύσιµα 2,46 2,48 2,61 2,87 3,69 4,37 5,70 4,65 4,46 4,23 4,11 4,18 

-Καπνά 2,24 2,26 2,42 2,58 2,52 2,57 2,91 3,05 2,71 2,50 2,42 2,37 

-Λοιποί 1,44 1,45 1,55 1,60 1,75 1,99 2,96 2,33 2,40 2,21 2,08 2,10 

Άλλοι φόροι 4,83 5,18 5,92 6,38 6,42 4,53 3,89 3,53 2,92 3,07 2,95 2,97 

Έµµεσοι 

Φόροι 23,00 23,73 26,30 28,50 30,22 28,29 31,04 28,64 26,07 24,54 23,75 23,75 

Μη 

Φορολογικά 

Έσοδα** 2,57 2,67 3,69 3,37 4,25 3,72 4,91 6,43 4,32 6,90 5,78 5,98 

Σύνολο  42,06 44,76 48,70 51,78 55,25 53,36 56,11 55,33 51,50 51,50 50,00 49,50 

 

 

 

Πηγή: Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. *Προσωρινά στοιχεία. ** Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 

και έσοδα από µεταφορά αποδόσεων από διακράτηση οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα χαρτοφυλάκια 

των ΕθνΚΤ Ευρωσυστήµατος.  Ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/GovReport.aspx?Filter_By=8 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα που παραθέσαµε παραπάν

του τακτικού προϋπολογισµού στην Ελλάδα µειώνονται σε σταθερή ετήσια βάση. Η µείωση 

αυτή είναι ενδεικτικό µέτρο της έκτασης της ύφεσης που

τελευταία πενταετία, παρά τη συνεχή προσπάθεια του κράτους για αύξηση των εσόδων του, 

µέσω αύξησης της άµεσης και έµµεσης φορολογίας.

Για το 2015 τα εκτιµώµενα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 49,5 δις ευρώ, τα οποία 

εκτιµώνται περίπου 12% χαµηλότερα από αυτά του 2010. Από αυτά, το 40% (19,7 δις) 

αφορά άµεσους φόρους και το 48% (23,7 δις) έµµεσους φόρους. Το υπόλοιπο 12% αφορά µη 

φορολογικά έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από 

δυσµενή κατάσταση της Ελλάδας, είναι αξιοσηµείωτο οτι τα έσοδα από άµεσους φόρους την 

τελευταία πενταετία τείνουν να είναι σταθερά, ενώ για τους έµµεσους φόρους παρατηρείται 

µια συνεχής πτώση, από 31 δις το 2010 στα 23,8 δις το 2015 

προσεγγίζει το 26%. 

Γράφηµα 

 

Φορολογικές µεταρρυθµίσεις 

Τα φορολογικά µέτρα που ελήφθησαν κατά το 2015  διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

(α) φορολογικές διατάξεις που στοχεύουν στην ελάφρυ

οµάδων σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις της κυβέρνησης, και (β)

ενσωµατώνουν τις επιταγές της Σύβασης Χρηµατοοικονοµικής
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στοιχεία του πίνακα που παραθέσαµε παραπάνω, βλέπουµε οτι τα έσοδα 

του τακτικού προϋπολογισµού στην Ελλάδα µειώνονται σε σταθερή ετήσια βάση. Η µείωση 

αυτή είναι ενδεικτικό µέτρο της έκτασης της ύφεσης που παρατηρείται στη χώρα µας την 

τελευταία πενταετία, παρά τη συνεχή προσπάθεια του κράτους για αύξηση των εσόδων του, 

µέσω αύξησης της άµεσης και έµµεσης φορολογίας. 

Για το 2015 τα εκτιµώµενα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 49,5 δις ευρώ, τα οποία 

ερίπου 12% χαµηλότερα από αυτά του 2010. Από αυτά, το 40% (19,7 δις) 

αφορά άµεσους φόρους και το 48% (23,7 δις) έµµεσους φόρους. Το υπόλοιπο 12% αφορά µη 

φορολογικά έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. Παρά

Ελλάδας, είναι αξιοσηµείωτο οτι τα έσοδα από άµεσους φόρους την 

τελευταία πενταετία τείνουν να είναι σταθερά, ενώ για τους έµµεσους φόρους παρατηρείται 

µια συνεχής πτώση, από 31 δις το 2010 στα 23,8 δις το 2015 - µείωση η οποία σωρευτικά 

 

Γράφηµα 1 - Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισµού19 

Φορολογικές µεταρρυθµίσεις µέσα στο 2015 

Τα φορολογικά µέτρα που ελήφθησαν κατά το 2015  διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

(α) φορολογικές διατάξεις που στοχεύουν στην ελάφρυνση συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις της κυβέρνησης, και (β)

αγές της Σύβασης Χρηµατοοικονοµικής ∆ιευκόλυνσης και είναι είτε 

 

Όπως προκύπτει µετά από επεξεργασία των δεδοµένων του Πίνακα 1 

16 

ω, βλέπουµε οτι τα έσοδα 

του τακτικού προϋπολογισµού στην Ελλάδα µειώνονται σε σταθερή ετήσια βάση. Η µείωση 

παρατηρείται στη χώρα µας την 

τελευταία πενταετία, παρά τη συνεχή προσπάθεια του κράτους για αύξηση των εσόδων του, 

Για το 2015 τα εκτιµώµενα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 49,5 δις ευρώ, τα οποία 

ερίπου 12% χαµηλότερα από αυτά του 2010. Από αυτά, το 40% (19,7 δις) 

αφορά άµεσους φόρους και το 48% (23,7 δις) έµµεσους φόρους. Το υπόλοιπο 12% αφορά µη 

αποκρατικοποιήσεις. Παρά τη 

Ελλάδας, είναι αξιοσηµείωτο οτι τα έσοδα από άµεσους φόρους την 

τελευταία πενταετία τείνουν να είναι σταθερά, ενώ για τους έµµεσους φόρους παρατηρείται 

µείωση η οποία σωρευτικά 

 

Τα φορολογικά µέτρα που ελήφθησαν κατά το 2015  διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

νση συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις της κυβέρνησης, και (β) µέτρα που 

ιευκόλυνσης και είναι είτε 
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διαρθρωτικού είτε εισπρακτικού χαρακτήρα, προκειµένου να ενισχυθούν τα φορολογικά 

έσοδα και να αντιµετωπιστεί η µεγάλη υστέρηση των φορολογικών εσόδων που 

παρουσιάστηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015. 

Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο τροποποιήθηκε ο νόµος 2190/1920ο οποίος παρέχει νέα 

δυνατότητα ρύθµισης για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο 

και τον Ιούνιο ψηφίστηκε ο νόµος 4330/2015, ο οποίος ρυθµίζει µε ευνοϊκό τρόπο ζητήµατα 

φορολόγησης περιστασιακά απασχολούµενων, αγροτών και οµογενών κατοίκων εξωτερικού. 

Τον Ιούλιο, στο πλαίσιο ιδιαίτερα δύσκολων δηµοσιονοµικών συνθηκών και προκειµένου να 

γίνει η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για τη Σύβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, 

υιοθετήθηκε ένα σύνολο φορολογικών µέτρων που ενσωµατώνονται στον ν. 4334/2015 και, 

µεταξύ άλλων, περιλάµβαναν την αναµόρφωση του ΦΠΑ, τη σταδιακή κατάργηση της 

έκπτωσης του 30% στα νησιά, την αύξηση των συντελεστών στο φόρο εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων, την αύξηση της προκαταβολής φόρου για τα νοµικά πρόσωπα, την αναµόρφωση 

των συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την αναδροµική αύξηση και 

διεύρυνση του φόρου πολυτελείας. Με το νόµο κύρωσης του νέου Προγράµµατος του 

Αυγούστου περιγράφονται οι µελλοντικές, προαπαιτούµενος, δράσεις διαρθρωτικού και 

εισπρακτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων και θεσµοθετούνται άµεσα 

κάποιες ρυθµίσεις που αφορούν, µµεταξύ άλλων, την αύξηση του συντελεστή προκαταβολής 

για τους αγρότες, την αύξηση της προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελµατίες, την 

αυστηροποίηση της ρύθµισης των εκατό δόσεων, τροποποιήσεις στο καθεστώς ΦΠΑ, καθώς 

και την κατάργηση της επιβολής προληπτικού φόρου 26% στις εισαγωγές. Κατ’ εφαρµογή 

των δεσµεύσεων του προαναφερθέντος νόµου, τον Οκτώβριο ψηφίστηκε πολυνόµος που 

επαναδιατυπώνει τον ορισµό της φοροδιαφυγής, επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο για τις 

φορολογικές παραβάσεις µε εκλογίκευση των προστίµων και µε ευνοϊκές ρυθµίσεις για 

εκκρεµείς υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιµολογίων και καταργεί απαλλαγές του Ενιαίου 

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Στην ίδια κατεύθυνση, µε τους δύο πολυνόµους του 

Νοεµβρίου αυξάνεται ο ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, ενσωµατώνεται στη ρύθµιση των 

εκατό δόσεων το περιουσιακό κριτήριο, αυστηροποιούνται οι όροι για την παραµονή 

οφειλετών στη ρύθµιση, καταργείται ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση, επιβάλλεται ειδικό τέλος στα 

τυχερά παιχνίδια και ειδικός φόρος στο κρασί και αναδιαµορφώνονται τα τέλη κυκλοφορίας.  
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Αναλυτικότερα: 

Ο νόµος 4321/2015
20

που ψηφίστηκε τον Μάρτιο, µεταξύ άλλων, παρέχει νέα δυνατότητα 

ρύθµισης για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τα 

ασφαλιστικά ταµεία και προβλέπει επιβολή φόρου στις τριγωνικές συναλλαγές. Ειδικότερα, 

δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης όλων των οφειλών προς το ∆ηµόσιο, ανεξαρτήτως από τα 

ποσά των αρχικών χρεών, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες έως και την 1.3.2015, σε µέχρι και 

εκατό δόσεις.  Για ληξιπρόθεσµες οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν θα επιβάλλεται πρόσθετη 

επιβάρυνση, ενώ για µεγαλύτερες οφειλές ορίζεται ετήσιο επιτόκιο 3%.  Με τον ν. 4328/2015 

διευκολύνεται η ένταξη στη ρύθµιση για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.  

Με τον µεταγενέστερο ν. 4336/2015το επιτόκιο αναπροσαρµόζεται στο 5,05%. Αντίστοιχα 

αναπροσαρµόζεται το επιτόκιο για την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων του ν. 4152/2013 και 

από την 15.10.2015 µειώνεται από 8,05% σε 5,05%. Επιπλέον, µε τον ίδιο νόµο ορίζεται ότι 

ο οφειλέτης χάνει τη ρύθµιση των εκατό δόσεων στην περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή δεν 

ρυθµίσει νέα φορολογική οφειλή εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που αυτή κατέστη 

ληξιπρόθεσµη. Με διάταξη του ν. 4342/2015
21

ενσωµατώνεται το περιουσιακό κριτήριο, ενώ 

µε διάταξη του ν. 4346/2015αυστηροποιούνται οι όροι για την παραµονή οφειλετών στη 

ρύθµιση. Περιλαµβάνεται αντίστοιχη ρύθµιση για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία που 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα έως και την 02.03.2015. Το ετήσιο επιτόκιο ορίζεται σε 3%. 

Με τη µετέπειτα εγκύκλιο 47/7.10.2015 του Υπουργείου Οικονοµικών, από την 1.11.2015 το 

επιτόκιο αυξάνεται από 3% σε 5%. Αντίστοιχα αναπροσαρµόζεται το επιτόκιο της ρύθµισης 

του ν. 4152/2013 και µειώνεται από 8% σε 5%, καθώς και το επιτόκιο της ρύθµισης του ν. 

4305/2014 που αυξάνεται από 4,56% σε 5,05%. 

                                                 

 

20
 Νόµος  ν.4321/2015 «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας», ΦΕΚ Α’ 32/21-03-2015 

21
 Νόµος ν. 4342/2015 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, 

την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την 

προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή 

απόδοση, λόγω της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις,ΦΕΚ Α' 143/09-11-2015 
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Εισάγεται παρακράτηση φόρου 26% για τις ελληνικές επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η 

διάταξη τελικά καταργήθηκε µε τον ν. 4336/2015. 

Ο νόµος 4328/2015
22

που ψηφίστηκε τον Μάιο περιλαµβάνει ευνοϊκές διατάξεις για 

αγρότες και φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα: 

• Προβλέπεται ότι οι αποζηµιώσεις για φυσικές καταστροφές στην αγροτική 

οικονοµία των οποίων προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ µε 

συντελεστή 13% παραµένουν αφορολόγητες. Επιπλέον, οι αγροτικές επιδοτήσεις, 

των οποίων επίσης προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 

13%, παραµένουν αφορολόγητες έως ύψους 12.000 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου 

για τους αγρότες περιορίζεται στο µισό, δηλαδή από το προβλεπόµενο 55% στο 

27,5%. Η διάταξη τελικά καταργήθηκε µε τον ν. 4336/2015. 

• Επανέρχεται στα φυσικά πρόσωπα η έκπτωση ύψους 2% επί του συνόλου του 

φόρου για την εφάπαξ πληρωµή του φόρου εισοδήµατος κατά την υποβολή της 

δήλωσης. Η διάταξη ίσχυσε για το οικονοµικό έτος 2015, αλλά έπειτα 

καταργήθηκε µε τον ν. 4336/2015. 

• Προβλέπονται µέτρα για τη διευκόλυνση ένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων 

του ν. 4321/2015 φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων  που επιθυµούν να 

ενταχθούν, αλλά αδυνατούν να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό για την υπαγωγή 

σε αυτήν επειδή έχει προηγηθεί η επιβολή υπέρ του ∆ηµοσίου κατάσχεσης των 

τραπεζικών λογαριασµών τους 

Ο φορολογικός νόµος 4330/2015
23

που ψηφίστηκε τον Ιούνιο ρυθµίζει µε ευνοϊκό τρόπο 

ζητήµατα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούµενων µε πολύ χαµηλά ετήσια εισοδήµατα, 

αγροτών και οµογενών κατοίκων εξωτερικού. Στόχος του νόµου είναι να αποφευχθεί η 

φορολογική επιβάρυνση που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος του 2013 

στις πιο πάνω κατηγορίες µέσω διατάξεών του που ψηφίστηκαν το 2013, αλλά έχουν 

ηµεροµηνία εφαρµογής µεταγενέστερη (εισοδήµατα  του 2014). Ειδικότερα: 

                                                 

 

22
Νόµοςν. 4328 Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα 

ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές» (Α' 

35) και άλλες διατάξεις , ΦΕΚ Α' 51/14-05-2015 

23
Νόµος  ν.4330/2015  «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», ΦΕΚ Α’ 59/16-06-2015 
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• Καταργούνται τα τεκµήρια διαβίωσης για κατοίκους εξωτερικού. Επανέρχεται το 

φορολογικό καθεστώς του προηγούµενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 

2238/1994) που ίσχυσε για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) για τους κατοίκους 

εξωτερικού. Για τους εν λόγω φορολογουµένους η υποχρέωση να αναγράφουν στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος όλα τα εισοδήµατα από πηγές εντός Ελλάδος, 

ανεξαρτήτως ποσού, δεν ενεργοποιεί τα τεκµήρια διαβίωσης. 

• Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης της προστιθέµενης διαφοράς εισοδήµατος βάσει 

τεκµηρίων για τους φορολογουµένους που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του 

2014 εισοδήµατα µόνο από κεφάλαιο, δηλαδή από τόκους, µερίσµατα ή εκµίσθωση 

ακινήτων ή και από υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. από µετοχές). Σ’ αυτή την περίπτωση, 

αν, µε βάση τεκµήρια διαβίωσης, το εισόδηµα προσδιορίζεται σε υψηλότερο επίπεδο 

από το δηλωθέν η προκύπτουσα διαφορά φορολογητέου εισοδήµατος θα 

φορολογείται µε την κλίµακα των µµισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία 

ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ, και όχι µε συντελεστή 26% και προκαταβολή 

επόµενου έτους, εφόσον το τεκµαρτό εισόδηµα (το εισόδηµα που προκύπτει βάσει 

τεκµηρίων) δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.  

• Προβλέπονται ελαφρύνσεις για περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολουµένους. 

• Οι αγρότες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου 11-13% για 

ιδιοχρησία ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.  

• Τροποποιείται ο κώδικας ΦΠΑ για τους κατασκευαστές αγωγών φυσικού αερίου και 

συγκεκριµένα θεσπίζεται απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ.  

Ο ν. 4334/2015
24

 του Ιουλίου περιλαµβάνει την πρώτη δέση των προαπαιτούµενων 

δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων προκειµένου να γίνει η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για τη 

Σύβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. Μεταξύ άλλων, ο νόµος αυτός προβλέπει τα εξής 

µέτρα φορολογικής πολιτικής: 

• Θεσπίζονται τρεις συντελεστές ΦΠΑ (6%,13% και 23%) και ορίζονται τα προϊόντα 

που µετατάσσονται από το µειωµένο στον κανονικό συντελεστή. Πιο αναλυτικά, στον 

υπερµειωµένο συντελεστή (6%) υπάγονται φάρµακα και εµβόλια, βιβλία και 
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 Νόµος ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις  για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό 

µηχανισµό στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015 
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περιοδικά και θέατρα. Στο µειωµένο συντελεστή (13%) υπάγονται τα βασικά είδη 

διατροφής και τα φρέσκα τρόφιµα, η ενέργεια, το νερό και η διαµονή σε ξενοδοχεία 

(η τελευταία µετατάσσεται από το συντελεστή 6,5%). Τέλος, στον κανονικό 

συντελεστή (23%) υπάγονται τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι 

στον κανονικό συντελεστή µετατάσσονται από το µειωµένο συντελεστή (13%) τα 

εισιτήρια των µέσων µαζικής µεταφοράς, τα κόµιστρα ταξί, οι υπηρεσίες από 

καλλιτέχνες, συγγραφείς και συνθέτες, η επισκευή και συντήρηση παλαιών 

κατοικιών, τα άνθη-φυτά και η εστίαση, ενώ εντάσσονται σε καθεστώς ΦΠΑ η 

εκπαίδευση και τα ασφαλιστικά προγράµµατα. Η εφαρµογή των νέων συντελεστών 

ισχύει από τις 20.7.2015, µε εξαίρεση τη διαµονή σε ξενοδοχεία όπου ισχύει από 

1.10.2015. 

• Καταργείται σταδιακά η έκπτωση του 30% από 1.10.2015 στα ανεπτυγµένα 

τουριστικά νησιά µε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα και από 1.6.2016 στα 

λιγότερο ανεπτυγµένα νησιά. Με το µεταγενέστερο Ν. 4335/200517 η έκπτωση 

καταργείται πλήρως σε όλα τα νησιά µέχρι το τέλος του 2016.  

• Αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες σε 29% ο φορολογικός συντελεστής για τα 

κέρδη των ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.). Ισχύει για τα κέρδη που προκύπτουν στα 

φορολογικά έτη από 1.1.2015 και µετά.  

• Αυξάνεται η προκαταβολή του φόρου για τις Α.Ε. από 80% σε 100%. Εφαρµόζεται 

για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη από 1.1.2014 και µετά. 

• Αυξάνεται η προκαταβολή του φόρου για τις υπόλοιπες νοµικές µορφές (Ο.Ε., Ε.Ε. 

κ.λπ.) από 55% σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος από 

1.1.2015 έως και 31.12.2015.  

• Αυξάνεται ο φόρος ασφαλίστρων από 20% σε 25% για τον κλάδο πυρός και από 10% 

σε 15% για τον κλάδο των αυτοκινήτων.  

• Αναπροσδιορίζεται (αυξητικά) η κλίµακα για την εισφορά αλληλεγγύης µε 

αναδροµική ισχύ από 1.1.2015 για τα µικτά εισοδήµατα άνω των 30.000 ευρώ. 

• Αυξάνεται αναδροµικά από 10% σε 13% ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης και 

διευρύνεται η βάση του µε την επιβολή φόρου και στα σκάφη αναψυχής. Με τον Ν. 

4336/200518 κύρωσης του νέου Προγράµµατος του Αυγούστου κυρώνεται η νέα 

Σύβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την 

υλοποίηση της Σύβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (προαπαιτούµενα), καθώς 

και σειρά µελλοντικών δράσεων που αφορούν τέσσερις πυλώνες: α) την 
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αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, β) τη διασφάλιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, γ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

οικονοµική µεγέθυνση και δ) τον εκσυγχρονισµό του κράτους και της δηµόσιας 

διοίκησης.  

Στις παρεµβάσεις που θεσµοθετούνται άµεσα µε τον ν. 4336/2015
25

συγκαταλέγονται νέα 

φορολογικά µέτρα, που αφορούν:  

• Αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου για τους αγρότες από 27,5% σε 55% 

από το 2015.  

• Αύξηση από 55% σε 75% της προκαταβολής φόρου για προσωπικές επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελµατίες από το 2016 και σε 100% από το 2017.  

• Περιορισµό των φοροαπαλλαγών για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις µε την αύξηση 

κατά 4% κάθε χρόνο από το 2016 έως και το 2020 στους συντελεστές φόρου και 

εισφοράς για τα πλοία Α’ κατηγορίας που είναι νηολογηµένα µε ελληνική σηµαία και 

τα πλοία ελληνικών συµφερόντων µε ξένη σηµαία και την παράταση της ειδικής 

εισφοράς στις ναυτιλιακές εταιρίες  µέχρι το 2018.  

• Αυστηροποίηση της ρύθµισης των εκατό δόσεων. Για όσους φορολογούµενους 

χρωστούν στο ∆ηµόσιο ποσά άνω των 5.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις για όσους 

χρωστούν λιγότερα από 5.000 ευρώ, το επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρύνονται οι 

µηνιαίες δόσεις αυξάνεται στο 5,05%. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στη 

φορολογική διοίκηση να θεσπίσει κριτήρια για τη µείωση του αριθµού των δόσεων. 

• Τροποποιήσεις στο καθεστώς ΦΠΑ, µε µείωση από 23% σε 13% του ΦΠΑ στο 

µοσχαρίσιο κρέας, επιβολή ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και την πλήρη 

κατάργηση των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά έως το τέλος του 

2016.  

• Μείωση των ακατάσχετων ορίων για οφειλές προς το ∆ηµόσιο και συγκεκριµένα 

µείωση του ακατάσχετου ορίου µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων 

από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ και την αύξηση του ποσοστού κατάσχεσης από 25% σε 
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 Νόµος  ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις  - Κύρωση του σχεδίου σύµβασης οικονοµικής ενίσχυσης 

από τον Ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της συµφωνίας 

χρηµατοδότησης», ΦΕΚ Α’ 94/14-08-2015 
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50- 100%. Επιπλέον, µειώνεται από 1.500 σε 1.250 ευρώ το ακατάσχετο όριο των 

καταθέσεων των φυσικών προσώπων.  

• Ρυθµίσεις για τον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι ο φόρος για το 2015 πρέπει να 

πληρωθεί σε πέντε µηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο 

του 2016.  

• Εφαρµογή διαδικασιών για αποτελεσµατικότερες και γρηγορότερες κατασχέσεις 

τραπεζικών καταθέσεων σε όσους χρωστούν στο ∆ηµόσιο. 

• Κατάργηση της έκπτωσης φόρου 2% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου 

εισοδήµατος για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2015 και µετά. 

• Κατάργηση της επιβολής προληπτικού φόρου 26% στις εισαγωγές. 

Κατ’ εφαρµογή του ν. 4336/2015 ψηφίστηκε τον Οκτώβριο ο ν. 4337/2015
26

, ο οποίος, 

µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει ρυθµίσεις δηµοσιονοµικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα: 

• Επαναδιατυπώνεται ο ορισµός του “εγκλήµατος φοροδιαφυγής”, καθώς πλέον 

περιλαµβάνει και την απόκρυψη εισοδήµατος από οποιαδήποτε πηγή και τη µη 

καταβολή ΦΠΑ.  

• Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο για τις φορολογικές παραβάσεις µε εκλογίκευση των 

προστίµων και ευνοϊκές ρυθµίσεις για εκκρεµείς υποθέσεις πλαστών και εικονικών 

τιµολογίων µε στόχο την αύξηση της εισπραξιµότητας.  

• Προβλέπεται η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από το πρώτο ευρώ και η αναδροµική επιβολή 

του από 1.1.2015 σε παραδοσιακούς οικισµούς και σε ακίνητα άνω των 100 ετών. 

Άλλη µια σειρά δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων περιλαµβάνεται στον ν. 4342/2015
27

που 

ψηφίστηκε τον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον οποίο:  

• Αυξάνεται σταδιακά ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο 

από 66 ευρώ σε 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 1.10.2015 και στα 330 ευρώ ανά 

χιλιόλιτρο την 1.10.2016.  

                                                 

 

26
 Νόµος ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων», ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015 
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 Νόµος  ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις  - Κύρωση του σχεδίου σύµβασης οικονοµικής ενίσχυσης 

από τον Ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της συµφωνίας 

χρηµατοδότησης», ΦΕΚ Α’ 94/14-08-2015 
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• Τροποποιείται η ρύθµιση των εκατό δόσεων και προστίθεται το περιουσιακό 

κριτήριο. Ειδικότερα, σε περίπτωση ληξιπρόθεσµης οφειλής προς το ∆ηµόσιο 

µέχρι5.000 ευρώ το επιτόκιο παραµένει µηδενικό εάν δεν υπερβαίνει τις 150.000 

ευρώ η συνολική αντικειµενική αξία των κτισµάτων και των εντός σχεδίου οικοπέδων 

του οφειλέτη. Αν αυτή υπερβαίνει το παραπάνω όριο, τότε οι δόσεις γίνονται έντοκες 

για όσους οφειλέτες δεν πληρούν το κριτήριο του ύψους της ακίνητης περιουσίας.  

Στο πλαίσιο της Σύβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, µε τον ν. 4346/2015
28

που 

ψηφίστηκε τον Νοέµβριο υιοθετείται µία ακόµη δέσµη προαπαιτούµενων. Συγκεκριµένα, οι 

δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις έχουν ως εξής: 

• Αυστηροποιούνται οι όροι για την αποβολή οφειλετών από τη ρύθµιση των εκατό 

δόσεων. Συγκεκριµένα εξαλείφεται σταδιακά έως 1.1.2018 το χρονικό περιθώριο των 

30 ηµερών το οποίο ίσχυε για εξόφληση δόσης ληξιπρόθεσµής οφειλής προκειµένου ο 

οφειλέτης να µην τίθεται εκτός της ρύθµισης.  

• Υιοθετείται νέα ρύθµιση για τη µη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων. 

• Καταργείται ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

• Επιβάλλεται ειδικό τέλος στα τυχερά παιχνίδια (ως πρώτο ισοδύναµο του ΦΠΑ στην 

εκπαίδευση).  

• Επιβάλλεται ειδικός φόρος στο κρασί (ως δεύτερο ισοδύναµο του ΦΠΑ στην 

εκπαίδευση). 

• Αναδιαµορφώνονται τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.  

Τέλος, µε την απόφαση ΠΟΛ. 1009/18.1.2016 του υπουργείου Οικονοµικών 

αναπροσαρµόζονται οι τιµές ζώνης στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας 

των ακινήτων (Τ.Ζ.) καθώς και οι συντελεστές εµπορικότητας (Σ.Ε.). Συγκεκριµένα, στις 

ισχύουσες τιµές από 400 έως και 600 ευρώ καθώς και από 4.000 έως και 8.800 ευρώ δεν 

καταγράφεται µεταβολή, ενώ στις υπόλοιπες τιµές ζώνης οι µειώσεις κυµαίνονται από 4% 

έως και 19%. Οι συντελεστές εµπορικότητας µειώνονται, ενώ οι τιµές των συντελεστών 

οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιµής οικοπέδου (Τ.Ο.) και ο συντελεστής εκµετάλλευσης 

ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράµµατα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιµών 
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παραµένουν ως έχουν. Οι νέες τιµές ζώνης και οι νέοι συντελεστές εµπορικότητας έχουν 

αναδροµική ισχύ από 21.5.2015. 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Προκειµένου να γεφυρωθεί το 1% του AEΠ από το δηµοσιονοµικό κενό στη διετία 2017 - 

2018 και να αυξηθούν τα έσοδα κατά περίπου 45 εκατοµµύρια ευρώ, η Κυβέρνηση πρότεινε 

στους δανειστές, οι οποίοι και δέχτηκαν, την αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από το 23% στο 24%
29

.  

Με την εν λόγω αύξηση η Ελλάδα αποκτά τον τρίτο µεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µε πρώτο εκείνο της Ουγγαρίας η οποία έχει 27% και δεύτερο της 

∆ανίας, της Κροατίας και της Σουηδίας που ανέρχεται σε 25%
30

. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί 

οτι στα έντεκα νησιά του Αιγαίου (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, 

Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος, Σίφνος), η εν λόγω αύξηση του ΦΠΑ δεν γίνεται από 

23% σε 24%, αλλά από 16% σε 24%.  

Επίσης σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία επταετία ο υψηλός συντελεστής στη χώρα µας 

αυξήθηκε σταδιακά από 19% σε 24% και πολλά προϊόντα µετατάχθηκαν από τον µεσαίο 

συντελεστή στον υψηλό. Παρά ταύτα, όµως, η πορεία των σχετικών εσόδων ήταν καθοδική 

και όχι η αναµενόµενη. Αυτό πηγάζει από το γεγονός οτι ο καταναλωτής, στον οποίο 

επιρρίπτεται τελικά ο ΦΠA προτιµά να µη ζητάει απόδειξη προκειµένου να επιτύχει 

περαιτέρω µείωση της τιµής του προϊόντος για να µην επιβαρύνει το λογαριασµό του κατά το 

ποσοστό του ΦΠA. Παρακάτω παραθέτουµε τη σταδιακή πορεία ανόδου των συντελεστών 

ΦΠA κατά την τελευταία οκταετία στην Ελλάδα. 
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βλ. άρθρο 51 παρ. 1 N. 4389/2016 

30
βλ. Παράρτημα Ι 
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Πίνακας 2 - Άνοδος συντελεστών ΦΠΑ 2009-2016 

Έτος Υψηλός συντελεστής Μεσαίος συντελεστής Χαµηλός συντελεστής 

2009 19 9 4,5 

2010 21 10 5 

2010 23 11 5,5 

2011 - 2014 23 13 6,5 

2015 23 13 6 

2016 24 13 6 

 

Φόρος Εισοδήµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 «Φορολογητέο εισόδηµα» του νόµου 4172/2013
31

 ως φορολογητέο 

εισόδηµα ορίζεται το εισόδηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση οποιονδήποτε εκπιπτόµενων 

δαπανών από το ακαθάριστο εισόδηµα. Οι κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων είναι οι 

ακόλουθες: 

• Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις 

• Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

• Εισόδηµα από κεφάλαιο 

• Εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου 

Α)Εισόδηµα από µισθωτή εργασία 

Ο φορολογικός συντελεστής για τη φορολογία εισοδήµατος που αποκτήθηκε µέχρι και το 

2015, σύµφωνα µε το νόµο 4172/2013, ανέρχονταν σε 26% για εισοδήµατα µέχρι 50.000 

ευρώ και σε 33% για εισοδήµατα άνω των 50.000 ευρώ. Σύµφωνα µε τη νέα κλίµακα 

φορολογίας εισοδήµατος
32

, δηµιουργήθηκαν δύο επιπλέον κλιµάκια εισοδήµατος: 

εισοδήµατα µέχρι 20.000 ευρώ που φορολογούνται µε 22% και εισοδήµατα άνω των 40.000 

ευρώ που φορολογούνται µε 45%. Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές, που είναι σε ισχύ, 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

                                                 

 

31
 Νόµος  ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του  ν. 

4093/2012 και του  ν. 4127/2013» , ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013 

32
Άρθρο 112 παρ. 1 και 10 ν.4387/2016, όπως αντικατέστησε παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) 



Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

27 

 

Πίνακας 3 - Κλιµάκια φόρου εισοδήµατος 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 

Φορολογικός 

συντελεστής 

Φόρος κλιµακίου Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 

0-20.000 22% 4400 20000 4400 

21.000-30.000 29% 2900 30000 7300 

31.000-40.000 37% 3700 40000 11000 

Υπερβάλλον 45%    

 

Οι ανώτεροι φορολογικοί συντελεστές αφορούν µισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδήµατα 

από ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα καθώς και εισοδήµατα αγροτών. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόµου 4172/2013, οποιεσδήποτε 

παροχές σε είδος λαµβάνει ένας εργαζόµενος, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 

τριακόσια ευρώ ανά φορολογικό έτος, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του. 

Ωστόσο, στο άρθρο 14 του ιδίου νόµου, ορίζονται συγκεκριµένες παροχές που δεν 

προσαυξάνουν τον µισθό του εργαζοµένου. 

Όσο αφορά εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για 

οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει το 

φορέα µε τον δικαιούχο της αποζηµίωσης, φορολογείται αυτοτελώς µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης,  σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Πίνακας 4 - Κλιµάκια φόρου για αποζηµιώσεις 

Κλιµάκιο αποζηµίωσης Φορολογικός συντελεστής 

< 60.000 0% 

60.001-100.000 10% 

100.000,01-150.000 20% 

>150.000 30% 

 

Για εισοδήµατα που αποκτώνται από µισθούς, συντάξεις και από ατοµική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ και συµπεριλαµβάνει εισόδηµα 

από αγροτική δραστηριότητα (µόνο για το ποσοστό του εισοδήµατος που αφορά την 

αγροτική δραστηριότητα) και τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ, ο φόρος 
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που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

(Πίνακας 3) µειώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 16  του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Η 

µείωση αυτή, που έχει αντικαταστήσει πλέον το αφορολόγητο κλιµάκιο της κλίµακας 

φορολογίας εισοδήµατος των προηγούµενων ετών, συνδέεται πλέον µε τον αριθµό των 

εξαρτώµενων τέκνων του φορολογούµενου.  

Αναλυτικότερα, για εισοδήµατα που φορολογούνται βάσει της κλίµακας µισθωτών -

συνταξιούχων και που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και έπειτα, ο φόρος 

µειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ για τον φορολογούµενο χωρίς 

εξαρτώµενα τέκνα, κατά χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ για το φορολογούµενο µε ένα 

εξαρτώµενο τέκνο, κατά δύο χιλιάδες ευρώ για δύο εξαρτώµενα τέκνα και κατά δύο χιλιάδες 

εκατό ευρώ για τρία εξαρτώµενα τέκνα και άνω (Πίνακας 5). Εάν το ποσό του φόρου είναι 

µικρότερο των ποσών αυτών, η µείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος 

φόρου. 

Για εισόδηµα που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ, το ποσό της έκπτωσης φόρου 

µειώνεται κατά δέκα ευρώ ανά χίλια ευρώ αύξησης του φορολογητέου εισοδήµατος από 

µισθούς και συντάξεις. 

Πίνακας 5 - Πίνακας έκπτωσης φόρου 

Αριθµός τέκνων Έκπτωση φόρου 

0 1.900 

1 1.950 

2 2.000 

3 2.100 

 

Όσο αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, επιβάλλεται σε εισοδήµατα άνω των 12.000 

ευρώ. Ενώ µε τον νόµο 4172/2013 ο συντελεστής ξεκινούσε από 1% και έφτανε µέχρι 4%, µε 

τον νέο νόµο 4387/2016 φτάνει µέχρι και το 10% και διαµορφώνεται ως εξής
33

: 

                                                 

 

33
Βλ. άρθρο 18 Ν. 3758/2009 και εν συνεχεία άρθρο 29 Ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε µε τους Νόµους 

4024/2011, 4051/2012, 4072/2012, 4305/2014, 4334/2015 και τέλος µε το άρθρο 112 του Νόµου 4387/2016, µε 

το οποίο η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωµατώθηκε στον Κώδικα Φορολο- γίας Εισοδήµατος (άρθρο 43Α 

του Ν. 4172/2013). 
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Πίνακας 6 – Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

(ευρώ) 

Φόρος κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολα 

Εισοδήµατος Φόρου 

12.000 0,00% 0 12.000 0 

8.000 2,20% 176 20.000 176 

10.000 5,00% 500 30.000 676 

10.000 6,50% 650 40.000 1326 

25.000 7,50% 1.875 65.000 3201 

155.000 9,00% 13.950 220.000 17151 

Υπερβάλλον 10,00%    

Σε έναν συνοπτικό πίνακα, που παρατίθεται παρακάτω, µπορεί κανείς να εντοπίσει την 

εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2015 στο 2016, που επήλθε µε τη εφαρµογή 

των νέων φορολογικών ρυθµίσεων. Κατά γενική οµολογία η φορολογική επιβάρυνση έγινε 

εντονότερη. Οι µόνες εισοδηµατικές οµάδες που ευνοήθηκαν από την αλλαγή είναι αυτές 

µεταξύ 28.000 ευρώ και 40.000 ευρώ, καθώς και αυτές στα 55.000 ευρώ ετησίως. Η 

µεγαλύτερη επιβάρυνση όπως βλέπουµε, επήλθε στα εισοδήµατα άνω των 70.000 ευρώ. 

Πίνακας 7 - Σύγκριση φόρου εισοδήµατος 2015 και 2016 

Ετήσιο 

εισόδηµα 

Φόρος 

2015 

Εισφ. 

Αλληλεγγ

ύης 

Σύνολο 

Φόρου 

2015 

Φόρος 

2016 

Εισφ. 

Αλληλεγγ

ύης 

Σύνολο 

Φόρου 

2016 

∆ιαφορά 

Φόρου 

2015-2016 

9.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

10.000 € 100 € 0 € 100 € 200 € 0 € 200 € 100 € 

15.000 € 1.200 € 105 € 1.305 € 1.300 € 66 € 1.366 € 61 € 

17.000 € 1.640 € 119 € 1.759 € 1.740 € 110 € 1.850 € 91 € 

20.000 € 2.300 € 140 € 2.440 € 2.400 € 176 € 2.576 € 136 € 

25.000 € 3.800 € 350 € 4.150 € 3.900 € 426 € 4.326 € 176 € 

27.000 € 4.640 € 378 € 5.018 € 4.500 € 526 € 5.026 € 8 € 

28.000 € 5.060 € 392 € 5.452 € 4.800 € 576 € 5.376 € -76 € 

30.000 € 5.900 € 420 € 6.320 € 5.400 € 676 € 6.076 € -244 € 

35.000 € 8.000 € 700 € 8.700 € 7.300 € 1.001 € 8.301 € -399 € 

40.000 € 10.100 € 800 € 10.900 € 9.200 € 1.326 € 10.526 € -374 € 

45.000 € 12.200 € 900 € 13.100 € 11.500 € 1.701 € 13.201 € 101 € 

50.000 € 14.300 € 1.000 € 15.300 € 13.800 € 2.076 € 15.876 € 576 € 

55.000 € 16.400 € 2.200 € 18.600 € 16.100 € 2.451 € 18.551 € -49 € 

60.000 € 18.500 € 2.400 € 20.900 € 18.400 € 2.826 € 21.226 € 326 € 

70.000 € 22.700 € 2.800 € 25.500 € 23.000 € 3.651 € 26.651 € 1.151 € 
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Συνεπώς, αντιλαµβάνεται κανείς, οτι µε τις νέες ρυθµίσεις δηµιουργείται για την 

πλειοψηφία των εισοδηµάτων µια επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Φορολογική 

ελάφρυνση σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, δηµιουργείται για ετήσια εισοδήµατα από 

28.000 µέχρι και 40.000 ευρώ, καθώς και για 55.000 ευρώ. Βλέπουµε δηλαδή ότι πέρα από 

την αύξηση των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, 

αναµένεται και αύξηση των άµεσων φόρων (φόρου εισοδήµατος) για τα φορολογητέα έσοδα 

του 2016. 

Β) Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 «Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα» του νόµου 4172/2013, 

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

επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις 

επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 

του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά 

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

εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές 

συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, 

κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. Ειδικά, για τους 

ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στον προσδιορισµό του 

κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των άµεσων ενισχύσεων 

του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η βασική 

ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι 

πράσινες και συνδεδεµένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολο τους δεν 

περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, στον προσδιορισµό του 

κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν περιλαµβάνεται ποσοστό έως 35% των 

κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζοµένους τους. 

 Η κλίµακα φορολογίας που εφαρµόζεται για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

είναι ίδια µε αυτή που εφαρµόζεται για τα εισοδήµατα από µισθούς – συντάξεις, µε τη 

διαφορά ότι οι εκπτώσεις φόρου που εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα από µισθούς – 

συντάξεις, δεν έχουν εφαρµογή στα εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ωστόσο, 

για τα φυσικά πρόσωπα µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 2013 
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και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του 

πρώτου κλιµακίου (22%) µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο 

ακαθάριστο εισόδηµά τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα 

χιλιάδες ευρώ. 

Γ) Εισόδηµα από κεφάλαιο 

Ως εισοδήµατα από κεφάλαιο, θεωρούνται τα ακόλουθα: 

1. Εισόδηµα από µερίσµατα και τόκους φορολογείται µε συντελεστή 15% 

2. Τα δικαιώµατα φορολογούνται µε συντελεστή 20% 

3. Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται µε συντελεστή 15%-45% 

Πιο συγκεκριµένα, όσο αφορά το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία µε τον νόµο 4172/2013 

ίσχυε ο φορολογικός συντελεστής 11% αν δεν ξεπερνούσαν τις 12.000 ευρώ, ενώ 

υπερέβαιναν τις 12.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής διαµορφώνονταν σε 33%. Με τον 

νόµο 4387/2016 δηµιουργείται ένα ακόµα κλιµάκιο, ενώ το 11% αυξάνεται σε 15%. Οι νέοι 

φορολογικοί συντελεστές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 8 - Φορολογία εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία 

Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία Φορολογικός συντελεστής 

0-12.000 15% 

12.000,01-35.000 35% 

Άνω των 35.000 45% 

 

∆) Εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εξής κατηγορίες εισοδηµάτων 

• Εισόδηµα που προκύπτει από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας  

• Εισόδηµα που προκύπτει από µεταβίβαση τίτλων 

Τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε συντελεστή 15%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Το φαινόµενο της φορολογικής παραβατικότητας εκδηλώνεται στην καθηµερινότητα µε 

διάφορες µορφές, δηλαδή µε διαφορετικούς τύπους συµπεριφοράς. Οι βασικές µορφές 

εκδήλωσης του φαινοµένου αυτού είναι τρεις: η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η φορο-

υπερηµερία
34

.  

Στο κεφάλαιο αυτό, θα δώσουµε τους ορισµούς και θα προσπαθήσουµε να 

αποσαφηνίσουµε τις διαφορές µεταξύ τριών εννοιών, που είναι παρεµφερείς και συχνά 

συγχέονται: της έννοιας της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονοµίας. 

Επίσης, θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τα αίτια τις φοροδιαφυγής και να 

προσδιορίσουµε τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονοµία από την έξαρση 

αυτού του φαινοµένου. Ακόµα, θα αναφερθούµε στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και 

στις κυρώσεις που επιβάλλονται για το έγκληµα της φοροδιαφυγής, καθώς και για άλλες 

φορολογικές παραβάσεις. Τέλος, θα προτείνουµε πιθανούς τρόπους αντιµετώπισής της και θα 

κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε διεθνείς πρακτικές αντιµετώπισης του φαινοµένου. 

 

                                                 

 

34
Ο Αγαπητός στο άρθρο Η παραοικονομία είναι παιδί της φοροδιαφυγής διακρίνει τέσσερις επιμέρους 

τρόπους εκδήλωσης «αντίδρασης» των φορολογουμένων: τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, τη μετακύληση 

του φορολογικού βάρους και το φορολογικό προγραμματισμό. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον συγγραφέα: 

«Όλες αυτές οι αντιδράσεις, εκτός από εκείνη της φοροδιαφυγής, είναι θεμιτές, δεν θεωρούνται παράνομες, 

αλλά δεν παύουν κι αυτές να έχουν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις και να καθιστούν αναποτελεσματική 

κάθε ασκούμενη αντιπληθωριστική ή δημοσιονομική πολιτική», Γ. Αγαπητός, Το μέγεθος της φοροδιαφυγής 

στην Ελλάδα, ΔΦΝ 1997, σελ. 1220. 
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4.2 Ορισµός Φοροδιαφυγής 

 

Η φοροδιαφυγή µπορεί να χαρακτηριστεί ως η µεγαλύτερη και ανεκτικότερη εκδήλωση 

παράβασης της νοµοθεσίας και ως απόδειξη της ανεπάρκειας της δηµόσιας διοίκησης.  

Το εισόδηµα που παράγεται σε µια χώρα, µπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικές 

κατηγορίες: στο εισόδηµα που δηµιουργείται σε µια οργανωµένη αγορά και στο εισόδηµα 

που δηµιουργείται εκτός αγοράς. Μια ακόµα κατηγοριοποίηση εισοδήµατος είναι αν αυτό 

παράγεται από νόµιµη ή παράνοµη δραστηριότητα 

Ο EdgarL. Feige
35

διακρίνει τρεις µορφές αδήλωτου εισοδήµατος: 

• Εισόδηµα που προκύπτει από παράνοµη δραστηριότητα: Μπορεί να πραγµατοποιείται 

από χρηµατική συναλλαγή ή να δηµιουργείται εκτός της νόµιµης αγοράς (πχ 

εισόδηµα από εµπόριο όπλων και ναρκωτικών). Το εισόδηµα αυτό δεν καταγράφεται 

και ο βασικότερος λόγος δεν είναι τόσο η τάση για φοροδιαφυγή, όσο η παράνοµη 

πηγή του.  

• Εισόδηµα που προκύπτει από νόµιµη δραστηριότητα, εκτός οργανωµένης αγοράς και 

για αυτό δεν καταγράφεται: Πρόκειται για προϊόντα αυτοκατανάλωσης, όπως 

γεωργικά προϊόντα, που καταναλώνονται µέσα στο νοικοκυριό που τα παράγει. 

• Νόµιµο εισόδηµα που προκύπτει εντός της αγοράς, αλλά δεν καταγράφεται: Το 

εισόδηµα αυτής της κατηγορίας, αν και θα έπρεπε, δε δηλώνεται και αποτελεί το 

κοµµάτι εκείνο της φορολογητέας ύλης, που προσδιορίζει το ύψος της φοροδιαφυγής 

εισοδήµατος. 

Σύµφωνα µε τον Γεωργακόπουλο
36

 και τον Τσάτσο Ν.
37

, η φοροδιαφυγή αφορά «κάθε 

παράνοµη πράξη ή παράλειψη των φορολογούµενων µε σκοπό την µείωση της νόµιµης 

φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή της καταβολής φόρου». Με άλλα λόγια, ως 

φοροδιαφυγή θα µπορούσε να οριστεί «κάθε παράνοµη ενέργεια ηθεληµένης απόκρυψης 
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 Edgar L.F.(2006), The underground economies: Tax evasion and Information Disortion, Cambridge: 

Cambridge University press, p.17 
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 Γεωργακόπουλος Θεόδωρος, Εισαγωγή στη δηµόσια οικονοµική, Έκδοση ∆, σελ 307 
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φορολογητέου εισοδήµατος και άλλων φορολογικών αντικειµένων κατά τη δήλωση και τον 

υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου, καθώς και η µη απόδοση του οφειλόµενου φόρου στις 

αρµόδιες κρατικές αρχές»
38

. Ενδεικτικό παράδειγµα τέτοιων πράξεων είναι η παράλειψη 

υποβολής φορολογικής δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, η µη υποβολή ΦΠΑ, η 

µη έκδοση φορολογικής απόδειξης και πολλές ακόµα ενέργειες, που θα µελετήσουµε στη 

συνέχεια. Η έκταση της φοροδιαφυγής σε µια χώρα εξαρτάται βασικά από δύο παράγοντες
39

: 

από την τάση των φορολογουµένων για φοροδιαφυγή και από την ικανότητα των 

φορολογικών αρχών να περιορίσει αυτή την τάση. Η τάση των φορολογούµενων για 

φοροδιαφυγή ορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων, οι οποίοι θα αναλυθούν σε επόµενο 

κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µε τον νόµο 4337/2015, άρθρο 66, έγκληµα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος µε 

πρόθεση: 

α) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου εισοδήµατος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας 

ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης φορολογητέα εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά 

στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή 

καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή µερικά) δαπάνες ή επικαλούµενος 

στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να µην εµφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να 

εµφανίζεται αυτή µειωµένη, 

β) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του φόρου 

κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων 

φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει 

ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική ∆ιοίκηση µε την 

παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη 

αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει 

ανακριβώς αυτούς ή λαµβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη 

ή εισφορές, 
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γ) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς 

στο ∆ηµόσιο το φόρο αυτόν. 

Εδώ, πρέπει να επισηµανθεί, οτι οι περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν απλή παράβαση 

κανόνων επιµέλειας και δεν υπάρχει πρόθεση µείωσης της νόµιµης φορολογικής υποχρέωσης 

δεν εντάσσονται στο φαινόµενο της φοροδιαφυγής µε την ευρεία του όρου έννοια, και 

εποµένως δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως µορφές φορολογικής παραβατικότητας. 

Η φοροδιαφυγή επιτυγχάνεται µε µια πληθώρα τρόπων, από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

σε όλα τα συστήµατα φορολόγησης και είδη φόρων, από όλες τις επαγγελµατικές οµάδες, µε 

χαµηλότερο ποσοστό συνήθως σε µισθωτούς και συνταξιούχους. Επίσης, το λαθρεµπόριο
40

 

αποτελεί πράξη φοροδιαφυγής, καθώς συνίσταται στην εισαγωγή ή στην εξαγωγή 

εµπορευµάτων χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών και χωρίς την καταβολή δασµών, 

φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως και στην οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί να 

στερήσει από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση εισπρακτέους δασµούς, φόρους 

και λοιπές επιβαρύνσεις από τα εισαγόµενα ή τα εξαγόµενα εµπορεύµατα. 
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4.3 Φοροαποφυγή 

 

Ορισµός Φοροαποφυγής 

Στη βιβλιογραφία, ως φοροαποφυγή ορίζεται η εφαρµογή καλά σχεδιασµένων λογιστικών 

πρακτικών οι οποίες αποτελούν απόρροια προσεκτικής µελέτης της νοµοθεσίας, της 

φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων µε µοναδικό στόχο τη µείωση του φόρου που 

καταβάλλει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Πρόκειται για τη µη καταβολή φόρου λόγω 

κενών στη νοµοθεσία. Στην έννοια της φοροαποφυγής πρέπει να περιληφθούν οι ενέργειες 

εκείνες που έχουν σαν στόχο τη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε διαφορετικό 

επίπεδο από αυτό που είχε πρόθεση να επιβάλλει ο νοµοθέτης. 

Πραγµατοποιείται στα πλαίσια ενός καλά οργανωµένου φορολογικού σχεδιασµού, κατά 

τον οποίο δηµιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, µέχρι να προσδιοριστεί ο 

ελάχιστος δυνατός φόρος, συνήθως στα πλαίσια του νόµου. Τρείς είναι οι βασικές αρχές της 

φοροαποφυγής: η µετατόπιση του εισοδήµατος, οι αναβολές καταβολής φόρων και 

αρµπιτράζ µεταξύ φορολογικών συντελεστών, µε τους οποίους φορολογείται η απόδοση 

κεφαλαίου
41

. ∆ιαφέρει από την έννοια της φοροδιαφυγής, καθώς στη φοροαποφυγή η µη 

καταβολή φόρων είναι απόρροια εκµετάλλευσης κενών στη νοµοθεσία, ενώ σαν έννοια 

ισορροπεί ανάµεσα στο ηθικό και το νόµιµο.  

Προκειµένου µια ενέργεια αποφυγής καταβολής φόρου να θεωρηθεί ως ενέργεια 

φοροαποφυγής, πρέπει να ενσωµατώνει τα εξής χαρακτηριστικά
42

: 

• 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 δεν ήταν στην πρόθεση του νοµοθέτη 
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• Τη µυστικότητα, ώστε να αποφευχθεί η λήψη µέτρων που θα καλύψει τα σχετικά κενά 

της φορολογικής νοµοθεσίας για τη φοροαποφυγή. 

 

∆ιαχωρισµός φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής 

Η έννοια της φοροαποφυγής είναι συγγενής και συχνά συγχέεται µε αυτή της φοροδιαφυγής. 

Βασικός λόγος σύγχυσης µεταξύ των δύο ορισµών είναι η ταύτιση των αποτελεσµάτων που 

προκαλούν, καθώς και µε τις δύο πράξεις, επιτυγχάνεται πλήρης ή µερική αποφυγή 

καταβολής του φόρου, µε αποτέλεσµα τη στέρηση των φορολογικών εσόδων από το 

∆ηµόσιο
43

. Εποµένως τα κίνητρα και οι συνέπειές τους δε διαφέρουν καθόλου. Η διαφορά 

έγκειται στην πολιτική και ηθική άποψη, που χαρακτηρίζει τις δύο έννοιες. Στη φοροδιαφυγή 

υπάρχει καταστρατήγηση  τόσο του πνεύµατος όσο και του γράµµατος του νόµου, ενώ στη 

φοροαποφυγή υπάρχει καταστρατήγηση µόνο του πνεύµατος του νόµου (Καραγιώργος, 

1981). ∆ηλαδή µε την φοροαποφυγή οι φορολογούµενη αποφεύγουν την καταβολή φόρων, 

κατά τρόπο που δεν επιφέρει κυρώσεις για τους ίδιους, για τον λόγο αυτό και πολλές φορές 

αντί για τον όρο «φοροαποφυγή», χρησιµοποιείται ως συνώνυµο ο όρος «νόµιµη 

φοροδιαφυγή» 

 

Μέθοδοι φοροαποφυγής 

Εξωχώριες εταιρίες - Offshore 

Οι εξωχώριες – υπεράκτιες (offshore) εταιρείες αποτελούν το κατεξοχήν εργαλείο 

φοροαποφυγής. Συστήνονται σε κράτη που αποτελούν φορολογικούς παραδείσους, ή σε 

κράτη που δεν έχουν ακόµα οργανωµένες κεφαλαιαγορές, αλλά έχουν σωρεία 

χαρακτηριστικών που διευκολύνουν το οργανωµένο έγκληµα. Στη χώρα µας, σύµφωνα µε το 

Ν.2238/1994, ως εξωχώρια, δηλ. υπεράκτια εταιρεία, ορίζεται «η εταιρεία που έχει την έδρα 
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Kepler Cheuvreux (27 October 2014), Tax me if you can: game over – Turning grey areas into red flags for 

investors, Business Ethics, ESG Sustainability Research, όπου επισηµαίνεται η τάση της εξοµοίωσης του 

επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού/φοροαποφυγής µε «απάτη». Υπό το πρίσµα αυτό, η φοροαποφυγή και η 

φοροδιαφυγή συνιστούν ουσιαστικά «κλοπή», όπως άλλωστε έχει αποτυπωθεί στην αντίληψη των πολιτών στην 

Ελλάδα. [Βλ. διαΝΕΟσις (2016), Τι πιστεύουν οι Έλληνες, Πανελλαδική Έρευνα – Έκθεση Αποτελεσµάτων, 

Απρίλιος 2015, Οικονοµία, Κράτος, Ιδιωτική Πρωτοβουλία.] 
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της σε αλλοδαπή χώρα και µε βάση τη νοµοθεσία της δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε 

άλλες χώρες και απολαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης». 

Σύµφωνα µε τον Ο.Ο.Σ.Α. ως φορολογικός παράδεισος χαρακτηρίζεται το κράτος που: 

• επιβάλλει χαµηλό ή µηδενικό φόρο εισοδήµατος 

• φορολογεί ευνοϊκά ορισµένες κατηγορίες εισοδήµατος µε πολύ χαµηλό ή µηδενικό 

συντελεστή  

• προσφέρει σε κατοίκους τρίτης χώρας τη δυνατότητα να αποφύγουν την επιβολή 

φόρου στη χώρα φορολογικής κατοικίας τους 

• δεν διευκολύνει την παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών 

• δεν θέτει ως προϋπόθεση την άσκηση ουσιαστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

των εταιριών που βρίσκονται εγκατεστηµένες στο έδαφος του έχει ως στόχο την 

προσέλκυση ξένων επενδυτών 

Σύµφωνα µε τον ορισµό που παραθέσαµε και τη διεθνή βιβλιογραφία, ορισµένα από τα 

χαρακτηριστικά των φορολογικών παραδείσων είναι η φοροαπαλλαγή, η άρνηση 

συνεργασίας µε τις δικαστικές αρχές έτερων κρατών για την παροχή πληροφοριών, η 

νοµοθεσία τους που εγγυάται το απόρρητο των εταιρειών, οι σύγχρονες ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες που διευκολύνουν ξένες επιχειρήσεις να µεταφέρουν την έδρα τους σε 

οικονοµικούς παραδείσους, οι ενδιαφέρουσες τουριστικές συναλλαγές που δικαιολογούν 

µεγάλες µετακινήσεις ρευστού χρήµατος, η παροχή δυνατότητας χρήσης ως τοπικό νόµισµα 

σοβαρό διεθνές νόµισµα, κατά προτίµηση το δολάριο, οι κυβερνήσεις που είναι σχετικά 

αδιάφορες σε εξωτερικές πιέσεις, η γεωγραφική θέση που είναι κατάλληλη για 

επαγγελµατικά ταξίδια µε προορισµό πλούσιες γειτονικές χώρες. 

Στους λεγόµενους φορολογικούς παραδείσους, η νοµοθεσία ευνοεί µόνο τους ξένους 

επενδυτές (υπάρχουν δηλαδή ρήτρες διαφυγής) και δεν υπάρχει ισότητα στη νοµοθεσία για 

όλους. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι χώρες που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί 

παράδεισοι παρεµποδίζουν την ανάπτυξη για τους εξής λόγους: 

• Βλάπτουν σε µεγάλο βαθµό το ιδιωτικό εισόδηµα 

• Βοηθούν στη συγκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων 

• Αυξάνουν την άνιση κατανοµή των φορολογικών εσόδων 

• Υπονοµεύουν τα εθνικά φορολογικά συστήµατα 

• Βλάπτουν την αποτελεσµατικότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
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Στον αντίποδα, µπορεί κανείς να διακρίνει και ορισµένες θετικές επιδράσεις: 

• Συµβάλλουν στη δηµιουργία ευεργετικού φορολογικού ανταγωνισµού, µέσω του 

οποίου επιτυγχάνεται η διατήρηση των φόρων σε χαµηλά επίπεδα σε άλλες χώρες 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν καλή οργάνωση και 

ο ανταγωνισµός για τα κεφάλαια οξύνει τις απαιτήσεις για θεσµική ποιότητα και καλή 

πολιτική, προκειµένου να ανελιχθούν σε ελκυστικούς επενδυτικούς προορισµούς. 

Ακόµα, ο κεφαλαιακός ανταγωνισµών µεταξύ των φορολογικών παραδείσων βοηθά 

να βελτιώσουν οι χώρες αυτές την προοπτική εξέλιξής τους
44

.  

Τριγωνικές συναλλαγές 

Η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία στην οποία ζούµε, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και οι 

επιστηµονικές εξελίξεις, καθιστούν ευκολότερες τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών 

προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, όσο αφορά την Ελλάδα, οι προαναφερθέντες παράγοντες σε 

συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται για τα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τις µεταξύ τους εισαγωγές και τις εξαγωγές προϊόντων, 

κατέστησαν τον θεσµό των εισαγωγών και των εξαγωγών ακόµα πιο εύκολη διαδικασία. 

Παρόλα αυτά, συχνά απαντάται το φαινόµενο προϊόντα ιδιαίτερα φθηνά στη χώρα 

παραγωγής τους, να καταλήγουν στα χέρια µας σε αδικαιολόγητα υψηλές τιµές. Ένα από τα 

αίτια αυτού του ιδιαίτερου φαινοµένου, είναι η υπερτιµολόγηση αγαθών. 

Η υπερτιµολόγηση που αναφέραµε παραπάνω ή η υποτιµολόγηση που είναι το ακριβώς 

αντίθετο - δηλαδή η απόκτηση αγαθών σε αδικαιολόγητα χαµηλά τιµή - είναι αποτελέσµατα 

τριγωνικών συναλλαγών. Ως τριγωνική συναλλαγή, ορίζουµε µια συναλλαγή στην οποία 

συνήθως µετέχουν τρεις εταιρίες
45

: 

• Μια on-shore εταιρία 

                                                 

 

44
Government Administration Services Information Management (2009), “Tax havens and development”, 

Official   Norwegian reports 2009: 19, Oslo, pp15-55. 

∆ιαθέσιµοστοhttp://www.oecd.org/site/devaeo10/44276169.pdf 
45

Ernst Verwaal and Sijbren Cnossen (2002), “Europe’s New Border Taxes”,  JCMS: Journal of Common 

Market Studies, Volume 40, Issue 2, pages 309–330, 
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• Μια off-shore εταιρία εγκατεστηµένη σε φορολογικό παράδεισο µε µηδενική ή πολύ 

χαµηλή φορολογία - δηµιούργηµα της on-shore– 

• Μια εταιρία δοµών αντιπροσώπευσης, που βρίσκεται εγκατεστηµένη σε ευρωπαϊκή 

χώρα µε χαµηλό συντελεστή φορολόγησης - πχ Βουλγαρία, Κύπρο -, µε σκοπό να 

απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η εταιρία αυτή 

συναλλάσσεται για λογαριασµό της off-shore εταιρίας, µε αντάλλαγµα ένα µικρό 

αντίτιµο, η οποία όµως δεν έχει δικαίωµα στα κέρδη που προκύπτουν από τη 

συναλλαγή. 

Προκειµένου η σχέση µεταξύ off-shore και on-shore εταιρίας να µην είναι εµφανής, 

υπάρχει δυνατότητα σύστασης ενός trust. Μέσω αυτής της διαδικασία, επιτυγχάνεται η 

απόκρυψη του εντολέα προς τρίτους, ενώ όσο αφορά τον εντολοδόχο, παρόλο που φαίνεται 

να συναλλάσσεται µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ωφέλεια, στην πραγµατικότητα λειτουργεί 

για λογαριασµό του εντολέα, έναντι ενός µικρού αντιτίµου. 

Οι δύο βασικές απόρροιες των τριγωνικών συναλλαγών είναι οι εξής: 

• Η φοροαποφυγή, καθώς ο µεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών συγκεντρώνεται στην 

off-shore εταιρία και φορολογείται µε χαµηλότερους ή µηδενικούς φορολογικούς 

συντελεστές 

• Η διόγκωση της αξίας των εισαγόµενων εµπορευµάτων, τα οποία καταλήγουν στους 

καταναλωτές σε πολύ υψηλότερες τιµές 

Ο εντοπισµός των προαναφερθέντων συναλλαγών από τις ελληνικές αρχές αποβαίνει 

επαυξηµένης δυσκολίας, καθώς προκειµένου να αποδειχθεί η ύπαρξή τους επιβάλλεται  είτε 

σύνδεση των κεφαλαίων µεταξύ on-shore και off-shore, γεγονός δύσκολο έως απίθανο, είτε 

σύνδεση των µετόχων, πράγµα που αντιµετωπίζει επίσης δυσκολίες, καθώς οι περισσότεροι 

χρησιµοποιούν τον θεσµό των trust, προκειµένου να αποκρύψουν την ταυτότητά τους. Για να 

γίνει η ανωτέρω ανάλυση περισσότερο κατανοητή, ακολουθεί ένα αριθµητικό παράδειγµα 

τριγωνικής συναλλαγής.  

Παράδειγµα τριγωνικής συναλλαγής 

Μια ελληνική εταιρία εισάγει εµπορεύµατα από µια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τα µεταπωλεί στην εγχώρια αγορά. Προκειµένου να υπερτιµολογήσει τα εµπορεύµατα, 

προβαίνει στη σύσταση µιας νέας εταιρίας στα νησιά Κέιµαν -φορολογικός συντελεστής 0%- 

και µια εταιρία αντιπροσώπευσης στη Βουλγαρία -συντελεστής φορολόγησης 10%-.  Η 
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εταιρία στη Βουλγαρία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εποµένως αποκοµίζει τα οφέλη 

απαλλαγής ΦΠΑ, που εφαρµόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι συναλλασσόµενοι πλέον είναι: 

• Η εταιρία Α, που έχει έδρα τη Γερµανία 

• Η εταιρία εκπροσώπησης Β, που έχει έδρα τη Βουλγαρία 

• Η υπεράκτια εταιρία Γ, που έχει έδρα τα νησιά Κέιµαν 

• Η εταιρία ∆, που έχει έδρα την Ελλάδα και έχει συστήσει τις εταιρίες Β και Γ µε 

σκοπό την υπερτιµολόγηση 

Οι συναλλαγές που διαδραµατίζονται µεταξύ των εταιριών είναι οι εξής: 

• Η εταιρία Α αποστέλλει τα προϊόντα στην ελληνική εταιρία ∆ (∆ελτίο Αποστολής) 

• Στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης, η εταιρία Α εκδίδει τιµολόγιο πώλησης 200.000 

ευρώ στη Βουλγάρικη εταιρία αντιπροσώπευσης Β. Το ποσό αυτό είναι και το 

πραγµατικό κόστος απόκτησης των εµπορευµάτων. 

• Η εταιρία Β στη συνέχεια εκδίδει υπερτιµολογηµένο τιµολόγιο πώλησης αξίας 

2.200.000 ευρώ στην ελληνική εταιρία ∆, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτό τα έξοδα 

της και µειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη 

• Η ελληνική εταιρία ∆ διοχετεύει τα εµπορεύµατα στην ελληνική αγορά µε τιµή 

2.500.000 ευρώ 

• Η off-shore εταιρία Γ εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 1.960.000 ευρώ, 

στην εταιρία αντιπροσωπείας Β, µε σκοπό τη µεταφορά του ποσού αυτού στον 

φορολογικό παράδεισο. Η εταιρία Β παρακρατεί το 2% της συναλλαγής -

2.000.000*2%=40.000 ευρώ- , εποµένως το υπόλοιπο που µεταφέρεται είναι τα 

1.960.000 ευρώ. 

Το ποσό υπερτιµολόγησης είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης των εµπορευµάτων 

από την ελληνική εταιρία ∆ (2.500.000 ευρώ) µείον της πραγµατικής τιµής αγοράς από την 

εταιρία Α (200.000 ευρώ), άρα 2.300.000 ευρώ. Η φορολόγηση γίνεται µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

• Η εταιρία Β φορολογείται για 40.000 ευρώ µε 10% στην Βουλγαρία 

• Η εταιρία Γ φορολογείται για 1.960.000 ευρώ µε 0% 

• Η εταιρία ∆ φορολογείται για 300.000 ευρώ µε 29% στην Ελλάδα 
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4.4 Παραοικονοµία 

 

Ορισµός Παραοικονοµίας 

Ο όρος παραοικονοµία αναφέρεται στις οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες εξαιτίας της 

µερικής ή ολικής απόκρυψής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες δεν καταγράφονται στις 

επίσηµες εκτιµήσεις της συνολικής δραστηριότητας όπως είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

(GΝP) και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP). Αποτελεί δηλαδή τη διαφορά µεταξύ 

πραγµατικού και δηλούµενου GDP και GNP
46

. 

Σύµφωνα µε αρκετούς οικονοµολόγους, η παραοικονοµία, υπό την ευρεία έννοια, 

αποτελείται από
47

: 

1. ένα µείγµα δραστηριοτήτων εκτός µηχανισµού της αγοράς (όπως η παραγωγή των 

νοικοκυριών) 

2. από παράνοµες δραστηριότητες εντός των πλαισίων της αγοράς (όπως η 

απαγορευµένη παραγωγή και διάθεση ουσιών) και 

3. νόµιµες δραστηριότητες της αγοράς οι οποίες δεν καταγράφονται για διάφορους 

λόγους (όπως η φοροδιαφυγή ή και φοροκλοπή). 

Και οι τρεις κατηγορίες οικονοµικών δραστηριοτήτων λαµβάνουν χώρα σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο π.χ. οικονοµικό έτος. 

Mε την έννοια αυτή ισχύει ότι ισχύει και για τις έννοιες της φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής, δηλαδή υπάρχει µεγάλη δυσκολία στο να εξευρεθεί ένας κοινός ορισµός 

εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών σε κάθε οικονοµία, σε κάθε χώρα, σε κάθε θεωρητική 

προσέγγιση κ.λπ. Για τους λόγους αυτούς το φαινόµενο της παραοικονοµίας έχει αναφερθεί 

σαν άτυπη οικονοµία, ανεπίσηµη, κρυφή, µαύρη, µη καταγεγραµµένη, σκιώδη, υπόγεια, 

γκρίζα, παράλληλη, δυαδική, µη παρατηρήσιµη και άλλους πολλούς ορισµούς. 

                                                 

 

46
 Edgar L.Fiege (1979),  “How big is the irregular economy”, Challenge, page 5-13 

47
Νάστας Ευάγγελος, Το θεωρητικό πλαίσιο της διάκρισης ανάµεσα στην Φοροδιαφυγή και την 

Παραοικονοµία,e-Περιοδικό επιστήµης και τεχνολογίας, τεύχος 4, 2007, σελ. 65 
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Κατά τον Feige
48

 στην έννοια της παραοικονοµίας περιλαµβάνονται «εκείνες οι 

οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες δεν δηλώνονται ή δε µετριούνται από τις υφιστάµενες 

τεχνικές µέτρησης της οικονοµικής δραστηριότητας της οικονοµίας». 

Μια άλλη διατύπωση είναι αυτή του Scheinder
49

 σύµφωνα µε την οποία την 

παραοικονοµία απαρτίζουν «όλες οι δραστηριότητες οι οποίες συµβάλλουν στην δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας και οι οποίες θα έπρεπε να περιλαµβάνονται στο εθνικό εισόδηµα αλλά 

δεν καταγράφονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες µέτρησης». 

Σύµφωνα µε τους ορισµούς αυτούς, η παραοικονοµία πρέπει να παράγει προστιθέµενη 

αξία και περιλαµβάνει όχι µόνο τις δραστηριότητες που έχουν αποκρύψει οι παραγωγικές 

µονάδες αλλά και αυτές που δεν έχουν καταγραφεί λόγω αδυναµίας των αρµόδιων 

υπηρεσιών. 

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

φοροδιαφυγής καθώς ένας από τους σηµαντικότερους λόγους ύπαρξης της παραοικονοµίας 

είναι η αποφυγή πληρωµής φόρων. 

Επιπλέον, ακόµα και όταν η δραστηριοποίηση στο χώρο της παραοικονοµίας οφείλεται σε 

άλλους λόγους (π.χ. αποφυγή κρατικών περιορισµών και ρυθµίσεων) οδηγεί σχεδόν 

αυτόµατα σε φοροδιαφυγή, ώστε να µην αποκαλυφθούν οι κρυφές δραστηριότητες 

Ωστόσο, τα δύο µεγέθη δεν είναι ταυτόσηµα καθώς εκτός από το µέγεθος της 

φοροδιαφυγής που συνδέεται µε την τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα, υπάρχει και ένα 

τµήµα που δεν συνδέεται. 

 

 

 

                                                 

 

48
Edgar L.Fiege (1979),  “How big is the irregular economy”, Challenge, page 5-13 

49
Schneider F and Dominik E.(2013), The Shadow Economy – An international survey, Cambridge University 

Press, ISBN: 978-1107034846 
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∆ιαχωρισµός φοροδιαφυγής - παραοικονοµίας 

Παρόλο που η έννοια της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας συχνά συγχέονται και η 

διαχωριστική τοµή τους δεν είναι ευρέως αντιληπτή, πρόκειται για δύο διαφορετικούς όρους, 

τη διαφορά των οποίων θα προσπαθήσουµε να αποσαφηνίσουµε στην προκειµένη ενότητα. Η 

παραοικονοµία είναι το σύνολο των αδήλωτων συναλλαγών. Ως έννοια δεν µπορεί να 

ταυτιστεί µε τη φοροδιαφυγή. Περιλαµβάνει µια σειρά από αδήλωτες, - κρυφές - µυστικές 

δραστηριότητες, που κυµαίνονται από το λαθρεµπόριο, µέχρι τα ιδιαίτερα µαθήµατα και το 

κατάστηµα που δεν εκδίδει αποδείξεις. Παρακάτω, µπορούµε να δούµε σε έναν πίνακα 

συγκεντρωτικά τη σχέση µεταξύ των δύο εννοιών. 

Πίνακας 9 - ∆ιαχωρισµός Φοροδιαφυγής - Παραοικονοµίας 

Φοροδιαφυγή χωρίς 

παραοικονοµία 

Φοροδιαφυγή & 

Παραοικονοµία 

Παραοικονοµία χωρίς 

φοροδιαφυγή 

Οικονοµική δραστηριότητα, 

της οποίας η προστιθέµενη 

αξία καταγράφεται στους 

εθνικούς λογαριασµούς, αλλά 

τα αντίστοιχα εισοδήµατα δε 

δηλώνονται και οι έµµεσοι 

φόροι δε δηλώνονται στις 

φορολογικές αρχές (πχ 

οικοδοµική δραστηριότητα, 

αγροτική παραγωγή). 

Φοροδιαφυγή που δε 

συνδέεται µε την τρέχουσα 

οικονοµική δραστηριότητα, πχ 

φοροδιαφυγή στη φορολογία 

κληρονοµιών, δωρεών κ 

οικογενειακών παροχών  

Οικονοµική δραστηριότητα 

που δεν καταγράφεται 

στους εθνικούς 

λογαριασµούς, ενώ τα 

αντίστοιχα εισοδήµατα δεν 

δηλώνονται και οι 

αντίστοιχοι έµµεσοι φόροι 

δεν αποδίδονται στις 

φορολογικές αρχές. 

Οικονοµική δραστηριότητα που 

δεν καταγράφεται στους 

εθνικούς λογαριασµούς και ως 

εκ τούτου δεν αποτελεί µέρος 

της επίσηµης οικονοµίας, ενώ τα 

εισοδήµατα από τις 

δραστηριότητες αυτές 

δηλώνονται και οι έµµεσοι 

φόροι αποδίδονται στις 

φορολογικές αρχές. Αφορά 

δραστηριότητες σχετικά νέες, 

για τις οποίες δεν έχει 

δηµιουργηθεί ακόµη το πλαίσιο 

για την καταγραφή τους. 

Πηγή: Προσαρµοσµένο από Βασαρδάνη Μ. (Ιούνιος 2011), Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Μια Γενική 

Επισκόπηση, Οικονοµικό ∆ελτίο Τεύχος 35, Τράπεζα της Ελλάδος. Βλ. επίσης και Νάστας Ε. (2007), Το 

θεωρητικό πλαίσιο της διάκρισης ανάµεσα στη Φοροδιαφυγή και στην παραοικονοµία, e-Journal of 

Science&Technology(e-JST), Issue 4, σελ. 76, 86.  
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Αντίθετα µε ό,τι πιστεύουν πολλοί, το µεγαλύτερο µέρος της παραοικονοµίας (σχεδόν τα 

2/3) οφείλεται στην αδήλωτη εργασία, ένα µέγεθος που σύµφωνα µε στοιχεία, µέσα στην 

κρίση αυξάνεται ραγδαία. Το 2010 το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έκανε έλεγχο σε 22.000 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, και βρήκε ότι το 25% των εργαζοµένων δεν είχε δηλωθεί. Αργότερα, 

µε την επιδείνωση της κρίσης, το νούµερο αυτό αυξήθηκε δραµατικά: Το 2013 είχε φτάσει 

στο 40,5%. Σύµφωνα µε έρευνα του Υπουργείου Εργασίας, το 27% όσων εργάστηκαν 

αδήλωτοι το πρότειναν οι ίδιοι στους εργοδότες τους. 

Στην Ελλάδα το µέγεθος της παραοικονοµίας της έχει υπολογιστεί από διάφορες µελέτες 

να κυµαίνεται από 20% µέχρι 30% του ΑΕΠ, ποσοστό ιδιαιτέρως υψηλό για µια χώρα που 

θέλει να θεωρείται αναπτυγµένη. Είναι κατά κανόνα γύρω στις 4-5 µονάδες πάνω από το 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα χρόνια της κρίσης µειώνεται, πάντως, ένα φαινόµενο 

που κατά κανόνα ισχύει πανευρωπαϊκά. Για το 2015 υπολογίστηκε γύρω στο 22,4% του 

ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν 40 δισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 

46 

 

 

4.5 Αιτίες Φοροδιαφυγής 

 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόµενο µε τάσεις διόγκωσης, που εµφανίζεται ως µείζον 

πρόβληµα της σύγχρονης οικονοµίας. Τα αίτια της φοροδιαφυγής είναι πολλά και για την 

ευκολότερη  µελέτη και κατανόηση τους θα τα χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες: Στα βασικά 

αίτια που συντελούν στη δηµιουργία και ανάπτυξη του φαινοµένου και στους 

συµπληρωµατικούς παράγοντες, που αν και δε αποτελούν αίτια, συµβάλλουν µε τον τρόπο 

τους στη φοροδιαφυγή 

 

Αίτια φοροδιαφυγής 

1. Απώλεια χρησιµότητας: Βάσει της Νεοκλασικής Οικονοµικής Επιστήµης, ο 

άνθρωπος από τη φύση του προσπαθεί να επιτύχει τη µέγιστη χρησιµότητα του 

εισοδήµατός του. Ο φόρος αποτελεί ένα χρηµατικό ποσό, που ισοδυναµεί µε µια 

συγκεκριµένη για τον κάθε άνθρωπο χρησιµότητα. Με την καταβολή του φόρου, η 

χρησιµότητα αυτή τείνει να µειωθεί, καθώς αναπόφευκτα το εισόδηµά του 

περιορίζεται. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το προαναφερθέν µοντέλο ανθρώπινης 

συµπεριφοράς, είναι αναµενόµενο οι άνθρωποι να προσπαθούν να αποφύγουν την 

απώλεια αυτής της χρησιµότητας µέσω της µη καταβολής φόρων, που είναι ο ορισµός 

της φοροδιαφυγής. 

2. Υψηλή φορολογική επιβάρυνση: Εδώ θα χρησιµοποιήσουµε δύο δεδοµένα. Αρχικά η 

σχέση φορολογικών συντελεστών και διαθέσιµου εισοδήµατος είναι αντιστρόφως 

ανάλογη: όσο οι φορολογικοί συντελεστές αυξάνονται, τόσο το διαθέσιµο 

εισοδηµάτων πολιτών µειώνεται. Επίσης, όσο υψηλότεροι είναι οι φορολογικοί 

συντελεστές, τόσο αυξάνεται το χρηµατικό ποσό που εξασφαλίζει ο φορολογούµενος 

µέσω της φοροδιαφυγής. Εποµένως, σε ένα φορολογικό σύστηµα µε συνεχώς 

αυξανόµενους φορολογικούς συντελεστές, είναι πιθανό οι άνθρωποι, προσπαθώντας 

να αποφύγουν τον περιορισµού του διαθέσιµου εισοδήµατός τους, να καταφύγουν σε 

διάφορες µεθόδους φοροδιαφυγής.  

Αυτό επιβεβαιώνει και η καµπύλη του Laffer, η οποία εντοπίζει το άριστο ύψος 

φορολογικής επιβάρυνσης, στο οποίο µεγιστοποιούνται τα κρατικά έσοδα. Σύµφωνα 
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µε αυτή την καµπύλη, µόλις οι φορολογικοί συντελεστές φτάσουν το «άριστο» 

σηµείο, κάθε επιπλέον αύξηση, θα µειώνει τα έσοδα του Κράτους.  

 

 

Γράφηµα 2 – Η καµπύλη του Laffer50 

 

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασιζόµενη σε στοιχεία από όλες τις χώρες της 

Ε.Ε., παραθέτει εκτίµηση της καµπύλης Laffer για το σύνολο της Ε.Ε., 

προσδιορίζοντας τους υψηλότερους συντελεστές µέχρι τους οποίους τα έσοδα 

σηµειώνουν ανοδική τάση
51

. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή,  για τη 

φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ο ανώτερος συντελεστής εκτιµάται στο 

54%, ενώ για τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ο ανώτερος 

συντελεστής φορολογίας νοµικών προσώπων εκτιµάται στο 72%, µετά τους 

συντελεστές αυτούς, τα έσοδα µειώνονται. Ο συντελεστής φορολογίας κατανάλωσης 

(έµµεσοι φόροι) εκτιµάται ότι συνεχίζει να παράγει έσοδα και µετά το 90%.Για χώρες 

µε υψηλά ποσοστά παραοικονοµίας, όπως η Ελλάδα, τα παραπάνω ποσοστά 

διαµορφώνονται σε χαµηλότερες τιµές: για τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων, ο ανώτερος συντελεστής εκτιµάται στο 39%, για τη φορολογία 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ο ανώτερος συντελεστής φορολογίας νοµικών 

                                                 

 

50
http://www.laffercenter.com 

51
 Για µια αναλυτικότερη παρουσίαση της εν λόγω µελέτης, βλ. Vogel L. (2012). Tax avoidance and fiscal 

limits: Laffer curves in an economy with informal sector, European Commission, European Economy, Economic 

Papers 448. 
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προσώπων εκτιµάται στο 63%, ενώ για τη φορολογία κατανάλωσης (έµµεσοι φόροι), 

ο ανώτερος συντελεστής εκτιµάται στο 64%. 

Πίνακας 10 – Εκτίµηση ανώτατων φορολογικών συντελεστών µε βάση τα επίπεδα παραοικονοµίας 

Ανώτατοι συντελεστές 

φορολόγησης 

Χώρες µε χαµηλά 

ποσοστά 

παραοικονοµίας 

Χώρες µε υψηλά 

ποσοστά 

παραοικονοµίας 

Φυσικών προσώπων 54% 39% 

Νοµικών προσώπων 72% 63% 

Κατανάλωσης  90% 64% 

 

 Μπορούµε να πούµε ότι η φοροδιαφυγή και η συµµόρφωση στους φόρους είναι σαν 

δύο υποκατάστατα αγαθά. Aν η τιµή της συµµόρφωσης αυξηθεί, εξαιτίας των υψηλών 

φορολογικών συντελεστών, οι φορολογούµενοι πιθανότατα θα επιλέξουν 

φοροδιαφυγή και σ’ αυτήν την περίπτωση το αποτέλεσµα της υποκατάστασης, 

δηλαδή η απώλεια των κρατικών εσόδων λόγω αλλαγής συµπεριφοράς των 

φορολογουµένων, µπορεί να είναι µεγαλύτερο από την αύξηση στα έσοδα του 

κράτους συνεπεία της αύξησης των συντελεστών. Στην περίπτωση αυτή η 

ελαστικότητα της ζήτησης για συµµόρφωση µε το φορολογικό σύστηµα θα είναι πολύ 

µεγάλη και οι φορολογούµενοι θα ανταποκριθούν άµεσα σε µια αύξηση της τιµής της 

συµµόρφωσης µε µείωση της ζήτησής τους γι’ αυτήν, δηλ. θα προτιµήσουν τη 

φοροδιαφυγή
52

. 

Στην Ελλάδα, πέρα από τη συνεχή αύξηση της άµεσης φορολογικής επιβάρυνσης 

των πολιτών (πχ αύξηση φόρου εισοδήµατος), αυξάνεται συνεχώς και η έµµεση 

φορολογία (πχ ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2015 σε 

πολλές κατηγορίες, όπως στην εστίαση από 13% σε 23%. Ένα χρόνο µετά, τον Ιούνιο 

του 2016, το 23% αυξήθηκε σε 24%). Αυτό οδηγεί τους καταναλωτές να προβαίνουν 

σε αγορές χωρίς έκδοση απόδειξης, µε κάποια έκπτωση στην τιµή του προϊόντος και 

κατά επέκταση και στην αύξηση της φοροδιαφυγής. 

                                                 

 

52
Γιώργος Γκουµπανιτσάς, Οικονοµική Ανάλυση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής, σελ 4 
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3. Πολυνοµία
53

: Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον καθώς και η πολυπλοκότητα και 

ασάφεια
54

 της νοµοθεσίας του, ευνοούν την ανάπτυξη της φοροδιαφυγής καθώς 

προκαλείται σύγχυση στους φορολογούµενους, οι οποίοι αδυνατούν να ακολουθούν 

τις ραγδαίες αλλαγές του νόµου και να κατανοήσουν την εφαρµογή του. 

4. Χαµηλή ποιότητα φορολογικής διοίκησης και εκτεταµένη διαφθορά: Σύµφωνα µε τον 

ΟΟΣΑ
55

 ο βασικότερος λόγος αναποτελεσµατικότητας της φορολογικής διοίκησης 

που συνεπάγεται χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών είναι η οργάνωση του. Προκειµένου η 

φορολογική διοίκηση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, υπάρχουν πάρα πολλές 

εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, πολλές φορές διασκορπισµένες 

σε πολλές υπηρεσίες ακόµα και µεταξύ διαφορετικών Υπουργείων. Αυτό προκαλεί 

δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο Κράτος και του κρατικούς φορείς, αναφορικά µε 

την ορθή χρήση και κατανοµή του δηµοσίου χρήµατος 

5. Έλλειψη “φορολογικής κουλτούρας”: Το χαµηλό φορολογικό φρόνηµα και οι 

κοινωνικές αντιλήψεις για τη φοροδιαφυγή καθώς και η έλλειψη εµπιστοσύνης προς 

το Κράτος, αναφορικά µε τη χρηστή κατανοµή και διάθεση των φορολογικών εσόδων 

 

Παράγοντες φοροδιαφυγής 

1. Το πολιτισµικό και µορφωτικό επίπεδο των φορολογούµενων πολιτών της χώρας. 

Όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο αυτό, τόσο µεγαλύτερη είναι η αδυναµία των 

φορολογουµένων να αντιληφθούν ότι τα έσοδα του Κράτους από φόρους 

χρηµατοδοτούν δηµόσιες παροχές και αγαθά, όπως τη δηµόσια υγεία και τη δηµόσια 

παιδεία. 

2. Η κατανοµή των φορολογικών βαρών. Προκειµένου οι φορολογούµενοι να µη 

νιώθουν αδικηµένοι και καµία οικονοµική τάξη να µη νιώθει ότι φέρει όλα τα βάρη 

                                                 

 

53
Μενεσιώτης Β (1990), Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή: Μια πρώτη διερεύνηση της µεταξύ τους σχέσης, 

σελ167-168 

54
 Να σηµειωθεί ότι και η ίδια η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε) στο επιχειρησιακό σχέδιο 2016 

αναγνωρίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα, τονίζει την 

πολυνοµία, την ασάφεια και τη συνεχή µεταβολή του νοµοθετικού πλαισίου, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για 

εκσυγχρονισµό, απλοποίηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. 

55
 OECD (2013), Economic Surveys: Greece 2013, OECD Publishing, σελ. 81. 
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της φορολογίας, είναι σηµαντικό η διάρθρωση των φόρων να είναι δίκαιη και να 

λαµβάνει υπόψη της την οικονοµική διάρθρωση κάθε οικονοµικής τάξης.  

3. Η διάρθρωση του φορολογικού συστήµατος, δηλαδή η αναλογία άµεσων και έµµεσων 

φόρων. Αν οι άµεσοι φόροι κυριαρχούν στο φορολογικό σύστηµα, τότε η τάση για 

φοροδιαφυγή ενισχύεται, καθώς η απόκρυψη εισοδήµατος είναι η ευκολότερη 

µέθοδος φοροδιαφυγής. Αντιθέτως, αν οι έµµεσοι φόροι υπερτερούν έναντι των 

άµεσων, η φοροδιαφυγή µπορεί να περιοριστεί αποτελεσµατικότερα. Ο αριθµός των 

επιχειρήσεων είναι πεπερασµένος συγκριτικά µε τον αριθµό των φυσικών προσώπων 

και καθώς µέσω των έµµεσων φόρων οι επιχειρήσεις είναι  αυτές που καθίστανται 

υπεύθυνες για απόδοση των φόρων, ο έλεγχος τους είναι λιγότερο χρονοβόρος –λόγω 

περιορισµένων µονάδων συγκριτικά µε τα φυσικά πρόσωπα- και πιο εύκολος –λόγω 

της τήρησης λογιστικών βιβλίων-. 

4. Ποσότητα και ποιότητα κρατικών υπηρεσιών. Όταν ο φορολογούµενος νιώσει οτι η 

ανταποδοτικότητα του Κράτους είναι υψηλή και γίνεται αποδέκτης υψηλών κρατικών 

υπηρεσιών, τότε δε θεωρεί ότι γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης. Σε αυτή την 

περίπτωση η συµµόρφωση του µε την κείµενη φορολογική νοµοθεσία θα είναι σαφώς 

µεγαλύτερη
56

. Όταν όµως ο τρόπος διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος ενέχει 

υπερβολές και σπατάλες, δηµιουργείται η τάση να θεωρήσουν οι φορολογούµενοι οτι 

η «θυσία» τους δε εκτιµάται και τα χρήµατα που παραχωρούν στο κράτος για παροχή 

υπηρεσιών και δηµοσίων αγαθών καθίσταντο αντικείµενο εκµετάλλευσης. 

5. Προσωπικοί παράγοντες όπως το επάγγελµα ή το εισόδηµα. Όσο αφορά το 

επάγγελµα, τα ελεύθερα επαγγέλµατα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα διάπραξης 

φοροδιαφυγής, λόγω του χαµηλότερου κινδύνου εντοπισµού, έναντι των µισθωτών. 

Αναφορικά µε το ύψος του εισοδήµατος, υπάρχει διαφωνία µεταξύ των ερευνητών 

αναφορικά µε το αν η τάση για φοροδιαφυγή αυξάνεται ή µειώνεται µε την αύξηση 

του εισοδήµατος
57

. Σύµφωνα µε τον Γκουµπανιτσά, υποψήφιο διδάκτωρ του ΑΠΘ, η 

τάση για φοροδιαφυγή αυξάνεται ανάλογα µε το ατοµικό εισόδηµα, λόγω µικρότερης 

αποστροφής για τον κίνδυνο, ευκολότερης κάλυψης υψηλού κόστους φοροδιαφυγής 

και πιθανής επιρροής στη φορολογικής νοµοθεσίας µέσω οµάδων πίεσης. 

                                                 

 

56
Γιώργος Γκουµπανιτσάς, «Οικονοµική Ανάλυση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής», σελ. 5 

57
Γιώργος Γκουµπανιτσάς, «Οικονοµική Ανάλυση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής», σελ. 6 
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4.6 Συνέπειες Φοροδιαφυγής 

 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόµενο, το οποίο συµβάλλει στη 

µείωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και τη διεύρυνση της κοινωνικής 

ανισότητας
58

. 

Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής είναι πολύ σηµαντικές και οι επιπτώσεις τους διάχυτες 

στο σύνολο της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Οι βασικότερες παρατίθενται εδώ: 

• Στερούνται σηµαντικά έσοδα από τον δηµόσιο προϋπολογισµό, µε συνέπεια την 

ταµειακή δυσχέρεια του κράτους, καθώς υστερούν τα έσοδα του δηµοσίου ως 

ποσοστό επί του ΑΕΠ. Αυτό συµβάλλει στη διερεύνηση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος και στην υπερχρέωση της Ελλάδας µέσω συνάψεων δανείων µε 

δυσµενείς όρους 

• Οι συνεπείς φορολογούµενοι σηκώνουν µεγαλύτερο βάρος, µε αποτέλεσµα λόγω της 

άδικης κατανοµής των βαρών να αµβλύνεται η κοινωνική ανισότητα 

• Οι συνεπείς επιχειρηµατίες υφίστανται αθέµιτο ανταγωνισµό από τους επιτηδευµατίες 

ή τις επιχειρήσεις  που φοροδιαφεύγουν, µε αποτέλεσµα να διαταράσσονται οι όροι 

του ανταγωνισµού. Αυτό οδηγεί σε επιβάρυνση της ήδη βεβαρηµένης κατάστασης της 

χώρας και κυρίως των µη φοροφυγάδων. 

• Περιορίζει την ποιότητα και την ποσότητα των δηµοσίων υπηρεσιών
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Βασαρδάνη Μ. (2011), «Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: µια γενική επισκόπηση», σελ. 15 
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4.7 Εκτίµηση Φοροδιαφυγής 

 

Σύµφωνα µε τον Cagan
59

, κατά την ανάλυση του για τη  ζήτηση χρήµατος θεωρεί τη 

φοροδιαφυγή ως έναν παράγοντα που αυξάνει τη ζήτηση για µετρητά. Θεωρεί ότι οι 

αυξηµένοι φορολογικοί συντελεστές που υιοθετήθηκαν µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 

ώθησαν σε αύξηση της φοροδιαφυγής και αυτό µε εν µέρει δικαιολογεί τις µεταβολές στην 

αναλογία Μετρητά προς Καταθέσεις. Στην ανάλυση του υιοθετεί δύο βασικές υποθέσεις
60

: 

1. Το εισόδηµα που δεν δηλώνεται διακινείται στην αγορά αποκλειστικά µε µετρητά 

2. Το ποσό του αδήλωτου εισοδήµατος που χρησιµοποιείται ανά χρηµατική µονάδα δεν 

είναι λιγότερο από το ποσό του εισοδήµατος ανά χρηµατική µονάδα που 

χρησιµοποιείται γενικά 

Ο Gutmann υποστήριξε οτι το µέγεθος του ανεπίσηµου τοµέα της οικονοµίας µπορεί να 

εκτιµηθεί  αν αναλύσουµε τη σύνθεση του αποθέµατος του χρήµατος
61

. Η απλή µέθοδος της 

αναλογίας του χρήµατος
62

 υιοθετεί τις αρχές του  Cagan, θέτοντας έναν ακόµα περιορισµό: 

ότι τα µετρητά είναι το αποκλειστικό µέσο συναλλαγής στον ανεπίσηµο τοµέα της 

οικονοµίας. 

Η αναλογία µετρητών και ζήτησης για καταθέσεις παραµένει σταθερή και µεταβάλλεται 

µόνο όταν µεταβάλλεται το µέγεθος του αδήλωτου εισοδήµατος. Το ποσό του αδήλωτου 

χρήµατος που δηµιουργείται από µια χρηµατική µονάδα και συναλλάσσεται στον ανεπίσηµο 

τοµέα της οικονοµίας είναι ίσο µε το ποσό του δηλωµένου εισοδήµατος ανά χρηµατική 

µονάδα που συναλλάσσεται στον ανεπίσηµο τοµέα της οικονοµίας.  

Έστω ότι η ζήτηση για µετρητά στην οικονοµία είναι η ζήτηση στον επίσηµο και 

ανεπίσηµο τοµέα της οικονοµίας. Όπου “u” ο ανεπίσηµος τοµέας της οικονοµίας και όπου 

“o” oεπίσηµος. 
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� = �� + �� 

Αντίστοιχα η ζήτηση για καταθέσεις είναι 

� = �� + �� 

Η αναλογία στους δύο τοµείς της οικονοµίας θα είναι: 
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Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος στους δύο τοµείς θα είναι: 
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Η µεταξύ τους αναλογία θα είναι  
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Λύνοντας την εξίσωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήµατος στον ανεπίσηµο τοµέα, 

έχουµε την εκτίµηση του  ύψους του εισοδήµατος που δεν δηλώνεται. 
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∆ηλαδή οι τρείς βασικές υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

Du→  0   και συνεπώς   ku→∞,   koσταθερό,  β  =  1 

 

Συνεπώς το εισόδηµα του ανεπίσηµου τοµέα είναι: 

�� = ��

(� − ���)

(�� + 1)�
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

 

 

5.1 Φορολογικοί έλεγχοι 

 

Καθώς το φαινόµενο της φοροδιαφυγής εµφανίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια, ο 

φορολογικός έλεγχος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών και ενεργειών 

των αρµόδιων φορολογικών οργάνων, έτσι ώστε να διαπιστώσουν τη φορολογική 

συµµόρφωση των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο φορολογικός έλεγχος προσπαθεί να 

εντοπίσει: 

• Την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας 

• Την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων 

• Τον ορθό προσδιορισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων 

• Την ορθή υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

• Την αξιοπιστία του περιεχοµένου των φορολογικών δηλώσεων και των λογιστικών 

δεδοµένων 

• Την ύπαρξη πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν εκούσια ή ακούσια στη µη 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τελών, εισφορών και γενικά την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων 

Τα φορολογικά όργανα που διενεργούν τους φορολογικούς ελέγχους και τη φορολογική 

διοικητική διαδικασία είναι οι φορολογικοί ελεγκτές, που σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC, πρέπει να διαθέτουν ακεραιότητα, 
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αντικειµενικότητα, εµπιστευτικότητα, επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια, επαγγελµατική 

συµπεριφορά και τεχνικά-επαγγελµατικά κριτήρια
63

. 

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται µε σκοπό την συλλογή όλων των απαραίτητων 

στοιχείων, προκειµένου να διαπιστωθεί η εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων και η 

επαλήθευση του περιεχοµένου των φορολογικών δηλώσεων του ελεγχόµενου. Με το πέρας 

του φορολογικού ελέγχου, συντάσσεται η έκθεση ελέγχου, στην οποία παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και καταλήγει σε ένα πόρισµα ελέγχου, µέσω της διατύπωσης 

γνώµης του φορολογικού ελεγκτή. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου 4174/13, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων µπορεί να έχει τη µορφή του φορολογικού ελέγχου από το 

γραφείο της Φορολογικής ∆ιοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου.  

• Στις περιπτώσεις που η Φορολογική ∆ιοίκηση διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το 

γραφείο της, αξιοποιεί κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της όπως, οικονοµικές 

καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούµενος καθώς 

και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους.  

• Στις περιπτώσεις που η Φορολογική ∆ιοίκηση αποφασίζει να διενεργήσει πλήρη 

επιτόπιο φορολογικό έλεγχο πρέπει, την απόφασή της αυτή, να τη γνωστοποιήσει 

στον φορολογούµενο, πριν την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις του. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα ύστερα από πράξη του Γ.Γ.∆.Ε. να διενεργείται 

πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Σε περιπτώσεις 

που αποφασίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, δεν 

απαιτείται προηγούµενη ειδοποίηση 

 

 

 

 

 

                                                 

 

63
Νεγκάκης Χρήστος, Ταχυνάκης Παναγιώτης (2013), Σύγχρονα θέµατα Ελεγκτικής και Εσωτερικού ελέγχου, 

Αθήνα, εκδόσεις ∆ιπλογραφία 



ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

56 

 

Είδη φορολογικών ελέγχων: 

• Πλήρης έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα 

φορολογικά αντικείµενα καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη ο οποίος είναι και 

οριστικός. 

• Μερικός έλεγχος είναι αυτός που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του 

πλήρους ελέγχου. 

 

Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο 

Οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών των 

επιτηδευµατιών επιλέγονται για έλεγχο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα 

στοιχεία για φοροδιαφυγή 

• Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ ή άλλων 

φορολογικών αντικειµένων 

• Όταν υφίστανται µεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης 

• Σε περιπτώσεις κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών 

µηχανών ή φορολογικών µηχανισµών 

• Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών µηχανών 

ή φορολογικών µηχανισµών 

• Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέµατα ή 

επί ελεύθερων επαγγελµατιών δηλώθηκαν µεγάλα ποσά δαπανών 

• Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ή δεν 

εφαρµόσθηκε ο προβλεπόµενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο 

εξωλογιστικός προσδιορισµός τους 

• Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά µεταξύ συµπληρωµατικών στοιχείων των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και δηλώσεων ΦΠΑ 
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• Όταν έστω και σε µία από τις εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζηµία 

από την εκµετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου 

επαγγέλµατος 

• Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαµηλός 

συντελεστής µικτού και καθαρού κέρδους 

• Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόµων 

• Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει των 

διατάξεων της απόφασης 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, όπως αυτή 

ισχύει 

• Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται υπέρογκα 

ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση µε τον 

συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της 

• Όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στην αρµόδια 

ελεγκτική υπηρεσία για επαναλαµβανόµενες αιτήσεις από άλλα κράτη µέλη για 

αµοιβαία συνδροµή, βάσει των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1798/2003 

• Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, µε τα µεγαλύτερα 

εισοδήµατα 

• Σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε κατηγορία 

 

Φορολογικό πιστοποιητικό 

Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του N. 2238/1994, 

αφορά τις ανώνυµες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και τα υποκαταστήµατα 

αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, από Νόµιµους 

Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του N. 

3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α') και εκδίδεται µετά από έλεγχο εφαρµογής των φορολογικών 

διατάξεων που διενεργείται παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, από τα ως 

άνω πρόσωπα και ελεγκτικά γραφεία. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και µη απόδοση ή 

ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, κατά 

τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. 
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Στις ανώνυµες εταιρίες, στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και στα υποκαταστήµατα 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν 

έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε 

κάθε περίπτωση πρόστιµο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγµατοποιήσει 

κατά το ελεγχόµενο φορολογικό έτος. 

Το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόµιµων Ελεγκτών και ελεγκτικών 

γραφείων διακρίνεται σε δύο µέρη: στην «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στο 

«Προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». 

 

Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης 

Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συντάσσεται µετά από την εκτέλεση όλων των 

διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Τα ειδικά φορολογικά 

αντικείµενα που ελέγχονται από τους φορολογικούς ελεγκτές, ορίζονται κάθε φορά από το 

πρόγραµµα ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: 

• Προϋποθέσεις - Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου 

• Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρείας 

• Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος 

• Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

• Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

• Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

• Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

• Έλεγχος ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

• Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων (Ν. 2065/1992) 

• Έλεγχος Τέλους χαρτοσήµου 

• Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων 

• Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 

• Ενδοοµιλικές Συναλλαγές 

• E-commerce. 
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Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου 

εφαρµογής των φορολογικών διατάξεων, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που 

αναλύονται στο πρόγραµµα ελέγχου, ενώ ελεγκτικά ζητήµατα που δεν καλύπτονται από την 

παρούσα απόφαση και το πρόγραµµα ελέγχου του Παραρτήµατος ΙΙΙ θα αντιµετωπίζονται 

σύµφωνα µε το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών 

∆ιασφάλισης 3000 «Έργα ∆ιασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής 

Οικονοµικής Πληροφόρησης».  

Η έκθεση αυτή ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρία οπωσδήποτε 

µετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος  το αργότερο 10 ηµέρες µετά την 

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Ταυτόχρονα, συµπληρώνεται και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από του ελεγκτές και συγκεκριµένα στη βάση 

δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ως τη δέκατη 

ηµέρα του έβδοµου µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου 

Ανάλογα µε τον τύπο του συµπεράσµατος της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από 

τους νόµιµες ελεγκτές, διακρίνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες εκθέσεων: 

• Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη: Συντάσσεται σε περιπτώσεις 

που δεν εντοπίζονται παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από την ελεγχόµενη 

εταιρία ή τυχόν παραβάσεις κρίνονται αµελητέες. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου 

στην παρούσα περίπτωση, απαιτείται εντός 15 ηµερών από την υποβολή της έκθεσης 

στο Υπουργείο Οικονοµικών, αποστολή επιστολής στην ελεγχόµενη εταιρία µε την 

οποία θα της γνωστοποιούν το αποτέλεσµα του ελέγχου καθώς και οτι το πόρισµα 

γίνεται αποδεκτό από το Υπουργείο, αφού οριστικοποιηθούν οι φορολογικές 

εγγραφές µετά τον δειγµατοληπτικό έλεγχό τους από το Υπουργείο. 

• Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη µε θέµατα έµφασης: Εκδίδεται 

όταν από τον φορολογικό έλεγχος προκύπτουν θέµατα για τα οποία αµφισβητείται η 

φορολογική τους µεταχείριση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει στη συνέχεια να εκδοθεί 

εντολή ελέγχου από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία για τα θέµατα έµφασης και να 

διενεργηθεί σχετικός έλεγχος µέγιστης διάρκειας 18 µηνών. Ο έλεγχος θεωρείται 

περαιωµένος µετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων. 

• Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε επιφύλαξη: Αφορά περιπτώσεις που 

προκύπτουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη, λόγω µη συµµόρφωσης µε τη φορολογική 
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νοµοθεσία, για διαφορές που είναι δυνατόν να καταλογιστούν οι αναλογούντες φόροι 

µετά από διεκπεραίωση ελέγχου από την φορολογική αρχή. 

• Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε αρνητικό αποτέλεσµα: Εκδίδεται όταν η 

ελεγχόµενη εταιρία δε συµµορφώνεται από κάθε ουσιώδη άποψη µε τη φορολογική 

νοµοθεσία 

• Έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος: 

Εκδίδεται όταν εντοπίζονται παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας κατά τη 

διενέργεια ελέγχου, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό για τον ελεγκτή να συγκεντρώσει 

τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ή δεν έχει γίνει έλεγχος. Σε αυτή την περίπτωση 

εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

 

Προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

Αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης αποτελεί το «Προσάρτηµα 

Αναλυτικών Πληροφορικών Στοιχείων». Εδώ βεβαιώνεται οτι τα δεδοµένα του φορολογικού 

ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή µε τη σειρά της διατύπωσε 

εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της. Αναγράφονται ακόµη, πληροφοριακά στοιχεία για 

την ελεγχόµενη επιχείρηση και το νόµιµο ελεγκτή/ελεγκτικό γραφείο, η ανάλυση των 

ευρηµάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της εφαρµογής των φορολογικών διατάξεων, 

περιγραφή θεµάτων έµφασης - επιφύλαξης - αδυναµίας έκφρασης γνώµης που 

περιλαµβάνονται στην έκθεση, καθώς και ποσοτικά δεδοµένα της ελεγχόµενης περιόδου µε 

τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της συγκρίσιµης περιόδου. 

 

Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου 

Ο ελεγκτής γνωστοποιεί εγγράφως στον φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του φορολογικού 

ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό του φόρου, εφόσον προκύπτει 

διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής, συγκριτικά µε τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο 

φορολογούµενος, καθώς και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση. 

Ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία 

βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισµός του φόρου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 
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διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά µε τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό του φόρου 

µέσα σε είκοσι ηµέρες από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης. 

Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται εντός µηνός από την 

ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούµενου ή σε περίπτωση που δεν 

υποβάλλει τις απόψεις του εντός της προθεσµίας των είκοσι ηµερών. Η οριστική πράξη 

διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται βάσει έκθεσης ελέγχου που συντάσσεται 

από τη φορολογική διοίκηση, όπου εσωκλείονται εµπεριστατωµένα και τεκµηριωµένα τα 

γεγονότα, τα στοιχεία και οι διατάξεις που συνυπολογίστηκαν για τον προσδιορισµό του 

φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση 

ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούµενο. 

 

Χρησιµότητα  φορολογικού ελέγχου 

Βάσει των προαναφερθέντων, διαπιστώνει κανείς τη µείζουσα σηµασία του φορολογικού 

ελέγχου για την οικονοµική και κοινωνική ζωή, καθώς συµβάλλει στον ακριβή προσδιορισµό 

του φορολογητέου εισοδήµατος και τη δικαιότερη κατανοµή του φορολογικού βάρους. Ο 

αποτελεσµατικότερος φορολογικός έλεγχος δηµιουργεί ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης στους 

φορολογούµενους και την πεποίθηση οτι ο καθένας εισφέρει βάσει της φορολογικής του 

ικανότητας. Επιπρόσθετα, αυξάνει τα δηµόσια έσοδα και επιταχύνει τον ρυθµό οικονοµικής 

ανάπτυξης.  

Εξετάζοντας κανείς τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, αντιλαµβάνεται την ανάγκη 

πάταξης της φοροδιαφυγής και την ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων, µέσω της διενέργειας 

αποτελεσµατικών φορολογικών ελέγχων, τόσο σε φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα. Η 

ανάγκη αυτή αντικατοπτρίζεται και µέσω µιας σειράς νέων νόµων, κανονισµών και 

διατάξεων, που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια µε στόχο την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων. 

Μέσω της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, µελετάται η φορολογική νοµολογία που 

διέπει τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και  αποτυπώνεται η σηµασία, ο ρόλος, η 

διαδικασία και τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα. 
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5.2 Κυρώσεις Φοροδιαφυγής 

 

Η φοροδιαφυγή οδηγεί σε δυσµενή για την οικονοµία αποτελέσµατα και για τον λόγο αυτό 

έχει ψηφιστεί νοµοθεσία για την καταπολέµησή της. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η 

φοροδιαφυγή αποτελεί έγκληµα και αντιµετωπίζεται ανάλογα της κατηγορίας στην οποία 

εµπίπτει. Στις 17 Οκτωβρίου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόµος 4337/15 «Μέτρα για την 

εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», 

στον οποίο συµπεριλαµβάνεται πλήθος αλλαγών, ειδικά αναφορικά µε τον Κώδικα 

Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ΚΦ∆), εφαρµόζοντας τα προαπαιτούµενα µέτρα του τρίτου 

Μνηµονίου. Η γενική φιλοσοφία των αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν είχε σαν άξονα τη 

µείωση των διαφορών των προστίµων του ΚΦ∆. 

Οι βασικές κατηγορίες υποβολής προστίµων είναι τα πρόστιµα για διαδικαστικές 

παραβάσεις, τα πρόστιµα για ενδοοµιλικές συναλλαγές, τα πρόστιµα που διαπιστώνονται 

κατόπιν ελέγχου από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, τα πρόστιµα για πλαστά ή εικονικά 

φορολογικά στοιχεία, καθώς και οι ποινικές κυρώσεις για τη φοροδιαφυγή. 

 

Πρόστιµα για διαδικαστικές παραβάσεις 

Η παράβαση της µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης επαγγελµατικών στοιχείων παύει να 

αποτελεί ξεχωριστή διαδικαστική παράβαση και πλέον υπάγεται στη γενικότερη παράβαση 

της µη τήρησης λογιστικών αρχείων. Σύµφωνα µε αιτιολογική έκθεση του Νόµου, η µη 

έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου συνήθως συνεπάγεται και φοροδιαφυγή 

και έτσι µπορεί να καταλήξει σε ουσιαστική παράβαση για την οποία θα ισχύσουν τα 

πρόστιµα των ουσιαστικών και όχι διαδικαστικών παραβάσεων.  

Τα πρόστιµα που έχουν οριστεί ενδεικτικά για διαδικαστικές παραβάσεις σύµφωνα µε την 

§3 του άρθρου 3 “Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Νοµοθεσίας” του 

νόµου 4337/15, όπως τροποποίησε την §1 και §2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 και µε την 

παράγραφο 14β του άρθρου 40 του ν. 4410/2016, είναι τα ακόλουθα: 
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Πίνακας 11 - Πρόστιµα διαδικαστικών παραβάσεων 

∆ιαδικαστικές παραβάσεις Πρόστιµο Ειδικές προϋποθέσεις 

∆εν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα ή υποβάλει 

ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή 

φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει 

φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου 

100€ Ανεξαρτήτως κατηγορίας 

βιβλίων 

- Εκπρόθεσµη υποβολή φορολογικής δήλωσης 

- Εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης παρακράτησης 

φόρου  

- Μη ανταπόκριση σε αίτηµα της Φορολογικής 

∆ιοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων 

- Μη γνωστοποίηση στη Φορολογική ∆ιοίκηση το 

διορισµό του φορολογικού εκπροσώπου του 

100€ Μη υπόχρεος τήρησης 

λογιστικών βιβλίων 

250€ 

Υπόχρεος τήρησης 

βιβλίων και στοιχείων µε 

βάση απλοποιηµένα 

λογιστικά πρότυπα 

500€ 

Υπόχρεος τήρησης 

βιβλίων και στοιχείων µε 

βάση πλήρη λογιστικά 

πρότυπα 

- Μη συνεργασία στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου 

- Μη εγγραφή στο φορολογικό µητρώο ή εγγραφή 

περισσότερες φορές 

- Μη συµµόρφωση µε κάθε υποχρέωση κατά το άρθρο 

13 ΚΦ∆. 

2.500€ 
Ανεξαρτήτως κατηγορίας 

βιβλίων 

Παραβιάζει ή παραποιεί ή επεµβαίνει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών 

ηλεκτρονικών µηχανισµών 

5.000€ 

Υπαίτιος είναι ο κάτοχος-

χρήστης του 

φορολογικού µηχανισµού 

10.000€ 

Υπαίτιος είναι η 

επιχείρηση µεταπώλησης 

ή τεχνικής υποστήριξης  

20.000€ 

Υπαίτιος είναι η 

επιχείρηση που έχει λάβει 

έγκριση λογισµικού 

(software) και υλισµικού 

(hardware) από τα 

αρµόδια όργανα 

Εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση 

φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού ή από 

φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό ο οποίος δεν 

λειτουργεί µε εγκεκριµένες προδιαγραφές, ή εκδίδει 

δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωµένο Σύστηµα 

Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση 

εγκεκριµένου µοντέλου µηχανισµού σήµανσης 

500€ ανά 

φορολογικό 

έλεγχο  

 



ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

64 

 

Πρόστιµα για ενδοοµιλικές συναλλαγές 

Σύµφωνα µε την §6 του άρθρου 3 “Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 

Νοµοθεσίας” του νόµου 4337/15, εξορθολογίζονται µε περαιτέρω µείωσή τους τα πρόστιµα 

εκπρόθεσµης ή ανακριβούς ή ατελούς ή µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών 

«ΣΠΠ», καθώς και εκπρόθεσµης διάθεσης ή µια διάθεσης του Φακέλου Τεκµηρίωσης 

προκειµένου να υπολογίζονται µε βάση το ύψος των ενδοοµιλικών συναλλαγών και όχι µε 

βάση τα ακαθάριστα έσοδα. Συγκεκριµένα: 

Πίνακας 12 - Πρόστιµα ενδοοµιλικών συναλλαγών 

Παραβάσεις Ενδοοµιλικών 

Συναλλαγών 

Πρόστιµα Προϋποθέσεις υποβολής 

προστίµου 

Εκπρόθεσµη υποβολή ΣΠΠ 

1/1000 των συναλλαγών 

(διακύµανση µεταξύ 500€ 

και 2.000€) 

 

 

Εκπρόθεσµη υποβολή τροποποιητικού 

ΣΠΠ 

Εφόσον η διαφορά επί των 

συναλλαγών που 

µεταβάλλονται ξεπερνά τις 

200.000€ 

Υποβολή ανακριβούς ΣΠΠ 
Εφόσον η ανακρίβεια ξεπερνά 

το 10% των συναλλαγών 

Μη υποβολή ΣΠΠ 

1/1000 των συναλλαγών 

(διακύµανση µεταξύ 

2.500€ και 10.000€) 

 
 

Εκπρόθεσµη ή µη διάθεση Φακέλου 

Τεκµηρίωσης (επιβάλλεται µετά την 

παρέλευση της µηνιαίας προθεσµίας) 

5.000€ Μεταξύ 31
η
-60

η
 ηµέρα 

10.000€ Μεταξύ 61
η
-90

η
 ηµέρα 

20.000€ Μετά την 90
η
 ηµέρα 
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Πρόστιµα για παραβάσεις που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου από τη Φορολογική 

∆ιοίκηση 

Έγκληµα φοροδιαφυγής στο φόρο προστιθέµενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών, στο 

φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, τέλη ή 

εισφορές διαπράττει, όποιος µε πρόθεση, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή αυτών, δεν 

αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους παραπάνω φόρους, 

τέλη ή εισφορές, καθώς και, όποιος παραπλανά τη Φορολογική ∆ιοίκηση µε την παράσταση 

ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών 

γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς 

αυτούς ή λαµβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή 

εισφορές. 

Τα πρόστιµα που παρατίθενται παρακάτω δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις ανακριβούς 

δήλωσης ή µη δήλωσης ΦΠΑ και παρακρατούµενων φόρων. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 

“Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Νοµοθεσίας” §7 του νόµου 4337/15, 

όπως αυτός τροποποιεί τις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4174/2013, 

 αν το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού 

του φόρου που προκύπτει µε βάση το διορθωτικό προσδιορισµό φόρου που 

πραγµατοποιήθηκε από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, ο φορολογούµενος υπόκειται σε πρόστιµο 

επί της διαφοράς ως εξής: 

Πίνακας 13 - Πρόστιµα ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης (πλην των περιπτώσεων ΦΠΑ και 

παρακρατούµενων φόρων) 

Πρόστιµα που 

διαπιστώνονται 

κατόπιν ελέγχου 

Πρόστιµα Προϋποθέσεις υποβολής 

Ανακριβής δήλωση 

10% του ποσού της διαφοράς 

Αν το ποσό υπερβαίνει το 5%-20% 

του φόρου που προκύπτει βάσει 

φορολογικής δήλωσης 

25% του ποσού της διαφοράς 

Αν το ποσό υπερβαίνει το 20%-

50% του φόρου που προκύπτει 

βάσει φορολογικής δήλωσης 

50% του ποσού της διαφοράς 

Αν το ποσό υπερβαίνει το 50% του 

φόρου που προκύπτει βάσει 

φορολογικής δήλωσης 

Μη υποβολή δήλωσης 

50% επί του ποσού του φόρου 

που αναλογεί στη µη 

υποβληθείσα δήλωση 
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Με τον νόµο 4337/15 και σύµφωνα µε την §8 του άρθρου 3 “Τροποποιήσεις διατάξεων 

του Κώδικα Φορολογικής Νοµοθεσίας”, προστίθεται το νέο άρθρο 58Α συµπληρωµατικό του 

άρθρου 58 του ν. 4174/2013 για παραβάσεις σχετικές µε ΦΠΑ και διευκρινίζεται ότι για τις 

εν λόγω παραβάσεις που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, ισχύουν πλέον ποινές, διακριτές 

από τις προαναφερθείσες. Τα ειδικά πρόστιµα που έχουν οριστεί, οµαδοποιήθηκαν και 

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ένατο εδάφιο της §1 του 

άρθρου 13 του Ν.2523/1997, αποφασίστηκε σε περίπτωση διαπίστωσης µη έκδοσης 

παραστατικών στοιχείων κατά τη διάρκεια ελέγχου, η άµεση αναστολή λειτουργίας 

επαγγελµατικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες. 

Πίνακας 14 - Πρόστιµα για παραβάσεις ΦΠΑ 

Παραβάσεις ΦΠΑ που διαπιστώνονται 

κατόπιν ελέγχου 
Πρόστιµα 

Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου/ λήψη 

ανακριβούς στοιχείου για πράξη που 

επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 

50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το µη 

εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς 

αντίστοιχα 

• Απλογραφικό λογιστικό σύστηµα: 

Πρόστιµο τουλάχιστον 250 ευρώ ανα 

φορολογικό έλεγχο 

• ∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα: 

Πρόστιµο τουλάχιστον 500 ευρώ ανά 

φορολογικό έλεγχο 

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης/ µη υποβολή 

δήλωσης 

50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το µη 

υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς 

αντίστοιχα 

Άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς να 

έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών 

(παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης) 

50% επί του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε 

αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 

οικονοµικής δραστηριότητας 

Έκδοση φορολογικών στοιχείων µε ΦΠΑ από 

µη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 

50% επί του αναγραφόµενου φόρου που δεν 

αποδόθηκε 
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Με τον νόµο 4337/15 και σύµφωνα µε την §8 του άρθρου 3 “Τροποποιήσεις διατάξεων 

του Κώδικα Φορολογικής Νοµοθεσίας”, τροποποιείται το νέο άρθρο 59 του ν. 4174/2013 που 

αφορά πρόστιµο για µη καταβολή παρακρατούµενων φόρων σύµφωνα µε το οποίο 

διευκρινίζεται ότι για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, ισχύουν τα εξής 

πρόστιµα, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρούµενων βιβλίων: 

Πίνακας 15 - Πρόστιµα για παραβάσεις παρακρατούµενων φόρων 

Παραβάσεις παρακρατούµενων φόρων 

κατόπιν ελέγχου 

Πρόστιµα 

Ανακριβής δήλωση 50% επί της διαφοράς του φόρου 

Μη υποβολή δήλωσης 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη µη 

υποβληθείσα δήλωση 

 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι µε τις νέες διατάξεις τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατόπιν 

ελέγχου µειώθηκαν κατά 50% στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Τα νέα πρόστιµα εφαρµόζονται για πράξεις προσδιορισµού οποιουδήποτε φόρου ή 

επιβολής προστίµου, τέλους ή εισφοράς που εκδίδονται από 12/10/2015 και αφορούν 

φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους ή χρήσεις που λήγουν µετά τις 31/03/2013 ή υποθέσεις 

από 01/01/2014 για τις οποίες είχαν εφαρµογή από 01/01/2014 οι διατάξεις του άρθρου 58 

(Πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης) και 59 (Πρόστιµο µη καταβολής 

παρακρατούµενων φόρων) του ΚΦ∆, εφόσον η εφαρµογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο 

καθεστώς για τον υπόχρεο. Οι νέες αυτές διατάξεις εφαρµόζονται και για τις εκκρεµείς 

υποθέσεις εφόσον υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ανέκκλητη δήλωση 

ανεπιφύλακτης αποδοχής. Παρόλα αυτά, δεν επιβάλλονται πρόστιµα σε περίπτωση 

εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου από τη Φορολογική ∆ιοίκηση λόγω µη υποβολής 

δήλωσης. 
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Παράδειγµα: 

 

Φόρος - 

∆ήλωση 

Περίοδος Λογιστικά 

βιβλία 

Καταλυτική ηµ/νια 

δήλωσης 

Υποβολή δήλωσης µετά την 

έκδοση εντολής ελέγχου 

ΦΜΥ 

1.800 € 
Οκτ-2015 Απλογραφικά ∆εκ-2015 Μαρ-2016 

 

Κύριος ΦΜΥ 1.800 € 

Πρόστιµο άρθρου 53 (Τόκοι) 1.800*8,76%*4/12=52,56 € 

Πρόστιµο παρακρατούµενου φόρου (άρθρο 59) 1.800/2=900 € 

Σύνολο φόρου κ προστίµου 1.800+52.56+900=2.752,56 € 

 

Παρόλα αυτά, αν η δήλωση και η απόδοση του φόρου δεν γινόταν κατόπιν ελέγχου, αλλά µε 

εθελούσια ενέργεια της επιχείρησης στην ίδια εκπρόθεσµη ηµεροµηνία, θα γινόταν ο εξής 

χειρισµός: 

 

Κύριος ΦΜΥ 1.800 € 

Πρόστιµο άρθρου 53 (Τόκοι) 1.800*8,76%*4/12=52,56 € 

Πρόστιµο παρακρατούµενου φόρου (άρθρο 54) 250 € 

Σύνολο φόρου κ προστίµου 1.800+52.56+250=2.102,56 € 
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Ειδικές διατάξεις για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία 

Προκειµένου να αποσαφηνίσουµε την έννοια του πλαστού ή εικονικού φορολογικού 

στοιχείου, παραθέτουµε τον ορισµό, όπως αποδίδεται από το νόµο 4337/15 και πιο 

συγκεκριµένα από το άρθρο 66. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για 

συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή στην οποία το ένα 

από τα συµβαλλόµενα µέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι άγνωστο φορολογικώς 

πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατός του, ούτε έχει 

θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική ∆ιοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται 

ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη 

οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή νοµική οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο 

αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην 

τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που 

υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη 

της πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή, 

ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής 

θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας. ∆εν είναι εικονικό για 

τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγµατική συναλλαγή, αν το πρόσωπο 

του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο. Επίσης, δεν είναι 

εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόµων ή ο 

κληρονόµος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το 

οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα 

επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό 

έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαµβάνοντα όσο και του εκδώσαντα το 

στοιχείο, η αξία αυτού έχει συµπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας 

εισοδήµατος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό. 

Έγκληµα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής φορολογικών στοιχείων και 

για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων, διαπράττει όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 

φορολογικά στοιχεία και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια 

στοιχεία, ανεξάρτητα αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου. 

Για παραβάσεις σχετικές µε την έκδοση ή λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών 

στοιχειών οι οποίες διαπράχθηκαν έως 31.12.2013 στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων 

του ΚΒΣ και του ΚΦΑΣ για τις οποίες µέχρι 12.10.2015 δεν έχει εκδοθεί οριστική πράξη 
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επιβολής προστίµου καθώς και για αντίστοιχες παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 

εφαρµογής του ΚΦ∆ από 1.1.2014 έως τις 17.10.2015 προβλέπεται πλέον η επιβολή των 

ακολούθων προστίµων:  

Πίνακας 16 - Πρόστιµα για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία 

Παραβάσεις Πρόστιµα 

Έκδοση πλαστών στοιχείων Ποσό ίσο µε το 50% της αξίας κάθε στοιχείου 

Έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων ή 

νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση 

στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς 

παραστατικά 

Ποσό ίσο µε το 40% της αξίας κάθε στοιχείου ή του 

µέρους της εικονικής αξίας εάν η αξία του στοιχείου 

είναι µερικώς εικονική ή ποσό ίσο µε 20% της αξίας 

του στοιχείου όταν δεν δύναται να προσδιοριστεί η 

µερικώς εικονική αξία 

Η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο 

πρόσωπο του εκδότη 
Ποσό ίσο µε 20% της αξίας του στοιχείου 

Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου 

Ποσό ίσο µε 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε 

παράβαση, εφόσον η λήψη του δεν είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του ΦΕ του οικείου 

φορολογικού έτους 

Έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων ή 

άλλες παραβάσεις που έχουν σαν 

αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής 

ή µέρους αυτής, ενώ η αποκρύπτουσα αξία 

είναι µεγαλύτερη των 1.200€ 

Ποσό ίσο µε το 25% της αξίας της συναλλαγής ή 

µέρους της αποκρύπτουσας (µη εµφανισθείσας) 

αξίας για κάθε παράβαση 

Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν 

υπάγονται σε µια εκ των ανωτέρω 

περιπτώσεων 

Ποσό ίσο µε το 1/3 του οριζόµενου από τις διατάξεις 

του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 επιβαλλόµενου 

προστίµου, κατά περίπτωση για κάθε παράβαση 
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Ποινικές κυρώσεις φοροδιαφυγής 

Κατά τον νόµο 4337/15, ως ορισµός της φοροδιαφυγής νοείται η εκ προθέσεως αποφυγή 

πληρωµής φόρου (πχ εισοδήµατος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, παρακρατούµενων κ 

επιρριπτόµενων φόρων, ΦΠΑ, κλπ). Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ποινές που έχουν 

καθοριστεί κάθε παράβαση φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 “Εγκλήµατα 

φοροδιαφυγής - ποινικές κυρώσεις”, του νόµου 4337/15, όπως αυτός αντικατέστησε την §1 

του άρθρο 66 του ν.4174/13. 

Πίνακας 17 - Ποινικές κυρώσεις φοροδιαφυγής 

Ποινή Παράβαση Φοροδιαφυγής 

 

 

 

 

 

Φυλάκιση τουλάχιστον 2 έτη 

(πληµµέληµα) 

 

Αν ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήµατα ή στα περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει ανά φορολογικό ή 

διαχειριστικό έτος τις 100.000 € ανά είδος φόρου 

Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς 

που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή 

συµψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά 

φορολογικό ή διαχειριστικό εκτός: 

• τις 50.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή 

• τις 100.000€ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε 

κάθε άλλη περίπτωση 

Κάθειρξη (κακούργηµα) 

Αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούµενης 

παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: 

• τις 100.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή 

• τις 150.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή 

εισφοράς 

Φυλάκισης 3 τουλάχιστον 

µήνες - Μονοµελές 

Πληµµελειοδικείο 

Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς 

και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει 

τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη την 

πληρωµή φόρου 

Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος - 

Τριµελές Πληµµελειοδικείο 

Εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει το ποσό των 75.000€ 

Κάθειρξη τουλάχιστον 10 έτη 
Εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ 
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5.3 Προτεινόµενα Μέτρα Καταπολέµησης Της Φοροδιαφυγής 

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία
64

, τα καθοριστικά στοιχεία για τη φοροδιαφυγή είναι 

τρία: οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας, η πιθανότητα εντοπισµού και τιµωρίας και το 

µέγεθος των επιβαλλόµενων προστίµων.  

Ορισµένα µέτρα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής είναι τα ακόλουθα: 

1. Μείωση συντελεστών φορολόγησης και των πρόσθετων φόρων στα ήδη φορολογηµένα 

εισοδήµατα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα “Αίτια φοροδιαφυγής”, ένας από τους βασικότερους 

παράγοντες φοροδιαφυγής είναι το ύψος των φορολογικών συντελεστών: όσο υψηλότεροι 

είναι οι συντελεστές φορολόγησης, τόσο µεγαλύτερο είναι το όφελος του φορολογουµένου 

να αποφύγει την καταβολή φόρων. Όσο αφορά το ύψος των φορολογικών συντελεστών, έχει 

εκτιµηθεί οτι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά 10%, µπορεί να µειώσει τα 

δηλωτέα εισοδήµατα κατά 8%
65

, κατά επέκταση µπορεί να δράσει καταλυτικά για την 

ενίσχυση της φοροδιαφυγής. 

Στην Ελλάδα, οι φορολογικοί συντελεστές βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύµφωνα 

µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φορολογικούς 

συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος (για µισθωτή εργασία), σε σύγκριση µε τις χώρες του 

ΟΟΣΑ
66

, ενώ, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, οι συντελεστές ΦΠΑ υπερβαίνουν το µέσο 

όρο, σε σύγκριση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ
67

. Επιπλέον, ο συντελεστής φορολογίας 

εισοδήµατος των νοµικών προσώπων (σήµερα στο 29%) τοποθετείται πάνω από το µέσο όρο 

του αντίστοιχου συντελεστή στις χώρες του ΟΟΣΑ
68

. Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 

                                                 

 

64
IMF (2013). Greece, Selected Issues (IMF Country Report No. 13/155), σελ. 23. 

65
IMF (2015), Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, Working Paper WP/15/118, σελ. 5, με 

αναφορά σε Heckemeyer, Jost and Michael Overesch (2013), Multinationals’ Profit Response to Tax 

Differentials: Effect Size and Shifting Channels, Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 

13-045 

66
IMF (2013), Greece, selected issues (country report No. 13/155), σελ. 23 

67
OECD (2015), Revenue Statistics – Greece 

68
OECD (2016), OECD Economic Surveys: Greece 2016, OECD Publishing, σελ. 93 
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2015, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τα έσοδα από τους φόρους είχαν υποχωρήσει κατά 

€1,6 δισ., σε σχέση µε το 2014
69

, και παρά το γεγονός αυτό, στον προϋπολογισµό του 2016 

προβλέπεται αύξηση των άµεσων και των έµµεσων φόρων κατά 4,5% (ή €1,8 δισ.) σε σχέση 

µε το 2015
70

. Καθίσταται ολοφάνερη η αντιστρόφως ανάλογη σχέση φορολογικών 

συντελεστών και εσόδων, µε την αύξηση των πρώτων να µειώνονται τα δηµόσια έσοδα. Η 

αύξηση των φόρων επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που αναµένονται, 

ενώ τα έσοδα που τελικά συλλέγει το κράτος είναι λιγότερα και από εκείνα που συνέλεγε µε 

τους προηγούµενους –µειωµένους– συντελεστές. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα των 

προηγούµενων ετών µε την αποτυχηµένη αύξηση των φόρων στα καπνικά προϊόντα και στο 

πετρέλαιο θέρµανσης. 

Τέλος, µε µείωση των φορολογικών συντελεστών, µπορεί η Ελλάδα να προσελκύσει 

επενδύσεις και να επιστρέψουν και πολλές επιχειρήσεις, που λόγω της δυσµενούς 

οικονοµικής κατάστασης, µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό
71

. 

2. Αντικατάσταση απαρχαιωµένων ελεγκτικών µηχανισµών και εντατικοποίηση διενέργειας 

ελέγχων. 

Ο φόβος ενός ενδεχόµενου ελέγχου και η πιθανότητα επιβολής αυστηρών προστίµων και 

ποινών µπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναµη για την ενίσχυση της φορολογικής 

συµµόρφωσης των φορολογουµένων
72

. Συνεπώς, σε ένα πρώτο στάδιο, θα πρέπει να 

εντατικοποιηθεί η διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σε συνδυασµό µε αντικατάσταση 

των απαξιωµένων ελεγκτικών µηχανισµών µε νέους, άµεσα αξιόπιστους και 

                                                 

 

69
 ΣΕΒ (2015) Αναζητώντας τον χαµένο χρόνο, Εβδοµαδιαίο δελτίο για την Ελληνική οικονοµία,σελ.3 

70
ΣΕΒ (2015) Να ξεµπερδεύουµε (στ’ αλήθεια) µε το παλιό, Εβδοµαδιαίο δελτίο για την Ελληνική οικονοµία, 

σελ. 3 

71
Βλ. και το υπ’ αριθ. πρωτ. 26856/7.3.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο παραθέτει 

στοιχεία για τα κίνητρα και τις φορολογικές κλίµακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και 

τη µετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που 

ελήφθησαν από την ελληνική πρεσβεία στη Βουλγαρία, σχετικά µε το συνολικό αριθµό των βουλγαρικών 

εταιρειών στις οποίες συµµετέχει ελληνικό νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µέχρι τις 31/12/2014, ο συνολικός 

αριθµός εταιρειών ελληνικών συµφερόντων ανήλθε περίπου σε 11.000, από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν 

εµφανίζουν απασχολούµενο (εργαζόµενο). Επίσης, 6.000 (εκ των 11.000) εµφανίζουν µηδενική δραστηριότητα. 

Για το 2015, υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρίσεις επιχειρήσεων, οι οποίες στο σύνολό τους δεν 

εµφανίζουν απασχολούµενο, όπως επίσης δεν περιλαµβάνουν µεταφορά παραγωγικής ή εµπορικής 

δραστηριότητας. 

72
Alm J. and McKee M. (2006) Audit Certainty, Audit Productivity, and Taxpayer Compliance, National Tax 

Journal, Vol. LIX, No. 4, σσ. 801-802. 
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αποτελεσµατικούς.. Όπως έχει άλλωστε παρατηρηθεί, η αύξηση των φορολογικών ελέγχων 

κατά 1% ηµερησίως µειώνει τον αριθµό των παραβατών της φορολογικής νοµοθεσίας κατά 

0,3-0,4% ηµερησίως
73

. 

Στην Ελλάδα, η εντατικοποίηση των ελέγχων και η διενέργειά τους από εξειδικευµένους 

ελεγκτές επιβάλλονται, καθώς µεγάλη αδυναµία της Φορολογικής ∆ιοίκησης είναι η 

είσπραξη φόρων
74

. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται µε την αποτελεσµατική χρήση µεθόδων 

ανάλυσης κινδύνου, όπως γίνεται και στις χώρες του ΟΟΣΑ. Επίσης, θα πρέπει να 

υιοθετηθούν στρατηγικές που θα εστιάζουν περισσότερο σε κατηγορίες φορολογουµένων µε 

υψηλό ποσοστό ρίσκου προς τέλεση φοροδιαφυγής, όπως για παράδειγµα, οι 

αυτοαπασχολούµενοι µε υψηλά εισοδήµατα
75

. 

Εδώ είναι καλό να επισηµανθεί οτι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των 

περιπτώσεων φοροδιαφυγής και των περιπτώσεων «ειλικρινών» φορολογουµένων, οι οποίοι 

όµως αντιµετωπίζουν αδυναµία πληρωµής. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι 

περιπτώσεις εκείνων που εκουσίως αποφεύγουν να δηλώσουν τα πραγµατικά τους 

εισοδήµατα, και χρήζουν τιµωρίας
76

. Αντιθέτως, στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εκείνοι 

που δηλώνουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα µεν, αλλά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην τελευταία περίπτωση, η σχετική ελαστικότητα του 

κρατικού µηχανισµού καθίσταται επιβεβληµένη. 

3.Χρήση πλαστικού χρήµατος και ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

Λύση στο πρόβληµα της φοροδιαφυγής παρέχει επίσης και η αύξηση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και η χρήση πλαστικού χρήµατος. Όπως πολύ σωστά έχει επισηµανθεί «είναι 

προφανές ότι κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή αφήνει το φορολογικό της αποτύπωµα, 

διευκολύνοντας έτσι τόσο την προσπάθεια αύξησης των φορολογικών εσόδων, όσο και την 
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ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, καθώς και τον δραστικό και αποτελεσµατικότερο 

περιορισµό της φοροδιαφυγής»
77

. 

Η χρήση πλαστικού χρήµατος έχει πολλά οφέλη για το Κράτος, όχι µόνο για την πάταξη 

της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας, αλλά και στη µείωση του φαινοµένου του 

λαθρεµπορίου. Ωστόσο, στην Ελλάδα, οι πληρωµές µέσω πλαστικού χρήµατος 

αντιπροσωπεύουν µόλις το 6% των συνολικών πληρωµών, ένα από τα µικρότερα ποσοστά 

στην Ευρώπη, σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, που αγγίζει το 24%.  Η τεράστια 

έµφαση στη χρήση µετρητών στις συναλλαγές στη χώρα µας είναι συνυφασµένη µε την 

παρατεταµένη παραοικονοµία και τη συνακόλουθη φοροδιαφυγή. Χαρακτηριστικό µάλιστα 

είναι ότι πρόσφατη ανάλυση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εκτιµά πως µια αύξηση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% θα µπορούσε να προσθέσει στον ετήσιο ρυθµό 

µεγέθυνσης του ΑΕΠ περίπου 0,2%
78

 

Η υιοθέτηση ηλεκτρονικής τιµολόγησης συνιστά ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης για την ουσιαστική πάταξη της παραοικονοµίας και της 

φοροδιαφυγής, καθώς µέσω αυτής µπορούν να εντοπιστούν οι αδήλωτες συναλλαγές, αλλά 

και τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία 

4. ∆ηµιουργία ενιαίου, σταθερού και απλοποιηµένου φορολογικού συστήµατος 

Καίρια κρίνεται η δηµιουργία ενός σταθερού, ενιαίου και κατανοητού φορολογικού 

συστήµατος για την πάταξη της φοροδιαφυγής.  

Στην ενότητα 1.4.2 Φορολογικές µεταρρυθµίσεις µέσα στο 2015 παραθέσαµε τις αλλαγές 

που διαδραµατίστηκαν στο φορολογικό µας σύστηµα µέσα σε έναν µόνο χρόνο.Η 

δαιδαλώδης φορολογική νοµοθεσία δηµιουργεί σύγχυση στους φορολογουµένους, οι οποίοι 

αποτυγχάνουν πολλές φορές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, µη δυνάµενοι να 

παρακολουθήσουν τις συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών νόµων
79

. Προς τεκµηρίωση 

των ανωτέρω, θα παραθέσουµε ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα από την ελληνική 
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πραγµατικότητα. Πρόσφατα εφαρµόστηκαν δύο νοµοθετήµατα: Ο Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013) και ο Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν. 4174/2013). Τα 

προαναφερθέντα, νοµοθετήµατα παρόλο που είναι εναρµονισµένα µε τις διεθνείς αρχές του 

φορολογικού δικαίου, αποτελώντας ένα στοιχείο εκσυγχρονισµού της ελληνικής φορολογικής 

νοµοθεσίας, έχουν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις σε χρονικό διάστηµα µόλις δύο 

ετών, ενώ έχει εκδοθεί πλήθος ερµηνευτικών εγκυκλίων, γεγονός που δυσχεραίνει την 

οµοιόµορφη και ορθή εφαρµογή τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα των εν λόγω 

«ελλείψεων» και άρρηκτα συνδεδεµένο µε το θέµα που πραγµατευόµαστε, είναι ακόµη και ο 

ορισµός της φοροδιαφυγής, ο οποίος έχει υποστεί ήδη τρεις τροποποιήσεις σε χρονικό 

διάστηµα µόλις δύο ετών. Παρόλα αυτά, ακόµα και ο ισχύον ορισµός χρειάζεται άµεσα 

τροποποίηση, καθώς πλέον έχει καταλήξει να µην ορίζεται ρητώς η διοικητική παράβαση της 

φοροδιαφυγής, παρά µόνο το «έγκληµα» της φοροδιαφυγής, δηλαδή η ποινική της 

υπόσταση
80

. 

5.∆ηµιουργία φορολογικής συνείδησης και καλλιέργεια φορολογικής παιδείας 

Πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιλογή της φοροδιαφυγής διαδραµατίζει η φορολογική 

συνείδηση και η φορολογική παιδεία των φορολογούµενων. Κατά επέκταση, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην προσπάθεια µετασχηµατισµού της γενικότερης πεποίθησης των 

φορολογουµένων για το φορολογικό µας σύστηµα και τη συµµόρφωση µε αυτό. Θα πρέπει 

να επιδιωχθεί η καλλιέργεια αντιλήψεων φορολογικής συµµόρφωσης και αποστροφής της 

φοροδιαφυγής. Θα πρέπει οι φορολογούµενοι να αντιληφθούν ότι η απόφαση να  

φοροδιαφύγουν, δεν έχει µόνο νοµικό, αλλά και κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο. 

Επιπλέον, σε κοινωνίες µε συνοχή, τα φαινόµενα φοροδιαφυγής εµφανίζονται σαφώς 

µειωµένα
81

, ενώ αντιθέτως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς το κράτος και την κοινωνία µειώνει 

την ηθική αντίσταση των φορολογουµένων προς τη φοροδιαφυγή
82

. Πιο συγκεκριµένα, η 

αντίληψη των πολιτών ως προς το δίκαιο χαρακτήρα του φορολογικού συστήµατος και του 

επιµερισµού των φορολογικών βαρών διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη φορολογική τους 
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συµµόρφωση. Επιπλέον, η έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών ως προς την ανταποδοτικότητα 

του κράτους και την ύπαρξη φαινοµένων διαφθοράς επιβαρύνει την εν λόγω αντίληψη και 

συνιστά αντικίνητρο για την καταβολή των φόρων που τους αναλογούν 

6.Καταπολέµηση φαινοµένων διαφθοράς 

Σε δηµοσίευµα ξένης εφηµερίδας, το 2012, περιγράφεται µε γλαφυρό τρόπο η θεωρία η 

οποία αναπτύχθηκε αναφορικά µε το σύστηµα «4-4-2» που υποστηρίζεται ότι εφαρµόζεται σε 

ορισµένες ∆ΟΥ στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το εν λόγω δηµοσίευµα, σε περίπτωση 

διαπίστωσης παράβασης, γίνεται µια «έκπτωση» της τάξης του 40% από την αρµόδια 

φορολογική αρχή, ένα άλλο ποσοστό, ύψους 40%, ζητείται παράνοµα από τον υπάλληλο της 

εφορίας «προς ίδιον όφελος» και το υπόλοιπο 20% είναι αυτό που τελικά καταβάλλεται στο 

κράτος
83

.  
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5.4 ∆ιεθνείς Πρακτικές Αντιµετώπισης Της Φοροδιαφυγής 

 

Πολλές χώρες έχουν προσπαθήσει να αντιµετωπίσουν τη φοροδιαφυγή, µε αξιοσηµείωτα 

αποτελέσµατα, ακολουθώντας συγκεκριµένους/στοχευµένους κατά περίπτωση τρόπους 

αντιµετώπισης. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρει άρθρο του οργανισµού ∆ιανεοσις
84

 

σχετικά µε τη Φοροδιαφυγή, τα µέτρα που έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες είναι: 

• απλοποίηση και εκσυγχρονισµός του φορολογικού καθεστώτος και συστήµατος, 

καθώς και µείωση των φορολογικών συντελεστών (Ηνωµένο Βασίλειο, Λιθουανία, 

Λετονία, Ρωσία, Σλοβακία, Ουκρανία, Γεωργία, Εσθονία, Ρουµανία) 

• εκτεταµένη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης (∆ανία, Νορβηγία, Ιταλία, 

Τουρκία, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή) 

• εκτεταµένη χρήση πλαστικού χρήµατος, επιβολή υποχρεωτικής διενέργειας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και απαγόρευση χρήσης µετρητών για συγκεκριµένες 

συναλλαγές (Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Ολλανδία, Σουηδία, Βουλγαρία, 

Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία) 

• υιοθέτηση κινήτρων για τη χρήση πλαστικού χρήµατος (Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, 

Αργεντινή, Κίνα, Αρµενία, Ινδονησία, Βολιβία, Φιλιππίνες, Αλβανία, ΠΓ∆Μ, 

Σλοβακία, Ρουµανία, Πορτογαλία, Σλοβακία) 

• εντατικοποίηση ελέγχων (Ηνωµένο Βασίλειο) 

• ορθολογιστική αναδιάρθρωση Φορολογικής ∆ιοίκησης (Βουλγαρία, Γεωργία, ΠΓ∆Μ) 

• εκσυγχρονισµός Φορολογικής ∆ιοίκησης από τεχνολογικής / ηλεκτρονικής πλευράς 

(Ουγγαρία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Σιγκαπούρη) 

• απλοποίηση φορολογικής πολιτικής (Χιλή, Κολοµβία) και δηµιουργία σταθερού και 

ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος (Ολλανδία) 

• δηµιουργία φορολογικής συνείδησης µέσω δηµόσιας προβολής/πρακτικών marketing 

/διαφηµιστικού υλικού (Ινδία, Ισραήλ, Μεξικό) 
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• διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για την επεξήγηση της φορολογικής 

νοµοθεσίας και τις συνέπειες της µη φορολογικής συµµόρφωσης (Αργεντινή, 

Αυστραλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Μεξικό, Νιγηρία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής) 

• ενηµέρωση πολιτών για την αξιοποίηση των φορολογικών εσόδων και την 

αναδιανοµή τους µε τη µορφή παροχών (Εσθονία) 

• σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της ∆ιαφθοράς (Hong Kong) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Η διεξαγωγή εµπειρικών µελετών έχει ως στόχο τη διαπίστωση του βαθµού αξιοπιστίας των 

θεωρητικών µοντέλων. Εάν λοιπόν, τα εµπειρικά δεδοµένα συµπίπτουν µε αυτά που 

προτείνει η θεωρία, τότε η θεωρία επαληθεύεται. Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την 

έρευνα πάνω στο θέµα του ελληνικού φορολογικού συστήµατος, της φοροδιαφυγής και της 

καταπολέµησης της. Το δείγµα που θα εξετάσουµε προέρχεται από τον δήµο Θεσσαλονίκης 

που είναι ένας από τους µεγαλύτερους δήµους της Ελλάδας, έτσι ώστε να κατανοήσουµε ή 

και να προβλέψουµε την συµπεριφορά την φορολογουµένων αυτού του τµήµατος του 

πληθυσµού. Για να βρούµε στοιχεία πάνω σε αυτά τα ζητήµατα συµπεριφοράς των ατόµων, 

θα χρησιµοποιήσουµε πρωτογενή στοιχεία τα οποία θα συγκεντρώσουµε µε τη µέθοδο του 

ερωτηµατολογίου.  

Πιο συγκεκριµένα, στόχος της έρευνας που διεξήχθη, είναι η καταγραφή της αντίληψης 

των Ελλήνων πολιτών αναφορικά µε το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, µε την έννοια της 

φοροδιαφυγής και την καταπολέµηση της. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούµε: 

• Στη διαδικασία σχεδιασµού της έρευνας 

• Στον τρόπο σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου 

• Στον τρόπο επιλογής του δείγµατος της έρευνας 

• Στη µέθοδο συλλογής των εµπειρικών δεδοµένων 

• Στις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδοµένων 
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6.2 Σχεδιασµός Έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της στάσης και της αντίληψης των 

Ελλήνων πολιτών αναφορικά µε το φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα, τη φοροδιαφυγή και 

την πάταξή της, µε στόχο την κατανόηση των παραγόντων που ωθούν τα άτοµα να 

υιοθετήσουν αυτή τη συµπεριφορά. Για το λόγο αυτό, αφού συγκεντρώθηκαν ορισµένα 

δευτερογενή στοιχεία µέσω αρθρογραφίας, βιβλιογραφίας και στοιχείων που έχουν αναρτηθεί 

από κυβερνητικούς φορείς, τέθηκαν ορισµένα ερωτήµατα, µε σκοπό τον εντοπισµό του 

βαθµού συµµόρφωσης των πρωτογενών στοιχείων που θα συλλεχθούν, µε τα δευτερογενή 

που βρέθηκαν. Με σκοπό να καταλήξουµε στο συµπέρασµα, κατά πόσο οι πολίτες 

συµφωνούν ή διαφωνούν µε το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε τη 

φοροδιαφυγή και την πάταξή της, το ερωτηµατολόγιο εξελίχθηκε γύρω από τρεις 

οργανωτικούς πυλώνες, που είναι οι εξής: 

1. Την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών για το φορολογικό σύστηµα 

2. Την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών για τη φοροδιαφυγή 

3. Την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών για την πάταξη της φοροδιαφυγής 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων αποφασίστηκε η εκπόνηση έρευνας µε 

στόχο τη συλλογή και την επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων µέσω δηµοσκόπησης. Η 

µέθοδος που επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα είναι αυτή του ερωτηµατολογίου. Ο λόγος 

που επιλέχθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου για την παρούσα έρευνα είναι τα ποικίλα 

πλεονεκτήµατα που µας παρέχει, όπως η δυνατότητα αποστολής σε µεγάλο αριθµό 

ανθρώπων, η εύκολη η κατασκευή και η χρήση του, η ελευθερία έκφρασης των ερωτώµενων 

µέσω έλλειψης άµεσης επικοινωνίας, η τυποποιηµένη ανάλυση του υλικού και η 

εξοικονόµηση του χρόνου έναντι άλλων πιθανών µεθόδων, όπως της προσωπικής 

συνέντευξης. Τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας είναι η δειγµατοληψία, ο σχεδιασµός του 

ερωτηµατολογίου, η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και η ανάλυση των δεδοµένων. 

Κάθε θεµατική ενότητα αποτελείται από πεπερασµένο αριθµό ερωτηµάτων κλειστού τύπου. 

Πιο συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου 

παρέχεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ προκαθορισµένων απαντήσεων και βαθµονόµησης. 

 



ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

82 

 

6.3 Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου 

 

Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου στηρίχθηκε στη χρήση όσο το δυνατόν πιο απλών 

λέξεων, σε σύντοµες και σαφείς ερωτήσεις, στην αποφυγή λέξεων µε αµφίβολη / ασαφή 

έννοια, στην αποφυγή ερωτήσεων που οδηγούν στην ανεπιθύµητη απάντηση και τέλος στην 

αποφυγή υποθέσεων µε σκοπό την εξάλειψη της πιθανότητας ο ερωτώµενος να απαντήσει 

λανθασµένα, επειδή δεν κατανόησε την ερώτηση, ή να µην απαντήσει καθόλου. Επίσης, 

προσπαθήσαµε η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου να γίνεται σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. 

Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε 3 ενότητες (Βλέπε στο Παράρτηµα 1 για το πλήρες 

ερωτηµατολόγιο). Πιο συγκεκριµένα: 

Ενότητα 1η: Αντιλήψεις των πολιτών για το φορολογικό σύστηµα 

Η πρώτη ενότητα, αφορά στην καταγραφή των αντιλήψεων των πολιτών για το ελληνικό 

φορολογικό σύστηµα. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται µε την 

γνώµη των πολιτών για το φορολογικό σύστηµα της Ελλάδας. Κάθε µια από τις ερωτήσεις 

αυτές µετρήθηκε µε τη χρήση 5-βάθµιας κλίµακας (κλίµακα Likert), όπου «1=Καθόλου», 

«2=Λίγο», «3=Ούτε πολύ /Ούτε λίγο», «4=Πολύ» και «5=Πάρα πολύ». Επίσης, υπάρχουν 

δύο ερωτήσεις, όπου οι πιθανές απαντήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. 

Ενότητα 2η: Αντιλήψεις των πολιτών για τη φοροδιαφυγή 

Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται µε τη φοροδιαφυγή, το ποσοστό της οποίας είναι ιδιαίτερο 

υψηλό στην χώρα µας και έχει ως συνέπεια την υστέρηση των εσόδων του δηµοσίου ως 

ποσοστό επί του ΑΕΠ, γεγονός που συµβάλλει στην διεύρυνση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος και στην υπερχρέωση της Ελλάδας. 

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου αποτελείται από δέκα ερωτήσεις που αφορούν 

την αντίληψη των Ελλήνων φορολογούµενων ως προς τη φοροδιαφυγή και τους λόγους για 

τους οποίους φοροδιαφεύγουν οι πολίτες. Οι ερωτήσεις αυτές µετρήθηκαν µε τη χρήση 5-

βάθµιας κλίµακας (κλίµακα Likert), όπου «1=∆ιαφωνώ απόλυτα», «2=∆ιαφωνώ», «3=Ούτε 

συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ», «4=Συµφωνώ» και «5=Συµφωνώ απόλυτα» καθώς και µε 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
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Ενότητα 3η: Μέθοδοι καταπολέµησης της φοροδιαφυγής 

Καθώς η φοροδιαφυγή είναι η µάστιγα των ηµερών µας και η βασικότερη απώλεια 

εσόδων του Κράτους, κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση καταπολέµηση της. 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουµε µέσω οκτώ ερωτήσεων κλειστού τύπου, τις απόψεις των 

Ελλήνων πολιτών αναφορικά µε την καταπολέµηση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής. Οι 

ερωτήσεις έχουν την ίδια µορφή µε αυτή των προηγούµενων ενοτήτων, δηλαδή µετρήθηκαν 

µε τη χρήση 5-βάθµιας κλίµακας (κλίµακα Likert), όπου «1=∆ιαφωνώ απόλυτα», 

«2=∆ιαφωνώ», «3=Ούτε συµφωνώ / Ούτε διαφωνώ», «4=Συµφωνώ» και «5=Συµφωνώ 

απόλυτα» καθώς και µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

 

6.4 Μέγεθος ∆είγµατος Και ∆ειγµατοληψία 

 

Το µέγεθος του δείγµατος προσδιορίζεται σε σχέση µε το µέγεθος του σφάλµατος εκτίµησης 

αναλογίας σε επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Συνολικά µε βάση την αναλογική 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία πήραµε δείγµα από 300 άτοµα από τα πέντε δηµοτικά 

διαµερίσµατα της Θεσσαλονίκης και έτσι έχουµε σφάλµα εκτίµησης 5,77%, που 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

e = 1/ n = �5,77%. 

Οι επαγγελµατικές οµάδες στις οποίες απευθύνεται είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και 

επιχειρηµατίες, µισθωτοί και συνταξιούχοι, αγρότες, καθώς και άνεργοι, που είναι υπεύθυνοι 

για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης στο νοικοκυριό. Τέλος υπάρχει η επιλογή 

άλλο, σε περίπτωση που ανήκει κάποιος φορολογούµενος σε κάποια άλλη κατηγορία (π.χ. 

∆ηµόσιος Λειτουργός, εισοδηµατίας κ.λ.π.). 

 

 

 

 



 

Πίνακας 19 - Συχνότητα ηλικίας 

6.5 Συλλογή ∆εδοµένων 

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 201

Θεσσαλονίκης και άτοµα άνω τον 18 ετών. Συνολικά συµπληρώθηκ

ερωτηµατολόγια επιλέγοντας τυχαίο δείγµα του πληθυσµού

υπολογιστικά φύλλα excel, προκειµένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα 

στατιστικά στοιχεία. 

 

6.6 Αποτελέσµατα Έρευνας

 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν 

προσπαθώντας να σχηµατίσουµε κανονική κατανοµή όσο αφορά το κριτήριο του γένους. Από 

τα 300 συνολικά άτοµα, το 24,3% είναι µεταξύ 18

το 19,7% είναι µεταξύ 31-40 ετών, το 11% 

51-60 ετών, ενώ το 0,7% είναι πάνω από 60 ετών

προαναφέρθηκαν, παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν

απεικόνιση τους έχουν σχηµατιστεί και τα ανάλογα γραφ

Πίνακας 18 - Συχνότητα φύλλου 

 

 

Φύλλο Συχνότητα Ποσοστό

Γυναίκα 150 50% 

Άνδρας 150 50% 

Σύνολο 300 100%

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό

18-25 73 24,30%

26-30 105 35,00%

31-40 59 19,70%

41-50 33 11,00%

50+ 30 9,30

Σύνολο 300 0,70%

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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µατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 201. ∆ειγµατοληπτικά επιλέχθηκε η πόλη της 

άτοµα άνω τον 18 ετών. Συνολικά συµπληρώθηκ

επιλέγοντας τυχαίο δείγµα του πληθυσµού, τα οποία περάστηκαν σε 

υπολογιστικά φύλλα excel, προκειµένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα 

ρευνας 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν τυχαία 150 άνδρες και 150 γυναίκες 

προσπαθώντας να σχηµατίσουµε κανονική κατανοµή όσο αφορά το κριτήριο του γένους. Από 

το 24,3% είναι µεταξύ 18-25 ετών, το35% είναι µεταξύ 26

40 ετών, το 11% είναι µεταξύ 41-50 ετών, το 9,3% είναι µεταξύ 

60 ετών, ενώ το 0,7% είναι πάνω από 60 ετών (Πίνακας 12). Τα στοιχεία που 

προαναφέρθηκαν, παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν, ενώ για την καλύτερη 

όνιση τους έχουν σχηµατιστεί και τα ανάλογα γραφήµατα. 
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35,00% 

19,70% 

11,00% 

9,30% 

0,70% 

Γράφηµα 3 – Συχνότητα φύλλου
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Γυναίκα

Άνδρας

24,30%

18-25

26-30

31-40

41-50

50+

∆ειγµατοληπτικά επιλέχθηκε η πόλη της 

άτοµα άνω τον 18 ετών. Συνολικά συµπληρώθηκαν τριακόσια 

, τα οποία περάστηκαν σε 

υπολογιστικά φύλλα excel, προκειµένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα 

150 άνδρες και 150 γυναίκες (Πίνακας 14) 

προσπαθώντας να σχηµατίσουµε κανονική κατανοµή όσο αφορά το κριτήριο του γένους. Από 

25 ετών, το35% είναι µεταξύ 26-30 ετών, 

50 ετών, το 9,3% είναι µεταξύ 

. Τα στοιχεία που 

, ενώ για την καλύτερη 

Συχνότητα φύλλου 
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5%

15%

39%

41%

Μέση εκπαίδευση Ανώτερη εκπαίδευση

Ανώτατη εκπαίδευση Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

 

 Όσο αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το 5% του δείγµατος δήλωσε µέση εκπαίδευση (µέχρι 

3
η
 λυκείου), το 14,70% δήλωσε ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕΙ ή άλλο αντίστοιχο ίδρυµα), το 

39% δήλωσε ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ), ενώ το 41% δήλωσε µεταπτυχιακή ή διδακτορική 

εκπαίδευση. Παρακάτω εµφανίζονται σε γράφηµα και συγκεντρωτικό πίνακα. 

Πίνακας 20 - Συχνότητα βαθµίδας εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

Από το δείγµα που επιλέχθηκε, το µεγαλύτερο ποσοστό (31,30%) είναι µισθωτοί ιδιωτικού 

τοµέα, ενώ αµέσως µετά το 25,70% δηλώνει ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το 19,30% είναι 

φοιτητές, το 13,30% µισθωτοί δηµοσίου τοµέα, 7% είναι άνεργοι, 2% δήλωσαν άλλο 

επάγγελµα, ενώ 0,70% δήλωσαν συνταξιούχοι και 0,70% αγρότες. 

Επαγγελµατική 

κατάσταση 

Συχνότητα Ποσοστό 

Ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

77 25,70% 

Μισθωτοί 

ιδιωτικού 

τοµέα 

94 31,30% 

Μισθωτοί 

δηµοσίου 

τοµέα 

40 13,30% 

Αγρότες 2 0,70% 

Άνεργοι 21 7,00% 

Φοιτητές 58 19,30% 

Συνταξιούχοι 2 0,70% 

Άλλο  6 2,00% 

Σύνολο 300 100% 

Εκπαίδευση Συχνότητα Ποσοστό 

Μέση 

εκπαίδευση 

16 5% 

Ανώτερη 

εκπαίδευση 

44 15% 

Ανώτατη 

εκπαίδευση 

117 39% 

Μεταπτυχιακό 

∆ιδακτορικό 

123 41% 

Σύνολο 300 100% 

77

94

40

2

21

58

2

6
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Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Μισθωτοί δημοσίου τομέα

Αγρότες

Άνεργοι

Φοιτητές

Συνταξιούχοι

Άλλο 

Γράφηµα 5 - Συχνότητα εκπαιδευτικής βαθµίδας 

Πίνακας 21 - Επαγγελµατική κατάρτιση 

Γράφηµα 6 - Επαγγελµατική κατάρτιση 
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3%

23%

30%

29%

15%

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Καλά

Πολύ καλά

Πίνακας 22 - Κλιµάκιο εισοδήµατος 

Γράφηµα 7 - Κλιµάκιο εισοδήµατος 

Από εισοδηµατική σκοπιά, 160 από του 300 συµµετέχοντες δήλωσαν εισόδηµα µέχρι 

10.000 ευρώ, δηλαδή το 53,30% του δείγµατος. Το 34% δήλωσε εισόδηµα 10.001-25.000 

ευρώ (102 από τους 300), το 8,67% δήλωσε 25.001-42.000 ευρώ (26 από τους 300), ενώ το 

4% δήλωσε εισοδήµατα άνω των 42.000 ευρώ (12 από τους 300). 

 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 

Συχνότητα Ποσοστό 

<10.000 160 53% 

10.001 - 25.000 102 34% 

25.001 - 42.000 26 9% 

> 42.000 12 4% 

Σύνολο 300 100% 

 

 

Μέρος Α’: Η αντίληψη των πολιτών για το φορολογικό σύστηµα 

Ερώτηση 1.1 - Γνώση ελληνικού φορολογικού συστήµατος 

 Στην ερώτηση αναφορικά µε τη γνώση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος από τους 

Έλληνες φορολογούµενους, υπήρξε ισοψηφία µεταξύ των απαντήσεων µέτρια και καλά µε 

ποσοστό 30% και 29%, ενώ ακολούθησε το λίγο µε 23%, το πολύ καλά µε 15% και το 

καθόλου µε 3%. 

 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23 - Γνώση φορολογικού συστήµατος 

Γνώση 

ελληνικού 

φορολογικού 

συστήµατος 

1
8

-2
5
 

2
6

-3
0
 

3
1

-4
0
 

4
1

-5
0
 

5
0

+
 

Καθόλου 3 3 0 1 3 

Λίγο 20 22 15 8 5 

Μέτρια 23 34 11 15 8 

Καλά 23 30 16 6 11 

Πολύ καλά 4 16 17 3 3 
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9%
4%

0%

10%

20%
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50%

60%

< 10.000 10.001 -
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42.000

> 42.000

 
 

Γράφηµα 8 - Γνώση φορολογικού συστήµατος 
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτώµενων, από αυτούς µε την καλύτερη γνώση του 

ελληνικού φορολογικού συστήµατος, η πλειοψηφία ανήκει στις ηλικιακές οµάδες 26-30 και 

31-40 µε ποσοστό 37,21% και 39,53% αντίστοιχα. Από το σύνολο του δείγµατος, η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων εντοπίζεται στην απάντηση «Μέτρια» της ηλικιακής 

οµάδας 26-30 ετών. 

Τέλος, από αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, αξίζει να 

σηµειωθεί οτι η πλειοψηφία είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ποσοστό 51,16%. 

Αριθµώντας την κλίµακα µε τα νούµερα 1-Καθόλου µέχρι 5-Πάρα πολύ, ο Μέσος Όρος 

των απαντήσεων είναι 3,27. Αυτό σηµαίνει πως το δείγµα µας γνωρίζει λίγο καλύτερα από 

µέτρια τον τρόπο λειτουργία του ελληνικού φορολογικού συστήµατος. 

Όπως αποδείξαµε και στο κεφάλαιο 2.4.2 Φορολογικές µεταρρυθµίσεις µέσα στο 2015, οι 

µεταρρυθµίσεις που γίνονται ετησίως είναι πάρα πολλές, µε αποτέλεσµα η συνεχή αλλαγή 

και η πολυπλοκότητα του φορολογικού µας συστήµατος να καθιστά δύσκολη την γνώση του 

από τους Έλληνες πολίτες. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την κ. Γιανναδάκη Ειρήνη, πρόεδρο 

της ένωσης διοικητικών δικαστηρίων, στην ετήσια γενική συνέλευση ∆ικαστών των 

διοικητικών δικαστηρίων το 2015, µέσα σε τριάντα µήνες στην Ελλάδα ψηφίστηκαν έξι 

αµιγώς φορολογικοί νόµοι µε 177 άρθρα και δεκαεπτά νόµοι, στους οποίους 

συµπεριελήφθησαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τα ανωτέρω, εκδόθηκαν 111 

υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Ακόµα µεγαλύτερη έµφαση στη 

ραγδαία αλλαγή του φορολογικού µας συστήµατος, επεσήµανε η ίδια µε τη δήλωση οτι από 

το 1975 µέχρι το 2015, δηλαδή µέσα σε χρονικό διάστηµα 40 χρόνων, ψηφίσθηκαν 250 

φορολογικά νοµοθετήµατα και τροπολογίες, µαζί µε άλλους 3.450 νόµους και 115.000 

υπουργικές αποφάσεις. 

Ερώτηση 1.2 - Είµαι ικανοποιηµένος από τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού φορολογικού 

συστήµατος 

Η ερώτηση αυτή εξετάζει το βαθµό ικανοποίησης των Ελλήνων φορολογούµενων από τον 

τρόπο λειτουργία του ελληνικού φορολογικού συστήµατος. Οι απαντήσεις δείχνουν µια 

ξεκάθαρη δυσαρέσκεια από τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού µας συστήµατος. Πιο 

αναλυτικά, η πλειοψηφία και µάλιστα το 61,67% δήλωσε πως δεν είναι καθόλου 

ευχαριστηµένη, ενώ το 29,33% δήλωσε οτι είναι λίγο ευχαριστηµένο. ∆ηλαδή το 91% είναι 

απογοητευµένο από το φορολογικό µας σύστηµα. Ποσοστό που θα έπρεπε να µας βάλει 

σίγουρα σε σκέψεις. Αντιθέτως, µόνο το 0,67% του δείγµατος δήλωσε οτι είναι πολύ 
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62%

29%

8% 1%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολυ

ικανοποιηµένο, ενώ ούτε ένας δε δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιηµένος από τη λειτουργία του 

φορολογικού µας συστήµατος. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα βέβαια, δεν προκαλούν εντύπωση, αν αναλογιστεί κανείς τις 

διαρκείς αλλαγές της νοµοθεσίας, που αναφέραµε στην προηγούµενη ερώτηση, την διαρκώς 

αυξανόµενη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, τα αυξηµένα επίπεδα φοροδιαφυγής, αλλά 

ακόµα και την πληθώρα των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. 

Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίµα νοµοθετικής και φορολογικής αβεβαιότητας για κάθε φυσικό 

και νοµικό πρόσωπο εντός των ορίων της χώρας µας. Παράλληλα είναι αποτρεπτικός 

παράγοντας για προσέλκυση επενδύσεων και συγχρόνως σκιαγραφεί µε αρνητικό τρόπο την 

Ελλάδα στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσµια αγορά. Επιπρόσθετα, οι πολίτες δεν 

µπορούν να είναι ικανοποιηµένοι από ένα Κράτος που διέπεται από άδικη επιβολή 

φορολογίας. Και αυτό αποδεικνύεται επίσης στο κεφάλαιο 1.4.1 Εξέλιξη φορολογικών 

εσόδων, στο οποίο απεικονίζεται η διαχρονική υπέρβαση των έµµεσων φόρων έναντι των 

άµεσων, που θεωρούνται κατά γενικότερη οµολογία δικαιότεροι. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 24 - Ικανοποίηση από τη λειτουργία του 

φορολογικού συστήµατος 
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Καθόλου 89 96 185 

Λίγο 49 39 88 

Μέτρια 12 13 25 

Πολύ 0 2 2 

Πάρα πολύ 0 0 0 
Γράφηµα 9 - Βαθµός ικανοποίησης από τη λειτουργία του 

φορολογικού συστήµατος 
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Ερώτηση 1.3 - Το γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα είναι 

Η ερώτηση αυτή εξετάζει την άποψη των Ελλήνων φορολογουµένων ως προς το γενικό 

επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία (63%) θεώρησε 

οτι το επίπεδο φορολόγησης είναι πολύ υψηλό, ενώ ακολούθως το 33,67% θεωρεί οτι το 

επίπεδο φορολόγησης είναι αρκετά υψηλό. ∆ηλαδή συνολικά το 96,70% των ερωτηθέντων, 

θεωρεί οτι το επίπεδο φορολόγησης στη χώρα µας είναι υψηλό. Μόνο το 1,67% θεωρεί οτι το 

επίπεδο φορολόγησης είναι κανονικό, ενώ το 0,33% και το 1% αντίστοιχα θεωρούν οτι είναι 

αρκετά χαµηλό και πολύ χαµηλό. Αυτό το συµπεραίνει κανείς και εάν αναλογιστεί οτι η 

χώρα µας έχει τον 3
ο
 υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Παράρτηµα 1) και υψηλή φορολογία εισοδήµατος. 

 Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε οτι η αντίληψη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς οι 

υψηλοί φορολογικοί συντελεστές θεωρούνται βασικό αίτιο για απόφαση φοροδιαφυγής, 

σύµφωνα µε την ενότητα 2.5.1 Αίτια φοροδιαφυγής στη σελίδα 51, όπου αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι σε ένα φορολογικό σύστηµα µε συνεχώς αυξανόµενους φορολογικούς 

συντελεστές είναι πιθανό οι άνθρωποι, προσπαθώντας να αποφύγουν τον περιορισµού του 

διαθέσιµου εισοδήµατός τους, να καταφύγουν σε διάφορες µεθόδους φοροδιαφυγής. Επίσης, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέσαµε στην ενότητα 1.4.1 Εξέλιξη φορολογικών εσόδων, 

το µεγαλύτερο µέρος των φορολογικών εσόδων εισπράττεται από την έµµεση φορολογία. 

Αποτέλεσµα είναι η άνιση κατανοµή του φορολογικού βάρους
85

. Ειδικά στις ηλικίες 18-25 

ετών φαίνεται οτι επικρατεί οµόφωνα η άποψη οτι η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα 

είναι υψηλή, µε το 58,90% να τη θεωρεί πολύ υψηλή και το 41,10% αρκετά υψηλή. Τέλος, 

βλέπουµε ανάλογη οµοφωνία και στα άτοµα που δηλώνουν εισόδηµα άνω των 42.000 ευρώ, 

όπου το 75% θεωρεί οτι η φορολογία στη Ελλάδα είναι πολύ υψηλή και το 25% θεωρεί οτι 

είναι αρκετά υψηλή. Το 1,26% των ερωτώµενων µε εισόδηµα έως 10.000 θεωρεί τη 

φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα πολύ χαµηλή και το 0,33% αρκετά χαµηλή. Ούτε ένας 

µε εισόδηµα άνω των 25.000 δεν παρέθεσε αυτή την άποψη. 
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Καλυβιανάκης Κ., Φορολογικό καθεστώς-παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, 

σελ. 33-36, 1993, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση 
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22,67%

32%

41,33%

Δεν μπορώ να 

τους αποφύγω

Είναι αναγκαίοι 

για την    

παροχή 

κρατικών 

υπηρεσιών

Είναι 

υποχρεωτικοί

18-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60+

Πολύ υψηλό 58,90% 61,90% 69,49% 60,61% 67,86% 50,00%

Αρκετά υψηλό 41,10% 34,29% 28,81% 33,33% 21,43% 50,00%

Κανονικό 0,00% 1,90% 0,00% 3,03% 7,14% 0,00%

Αρκετά χαμηλό 0,00% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Πολύ χαμηλό 0,00% 0,95% 1,69% 0,00% 3,57% 0,00%

Δε γνωρίζω/ Δεν απαντώ 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 1.4 - Πληρώνω φόρους γιατί 

Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση του λόγου για τον οποίο ο κάθε πολίτης 

θεωρεί οτι πληρώνει φόρους. Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος απάντησε πως πληρώνει 

φόρους, γιατί είναι υποχρεωτικοί µε ποσοστό 41,33%,  το 32% τους πληρώνει γιατί είναι 

αναγκαίοι για την παροχή κρατικών υπηρεσιών, ενώ το 26,67% γιατί δεν µπορεί να τους 

αποφύγει, πιθανόν λόγω των επιρριπτόµενων ποινών. Βλέπουµε δηλαδή οτι το 41,33% 

πληρώνει φόρους αντιλαµβανόµενο την υποχρεωτική φύση τους, το 32% λόγω της 

αναγκαιότητας τους και το 26,67% λόγω του εξαναγκαστικού τους χαρακτήρα. 

Επίσης, η πλειοψηφία από 18 µέχρι 50 ετών δήλωσαν οτι πληρώνουν φόρους γιατί είναι 

υποχρεωτικοί. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει οτι πιθανόν να µην αντιλαµβάνονται την 

ανταποδοτικότητα του Κράτους, όπως θα εξετάσουµε στην επόµενη ερώτηση. 

Πίνακας 25 - Λόγοι πληρωµής φόρων 
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αποφύγω 
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Είναι αναγκαίοι για   

την παροχή κρατικών 

υπηρεσιών 

27 26 18 9 16 

Είναι 

υποχρεωτικοί 
31 50 21 13 9 

Γράφηµα 10 - Επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα 

Γράφηµα 11 - Λόγοι πληρωµής φόρων 
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Ερώτηση 1.5 - Θεωρώ ανταποδοτική τη συνεισφορά των φορολογούµενων στην οικονοµία 

Σε αυτή την ερώτηση εξετάζουµε κατά πόσο το δείγµα µας συµφωνεί µε τον ισχυρισµό οτι 

συνεισφορά των φορολογούµενων στην οικονοµία είναι ανταποδοτική. Η σηµαντικότητα της 

ανταποδοτικότητας του κράτους, ως προς την απόφαση για φοροδιαφυγή, παρουσιάστηκε και 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2 και πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 2.5.2 Παράγοντες 

φοροδιαφυγής (σελ. 54). Η ανταποδοτικότητα του Κράτους ορίζεται µε τον εξής τρόπο: 

Εισρέουν οι φόροι που πληρώνουν οι φορολογούµενοι και το Κράτος τους διανέµει πίσω 

στους πολίτες, µέσω µια ευρείας γκάµας παροχής δηµόσιων υπηρεσιών. Ορισµένες από αυτές 

είναι η δηµόσια παιδεία, η δηµόσια υγεία, οι δηµόσιοι δρόµοι και το σύστηµα δικαιοσύνης. Ο 

µεγαλύτερος όγκος των απαντήσεων είναι µοιρασµένος µεταξύ «Καθόλου» και «Λίγο» µε 

ποσοστά 37% και 36% αντίστοιχα. Εποµένως το 73% του δείγµατος δε θεωρεί το Κράτος 

ανταποδοτικό. 

Η αρνητική αυτή θέση ως προς την ανταποδοτικότητα του Κράτους, φαίνεται να 

καλλιεργήθηκε διαχρονικά µέσω δυσµενών καταστάσεων και αποφάσεων που κατά καιρούς 

έλαβαν χώρα στον ελληνικό χώρο. Εποµένως, είναι επιβεβληµένο το Κράτος να παράγει έργο 

και να εντοπίσει τρόπους προκειµένου να αντιστραφεί αυτή η άποψη των Ελλήνων 

φορολογούµενων. Ένα Κράτος που δεν µπορεί να θεωρηθεί από του πολίτες του 

ανταποδοτικό, είναι καταδικασµένο να βρεθεί αντιµέτωπο µε θέµατα φοροδιαφυγής. 

Απεναντίας, αν καταφέρει να ανατρέψει τη συγκεκριµένη αντίληψη, η φοροδιαφυγή είναι 

πολύ πιθανόν να µειωθεί αυτόµατα, καθώς πλέον οι πολίτες δε θα θεωρούν ότι οι φόροι τους 

καταχράζονται και σκορπίζονται σε περιττές δαπάνες. 

Το ποσοστό αυτό εξηγεί και το αποτέλεσµα της προηγούµενης ερώτησης, καθώς αν το 

73% δε θεωρεί το Κράτος ανταποδοτικό, αναµενόµενη συνέπεια είναι να αντιλαµβάνεται 

περισσότερο τον αναγκαστικό παρά τον κοινωνικό χαρακτήρα των φόρων. ∆υστυχώς, µόνο 

το 10% θεωρεί ανταποδοτική τη συνεισφορά των φορολογούµενων.  
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Πίνακας 26 - Αντίληψη ανταποδοτικότητας του Κράτους 
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Αγρότες 1 0 1 0 0 

Άλλο 2 3 0 1 0 

Άνεργοι 6 8 3 3 1 

Ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 
37 25 11 4 0 

∆ηµόσιοι 

υπάλληλοι 
9 23 4 2 2 

Ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 
37 29 16 6 6 

Συνταξιούχοι 1 1 0 0 0 

Φοιτητές 18 19 17 3 1 

 

Ερώτηση 1.6.1 - Το µεγαλύτερο φορολογικό βάρος στην Ελλάδα το σηκώνουν οι µισθωτοί 

Το 57,67% των ερωτώµενων θεωρεί οτι το µεγαλύτερο φορολογικό βάρος στην Ελλάδα το 

σηκώνουν οι µισθωτοί, µε βαθµό συµφωνίας πολύ έως πάρα πολύ. Από τους ίδιους τους 

µισθωτούς, συµφωνεί το 62,77% µε την παρούσα πρόταση. Από τα 173 άτοµα που 

συµφωνούν πολύ έως πάρα πολύ, τα 93 είναι µισθωτοί, δηλαδή το 53,76%. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου οικονοµικών, το 20158.516.935 φυσικά πρόσωπα 

δήλωσαν 73,934 δις ευρώ  από κάθε πηγή εισοδήµατος. Από αυτά, σχεδόν 56,727 δις ευρώ 

προέρχονται από µισθούς και συντάξεις, δηλαδή περίπου το76,73%.Απεναντίας,από 

ελευθέρια επαγγέλµατα δηλώθηκαν 4,824 δις ευρώ, δηλαδή καλύφθηκε το 6,52% των 

φορολογικών εσόδων. Πιο συγκεκριµένα, από τους 495 χιλιάδες φορολογούµενους, που 

εµφανίζουν έσοδα ελεύθερου επαγγελµατία, οι 406 χιλιάδες (δηλαδή το 82,02%) δήλωσαν 

έως 15.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 288 χιλιάδες (70,94%)εµφανίζουν κέρδη κάτω από 5.000 

ευρώ. Κατά συνέπεια, καθίσταται εµφανές οτι οι µισθωτοί, παρά τις µειώσεις στις αποδοχές 

τους, είναι αυτοί που δήλωσαν τα µεγαλύτερα εισοδήµατα και κατ’ επέκταση αυτοί που 

σήκωσαν το µεγαλύτερο φορολογικό βάρος. 
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Πίνακας 27 - ∆ηλωθέντα εισοδήµατα στην εφορία 2015 

Πηγή εισοδήµατος 

         (2015) 

∆ηλωθέντα εισοδήµατα 

(∆ις) 

Ποσοστό επί των συνολικών 

εισοδηµάτων 

Μισθοί 32,079 43,39% 

Συντάξεις 24,648 33,34% 

Ακίνητα 5,942 8,04% 

Εισόδηµα απο επενδύσεις 4,145 5,61% 

Από επιχειρηµατική δραστηριότητα 4,824 6,52% 

Αγροτική δραστηριότητα 1,344 1,82% 

Εισόδηµα ναυτικών 0,77 1,04% 

Τόκοι 0,183 0,25% 

Σύνολο εσόδων 73,935 100,00% 

 

Πίνακας 28 - Αναλογία εισοδήµατος - Επαγγέλµατος 

Εισόδηµα 
Μισθωτοί / 

Συνταξιούχοι 

Ελευθέρια 

επαγγέλµατα 

Αγροτική 

εκµετάλλευση 

<1.000 279.913 131.624 236.627 

1.001 - 5.000 1.165.650 157.158 128.764 

5.001 - 10.000 1.608.859 78.640 36.413 

10.001 - 15.000 1.023.317 40.151 12.803 

15.001 - 20.000 788.812 23.498 5.870 

20.001 - 50.000 476.416 48.789 9.360 

50.001 - 100.000 21.380 11.860 1.580 

100.001-500.000 6.119 3.232 371 

>500.000 211 67 2 

Σύνολο 

φορολογούµενων 
5.370.677 495.019 431.790 

 

Ερώτηση 1.6.2 - Το σύστηµα φορολογίας είναι περισσότερο περίπλοκο, παρά κατανοητό 

Ένας ακόµα παράγοντας που µπορεί να ωθήσει στη φοροδιαφυγή είναι η πολυνοµία, η 

πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος και η αδυναµία γνώσης του από τους πολίτες, 

όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.5.1 Αίτια φοροδιαφυγής. Το 71,67% των ερωτηθέντων 

συµφώνησε από Πολύ έως Πάρα πολύ µε την συγκεκριµένη πρόταση, γεγονός που 

ενδυναµώνει και τα αποτελέσµατα της ερώτησης 1.1 Γνώση φορολογικού συστήµατος. 



ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

94 

 

Έναπερίπλοκο και ασταθές φορολογικό σύστηµα, είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί και να 

µετατραπεί σε ουσιαστική γνώση των φορολογούµενων. Η αυξηµένη περιπλοκότητα της 

φορολογικής µας νοµοθεσίας και οι συνεχείς αλλαγές της, έχουν ως επακόλουθο τη 

δηµιουργία κενών και τη πιθανή φοροδιαφυγή λόγω λάθους, ελλιπής ενηµέρωσης, ή 

λαθεµένης κατανόησης. Επίσης, είναι εξίσου πιθανή η εκµετάλλευση ενδεχόµενων κενών 

που δηµιουργούνται για εσκεµµένη φοροδιαφυγή. Μόνο το 1,67% του δείγµατος φάνηκε να 

διαφωνεί µε την συγκεκριµένη πρόταση και να υποστηρίζει οτι το φορολογικό µας σύστηµα 

είναι κατανοητό. 

 

Ερώτηση 1.7 - Ανεξάρτητα αν ο ΕΝΦΙΑ είναι δίκαιος ή άδικος νόµος, θεωρώ σωστή τη 

φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 

Στην παρούσα ερώτηση, οι συµµετέχοντες φαίνεται να µην έχουν µια ξεκάθαρη άποψη, 

καθώς συµφώνησαν σχεδόν ισοµερώς  «Αρκετά» µε ποσοστό 27,33%, «Πολύ» µε ποσοστό 

24,33% και «Καθόλου» µε ποσοστό 22,33%. Ακολουθούν αυτοί που συµφωνούν «Λίγο» µε 

ποσοστό 17,67% και «Πάρα πολύ» µε ποσοστό 8,33%.  

Από ηλικιακή σκοπιά, βλέπουµε πως οι µεγαλύτεροι ηλικιακά άνθρωποι είναι αντίθετοι µε 

την συγκεκριµένοι πρόταση, καθώς οι περισσότερες απαντήσεις είναι συγκεντρωµένες στο 

«Καθόλου», ενώ οι νεότεροι φαίνεται να συµφωνούν λίγο περισσότερο καθώς οι 

περισσότερες απαντήσεις είναι συγκεντρωµένες στο «Αρκετά».  Η εξέλιξη αυτή, φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 29 - Απόψεις για τη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας 

Ηλικία Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

18-25 18 13 20 20 2 

26-30 18 20 30 29 8 

31-40 14 9 18 11 7 

41-50 9 6 7 7 4 

50+ 8 5 7 6 4 

Σύνολα 67 53 82 73 25 

Παρόλα αυτά, στην ευρωπαϊκή ένωση η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 

εφαρµόζεται καθολικά σε όλες τις χώρες, σύµφωνα µε τον πίνακα στο Παράρτηµα ΙΙ. 
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Ερώτηση 1.8 - Οι αγρότες πρέπει να πληρώνουν ίσους φόρους µε τους υπόλοιπους 

φορολογουµένους 

Σχεδόν το 60% των συµµετεχόντων συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό (Πολύ και Πάρα πολύ) µε 

την ίση καταβολή φόρων µεταξύ των αγροτών και των υπόλοιπων φορολογούµενων. Από 

αυτούς που συµφωνούν πάρα πολύ, το 39,76% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Μόνο το 5% 

διαφωνεί απόλυτα. 

 

Ερώτηση 1.9 - Η αύξηση του ΦΠΑ είναι ορθό µέτρο για την αντιµετώπιση της κρίσης 

Σύµφωνα µε την καµπύλη Lafferπου αναπτύξαµε στην ενότητα 2.5.1 Αίτια φοροδιαφυγής, 

υπάρχει ένα άριστο ύψος φορολογικών συντελεστών που µεγιστοποιεί τα δηµόσια έσοδα. 

Μέχρι οι φορολογικοί συντελεστές να φτάσουν το άριστο ύψος, έχουν τη δυνατότητα να 

ανέβουν. Από αυτό το ύψος και έπειτα, τα έσοδα του κράτους µειώνονται, καθώς οι 

φορολογούµενοι πλέον δε θεωρούν οτι οι συντελεστές αυτοί «συµφέρουν» και στρέφονται 

στη φοροδιαφυγή.  

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις του δείγµατος µας, το άριστο ύψος που αναφέραµε παραπάνω 

έχει ήδη ξεπεραστεί και δε θα έπρεπε να επιλεχθεί από την Κυβέρνηση επιπλέον αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών και κατά επέκταση του ΦΠΑ, για την αντιµετώπιση της κρίσης. Η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος επέλεξε την απάντηση «1-Καθόλου» µε ποσοστό 

76,67%, ενώ η αµέσως επόµενη δηµοφιλέστερη απάντηση είναι το «2-Λίγο» µε 18,67%. 

Μόνο το 0,67% συµφωνεί πάρα πολύ µε την ανωτέρω πρόταση, δηλαδή 2 στους 300 

ερωτώµενους. Σε µια κλίµακα «1-Καθόλου» µέχρι «5-Πάρα πολύ», η κρατούσα άποψη 

αντανακλάται από τον µέσο όρο απαντήσεων, που είναι 1,3 , δηλαδή Καθόλου προς Λίγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 12 - Κατά πόσο η αύξηση του ΦΠΑ είναι ορθό µέτρο για την αντιµετώπιση της κρίσης 
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Ερώτηση 1.10 - Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε ποτά/τσιγάρα, θα βοηθήσει την 

κυβέρνηση στην προσπάθεια συγκέντρωσης φορολογικών εσόδων 

Η µεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων ανέρχεται στο 30,67% του δείγµατος (σχεδόν το 

⅓) και συµφωνεί λίγο µε τη συγκεκριµένη πρόταση. Αµέσως µετά ακολουθούν αυτοί που 

διαφωνούν µε ποσοστό 26,33%, ενώ τρίτοι έρχονται αυτοί που συµφωνούν αρκετά µε 

ποσοστό 26,33%. Ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι 2,43 που σηµαίνει ότι ο µέσος όρος 

συµφωνεί λίγο ως αρκετά. 

 

Μέρος Β’: Η αντίληψη των Ελλήνων πολιτών για η φοροδιαφυγή 

Ερώτηση 2.1 Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι υψηλή λόγω 

     Πίνακας 30 - Λόγοι υψηλής φοροδιαφυγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον οργανισµό ∆ιαΝΕΟσις, το 

36,60% θεωρεί  ως βασικότερη αιτία φοροδιαφυγής την απουσία φοροελεγκτικών 

µηχανισµών, το 32,30% την έλλειψη ανταποδοτικότητας από την πλευρά του Κράτους, ενώ 

το 29,90% θεωρεί ότι η κουλτούρα µας εξηγεί καλύτερα τη µεγάλη έκταση της 

φοροδιαφυγής. 

 

 

Λόγοι υψηλής φοροδιαφυγής Απαντήσεις 

Ανεπαρκείς κρατικοί 

ελεγκτικοί µηχανισµοί 

224 

Κουλτούρα - Νοοτροπία 171 

Μη ανταποδοτικότητα του 

Κράτους 

160 

Υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές 

153 

Άνιση φορολογική 

επιβάρυνση  

144 

Υψηλό ποσοστό ανεργίας 46 

Γράφηµα 13 - Λόγοι υψηλής φοροδιαφυγής 
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Ερώτηση 2.2 - Γενικές απόψεις για τη φοροδιαφυγή 

1. Η φοροδιαφυγή είναι κλοπή: Το 49,33% θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή είναι κλοπή, ενώ το 

16% θεωρούν ότι είναι (9,67% πάρα πολύ και 6,33% πολύ). 

2. Οι συνεχώς αυξανόµενοι φόροι συµβάλλουν στη διαιώνιση της φοροδιαφυγής: Το 

83,40% συµφωνεί πολύ µε την παραπάνω πρόταση, ενώ µόνο 1% θεωρεί ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ τους.  

3. Οι αλλεπάλληλες περαιώσεις συµβάλλουν στη διαιώνιση της φοροδιαφυγής: 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, υιοθετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις ο θεσµός των 

περαιώσεων εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, χωρίς έλεγχο, µε το πάγιο σλόγκαν ότι 

είναι τελευταία ευκαιρία. Έτσι εµπεδώθηκε στους φορολογούµενους η βεβαιότητα, ότι θα 

βγει πάλι µία περαίωση και έτσι αυτοί µπορούν να κάνουν ότι θέλουν µε τα βιβλία τους 

και τα φορολογικά τους θέµατα. 

4. Η τάση της φοροδιαφυγής είναι ανάλογη του µεγέθους εισοδήµατος του 

φορολογουµένου: Η πρόταση αυτή φάνηκε να δίχασε πολύ τους ερωτώµενους. Οι 

περισσότεροι επέλεξαν την απάντηση «Πολύ» µε ποσοστό 26,67%. Αρνητικό ήταν το 

16%. Το εύρος που κινήθηκαν οι περισσότερες απαντήσεις ήταν µεταξύ «Λίγο» και 

«Πολύ» µε ποσοστό 72%. Από σκοπιά επαγγελµατικής ενασχόλησης, οι περισσότερες 

απαντήσεις συγκεντρώθηκαν στην επιλογή «Αρκετά» από ελεύθερους επαγγελµατίες. 

5. Αν είχα την ευκαιρία να φοροδιαφύγω, θα το έκανα: Από το σύνολο του δείγµατος το 

25% (
1
/4) δήλωσε ότι ακόµα και αν είχε την ευκαιρία, δε θα φοροδιέφευγε. Αυτοί που 

δήλωσαν τη µεγαλύτερη προθυµία για φοροδιαφυγή, ανέρχονται στο 31,67% του 

δείγµατος, ενώ αυτοί που έχουν µια τάση για φοροδιαφυγή, χωρίς να είναι ιδιαίτερα 

θερµοί µε την ιδέα, ανέρχονται σε 43,33% συγκεντρώνοντας τις περισσότερες 

απαντήσεις. Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο εύρηµα είναι ότι ενώ υπάρχει η θεωρία ότι η τάση 

για φοροδιαφυγή είναι ανάλογη του εισοδήµατος, εδώ αποδεικνύουµε ότι όχι απλά δεν 

είναι ανάλογη, αλλά αντιστρόφων ανάλογη. Πιο αναλυτικά, από αυτούς που συµφωνούν 

σε µεγάλο βαθµό (Πολύ έως Πάρα πολύ) σχεδόν οι µισοί (48,42%) δηλώνουν εισόδηµα 

κάτω από 10.000 ευρώ, το 40% δηλώνει εισόδηµα 10.000 ευρώ µέχρι 25.000 ευρώ, ενώ 

τα υψηλότερα εισοδήµατα (άνω των 25.000 ευρώ) καταλαµβάνουν µόνο το 11,58%. 

6. Εφόσον φοροδιαφεύγουν τόσοι, θα το έκανα και εγώ: Το ⅓ του δείγµατος (34%) δήλωσε 

ότι δε θα επηρεαζόταν σε πιθανή απόφαση για φοροδιαφυγή, από την ανοχή ή ακόµα και 

την υιοθέτηση αυτής της συνήθειας από τον κοινωνικό του περίγυρο. Από την άλλη 
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πλευρά, το ποσοστό που δήλωσε ότι θα επηρεαζόταν σε σηµαντικό βαθµό ανέρχεται σε 

25% ή ¼ του δείγµατος. 

 

Ερώτηση 2.3 - Προσδιορίστε τον πιο κοντινό προσδιορισµό για τη φοροδιαφυγή 

Σύµφωνα µε το 52,67% του δείγµατος, ο πιο κοντινός προσδιορισµός για τη φοροδιαφυγή 

είναι ο ορισµός του αποτελέσµατος ενός κακού φορολογικού συστήµατος. Ακολουθούν οι 

προσδιορισµοί «αποτέλεσµα της νοοτροπίας που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα» µε 29%, 

«συνώνυµο της κλοπής» µε 8,67%, «αναγκαίο κακό» µε 5,33%, «εύκολος τρόπος 

πλουτισµού» µε 3% και «αναγκαίο καλό» µε 1,33%.  

 

Γράφηµα 14 - Προσδιορισµός έννοια φοροδιαφυγής 

 

Ερώτηση 2.4 - Πόσο αξιόποινες θεωρείτε τις παρακάτω πράξεις 

Στην παρούσα ερώτηση, ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να αξιολογήσουν τη 

σηµαντικότητα εννέα εγκληµατικών ενεργειών, ορίζοντας για κάθε εγκληµατική πράξη τη 

σηµαντικότητα της σε µια κλίµακα από «Καθόλου» µέχρι και «Πάρα πολύ». Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, η φοροδιαφυγή κατατάχθηκε ως η λιγότερο αξιόποινη 

εγκληµατική ενέργεια, καθώς από το δείγµα των 300 ατόµων, µόνο 75 τη θεώρησαν πάρα 

πολύ αξιόποινη (25%).  Από αυτούς που θεώρησαν έστω και µια εγκληµατική ενέργεια πάρα 

πολύ αξιόποινη, µόνο το 5,02% ψήφισε τη φοροδιαφυγή. 
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Παρακάτω παραθέτουµε έναν πίνακα όπου αναγράφονται οι απόψεις του δείγµατός µας, 

αναφορικά µε το πόσο αξιόποινες θεωρούν τις προαναφερθείσες πράξεις, καθώς και ένα 

διάγραµµα, όπου απεικονίζονται µόνο οι απόψεις που κρίνουν πάρα πολύ αξιόποινες τις 

πράξεις αυτές. 

Πίνακας 31 - Σύγκριση σηµαντικότητας εγκληµατικών ενεργειών 

Εγκληµατικές πράξεις Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Ακάλυπτη επιταγή 10 49 78 86 77 

Απαγωγή 6 1 22 33 238 

∆ωροδοκία 6 28 51 80 135 

Εγκατάλειψη θύµατος σε τροχαίο 5 1 15 22 257 

Εµπρησµός 5 5 22 64 204 

Κλοπή 5 7 44 76 168 

Οδήγηση υπό την επήρεια µέθης 5 2 38 67 188 

Υπεξαίρεση 5 5 52 86 152 

Φοροδιαφυγή 22 31 81 91 75 

 

 

Γράφηµα 15 - Σύγκριση εγκληµατικών ενεργειών που χαρακτηρίζονται Πάρα πολύ αξιόποινες 

Όσο αφορά µεµονωµένα τη φοροδιαφυγή, από τους 58 φοιτητές που ρωτήθηκαν, οι 22 

(37,93%) τη θεώρησαν πολύ αξιόποινη, ενώ από τους 75 µισθωτούς (δηµοσίου και ιδιωτικού 
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τοµέα), οι 36 την θεωρούν πάρα πολύ αξιόποινη (48%). Στον αντίποδα είναι όσοι δε τη 

θεωρούν καθόλου αξιόποινη, που είναι το 7,33% του δείγµατος. Οι µισοί από αυτούς, 

δηλώνουν εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ. Αξιοσηµείωτο είναι πως ούτε ένας από τους 40 

µισθωτούς δηµοσίου τοµέα, δεν έκρινε τη φοροδιαφυγή ως καθόλου αξιόποινη πράξη. 

Ερώτηση 2.5 - Αν διακυβεύονταν η βιωσιµότητα ενός επιχειρηµατία θα δικαιολογούσα τη 

φοροδιαφυγή 

Το 28,33% των Ελλήνων φορολογούµενων δεν επιδεικνύει καµία ανοχή στη φοροδιαφυγή 

ακόµα και αν διακυβεύεται η βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, ενώ το 20,67% των 

ερωτηθέντων θα τη δικαιολογούσε λίγο. Μόνο το 1/3 του δείγµατος συµφωνεί µε τη 

φοροδιαφυγή µε σκοπό τη διευκόλυνση επιβίωσης µιας επιχείρησης(από το σύνολο του 

δείγµατος, το16% συµφωνεί πολύ και 13,67% πάρα πολύ).  

Από αυτούς που δήλωσαν οτι δεν θα δικαιολογούσαν τη φοροδιαφυγή ακόµα και αν 

διακυβεύονταν η επιβίωση ενός επιχειρηµατία, η µεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων 

είναι µεταξύ 26-30 ετών, µε ποσοστό 40%. Από αυτούς που βρίσκονται στο άλλο άκρο και 

θα τη δικαιολογούσαν πάρα πολύ, οι περισσότεροι είναι µεταξύ 31-40 ετών, µε ποσοστό 

29,27%. 

 

Γράφηµα 16 - Ανοχή φοροδιαφυγής σε περίπτωση διακύβευσης βιωσιµότητας επιχείρησης 
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Όσο αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες που είναι οι πιο άµεσα ενδιαφερόµενοι µε την 

προκειµένη ερώτηση, οι περισσότεροι µε ποσοστό 26% τη δικαιολογούν πάρα πολύ, το 19% 

πολύ, το 21% αρκετά, το 17% λίγο και το 17% καθόλου. 

 

Γράφηµα 17 - Ανοχή φοροδιαφυγής σε περίπτωση διακύβευσης βιωσιµότητας επιχείρησης από επιχειρηµατίες 

 

Ερώτηση 2.6 - Γνωρίζω τη διαφορά φοροδιαφυγής- φοροαποφυγής 

Όσο αφορά τη διαφορά φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής η πλειοψηφία δήλωσε πως γνωρίζει 

τη διαφορά τους. Πιο συγκεκριµένα, το 26,33% δήλωσε οτι γνωρίζει τη διαφορά τους καλά 

και το 42,66% πολύ καλά. Με άλλα λόγια, το 69% του δείγµατος δήλωσε οτιέχει 

ικανοποιητική γνώση της διαφοράς φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής. Το 21,67% δήλωσε οτι 

έχει στοιχειώδη γνώση της διαφοράς των δύο εννοιών, ενώ το 9,33% καµία γνώση. 

 

Ερώτηση 2.7 - Η φοροαποφυγή είναι καλύτερη από τη φοροδιαφυγή 

Στην ερώτηση αν η φοροαποφυγή είναι καλύτερη από τη φοροδιαφυγή, οι ερωτώµενοι 

φάνηκαν σχετικά διχασµένοι, µε µια µικρή κλίση προς συµφωνία µε την παραπάνω πρόταση, 

καθώς το 20,33% διαφώνησε, το 46,67% φάνηκε σχετικά ουδέτερο καθώς συµφώνησε από 

«Λίγο» έως «Αρκετά» και το 33% συµφώνησε από «Πολύ» έως «Πάρα πολύ». Από ηλικιακή 

σκοπιά, η πλειοψηφία των ερωτώµενων από 18 έως 40 ετών παρέµεινε ουδέτερη 

συµφωνώντας «Λίγο» ή «Αρκετά» µε ποσοστό 49,79%, ενώ στις ηλικίες 41-60 οι 

περισσότερες απαντήσεις ήταν αρνητικές, µε ποσοστό 44,26%. Οι απαντήσεις εµφανίζονται 

στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

17%

17%

21%

19%

26%

Πόσο δικαιολογούν οι ελέυθεροι επαγγελµατίες τη φοροδιαφυγή 

αν διακυβέυεται η βιωσιµότητα ενός επιχειρηµατία

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ



ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

102 

 

12

13

9

12

15

13

21

13

4

4

23

32

16

9

5

15

17

9

5

4

10

22

12

3

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25

26-30

31-40

41-50

50+

Η φοροαποφυγή είναι καλύτερη από τη φοροδιαφυγή -

Απαντήσεις ανα ηλικιακή ομάδα

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 18 - Είναι η φοροαποφυγή καλύτερη από τη φοροδιαφυγή; 

Όπως αναφέραµε στην ερώτηση «2.6 Γνωρίζω τη διαφορά φοροδιαφυγής – 

φοροαποφυγής», το 90,67% του δείγµατος δήλωσε οτι γνωρίζει σε κάποιον βαθµό τη 

διαφορά τους, ενώ µόνο το 9,33% δε τη γνώριζε. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας ερώτησης, το δείγµα φαίνεται σχετικά διχασµένο ως προς το αν θεωρεί τη 

φοροαποφυγή καλύτερη από τη φοροδιαφυγή. Πιο συγκεκριµένα, από αυτούς που δήλωσαν 

οτι γνωρίζουν  τη διαφορά τους, το 19,49%δε θεωρεί τη φοροαποφυγή καλύτερη από τη 

φοροδιαφυγή, ενώ από αυτούς που δε γνωρίζουν τη διαφορά τους, το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται σε 28,57%. Εποµένως, αυτοί που γνωρίζουν τη διαφορά τους, θεωρούν τη 

φοροαποφυγή καλύτερη από τη φοροδιαφυγή σε µεγαλύτερο ποσοστό έναντι αυτών που δεν 

τη γνωρίζουν. 

Κρίνοντας από τους ορισµούς που δώσαµε στην Ενότητα 2 για τη φοροδιαφυγή (σελ. 38) 

και τη φοροαποφυγή (σελ. 41), η ειδοποιός διαφορά τους έγκειται στη νοµιµότητα της κάθε 

πράξης, ενώ το αποτέλεσµα παραµένει το ίδιο. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι αυτοί που 

γνωρίζουν τη διαφορά τους έστω και λίγο, θεωρούν τη φοροαποφυγή καλύτερη, γιατί 

αντιλαµβάνονται τη νοµιµότητα που τη διέπει ως πράξη, ενώ αυτοί που δε γνωρίζουν την 

επακριβή διαφορά τους, επικεντρώνεται στις δυσµενείς συνέπειες της, που ταυτίζονται µε 

αυτές της φοροδιαφυγής και ως απόρροια αυτής της ταύτισης, τείνουν να θεωρούν κατά 

9,08% περισσότερο οτι η φοροαποφυγή δεν είναι καλύτερη από τη φοροδιαφυγή. 
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Ερώτηση 2.8 - Φοροδιαφεύγω ή θα φοροδιέφευγα για τους εξής λόγους 

Σε αυτή την ερώτηση, προσπαθούµε να εντοπίσουµε τους λόγους για τους οποίους ένας 

φορολογούµενος θα επέλεγε να φοροδιαφύγει. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις του δείγµατος, η 

πλειοψηφία δήλωσε πως θα φοροδιέφευγε λόγω του άδικου φορολογικού συστήµατος µε 

ποσοστό 39,33%, ενώ λόγω των υψηλών φορολογικών συντελεστών θα φοροδιέφευγε το 

32,67%. Το 24,33% δήλωσε οτι δε θα φοροδιέφευγε, ενώ η φοροδιαφυγή ως επίδραση του 

κοινωνικού περίγυρου, φαίνεται να επηρεάζει λιγότερο την απόφαση για φοροδιαφυγή µε 

ποσοστό 3,67%. Όσο αφορά τον εισοδηµατικό διαχωρισµό, η πλειοψηφία των ερωτώµενων 

µε εισόδηµα µέχρι 42.000 ευρώ, δήλωσαν οτι θα φοροδιέφευγαν λόγω του άδικου 

φορολογικού συστήµατος µε ποσοστό 40,28%, ενώ η πλειοψηφία των ερωτώµενων µε 

εισόδηµα άνω των 42.000 ευρώ διχάστηκαν µεταξύ των απαντήσεων «δε θα φοροδιέφευγα» 

µε ποσοστό 41,67% και «λόγω υψηλών φορολογικών συντελεστών» µε ποσοστό 41,67%. 

 

Γράφηµα 19 - Λόγοι για τους οποίους φοροδιαφεύγω/θα φοροδιέφευγα 

 

Ερώτηση 2.9 - Μου έχουν προσφέρει χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη 

Το 87,67% δήλωσε οτι του έχουν προσφέρει χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη 

µε συχνότητα συχνά έως πολύ συχνά. Στο 45,33% των ανδρών και στο 56% των γυναικών 

έχουν προσφέρει πολύ συχνά χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη, ενώ από ηλικιακή 

39,30%

3,70%

32,70%

24,30%

Άδικο φορολογικό σύστημα

Το κάνουν και οι γύρω μου

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές

Δε θα φοροδιέφευγα
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σκοπιά, στο γκρουπ 18-25 ετών εντοπίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό που του έχουν 

προσφέρει πολύ συχνά χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη (53,42%). 

 

Γράφηµα 20 - Μου έχουν προσφέρει χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη 

 

Ερώτηση 2.10 - Η ανασφάλιστη εργασία είναι είδος φοροδιαφυγής 

Από τους ερωτώµενους , η πλειοψηφία (82%) συµφωνεί οτι η ανασφάλιστη εργασία είναι 

είδος φοροδιαφυγής ενώ το µόνο 7,7% διαφωνεί.  

Εδώ αξίζει να εξετάσουµε τις πεποιθήσεις του εξεταζόµενου δείγµατος υπό το πρίσµα της 

επαγγελµατικής κατάστασης. Από τους ελευθέρους επαγγελµατίες το 11,69% θεωρεί οτι η 

ανασφάλιστη εργασία δεν αποτελεί πράξη φοροδιαφυγής, ενώ από του µισθωτούς του 

ιδιωτικού τοµέα το 7,65%. 

Αξιοσηµείωτη είναι η µείωση του ποσοστού που θεωρεί οτι η ανασφάλιστη εργασία δεν 

αποτελεί είδος φοροδιαφυγής από τις µεγαλύτερες στις µικρότερες ηλικίες. Πιο 

συγκεκριµένα, στις ηλικίες 51-60 επικρατεί η άποψη οτι η ανασφάλιστη εργασία δεν 

αποτελεί φοροδιαφυγή µε ποσοστό 7,14%, µε το ποσοστό αυτό να περιορίζεται στο 1,37% 

για τις ηλικίες 18-25 ετών. 

Πίνακας 32 - Αντίληψη για το κατά πόσο η ανασφάλιστη εργασία είναι είδος φοροδιαφυγής 

Ηλικία Καθόλου Λίγο - Αρκετά Πολύ – Πάρα πολύ 

18-25 1,37% 15,07% 83,56% 

26-30 1,90% 15,24% 82,86% 

31-40 5,08% 16,95% 77,97% 

50,70%

37,00%

11,30%
1,00%

Πολύ συχνά

Συχνά

Σπάνια

Δε θυμάμαι
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41-50 6,06% 9,09% 84,85% 

50+ 6,67% 13,33% 80% 

 

Μέρος Γ’: Μέθοδοι καταπολέµησης της φοροδιαφυγής 

3.1 - Μου έχει γίνει φορολογικός έλεγχος 

Οι 207 από τους 300 συµµετέχοντες δήλωσαν πως δεν τους έχει γίνει φορολογικός 

έλεγχος. Αυτό ισοδυναµεί µε το 69% του δείγµατος. Και ενώ το 69% δηλώνει πως δεν έχει 

ελεγχθεί ούτε µια φορά, το 12,67% δήλωσε πως έχει ελεγχθεί περισσότερες από 2 φορές. Από 

αυτούς που δήλωσαν οτι ελέγχθηκαν πάνω από 2 φορές, το 39,47% είναι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες (το 5% του δείγµατος), ενώ ακολουθούν οι µισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µε 

ποσοστό 23,68% (2% του δείγµατος). Από αυτούς που απάντησαν οτι δεν έχουν ελεγχθεί 

καµία φορά, η πλειοψηφία δηλώνει εισοδήµατα µικρότερα ή ίσα µε 10.000 ευρώ ετησίως, µε 

ποσοστό 61,35%. Στον αντίποδα, βρίσκονται αυτοί που απάντησαν οτι έχουν ελεγχθεί 

τουλάχιστον µια φορά, µε το 53,76% από αυτούς να δηλώνουν εισοδήµατα µεγαλύτερα από 

10.000 ευρώ. Τέλος, οι περισσότερες απαντήσεις του δείγµατος, που αποτελούν το 42,33% 

αυτού, είναι συγκεντρωµένες στην εισοδηµατική οµάδα µε ετήσιο εισόδηµα κάτω από 10.000 

ευρώ, που δηλώνει οτι δεν έχει ελεγχθεί. 

 

Γράφηµα 21 - Μου έχει γίνει φορολογικός έλεγχος 

 

3.2 - Ευθύνη για τη φοροδιαφυγή θεωρώ οτι φέρει 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (71%) κατηγορεί το άδικο φορολογικό σύστηµα 

για τη φοροδιαφυγή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή σχέση φορολογικού συστήµατος και 

18,30%

12,70%

69%

1-2 φορές

Περισσότερες από 2 φορές

Δε μου έχει γίνει
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φοροδιαφυγής. Ακολουθούν αυτοί που κατηγορούν τη νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί 

στους φορολογούµενους και τέλος την συνδροµή της εκάστοτε κυβέρνηση. Σταθµίζοντας τις 

µεµονωµένες απαντήσεις σε ένα ενιαίο σύνολο, το άδικο φορολογικό σύστηµα το κατηγορεί 

το 41,04%, τη νοοτροπία το 31,39% και την εκάστοτε κυβέρνηση το 27,57% 

 

Πίνακας 33 - Ευθύνη φοροδιαφυγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 - Η φοροδιαφυγή θα µπορούσε να µειωθεί µέσω 

Όσο αφορά τους τρόπους µείωσης του φαινοµένου της φοροδιαφυγής, η πλειοψηφία των 

απαντήσεων αµφιταλαντεύεται µεταξύ της δηµιουργίας ενός αποτελεσµατικού ελεγκτικού 

µηχανισµού µε ποσοστό 73% και δίκαιης επιβολής φόρων 70%. Λιγότερο προτιµητέα 

φάνηκε η επιλογή υψηλών ποινών για τη φοροδιαφυγή (37%). 

Πίνακας 33 - Τρόποι µείωσης φοροδιαφυγής 

Τρόποι µείωσης φοροδιαφυγής  

Ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού ελεγκτικού µηχανισµού 73,00% 

∆ίκαιη επιβολή φόρων 70,00% 

Ευρεία χρήση πιστωτικής κάρτας 49,70% 

Φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους συµµορφώνονται 40,00% 

Επιβολή υψηλών ποινών για τη φοροδιαφυγή 37,00% 

Ευθύνη φοροδιαφυγής  

Το άδικο φορολογικό σύστηµα 71% 

Η νοοτροπία των φορολογούµενων 54,3% 

Η εκάστοτε κυβέρνηση 47,7% 

71%

54%

58%

Το άδικο φορολογικό σύστημα

Η νοοτροπία των φορολογούμενων

Η εκάστοτε κυβέρνηση

Γράφηµα 22 - Ευθύνη φοροδιαφυγής 
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3.4 - Η ευχερέστερη πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

φορολογουµένων είναι ενδεδειγµένη για την πάταξη φοροδιαφυγής 

Για το συγκεκριµένο θέµα, δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµα µια ξεκάθαρη άποψη, καθώς η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων βρίσκεται στο «Αρκετά». Απόλυτα αρνητικό ήταν το 

16,33% του δείγµατος, ενώ απόλυτα θετικό το 13,67%. Θετική άποψη φαίνεται να εκδήλωσε 

το 36,70% (Πολύ – Πάρα πολύ), ενώ διστακτικό ήταν το 47% (Λίγο – Αρκετά). 

 

3.5 - Η συνυπευθυνότητα του λογιστή δρα καταλυτικά στον περιορισµό της φοροδιαφυγής 

Η συνυπευθυνότητα του λογιστή φαίνεται να θεωρείται από το ⅓ του δείγµατος πολύ 

σηµαντική για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, ενώ από το 20,33% πάρα πολύ 

σηµαντική. Με άλλα λόγια, το 53,66% του δείγµατος θεωρεί οτι µε την συνυπευθυνότητα του 

λογιστή που νοµοθέτησε το Κράτος, επιτυγχάνεται πράγµατι περιορισµός της φοροδιαφυγής. 

 

3.6 - Σε ακραίες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η δήµευση περιουσίας και η φυλάκιση είναι 

ενδεδειγµένα 

Η πλειοψηφία του δείγµατος φαίνεται να συµφωνεί µε ποσοστό 71,33% από πολύ έως πάρα 

πολύ, ενώ το 17,67% αρκετά. Μόνο το 4,67% διαφωνεί. Τα ποσοστά αυτά υποδεικνύουν 

µηδενική ανοχή για ακραίες περιπτώσεις φοροδιαφυγής καθώς και πιθανή αποδοχή ακόµα 

αυστηρότερης νοµοθεσίας για τις εν λόγω περιπτώσεις.

 

4,70%

24,00%

71,30%

Καθόλου

Σε μικρό βαθμό

Σε μεγάλο βαθμό
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Γράφηµα 23 - Αποδοχή δέσµευσης περιουσίας και φυλάκισης σε ακραίες περιπτώσεις φοροδιαφυγής 

 

3.7 - Όσοι πιστεύουν οτι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι αφελείς 

Το 58,67% του δείγµατος θεωρεί οτι όσοι πιστεύουν οτι θα παταχτεί η φοροδιαφυγή στην 

Ελλάδα είναι αφελείς, µε βαθµό συµφωνίας «Πολύ» (28%) έως «Πάρα πολύ» (30,67%). Από 

αυτούς, περισσότερο απαισιόδοξα φαίνεται να είναι τα άτοµα µεταξύ 25 και 30 ετών µε 

ποσοστό 38,07%. Από το σύνολο του δείγµατος, µόνο το 3,67% φαίνεται αισιόδοξο και 

υποστηρίζει οτι δεν είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς αυτό. Από αυτό το µικρό ποσοστό, 

µπορούµε να πούµε οτι οι ηλικίες άνω των 50 ετών, φαίνεται να παρουσιάζουν τη 

µεγαλύτερη αισιοδοξία, καθώς το 6,66% αυτών θεωρεί οτι δεν είναι αφελής αυτή η 

πεποίθηση. Ενδεχοµένως αυτοί ελπίζουν οι νεότερες γενιές να µην επαναλάβουν τα δικά τους 

λάθη. Ο µέσος όρος των απαντήσεων είναι 3,71, δηλαδή οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι όποιος 

πιστεύει ότι θα παταχτεί η φοροδιαφυγή είναι αρκετά προς πολύ αφελής. 

 

Γράφηµα 24 - Είναι όσοι πιστεύουν οτι θα παταχτεί η φοροδιαφυγή αφελείς; 

 

3.8 - Αν είχες έναν µήνα να κάνεις µια αλλαγή για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής τι 

θα έκανες? 

Το 96,70% του δείγµατος θεωρεί ότι το επίπεδο φορολόγησης στην Ελλάδα είναι 

υψηλότερο του κανονικού (Ερώτηση 1.3), ενώ ένα µεγάλο ποσοστό θεωρεί το φορολογικό 

µας σύστηµα άδικο. Πιο συγκεκριµένα, το 69% πιστεύει ότι το µεγαλύτερο φορολογικό 

βάρος στην Ελλάδα το σηκώνουν οι µισθωτοί (Ερώτηση 1.6.1), ενώ το 57,70% πιστεύει ότι 

3,70%

11,00%

26,70% 28,00%

30,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
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35,00%
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το φορολογικό σύστηµα ευνοεί τους οικονοµικά ευκατάστατους (Ερώτηση 1.6.2). Επίσης 

στην ερώτηση 2.3, το 52,70%  χαρακτήρισε τη φοροδιαφυγή ως αποτέλεσµα κακού 

φορολογικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε προκαλεί εντύπωση ότι το 42,67% 

του δείγµατος δήλωσε ότι αν είχε έναν µήνα να κάνει µια αλλαγή θα µείωνε τους 

φορολογικούς συντελεστές και θα επέβαλλε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. 

 Το 29% θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή έχει γίνει κατεστηµένο και η καταπολέµηση της θέλει 

πολύ δραστικά µέτρα και αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό υποδηλώνει µεγάλη απαισιοδοξία σχεδόν 

από το 1/3 του δείγµατος. Βέβαια, το 57% του δείγµατος θεωρεί ότι βασικό αίτιο της 

φοροδιαφυγής είναι η κουλτούρα και η νοοτροπία (Ερώτηση 2.1). 

Το 15,67% υποστηρίζει ότι θα αναδιάρθρωνε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, θα τους 

στελέχωνε µε εξειδικευµένους επαγγελµατίες και θα θέσπιζε αυστηρό ποινολόγιο. 

Παράλληλα, το 73% του δείγµατος, θεώρησε ότι η φοροδιαφυγή θα µειωνόταν µε την ύπαρξη 

ενός αποτελεσµατικού ελεγκτικού µηχανισµού, ενώ το 37% αναµένει τα ίδια αποτελέσµατα 

µέσω της επιβολής υψηλών ποινών για τη φοροδιαφυγή (Ερώτηση 3.3)  

Τέλος, ενώ το 49,70% θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή θα µειωνόταν µέσω της χρήσης 

πλαστικού χρήµατος (Ερώτηση 3.3), µόνο το 12,67% θα την επέλεγε σαν άµεση λύση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαντήσεις, κατά σειρά 

προτίµησης. 

Πίνακας 34 - Μέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής αν είχες ένα µήνα 

Μέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής  

Η φοροδιαφυγή έχει γίνει κατεστηµένο. Όχι µήνας αλλά ολόκληρη 

τετραετία να είχα δε θα άλλαζε χωρίς πολύ δραστικά µέτρα και χωρίς αλλαγή 

νοοτροπίας 

87 

Θα αναδιάρθρωνες τους ελεγκτικούς µηχανισµούς  και θα τους στελέχωνες 

µε επαγγελµατίες µε γνώση και εµπειρία µε αυστηρό ποινολόγιο σε ορισµένες 

παρανοµίες 

47 

Θα επέβαλλες χρήσης πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας σε όλες τις συναλλαγές 

µε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

38 

Θα µείωνες τους φορολογικούς συντελεστές κ θα επέβαλλες ένα δίκαιο 

σταθερό φορολογικό σύστηµα 

128 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε  κατά τη διενέργεια της έρευνας, όσο 

αφορά τις αντιλήψεις των Ελλήνων φορολογούµενων ως προς το φορολογικό σύστηµα της 

χώρας, λιγότεροι από τους µισούς δήλωσαν πως γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του σε 

ικανοποιητικό βαθµό και πως δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από αυτόν, ούτε από το 

επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης, το οποίο το θεωρούν πολύ υψηλό. Αυτό επιβεβαιώνεται 

µε µια άµεση σύγκριση του ύψους των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα µε αυτούς 

που εφαρµόζονται στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ένωση. Μάλιστα, ούτε ένας δεν δήλωσε πάρα 

πολύ ικανοποιηµένος από τη λειτουργία του φορολογικού συστήµατος. Ακόµα, πολύ σωστά 

θεωρούν ότι το µεγαλύτερο φορολογικό βάρος στην Ελλάδα το σηκώνουν οι µισθωτοί, 

καθώς αυτό επιβεβαιώνεται από στοιχεία της εφορίας το 2015. Σχεδόν τα ¾ δήλωσαν ότι το 

σύστηµα φορολογίας είναιπερισσότερο περίπλοκο παρά κατανοητό καθώς και ότι δε 

θεωρούν το Κράτος ανταποδοτικό, γεγονός που ίσως εξηγεί για ποιο λόγο στην ερώτηση 

«Γιατί πληρώνετε φόρους» η µεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων εντοπίστηκε στην 

επιλογή «Γιατί είναι υποχρεωτικοί» και όχι «Γιατί είναι αναγκαίοι για την παροχή κρατικών 

υπηρεσιών». Η φορολόγηση ακίνητης περιουσίας είναι ένα ζήτηµα για το οποίο δεν  υπάρχει 

ακόµα ξεκάθαρη εικόνα. 

Όσο αφορά τις αντιλήψεις των Ελλήνων φορολογούµενων ως προς το φαινόµενο της 

φοροδιαφυγής, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η φοροδιαφυγή είναι υψηλή λόγω ανεπαρκών 

κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών και ότι οι συνεχώς αυξανόµενοι φόροι συµβάλλουν στη 

διαιώνιση της. Οι µισοί θεωρούν τη φοροδιαφυγή κλοπή και ότι ο πιο κοντινός 

προσδιορισµός της είναι αποτέλεσµα ενός κακού φορολογικού συστήµατος. Λίγοι είναι αυτοί 

που δε θα φοροδιέφευγαν, ακόµα και αν είχαν την ευκαιρία, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν 

πως θα φοροδιέφευγαν λόγω του άδικου φορολογικού συστήµατος στο οποίο η πλειοψηφία 

επιρρίπτει και την ευθύνη της φοροδιαφυγής. Λίγο περισσότεροι είναι αυτοί που δήλωσαν ότι 

η συµπεριφορά των τρίτων και η στάση τους απέναντι στη φοροδιαφυγή δε θα τους 

επηρέαζε. 
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∆εν έχει σχηµατιστεί ξεκάθαρη άποψη για το εάν η φοροδιαφυγή για διευκόλυνση της 

επιβίωσης ενός επιχειρηµατία είναι αποδεκτή, ωστόσο υπάρχει µια µικρή κλίση προς 

αποστροφή αυτής. Επίσης, στη συντριπτική πλειοψηφία έχει προσφερθεί χαµηλότερη τιµή 

για αγορά χωρίς απόδειξη. 

Η πλειοψηφία γνωρίζει τη διαφορά φοροαποφυγής-φοροδιαφυγής, αλλά δεν έχει 

διαµορφωθεί ακόµα ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά µε το αν κάποια είναι καλύτερη από την 

άλλη. Όσο αφορά την ανασφάλιστη εργασία, η συντριπτική πλειοψηφία τη θεωρεί είδος 

φοροδιαφυγής. Τέλος, συγκρίνοντας διάφορες εγκληµατικές ενέργειες, η φοροδιαφυγή 

καταλαµβάνει την τελευταία θέση ως προς το πόσο αξιόποινη τη θεωρούνε. 

Όσο αφορά τις αντιλήψεις των Ελλήνων φορολογούµενων ως προς την καταπολέµηση του 

φαινοµένου της φοροδιαφυγής, οι περισσότεροι δήλωσαν πως δεν τους έχει γίνει 

φορολογικός έλεγχος. Λίγοι ήταν αυτοί που  είχαν αρνητική άποψη για την ευχερέστερη 

πρόσβαση των φορολογικών αρχών  σε τραπεζικούς λογαριασµούς για ευκολότερη πάταξη 

φοροδιαφυγής, ενώ  οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ της  φυλάκισης και της δήµευσης της 

περιουσίας σε ακραίες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 

Οι µισοί θεωρούν ότι η συνυπευθυνότητα του λογιστή δρα καταλυτικά στην 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, ενώ λίγο περισσότεροι από τους µισούς πιστεύουν ότι 

όσοι θεωρούν ότι θα παταχτεί η φοροδιαφυγή είναι αφελείς. 

Τέλος, αν είχαν την ευκαιρία να κάνουν µια αλλαγή για την καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής σε ένα µήνα, οι συντριπτική πλειοψηφία θα µείωνε τους φορολογικούς 

συντελεστές και θα επέβαλλε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. 

Γενικά βλέπουµε πολύ έντονη την αίσθηση του άδικου φορολογικού συστήµατος. Η 

αντίληψη αυτή, καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν στο σχηµατισµό της  θα µπορούσαν 

να µελετηθούν περαιτέρω σε επόµενη έρευνα. 

Συµπερασµατικά, βλέπουµε ότι οι περισσότεροι τάσσονται κατά της φοροδιαφυγής, 

καταφεύγουν όµως σε αυτή λόγω της αδικίας που νιώθουν από το φορολογικό σύστηµα. 

Αυτό σηµαίνει πως µια αλλαγή στο φορολογικό σύστηµα που θα το κάνει περισσότερο δίκαιο 

για τους περισσότερους, θα µπορούσε να µειώσει αισθητά τα ποσοστά φοροδιαφυγής. Σε 

γενικές γραµµές είναι εµφανές οτι η πάταξη της φοροδιαφυγής θα οδηγήσει σε σηµαντική 

αύξηση των εθνικών φορολογικών εσόδων και κατ’ επέκτασιν θα είναι πλέον δυνατή η 

µείωση των φορολογικών συντελεστών που πλήττουν την ανάπτυξη και η ορθή κατανοµή 
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των φορολογικών βαρών. Αυτό µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε προοπτικές ανάπτυξης τόσο 

της χώρας, όσο και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή. 

Έτσι, η ελληνική οικονοµία θα έχει προοπτικές ανάκαµψης και ο συνδυασµός των 

χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών µε ένα σταθερό και κατανοητό φορολογικό 

σύστηµα θα µπορέσει να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία. 
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Παράρτηµα I 

ΦΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χώρα ΕΕ Code ΦΠΑ  Χώρα ΕΕ Code ΦΠΑ 

Ουγγαρία HU 27,00% 
 

Λιθουανία LT 21,00% 

∆ανία DK 25,00% 
 

Ολλανδία NL 21,00% 

Κροατία HR 25,00% 
 

Τσεχία CZ 21,00% 

Σουηδία SE 25,00% 
 

Αυστρία AT 20,00% 

Ελλάδα GR 24,00% 
 

Βουλγαρία BG 20,00% 

Φιλανδία FI 24,00% 
 

Γαλλία FR 20,00% 

Ιρλανδία IE 23,00% 
 

Εσθονία EE 20,00% 

Πολωνία PL 23,00% 
 

Ηνωµένο Βασίλειο UK 20,00% 

Πορτογαλία PT 23,00% 
 

Ρουµανία RO 20,00% 

Ιταλία IT 22,00% 
 

Σλοβακία SK 20,00% 

Σλοβενία SI 22,00% 
 

Γερµανία DE 19,00% 

Βέλγιο BE 21,00% 
 

Κύπρος CY 19,00% 

Ισπανία ES 21,00% 
 

Μάλτα MT 18,00% 

Λάτβια LV 21,00%  Λουξεµβούργο LU 17,00% 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

119 

 

Παράρτηµα II 

Χώρα 
Φόρος Ακίνητης 

Περιουσίας 

∆ιαφοροποίηση φόρου 

βάσει περιοχής 

Έκπτωση πρώτης 

κατοικίας 

Αυστρία Ναι Ναι Όχι 

Βέλγιο Ναι Ναι Όχι 

Βουλγαρία Ναι Ναι Ναι 

Γαλλία Ναι Ναι Όχι 

Γερµανία Ναι Ναι Όχι 

∆ανία Ναι Ναι Όχι 

Ελλάδα Ναι Ναι Όχι 

Εσθονία Ναι Ναι Ναι 

Ιρλανδία Ναι Ναι Όχι 

Ισλανδία Ναι Ναι Όχι 

Ισπανία Ναι Ναι Όχι 

Ιταλία Ναι Ναι Ναι 

Κροατία Ναι Ναι - 

Κύπρος Ναι Ναι Όχι 

Λετονία Ναι Ναι Όχι 

Λιθουανία Ναι Ναι Όχι 

Λουξεµβούργο Ναι Ναι Όχι 

Μάλτα Όχι Όχι Όχι 

Μεγάλη Βρετανία Ναι Ναι Ναι 

Νορβηγία Ναι Ναι Όχι 

Ολλανδία Ναι Ναι Όχι 

Ουγγαρία Ναι Ναι Όχι 

Πολωνία Ναι Ναι Ναι 

Πορτογαλία Ναι Ναι Ναι 

Ρουµανία Ναι Ναι Ναι 

Σλοβακία Ναι Ναι Όχι 

Σλοβενία Ναι Ναι Όχι 

Σουηδία Ναι Όχι Όχι 

Τσεχία Ναι Ναι Όχι 

Φιλανδία Ναι Ναι Όχι 

Πηγή: Taxheaven, Ευρωπαϊκή ένωση  
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Παράρτηµα III 

 

 

Η φορολογική συνείδηση των ελλήνων πολιτών
Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποσκοπεί στη διερεύνηση των πεποιθήσεων των ελλήνων πολιτών 
αναφορικά µε το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, τη φοροδιαφυγή και τον τρόπο αντιµετώπισής της. 

* Απαιτείται

1. Αντίληψη πολιτών για το φορολογικό σύστηµα

Επιλέξτε πόσο συµφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις

1. 1.1 Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού φορολογικού συστήµατος *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πολύ καλά

2. 1.2 Είµαι ικανοποιηµένος/η από τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού φορολογικού
συστήµατος *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

3. 1.3 Το γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα είναι *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Πολύ υψηλό

 Αρκετά υψηλό

 Κανονικό

 Αρκετά χαµηλό

 Πολύ χαµηλό

 ∆ε γνωρίζω/∆εν απαντώ

4. 1.4 Πληρώνω φόρους γιατί *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 ∆εν µπορώ να τους αποφύγω

 Είναι αναγκαίοι για την παροχή κρατικών υπηρεσιών

 Είναι υποχρεωτικοί

5. 1.5 Η συνεισφορά των φορολογουµένων στο Κράτος είναι ανταποδοτική *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ
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6. 1.6 Οι παρακάτω φράσεις χαρακτηρίζουν το ελληνικό φορολογικό σύστηµα *

Επιλέξτε το βαθµό που συµφωνείτε από 1-Καθόλου µέχρι 5-Πάρα πολύ
Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη ανά σειρά.

1 -
Καθόλου

2 -
Λίγο

3 -
Αρκετά

4 -
Πολύ

5 - Πάρα
πολυ

1. Το µεγαλύτερο φορολογικό
βάρος στην Ελλάδα το
σηκώνουν οι µισθωτοί

2. Το σύστηµα φορολογίας είναι
περισσότερο περίπλοκο παρά
κατανοητό

7. 1.7 Ανεξάρτητα αν ο ΕΝΦΙΑ είναι δίκαιος/άδικος νόµος, θεωρώ σωστή την φορολόγηση
της ακίνητης περιουσίας *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

8. 1.8 Οι αγρότες πρέπει να πληρώνουν ίσους φόρους µε τους υπόλοιπους
φορολογούµενους *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

9. 1.9 Η αύξηση του ΦΠΑ είναι ορθό µέτρο για την αντιµετώπιση της κρίσης *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

10. 1.10 Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε οινοπνευµατώδη/τσιγάρα, θα βοηθήσει
την κυβέρνηση στην προσπάθεια συγκέντρωσης φορολογικών εσόδων *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

2. Αντίληψη πολιτών για τη φοροδιαφυγή

Επιλέξτε πόσο συµφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις
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11. 2.1 Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι υψηλή λόγω *

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από µια επιλογές
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

 Ανεπαρκών κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών

 Άνισης φορολογικής επιβάρυνσης πολιτών

 Μη ανταποδοτικότητας του Κράτους

 Κουλτούρας - Νοοτροπίας

 Υψηλού ποσοστού ανεργίας

 Υψηλών φορολογικών συντελεστών

12. 2.2 Γενικές απόψεις για τη φοροδιαφυγή *

Επιλέξτε το βαθµό που συµφωνείτε από 1-Καθόλου µέχρι 5-Πάρα πολύ
Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη ανά σειρά.

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Αρκετά 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ

1. Η φοροδιαφύγη δεν είναι κλοπή

2. Οι συνεχώς αυξανόµενοι φόροι
συµβάλλουν στην διόγκωση της
παραοικονοµίας και στη διαιώνιση
της φοροδιαφυγής

3. Οι αλλεπάλληλες περαιώσεις
συµβάλλουν στη διαιώνιση της
φοροδιαφυγής

4. Η τάση φοροδιαφυγής είναι
ανάλογη του µεγέθους
εισοδήµατος του φορολογουµένου

5. Αν είχα την ευκαιρία να
φοροδιαφύγω, θα το έκανα

6. Εφόσον φοροδιαφεύγουν τόσο
πολλοί, θα το έκανα και γω

13. 2.3 Προσδιορίστε τον πιο κοντινό προσδιορισµό για τη φοροδιαφυγή *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Αναγκαίο κακό

 Αναγκαίο καλό

 Αποτέλεσµα ενός κακού φορολογικού συστήµατος

 Αποτέλεσµα της νοοτροπίας που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα

 Εύκολος τρόπος πλουτισµού

 Συνώνυµο της κλοπής

14. 2.4 Πόσο αξιόποινες θεωρείτε τις παρακάτω πράξεις *

1-Καθόλου, 5-Πάρα Πολύ
Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη ανά σειρά.

1-Καθόλου 2-Λίγο 3-Αρκετά 4-Πολύ 5-Πάρα πολύ

Απαγωγή

Οδήγηση υπό την επήρεια µέθης

Εγκατάλειψη θύµατος σε τροχαίο

Φοροδιαφυγή

Εµπρησµός

Ακάλυπτη επιταγή

Υπεξαίρεση

∆ωροδοκία

Κλοπή
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15. 2.5 Αν διακυβεύονταν η βιωσιµότητα ενός επιχειρηµατία θα δικαιολογούσα φοροδιαφυγή *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

16. 2.6 Γνωρίζω τη διαφορά φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

17. 2.7 Η φοροαποφυγή είναι καλύτερη από τη φοροδιαφυγή

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

18. 2.8 Φοροδιαφεύγω/θα φοροδιέφευγα για τους εξής λόγους *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Άδικο φορολογικό σύστηµα

 Το κάνουν και οι γύρω µου

 Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές

 ∆ε θα φοροδιέφευγα

19. 2.9 Μου έχουν προσφέρει χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Πολύ συχνά

 Συχνά

 Σπάνια

 ∆ε θυµάµαι

20. 2.10 Η ανασφάλιστη εργασία είναι είδος φοροδιαφυγής *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

3. Μέθοδοι καταπολέµησης της φοροδιαφυγής

Επιλέξτε πόσο συµφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις
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27. 3.7 Όσοι πιστεύουν οτι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι αφελείς *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Καθόλου Πάρα πολύ

28. 3.8 Αν είχες ένα µήνα για να κάνεις µια αλλαγή προς καταπολέµηση της φοροδιαφυγής: *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Θα µείωνες τους φορολογικούς συντελεστές κ θα επέβαλλες ένα δίκαιο σταθερό

φορολογικό σύστηµα

 Θα επέβαλλες χρήσης πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας σε όλες τις συναλλαγές µε

πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασµούς

 Θα αναδιάρθρωνες τους ελεγκτικούς µηχανισµούς  και θα τους στελέχωνες µε

επαγγελµατίες µε γνώση και εµπειρία µε αυστηρό ποινολόγιο σε ενδεχόµενες παρανοµίες

 Η φοροδιαφυγή έχει γίνει κατεστηµένο. Όχι µήνας αλλά ολόκληρη τετραετία να είχα δε θα

άλλαζε χωρίς πολύ δραστικά µέτρα και χωρίς αλλαγή νοοτροπίας

4. Προσωπικά στοιχεία

29. Φύλλο *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Άνδρας

 Γυναίκα

30. Ηλικία *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 18-25

 26-30

 31-40

 41-50

 51-60

 60+

31. Επαγγελαµτική κατάσταση *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 Ελεύθεροι επαγγελµατίες/ Επιχειρηµατίες

 Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα

 Μισθωτοί δηµοσίου τοµέα

 Αγρότες

 Άνεργοι

 Φοιτητές

 Συνταξιούχοι

 Άλλο
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Με την υποστήριξη της

32. Εκπαίδευση *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 αµία εκπαίδευση (µέχρι δευτέρα δηµοτικού)

 ατώτερη εκπαίδευση (µέχρι 3η γυµνασίου)

 Μέση εκπαίδευση (µέχρι 3η λυκείου)

 Ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕ  ή άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα)

 Ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕ )

 Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό

33. Εισόδηµα *

Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.

 έως 10.000

 10.001-25.000

 25.001-42.000

 άνω των 42.000


