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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει το ρόλο ενός σταθερού 

και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος και όχι μόνο, ως μοχλού ανάπτυξης της 

οικονομίας, αλλά και ως εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονομίας.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι βιβλιογραφική μελέτη, με τη 

βοήθεια της οποίας αναπτύχθηκαν βασικοί ορισμοί και έννοιες της φορολογίας. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε η αναγκαιότητα του φορολογικού συστήματος, αλλά και οι 

έννοιες της παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και διαφθοράς. Στη συνέχεια, 

αναπτύχθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά των φορολογικών συστημάτων της Ελλάδας, 

καθώς και τα φορολογικά συστήματα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Έπειτα, έγινε η ανάλυση και η σύγκριση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη 

χρήση πινάκων και διαγραμμάτων, το πόσο ευνοϊκή είναι η επιχειρηματικότητα, τα 

συνολικά φορολογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ, οι φορολογικοί συντελεστές και το 

μέγεθος της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 Μετά την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν συμπεράσματα για το ελληνικό 

φορολογικό σύστημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικό και χαρακτηρίζεται 

από υψηλά ποσοστά στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.  Τέλος τονίζεται η 

ανάγκη για αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση της χώρα μας, το οποίο θα έχει ως στόχο τη 

φορολογική δικαιοσύνη, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγικά 
 

 

Στη σημερινή εποχή τα κράτη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις δικές τους 

πολιτικές, αλλά και για να καλύψουν τις διάφορες δαπάνες τους χρειάζονται πόρους, η 

απόκτηση των οποίων γίνεται με την επιβολή φορολογίας. Το σύνολο των φόρων που 

επιβάλλει μια χώρα αποτελεί το φορολογικό της σύστημα. 

 Τα φορολογικά συστήματα αποτελούν αναπτυξιακό εργαλείο για αύξηση της 

απασχόλησης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενίσχυση της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Έχουμε ένα φορολογικό πλαίσιο που 

μεταβάλλεται συνεχώς, το επιχειρείν και το νόμιμο κέρδος  τιμωρείται με εξαντλητική 

φορολογία, η οποία στερεί σημαντική ρευστότητα από την οικονομία της χώρας. 

Ειδικότερα, το ελληνικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από χρόνιες και 

συστηματικές παθογένειες οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομία, καθώς 

όλα αυτά οδηγούν σε μείωση εσόδων για το κράτος και σε επιβολή επιπλέον φόρων 

για να καλυφθεί η υστέρηση στα έσοδα. Υπάρχει η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του 

φορολογικού συστήματος στη χώρα μας, με κατεύθυνση την ανάπτυξη, την 

αποτελεσματικότητα στη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη φορολογική 

δικαιοσύνη σε ένα ανταγωνιστικό, παγκόσμιο περιβάλλον.  

 

 

1.2 Σκοπός Εργασίας 
 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής; εργασίας είναι η περιγραφή του ισχύοντος 

φορολογικού συστήματος της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και η σύγκριση 

τους με το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα: 

• Αναφερόμαστε στο πόσο σημαντικό είναι η ύπαρξη φορολογικού 

συστήματος. 
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• Η εξοικείωση του αναγνώστη με τους ορισμούς της παραοικονομίας, 

φοροδιαφυγής και διαφθοράς. 

• Καταγράφουμε στοιχεία για το επιχειρηματικό περιβάλλον, την 

παραοικονομία και το έλλειμα ΦΠΑ. 

• Αναφέρουμε το πόσο σημαντική είναι η αναμόρφωση του φορολογικού 

συστήματος. 

 

 

1.3 Δομή της Εργασίας 
 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας, 

βασικοί ορισμοί και έννοιες που αφορούν τη φορολογία, καθώς αναλύονται και οι 

φόροι με βάση τις διακρίσεις τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ρόλος και οι θεμελιώδης αρχές του 

φορολογικού συστήματός μας. Ακόμα, αναφερόμαστε στις έννοιες και τις συνέπειες 

της παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και διαφθοράς. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα φορολογικά συστήματα δύο 

Ευρωπαϊκών  χωρών, της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρουσιάζονται οι 

βασικότεροι φόροι κάθε χώρας, όπως οι εταιρικοί, τα φυσικά πρόσωπα και ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φορολογικό σύστημα της χώρας μας. 

Αρχικά γίνεται αναφορά στη χρονολογική εξέλιξη του φορολογικού μας συστήματος 

και στη συνέχεια αναλύεται η φορολογία των φυσικών και των νομικών προσώπων με 

βάση τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι σήμερα και παρουσιάζονται οι κυριότεροι φόροι 

που επιβάλλονται. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί μια σύγκριση σε διάφορους τομείς, όπως  στην 

ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών χωρών στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τα 

φορολογικά έσοδα και τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά και την παραοικονομία 

ως ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, τονίζεται ότι η μεταρρύθμιση του ελληνικού 

φορολογικού συστήματος είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ, γιατί μπορεί να 

καταστεί ως μοχλός ανάπτυξης και εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 
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Τέλος, θα αναφέρουμε ορισμένες προτάσεις για την οικονομική ανάκαμψη της 

οικονομίας μας, αλλά και για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματός μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Η μεθοδολογία της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι βιβλιογραφική έρευνα με 

πηγές από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, αλλά και από 

ηλεκτρονικό τύπο. 

Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογραφία, όσον αφορά το φορολογικό σύστημα 

μιας χώρας μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των φόρων που ισχύουν σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του διαχρονικού φορολογικού 

δικαίου.1 Το φορολογικό σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με τους αντικειμενικούς 

παράγοντες, που εξαρτώνται από το είδος και τα επίπεδα της ανάπτυξης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και από τους σκοπούς, που επιδιώκει το κράτος 

στα πλαίσια της οικονομικής και παρεμβατικής πολιτικής του.2 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης δημοσίων εσόδων, προκειμένου οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους, 

προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δημόσιες επενδύσεις και 

επιτυγχάνοντας την αναδιανομή του εισοδήματος, είναι αποτέλεσμα της 

αναγκαιότητας ύπαρξης φορολογικών συστημάτων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 

εσόδων προέρχεται μέσα από τη φορολογία. 

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα φορολογικά συστήματα δεν αποτελούν μόνο ένα 

εργαλείο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά έχουν πολιτικές και 

κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, η διαμόρφωση τους αποτελούν ένα σημαντικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας ενός κράτους. Επίσης, με τη φορολογία 

είναι δυνατή η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που δημιουργείται μεταξύ 

των κοινωνικών τάξεων. Τέλος, με τη φορολογία εκπληρώνονται και οικονομικοί 

σκοποί, αφού συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας αλλά πολλές φορές και 

στην ανάγκη να επιδοτήσει προγράμματα για την ανακούφιση των χαμηλότερων 

εισοδημάτων. 

Σύμφωνα με τον Φλώρο, οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιβάλλουν φόρους με βάση 

κάποιους θεσπισμένους κανόνες από την πολιτεία, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι 

                                                           
1 Αναστόπουλος Γ. (1983), Φορολογικό Δίκαιο 
2 Θεοχαρόπουλος Λ. (1981), Φορολογικόν Δίκαιον, Γενικόν 
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σύμφωνοι με τις Βασικές Αρχές Φορολογίας3 που τίθενται από τον συνταγματικό 

νομοθέτη. Έτσι για τη φορολογία των εισοδημάτων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

θα πρέπει να ισχύουν και οι παρακάτω κανόνες.  

➢ Κανόνας της καθολικότητας του φόρου, σύμφωνα με τον οποίο ο φόρος 

επιβάλλεται σε όλους του πολίτες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς 

εξαιρέσεις. 

➢ Κανόνας της απλότητας του φόρου, δηλαδή η φορολογική νομοθεσία 

επιβάλλεται να είναι απλή και κατανοητή τόσο για τους φορολογούμενους, όσο 

και από αυτούς που εφαρμόζουν τους νόμους. Έτσι, θα μειώνεται η σύγχυση 

και θα βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικών 

αρχών.  

➢ Κανόνας της καταλληλόλητας του φόρου από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου 

πληρωμής. Ο χρόνος πληρωμής του φόρου πρέπει να είναι εκείνος που 

διευκολύνει το φορολογούμενο. Σαν τόπος πληρωμής του φόρου πρέπει να 

καθορίζεται η κατοικία ή ο τόπος της επαγγελματικής εγκατάστασης του 

φορολογούμενου και από την άποψη του τρόπου πληρωμής θα πρέπει να 

παρέχεται στο φορολογούμενο κάθε δυνατή διευκόλυνση. 

➢ Κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας με διατάξεις απλές και 

κατανοητές που δε μεταβάλλονται συχνά, ώστε εκ των προτέρων ο 

φορολογούμενος να γνωρίζει πόσο φόρο οφείλει στο δημόσιο και πως πρέπει 

να τον εξοφλήσει. 

➢ Κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης, αφορά ένα μέρος του εισοδήματος το 

οποίο δεν πρέπει να φορολογείται, γιατί θεωρείται ότι καλύπτει τις απαραίτητες 

ανάγκες του ίδιου του φορολογούμενου και της οικογένειάς του. 

➢ Κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου, δηλαδή η επιβολή του φόρου να 

εξυπηρετεί τον ταμιευτικό σκοπό της φορολογίας. Ο φόρος είναι παραγωγικός 

όταν το ποσοστό του δεν είναι υπερβολικό και δεν οδηγεί το φορολογούμενο 

σε φοροδιαφυγή, δεν καθιερώνει απαλλαγές, επιδιώκει τη ταχύτερη βεβαίωση 

και είσπραξη του και όταν οι νόμοι δεν μεταβάλλονται συχνά. 

➢ Κανόνας του διαφορισμού των εισοδημάτων, η φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούμενου εξαρτάται και από την προέλευση του εισοδήματός του. 

                                                           
3 Φλώρος Α., (2004) Φορολογική Λογιστική: φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : λογιστική 

και πρακτική αντιμετώπιση, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 
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➢ Κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας, το φορολογικό σύστημα πρέπει να 

αποφεύγει την διπλή φορολόγηση και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ 

των κρατών, γιατί οδηγεί σε φοροδιαφυγή και δημιουργεί αρκετά προβλήματα 

στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η παραοικονομία είναι μια πολύπλευρη έννοια με πολλούς εννοιολογικούς 

προσδιορισμούς. Στη ξένη βιβλιογραφία το φαινόμενο της παραοικονομίας αναφέρεται 

με διάφορα ονόματα, όπως κρυφή οικονομία (hidden economy), ανεπίσημη 

(unofficial), σκιώδης (shadow), μαύρη (black), άτυπη (informal), υπόγεια 

(underground). 

Σύμφωνα με τον Schneider, η παραοικονομία αποτελείται από τις οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και γι’ 

αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο εθνικό εισόδημα, βάσει των υφιστάμενων 

εθνικών συμβατικότατων, αλλά επί του παρόντος δεν καταγράφονται από τις αρμόδιες 

εθνικές υπηρεσίες μέτρησης.4 

Πάντως, σύμφωνα με τον Νάστα, αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν υπό ευρεία 

έννοια, ότι η παραοικονομία, αποτελείται από i) ένα μείγμα δραστηριοτήτων εκτός 

μηχανισμού της αγοράς, ii) από παράνομες δραστηριότητες εντός των πλαισίων της 

αγοράς και iii) νόμιμες δραστηριότητες της αγοράς οι οποίες δεν καταγράφονται για 

διάφορους λόγους, όπως η φοροδιαφυγή.5   

 

Οι αρνητικές συνέπειες της παραοικονομίας 

 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παραοικονομία έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες 

για την οικονομία, κάποιες από αυτές είναι: 

➢ Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού παραοικονομίας συνδυάζεται με 

σημαντική φοροδιαφυγή, η οποία δημιουργεί μείωση των φορολογικών 

εσόδων. Η μείωση αυτή οδηγεί συχνά σε αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών, καθώς και σε αύξηση της παραοικονομίας.  

➢ Έτσι, η απώλεια των φορολογικών εσόδων οδηγεί σε μεγαλύτερο 

δημοσιονομικό έλλειμμα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα 

                                                           
4 Tάτσος, Ν. κ.α. (2001), Η Παραοικονομία και η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
5 Νάστας Ε., (2006), «Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Διάκρισης Ανάμεσα Στην Φοροδιαφυγή και την Παραοικονομία», 

e-Περιοδικό Επιστήμης και Τεχνολογίας 
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στην μακροοικονομική πολιτική μιας χώρας, είτε πρόκειται περί 

νομισματικής, είτε περί δημοσιονομικής πολιτικής. 

➢ Εξαιτίας της παραοικονομίας, ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής 

δραστηριότητας δεν καταγράφεται από τις επίσημες στατιστικές 

υπηρεσίες, έτσι τα επίσημα στοιχεία για το ύψος των οικονομικών 

μεγεθών γίνονται αναξιόπιστα. Για παράδειγμα τα στοιχεία για  την 

κατανομή του εισοδήματος απέχουν πολύ από τη πραγματικότητα. 

Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στην «κρυφή» οικονομία 

φαίνεται ως άνεργο. 

 

Οι θετικές επιδράσεις της παραοικονομίας 

 

Πέρα όμως από τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η παραοικονομία, 

ενδεχομένως έχει και θετικές επιπτώσεις στην συνολική οικονομική δραστηριότητα. 

Κάποιες από αυτές είναι: 

✓ Η δημιουργία παραοικονομίας θεωρείται ότι οδηγεί σε αύξηση του 

ανταγωνισμού, αλλά και το ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν 

το κόστος τους και έτσι να ενθαρρύνουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

✓ Η παραοικονομία δημιουργεί πρόσθετη ευημερία, καθώς το 

μεγαλύτερο τμήμα των εισοδημάτων που δημιουργούνται στην 

παραοικονομία δαπανώνται σε υπηρεσίες και αγαθά που παράγονται 

στην επίσημη οικονομία, βοηθώντας στην ανάπτυξη της. 

✓ Η παρουσία της παραοικονομίας θεωρείται αρκετά ευεργετική, γιατί 

αποτελεί διέξοδο σε χαμηλά αμειβόμενα άτομα, βελτιώνοντας την 

διανομή του εισοδήματος. 

Η φοροδιαφυγή, σύμφωνα με τους Matsaganis and Flevotomou, είναι ένα 

σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόμενο, το οποίο συμβάλλει στη μείωση της 

αποτελεσματικότητας της οικονομίας και τη διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας.6 Η 

φοροδιαφυγή μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο τόσο της καταγραφόμενης, όσο και της 

μη καταγραφόμενης οικονομικής δραστηριότητας, τρέχουσας και μη τρέχουσας.  

                                                           
6 Matsaganis, M. and M. Flevotomou (2010), “Distributional implications of tax evasion in Greece”, GreeSE Paper 

No 31, The Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science, London. 
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Γενικότερα, η έννοια της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να περιγραφεί ως   κάθε 

παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογούμενου, με την οποία επιδιώκεται η 

μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης ή η αποφυγή καταβολής βεβαιωμένων 

φόρων στις αρμόδιες κρατικές αρχές.7  

Η σύνθετη φύση της φοροδιαφυγής δημιουργεί πληθώρα τρόπων με τους 

οποίους συντελείται τόσο από νομικά, όσο και από τα φυσικά πρόσωπα, σε όλα τα 

συστήματα φορολογίας. Η φοροδιαφυγή έχει εξελιχθεί σε σταθερό φαινόμενο με 

συνέπειες στα δημόσια έσοδα, μειώνοντας παράλληλα τις κοινωνικές παροχές και 

δημιουργώντας φορολογική ανισότητα μεταξύ των φορολογουμένων. Έτσι 

καταλαβαίνουμε, ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των φόρων που αναμένονται από την 

πραγματική εφαρμογή των φορολογικών νόμων και των τελικών φορολογικών εσόδων. 

 

Συνέπειες της φοροδιαφυγής 

 

Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τον Τάτσο, τόσο για τους πολίτες 

ενός κράτους, όσο και για την λειτουργία της οικονομίας και την άσκηση της 

οικονομικής πολιτικής είναι μόνο αρνητικές.8 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

φοροδιαφυγή δημιουργεί προβλήματα στην κατανομή και στη διανομή των 

παραγωγικών πόρων βραχυχρόνια και μακροχρόνια.  

Πιο συγκεκριμένα, η Βασαρδάνη στο οικονομικό τεύχος της Τράπεζας της 

Ελλάδος (Ιούνιος 2011) αναφέρει ότι η φοροδιαφυγή επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα 

των πολιτών και αυτό έχει σαν συνέπεια και την ίδια την οικονομία, τις αποφάσεις 

σχετικά με την προσφορά και ζήτηση εργασίας, τις τιμές, το ύψος και το ρυθμό 

αύξησης των εισαγωγών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την 

κατανομή του εισοδήματος μεταξύ κατανάλωσης και αποταμίευσης. Επιπρόσθετα, η 

φοροδιαφυγή περιορίζει την αναδιανεμητική λειτουργία της φορολογίας από τα 

υψηλότερα προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, επιβαρύνει με νέα φορολογικά βάρη τους 

νομοταγείς φορολογούμενους, καθώς δεν βοηθάει στην ίση μεταχείριση ατόμων με 

παρόμοιο εισόδημα. Τέλος, αφαιρεί εκείνους τους κρατικούς πόρους που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, 

περιορίζει τη δυνατότητα δημοσίων επενδύσεων, αλλά οδηγεί και στη χαμηλότερη 

                                                           
7 Βασαρδάνη M. (Ιούνιος 2011), Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Μια Γενική Επισκόπηση, Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 

35, Τράπεζα της Ελλάδος. 
8 Tάτσος, Ν. κ.α. (2001), Η Παραοικονομία και η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
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ποιότητα και ποσότητα παρεχόμενων δημοσίων αγαθών και δυσκολίες στην εφαρμογή 

του κοινωνικού κράτους.9 

 

Μέθοδοι φοροδιαφυγής 

 

Η φοροδιαφυγή διαφέρει από χώρα σε χώρα και η έκτασή της εξαρτάται από 

τη δομή της οικονομίας της κάθε χώρας, τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων και 

των φορολογικών υπηρεσιών, αλλά γενικότερα την αποτελεσματικότητα του 

φορολογικού πλαισίου και του φορολογικού μηχανισμού. 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα σύμφωνα με το Τάτσο εντοπίζεται: α) στα φυσικά 

πρόσωπα και συγκεκριμένα στους μισθούς και τις συντάξεις, στο εισόδημα από 

ενοίκια, στο εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και στο εισόδημα από 

εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, β) στα νομικά πρόσωπα, γ) στον 

κατασκευαστικό κλάδο, δ) στον ΦΠΑ, ε) στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, στ) στις 

κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, ζ) στους δασμούς και τα τέλη εισαγόμενων, 

η) στον ΕΦΚ, θ) τα κέντρα διασκέδασης, ι) στις τουριστικές επιχειρήσεις, κ) στον 

κλάδο της υγείας.10 

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φοροδιαφυγή εμφανίζεται, είτε με την 

απόκρυψη εισοδήματος με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερου φόρου, είτε 

εμφανίζοντας αυξημένες ή πλαστές δαπάνες για να επωφεληθεί από εκπτώσεις φόρου, 

δηλαδή με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ακόμα, σε περίπτωση 

δραστηριοποίησης σε διεθνές επίπεδο, το φαινόμενο της φοροδιαφυγής αναπτύσσεται 

με την επιλογή δημιουργίας αφανών εταιρειών, καθώς και offshore εταιρειών σε κράτη 

με χαμηλή ή και μηδενική φορολογία. 

Η διαφθορά είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο που συναντάται σε 

όλες τις μορφές πολιτικών συστημάτων και έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και 

κοινωνικές επιδράσεις. Γενικά, η διαφθορά ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες, 

δημιουργεί προβλήματα στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στη συνοχή της κοινωνίας 

και των ανθρώπινων σχέσεων.  

Η διαφθορά, κατά τον Λάζο παρουσιάζεται στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα 

και στο διεθνές περιβάλλον. Παρά την ευρεία επέκταση της διαφθοράς στις σύγχρονες 

                                                           
9 Βασαρδάνη M. (Ιούνιος 2011), Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Μια Γενική Επισκόπηση, Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 

35, Τράπεζα της Ελλάδος. 
10 Tάτσος, Ν. κ.α. (2001), Η Παραοικονομία και η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
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κοινωνίες, είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το 

φαινόμενο της διαφθοράς. Οι συνηθέστερες κατηγορίες που έχουν σχηματιστεί και 

εμφανίζονται συχνότερα στις  επικρατέστερες κατηγοριοποιήσεις ορισμών της 

διαφθοράς είναι: δημόσιο συμφέρον, δημόσιο αξίωμα, αγορά, νόμος και κοινή 

γνώμη.11 Η πλειονότητα των ορισμών της διαφθοράς συνδέει τη διαφθορά αρχικώς με 

τη χρήση της δημόσιας θέσης, έπειτα με την έννοια της ανταλλαγής και ακολούθως με 

την έννοια του δημόσιου συμφέροντος.12  

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Διαφθορά 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς διακρίνονται σε 

πολιτικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς και οικονομικούς και είναι: 

• Στις αναπτυγμένες χώρες σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες μεταξύ 

κράτους και πολίτη υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά 

στοιχεία και άρα η οικονομία είναι πιο αποδοτική. 

• Το μέγεθος του κράτους. Στις αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με τις 

αναπτυσσόμενες, στην καθημερινή ζωή του πολίτη, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός ελέγχων από το κράτος. 

• Σημαντική αιτία για την άνθηση του φαινομένου, αποτελεί η 

πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος. Η ύπαρξη πολλών 

φορολογικών νομοθετημάτων και η συνεχής αναθεώρηση τους βοηθάει 

στη δημιουργία παρερμηνειών της φορολογικής νομοθεσίας. 

• Ενισχυτικός παράγοντας για την άνθηση του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής αποτελεί και η έλλειψη τεχνολογικής - οργανωτικής 

υποδομής της Φορολογικής Διοίκησης. 

• Η απουσία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης οδηγεί σε  αύξηση της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας. 

•  Ο τρόπος πρόσληψης, το επίπεδο αμοιβών στο δημόσιο τομέα 

επηρεάζουν την έκταση διαφθοράς. 

• Η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών στο 

δημόσιο τομέα για τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς. Η 

                                                           
11 Λάζος, Γ. (2005), Διαφθορά και Αντιδιαφθορά, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα  
12 Heidenheimer, A.J. and Johnston, M. (2009), Political Corruption: Concepts and Contexts, Transaction Publishers. 

New Brunswick, New Jersey 
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αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου είναι συνάρτηση 

παραγόντων, όπως η πολιτική ανεξαρτησία, οι πόροι που διαθέτει το 

κράτος. 

• Το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε περίπτωση αποκάλυψης 

διαφθοράς, αλλά και η αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης τους από τις 

δικαστικές αρχές, ώστε οι διαδικασίες να μην είναι χρονοβόρες. 

• Ο συγκεντρωτικός ή αποκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος 

διοίκησης. Η αύξηση του βαθμού αποκέντρωσης βοηθά στην μείωση 

της διαφθοράς. 

 

Συνέπειες της Διαφθοράς 

 

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που ασκεί επίδραση σε όλα τα επίπεδα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, επηρεάζει το πολιτικό σύστημα μιας χώρας, αλλά και την 

ίδια της την οικονομία. Ορισμένες συνέπειες της διαφθοράς είναι: 

▪ Στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, η διαφθορά υπονομεύει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, τους θεσμούς, τη 

δικαιοσύνη, τις αξίες και τις αρχές ενός κοινωνικού κράτους δικαίου, 

της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, του σεβασμού της αξίας του 

ανθρώπου. 

▪ Στο οικονομικό επίπεδο, εξαιτίας της διαφθοράς επηρεάζεται αρνητικά 

η οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η προσπάθεια δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, καθώς και οι επενδύσεις. Υπάρχει άνιση κατανομή των 

πόρων της οικονομίας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις δημόσιες 

δαπάνες. Επίσης, επιδεινώνεται η διανομή του εισοδήματος, αλλά και η 

άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών, εξαιτίας της φοροδιαφυγής 

από μιας μερίδας της κοινωνίας.   

 

 

 

 

 

 



12 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 

 

3.1 Βασικές Έννοιες - Ορισμοί 
 

 

Ο φόρος αποτελεί μια κοινωνικά αναγκαστική – δίκαιη εισφορά που καταβάλλεται από 

τους πολίτες, χωρίς ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να 

αντιμετωπίσει τις δημόσιες δαπάνες. Ο φόρος είναι μια έννοια πολυσύνθετη που 

ενδιαφέρει την πολιτική, την οικονομική, τη δημοσιονομική και την νομική θεωρία. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Γάλλου οικονομολόγου Gaston Jeze, ο φόρος 

αποτελεί αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από τον πολίτη, χωρίς ειδική 

αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για να αντιμετωπίσει τις δημόσιες δαπάνες.13  

Αναλυτικότερα φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά που καταβάλλουν οι 

ιδιώτες, χωρίς κάποια αντιπαροχή, την οποία εισπράττει το κράτος για την 

αντιμετώπιση των δημόσιων αναγκών του. Τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας του 

φόρου είναι, το ότι οι φόροι αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης των πόρων από 

τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος και ότι είναι μονομερές μέσο, δηλαδή χωρίς αντίστοιχη 

αντιπαροχή των δημόσιων φορέων προς τον ιδιωτικό.14 

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

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

διαχρονικού φορολογικού δικαίου.15 

Ως φορολογική βάση καλείται το μέγεθος με το οποίο υπολογίζεται η 

φορολογική υποχρέωση, δηλαδή το ποσό φόρου που πρέπει να καταβάλλει ο 

φορολογούμενος. Σήμερα, ως φορολογική βάση χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορα 

οικονομικά χαρακτηριστικά του φορολογούμενου και ιδιαίτερα το εισόδημα, η 

περιουσία και η δαπάνη, ειδικότερα μάλιστα η καταναλωτική δαπάνη.16 

                                                           
13 Γκίνογλου Δ. (2014), Φορολογική Λογιστική Ι 
14 Βελέτζας Γ. (2004), Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο  
15 Αναστόπουλος Ι. και Φορτσάκης Θ. (2003), Φορολογικό Δίκαιο 
16 Γεωργακόπουλος Θ. και Πάσχου Π. (2003), Εισαγωγή στη φορολογία 
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Φορολογικός συντελεστής ονομάζεται το ποσό φόρου που αντιστοιχεί στη κάθε 

μονάδα φορολογικής βάσης. Οι φόροι ανάλογα με το φορολογικό συντελεστή μπορούν 

να διακριθούν σε αναλογικούς, προοδευτικούς και αντίστροφα προοδευτικούς. 

Υποκείμενα του φόρου είναι ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική 

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

προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, δηλαδή το παγκόσμιο εισόδημά του που 

αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούμενος που  

είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει 

στην Ελλάδα. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην 

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

Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογητέο έτος.17 

 

 

3.2 Ταξινόμηση φόρων κατά ΟΟΣΑ 
 

 

Η ταξινόμηση των φόρων κατά των ΟΟΣΑ18, ορίσθηκε διεθνώς, κωδικοποιήθηκε και 

προσδιορίζει τη βάση στην οποία ο φόρος επιβάλλεται. 

Αναλυτικά έχουμε: 

➢ Φόροι στο εισόδημα, στα κέρδη και στα κεφαλαιακά κέρδη (κωδικός 

1000) 

➢ Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κωδικός 2000) 

➢ Φόροι στους εργοδότες βασισμένοι στη μισθοδοσία και στο 

ανθρώπινο δυναμικό (κωδικός 3000) 

➢ Φόροι Περιουσίας (κωδικός 4000) 

• Έκτακτοι φόροι στην ακίνητη περιουσία (κωδικός 4100) 

• Έκτακτοι φόροι στη καθαρή περιουσία (κωδικός 4200) 

• Φόροι περιουσίας, κληρονομιών και δωρεών (κωδικός 4300) 

• Φόροι σε χρηματοοικονομικές και κεφαλαιακές συναλλαγές 

(κωδικός 4400) 

                                                           
17 Ν 4172/2013 αρ. 3 
18 OECD (1996), Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment, Definition of Taxes 
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➢ Φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες (κωδικός 5000) 

o Φόροι στην παραγωγή, πώληση, μεταφορά, ενοικίαση και  

o παράδοση αγαθών και προσφοράς (κωδικός 5100) 

o Φόροι επί της χρήσης των αγαθών ή για την άδεια να 

χρησιμοποιήσει προϊόντα ή να εκτελέσει τις δραστηριότητες 

(κωδικός 5200) 

➢ Άλλοι φόροι (κωδικός 6000) 

▪ Καταβάλλεται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις (κωδικός 

6100) 

▪ Καταβάλλεται από άλλους εκτός από τις επιχειρήσεις ή από 

αδιευκρίνιστες (κωδικός 6200) 

 

 

3.3 Διάκριση των Φόρων 
 

 Οι απαιτήσεις της εποχής, η φορολόγηση των επιχειρήσεων και των πολιτών ενός 

κράτους, καθώς και η πολυπλοκότητα των φορολογικών συστημάτων, επιβάλλουν τη 

συστηματική κατάταξη των φόρων σε κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια. 

Πιο συγκεκριμένα, οι διάφοροι φόροι που επιβάλλονται μπορούν να διακριθούν 

α) ως προς τη φορολογική βάση, β) ως προς τη μέθοδο προσδιορισμού της 

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

του φορολογικού συντελεστή.19 

 

Διάκριση των φόρων ως προς τη Φορολογική Βάση 

 

Πραγματικοί και προσωπικοί φόροι 

Η διάκριση των φόρων γίνεται με κριτήριο το κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη για 

τον καθαρισμό της φορολογικής βάσης20 αποκλειστικά το οικονομικό στοιχείο ή 

λαμβάνεται υπόψη και η προσωπική κατάσταση του φορολογούμενου. Οπότε έχουμε 

τους πραγματικούς και τους προσωπικούς. 

                                                           
19  Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό Δίκαιο 
20  Θεοχαρόπουλος Λ. (1981), Φορολογικόν Δίκαιον, Γενικόν, Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό Δίκαιο,                                     

    Βελέτζας Γ. (2004), Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο 
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Ο πραγματικός ή προσωπικός χαρακτήρας του φόρου συνδέεται με τον κανόνα 

της φορολογικής δικαιοσύνης και λαμβάνει υπόψη του τη φοροδοτική ικανότητα και 

τη προσωπική κατάσταση του φορολογούμενου.21  

Έτσι πραγματικοί φόροι θεωρούνται αυτοί που επιβάλλονται στο 

φορολογούμενο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική του κατάσταση, καθώς και 

η οικονομική του δυνατότητα και άλλα προσωπικά του στοιχεία, παράδειγμα τέτοιων 

φόρων είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αντίθετα, 

προσωπικοί φόροι θεωρούνται αυτοί που για τον υπολογισμό τους λαμβάνονται 

στοιχεία της προσωπικής κατάστασης του φορολογούμενου, όπως οικογενειακή 

κατάσταση, η ανάγκη για δαπάνες περίθαλψης, τέτοιοι φόροι είναι ο φόρος 

κληρονομιάς, ο φόρος φυσικών προσώπων και φόρος δωρεάς.22      

 

Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι 

Ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των φόρων είναι 

οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι. Άμεσοι φόροι είναι οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται στο 

εισόδημα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), δηλαδή η επιβάρυνση του προσώπου που είναι 

κατά νόμο υπόχρεο για την πληρωμή του φόρου, αλλά και στην περιουσία, δηλαδή ο 

φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών. Έμμεσοι φόροι χαρακτηρίζονται 

αυτοί που επιβάλλονται στην εγχώρια κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 

στις εισαγωγές, δηλαδή Φ.Π.Α., τέλη χαρτοσήμου, δασμοί. 

 

Διάκριση των Φόρων ως προς τη Μέθοδο Προσδιορισμού της Φορολογητέας 

Ύλης  

Ως προς τη μέθοδο προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης23, οι φόροι 

διακρίνονται σε φόρο εισοδήματος, σε φόρους περιουσίας και σε φόρους 

κατανάλωσης. 

➢ Οι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του 

φορολογούμενου προσώπου, σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

συναθροίζοντας τα εισοδήματα όλων των πηγών του. Αυτό μπορεί να είναι είτε 

                                                           
21  Γκίνογλου Δ. (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ 
22  Θεοχαρόπουλος Λ. (1981), Φορολογικόν Δίκαιον, Γενικόν, Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό Δίκαιο 
23 Θεοχαρόπουλος Λ. (1975), Δημόσια Οικονομική, Α΄ τόμος,  Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό         

    Δίκαιο 
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κάποιο φυσικό, είτε κάποιο νομικό πρόσωπο, δηλαδή εμπορικές επιχειρήσεις, 

ελεύθερα επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες. 

➢ Οι φόροι περιουσίας υπολογίζονται στην καθαρή αξία της περιουσίας και 

επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία. 

➢ Οι φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται στη δαπάνη των καταναλωτών για την 

απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

Διάκριση των Φόρων ως προς τη Μέθοδο Υπολογισμού τους 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φόροι επί της αξίας και ειδικευμένοι φόροι24. 

Οι φόροι επί της αξίας είναι εκείνοι που επιβάλλονται επί της αξίας του αντικειμένου 

της φορολογίας αποτιμούμενου σε χρηματικές μονάδες, για παράδειγμα οι φόροι 

κληρονομιών, δωρεών, ο ΦΠΑ. Οι ειδικευμένοι φόροι είναι εκείνοι των οποίων η βάση 

προσδιορίζεται ποσοτικά, για παράδειγμα του οινοπνεύματος.  

 

Διάκριση των Φόρων ως προς τους Προβλεπόμενους Συντελεστές 

Αναλόγως των προβλεπόμενων συντελεστών οι φόροι διακρίνονται σε 

αναλογικούς και προοδευτικούς25. Όταν ένας φόρος καλείται αναλογικός, σημαίνει πως 

ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογητέας ύλης, ο μέσος φορολογικός συντελεστής 

παραμένει σταθερός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ΦΠΑ και ο φόρος 

εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων. Αντίθετα, προοδευτικοί 

είναι οι φόροι των οποίων οι συντελεστές μεταβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος της 

φορολογητέας ύλης. Για παράδειγμα η φορολογία φυσικών προσώπων, οι φόροι 

κληρονομιών, γονικών παροχών. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Θεοχαρόπουλος Λ. (1975), Δημόσια Οικονομική, Α΄ τόμος,  Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό         

    Δίκαιο 
25 Θεοχαρόπουλος Λ. (1975), Δημόσια Οικονομική, Α΄ τόμος,  Φινοκαλιώτης Κ. (2014), Φορολογικό         

    Δίκαιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

4.1 Εισαγωγικά  
 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά  την 

ολοκλήρωση της νομισματικής και 

οικονομικής ένωσης και την ύπαρξη 

της ενιαίας αγοράς, προσπάθησε να 

επεκταθεί σε στόχους που αφορούν τη φορολογία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, για 

παράδειγμα την αποφυγή της διπλής φορολογίας στους πολίτες της κοινότητας και 

στην αποφυγή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, η Φορολογική Πολιτική αποτελεί 

εσωτερική υπόθεση των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές στη συνολική επιβάρυνση όχι μόνο μεταξύ των παλαιών, αλλά και των νέων 

κρατών-μελών.  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε δύο διαφορετικά φορολογικά 

συστήματα  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Κύπρου και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν να φύγει 

η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η ψήφος δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στη 

φορολογική πολιτική της χώρας και προς το παρόν παραμένει μέλος της Ε.Ε.. Με τη 

μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των κυριότερων 

χαρακτηριστικών των φορολογικών συστημάτων αυτών των χωρών. 

 

 

4.2 Το Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου 
 

 

Γενικά Στοιχεία Κύπρου 
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Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 

ανεξάρτητη νησιωτική χώρα της 

ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος είναι 

το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου 

και τα ελληνικά, τα τουρκικά και τα 

αγγλικά είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες 

γλώσσες. Έχει πληθυσμό περίπου 840.000 κατοίκους, με περίπου 78% 

Ελληνοκύπριους, με 18% Τουρκοκύπριους και το υπόλοιπο 4% άλλες μειονότητες.  

Η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. από την 1η Μαΐου 2004 και το νόμισμα 

που χρησιμοποιείται στην Κύπρο είναι το ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2008. Στην 

Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για το 2016-2017, που μετρά 

την ευκολία του επιχειρείν ανά την υφήλιο, η Κύπρος έχασε 18 θέσεις και βρέθηκε 

στην 83η  θέση μεταξύ 138 χωρών, από τη θέση 65 τον προηγούμενο χρόνο. Επίσης, 

στον ετήσιο οδηγό Doing Business (2017) της Παγκόσμιας Τράπεζας βρέθηκε στην 

53η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες, αναφορικά με τις ευκολίες που παρέχει στη 

δημιουργία επιχειρήσεων και επενδύσεων. Η οικονομία κυριαρχείται από τις 

υπηρεσίες, με τον τουρισμό να κατέχει σημαντική θέση. 

Διάγραμμα 1: Η θέση κατάταξης της Κύπρου και άλλων συγκρίσιμων οικονομιών για την ευκολία 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 

 

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, αλλά και η δομή του ξεχωρίζει από 

διάφορες σκοπιές. Το πιο σημαντικό είναι η ελκυστική φορολογία στις επιχειρήσεις 
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και ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ, στο οποίο συντελεί στο να αναπτυχθούν διεθνείς 

δραστηριότητες, αλλά και αυτό που ξεχωρίζει είναι ο μεγάλος αριθμός offshore  

εταιριών. 

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η οικονομία της Κύπρου δέχθηκε μεγάλο πλήγμα 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, επηρεάζοντας το χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας, 

αλλά και της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα. 

 

Offshore Εταιρείες στην Κύπρο 

Ως γνωστόν με τον όρο υπεράκτιες ή offshore εταιρίες αναφερόμαστε σε 

εταιρείες, δηλαδή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες ουσιαστικά 

δραστηριοποιούνται και χρηματοδοτούνται από πηγές που εδρεύουν εκτός της χώρας 

που αποτελεί την καταστατική τους έδρα και απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκής 

φορολογικής μεταχείρισης.26 

Η λειτουργία των offshore εταιριών παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην παγκόσμια 

οικονομία και αυτό γιατί αποτελούν βασικό κανάλι μεταφοράς κεφαλαίων και κερδών. 

Η Κύπρος από το 1976 και μετά άρχισε να διαμορφώνει έναν ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς με φορολογικούς συντελεστές ιδιαίτερα χαμηλούς σε σύγκριση με τα διεθνή 

πρότυπα. Το διάστημα μεταξύ 1976 και 2001 είχαν συσταθεί πάνω από 47.000 

υπεράκτιες εταιρίες27, ωστόσο η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 ανάγκασε την 

αναδιάρθρωση του φορολογικού καθεστώτος, αλλά και την εφαρμογή της 

«ανταλλαγής πληροφοριών» μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων των κρατών-μελών. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 όλες οι Κυπριακές εταιρίες θεωρούνται εγχώριες 

εταιρίες. Με την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ οι εταιρίες δεν είναι πλέον Offshore, αλλά 

υπάγονται κανονικά στην Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία και τα μητρώα τους 

καταχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα VIES. Το γεγονός αυτό, αφενός δίνει τη 

δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να κάνει διασταύρωση στοιχείων, αφετέρου 

δίνει έμμεσα τη δυνατότητα αναγνώριση των τιμολογίων των εταιριών σε άλλα κράτη 

μέλη, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Με τις υπάρχουσες 

συνθήκες η συναλλαγή με μία εταιρία στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον 

ίδιο τρόπο όπως με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φορολογικός 

συντελεστής, 12,5% πάνω στα καθαρά κέρδη της εταιρίας, είναι ο ίδιος για όλες τις 

                                                           
26 Δούβης, Π. (2008), “Offshore” δραστηριότητες, Αθήνα 
27 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES «2001 REGULAR REPORT ON CYPRUS 

PROGRESS TO WARDS ACCESSION» 
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εταιρίες χωρίς οποιαδήποτε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση εταιριών. 'Όλες οι 

Κυπριακές εταιρίες, είτε αυτές ανήκουν σε κάτοικους Κύπρου είτε όχι, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα να δραστηριοποιούνται και εντός Κύπρου. 

Επίσης, τα  οφέλη για την οικονομία της Κύπρου από την παρουσία των 

υπεράκτιων εταιριών είναι πολύ σημαντική. Ο λόγος επιλογής της Κύπρου είναι η 

πολιτική σταθερότητα, η ύπαρξη ιδιαίτερα ευνοϊκού εταιρικού νομοθετικού πλαισίου, 

ο οργανωμένος χρηματοπιστωτικός τομέας, η μειωμένη γραφειοκρατία στις δημόσιες 

υπηρεσίες, η ύπαρξη διακρατικών συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής 

φορολόγησης και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα παραρτήματα των υπεράκτιων εταιριών που 

διευθύνονται και ελέγχονται από το εξωτερικό εξαιρούνται πλήρως από την καταβολή 

του εταιρικού φόρου ή του φόρου εισοδήματος. Τα μερίσματα στου μετόχους μη 

κατοίκους Κύπρου εξαιρούνται φορολογίας. Δεν επιβάλλεται φόρος επί 

κεφαλαιουχικών κερδών για διαθέσεις περιουσίας στο εξωτερικό ή μεταβίβαση 

μετοχών υπεράκτιας εταιρίας. 

 

Διάκριση Φόρων της Κύπρου 

 

Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Κάθε άτομο που είναι κάτοικος της Κύπρου με βάση τον περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Τροποποιητικό Νόμο (Αρ.118(Ι)/2002) επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα 

που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας.  Οι 

φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία στα συνολικά τους 

εισοδήματά τους. Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι άτομα τα οποία διαμένουν στην 

Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 183 

ημέρες στο φορολογικό έτος. Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου που έχουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Κύπρο μπορούν για οποιοδήποτε φορολογικό έτος να επιλέξουν να 

φορολογηθούν όπως οι κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό του φόρου προκύπτει ανάλογα με 

τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές28.  

 

                                                           
28 Ernst and Young (2016), Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 
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Πίνακας 1: Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων στην Κύπρο 

Φορολογητέο Εισόδημα για το 

2017 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

Συσσωρευμένος 

Φόρος 

€ % € 

0 – 19.500 0 0 

19.501 – 28.000 20 1.700 

28.001 – 36.000 25 3.775 

36.001 – 60.000 30 10.885 

Άνω των 60.000 35  

 

Τα εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, κέρδη από επιχείρηση, εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, μερίσματα και 

τόκους, συντάξεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ποσά ή αντιπαροχή για φήμη 

και πελατεία.  

Ορισμένα είδη εισοδήματος απαλλάσσονται από τη φορολογία, όταν 

πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τέτοια είδη εισοδήματος29 είναι: 

1) Μερίσματα 

2) Τόκοι (εκτός από τόκους που αποκτούνται από συνήθη διεξαγωγή 

επιχείρησης ή συνδέονται στενά με αυτή) 

3) Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για 

συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι 

κάτοικος στην Κύπρο 

4) Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού 

5) Κέρδος από διάθεση τίτλων 

6) Ποσά που λαμβάνονται εφάπαξ κατά την αφυπηρέτηση 

7) Ποσά που λαμβάνουν άτομα τα οποία πηγάζουν από ασφαλιστικά 

συμβόλαια ζωής και εγκεκριμένα ταμεία πρόνοιας 

8) 20% της αμοιβής μέχρι ανώτατο ποσό €8.550 ανά έτος, από εργοδότη 

στην Κύπρο το οποίο ήταν κάτοικος εξωτερικού πριν την έναρξη της 

εργοδοσίας. Η απαλλαγή ισχύει για περίοδο τριών ετών αρχίζοντας από 

                                                           
29   Ernst and Young (2016), Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 
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την 1 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η 

εργοδοσία 

9) 50% της αμοιβής από οποιοδήποτε εργοδότη στην Κύπρο από άτομο το 

οποίο ήταν κάτοικος εξωτερικού πριν την έναρξη της εργοδοσίας. Η 

απαλλαγή ισχύει για περίοδο δέκα ετών αρχίζοντας από την 1 

Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η 

εργοδοσία και η ετήσια αμοιβή δεν υπερβαίνει τις €100.000. 

 

Εταιρικός Φόρος 

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο και 

τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Οι εταιρίες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου 

φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδημα τους που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές 

στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι εταιρίες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία 

στην Κύπρο φορολογούνται μόνο για το εγχώριο εισόδημά τους. Από το 2008 μέχρι το 

2012 οι εταιρίες πλήρωναν φόρο με συντελεστή 10% και από το 2013 οι εταιρίες 

πληρώνουν φόρο με συντελεστή 12,5%30. 

Όσον αφορά τις Ναυτιλιακές εταιρίες, η Νομοθεσία Εμπορικής Ναυτιλίας 

απαλλάσσει από όλους τους άμεσους φόρους. Επιβάλλει φορολογία με βάση την 

χωρητικότητα, για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές κοινοτικών πλοίων, καθώς 

και ξένων πλοίων, υπό όρους. Η νομοθεσία προνοεί για την ένταξη μη-κοινοτικών 

πλοίων στο καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας υπό την προϋπόθεση ότι 

τουλάχιστον το 60% του στόλου αποτελείται από κοινοτικά πλοία. Οι μισθοί των 

αξιωματικών και του πληρώματος που επανδρώνουν Κυπριακά πλοία εξαιρούνται της 

φορολογίας. 

 

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 

Η έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται σε εισοδήματα που λαμβάνονται από 

πρόσωπα που είναι κάτοικοι Κύπρου. Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την 

καταβολή αμυντικής εισφοράς. Τα εισοδήματα που υποβάλλονται σε έκτακτη 

αμυντική εισφορά είναι τα μερίσματα, οι τόκοι και τα ενοίκια, εκτός στην περίπτωση 

οργανισμών δημοσίου δικαίου, όπου ολόκληρο το φορολογητέο εισόδημα υπάγεται σε 

                                                           
30 Ernst and Young (2016), Worldwide Corporate Tax Guide 
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έκτακτη αμυντική εισφορά. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους συντελεστές έκτακτης 

αμυντικής εισφοράς. 

 

Πίνακας 2: Συντελεστές Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς 

 Φυσικά Πρόσωπα 

% 

Άλλα πρόσωπα 

% 

Τόκοι (εξαιρούνται τόκοι που προκύπτουν από 

την συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας/προσώπου) 

30 30 

Μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρεία 

κάτοικο Κύπρου 
17 - 

Μερίσματα που λογίζονται ότι λαμβάνονται 

από εταιρεία κάτοικο Κύπρου 
17 17 

Μερίσματα που εισπράττονται από το 

εξωτερικό 
17 1731 

Τόκοι από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και 

χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

3 30 

Τόκοι που αποκτούν τα ταμεία προνοίας ή το 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
- 3 

Ενοίκια (μετά την αφαίρεση 25% έναντι 

πραγματικών εξόδων32 
3 3 

 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 

O φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 20% πάνω σε κέρδη από διάθεση ακίνητης 

ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο συμπεριλαμβαvoμέvωv και κερδών από 

διάθεση μετοχών εταιριών οι οποίες έχουν τέτοια ιδιοκτησία. Επίσης από τις 17 

Δεκεμβρίου 2015 ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών επιβάλλεται σε κέρδη από τη 

                                                           
31 Σε περίπτωση κατά την οποία τα μερίσματα εισπράττονται από εταιρεία κάτοικο εξωτερικού, τότε τα μερίσματα 

αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία 

που καταβάλλει το μέρισμα: • επιδίδεται περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες (άμεσα ή έμμεσα) οι οποίες 

απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση, και • η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της εταιρείας 

που καταβάλλει το μέρισμα είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που λαμβάνει 

το μέρισμα στην Κύπρο 

32 Εταιρείες, συνεταιρισμοί, το κράτος και τοπικές αρχές έχουν υποχρέωση να παρακρατούν έκτακτη αμυντική 

εισφορά σε ενοίκια καταβλητέα. 
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διάθεση μετοχών εταιρειών που κατέχουν έμμεσα ακίνητη ιδιοκτησία στη Κύπρο και 

τουλάχιστον το 50% της αγοραίας αξίας των μετοχών αυτών προέρχεται από την 

αγοραία αξία της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών, μόνο το μέρος 

του κέρδους που σχετίζεται με ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Κύπρο υπόκειται 

σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. 

Διάθεση για τους σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών κερδών περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα, ανταλλαγή, μίσθωση, δωρεά, εγκατάλειψη δικαιωμάτων χρήσεων, 

παραχώρηση δικαιώματος αγοράς, και οποιοδήποτε ποσό εισπράχθηκε αναφορικά με 

την ακύρωση συμφωνίας διάθεσης ακινήτου. 

Κατά τον υπολογισμό του κέρδους αφαιρείται από το προϊόν πώλησης η αξία 

της ακίνητης περιουσίας κατά την 1η Ιανουαρίου, το κόστος προσθηκών μετά την 1η 

Ιανουαρίου 1980 ή την ημερομηνία απόκτησης, οποιαδήποτε δαπάνη που έγινε για την 

κτήση του κέρδους καθώς και η αναπροσαρμογή της αξίας λόγω πληθωρισμού. Από 

το κέρδος αφαιρούνται επίσης έξοδα που σχετίζονται με την αγορά και πώληση της 

περιουσίας, υπό προϋποθέσεις. 

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ο ΦΠΑ αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων του κράτους. 

Επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται 

στην Κύπρο, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων από άλλα κράτη-μέλη και 

στις εισαγωγές αγαθών. 

Φόρος εισροών που αναλογεί στις παραδόσεις που πραγματοποιούνται εκτός 

Κύπρου οι οποίες θα ήταν φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στην Κύπρο, εκπίπτει. 

Επιπρόσθετα, φόρος εισροών που αναλογεί στις ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες μπορεί να διεκδικηθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 

παρέχονται σε πρόσωπα που ανήκουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Οι φορολογικοί συντελεστές 33είναι: 

• Μηδενικός συντελεστής (0%) 

• Μειωμένος συντελεστής (5%) 

• Μειωμένος συντελεστής (9%) 

• Κανονικός συντελεστής (19%) 

                                                           
33   Ernst and Young (2016), Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 
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Με μηδενικό συντελεστή (0%) είναι τα ακόλουθα: 

➢ Οι μισθώσεις και επιδιορθώσεις πλοίων και αεροπλάνων, υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών των πλοίων. 

➢ Οι παραδόσεις αγαθών που τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς. 

➢ Η παράδοση αγαθών, εφόσον ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά έχουν εξαχθεί 

ή έχουν αποκτηθεί από εγγεγραμμένο πρόσωπο σε άλλο κράτος-μέλος. 

➢ Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λαχεία, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, αθλητισμός. 

 

Με μειωμένο συντελεστή (5%) φορολογούνται τα ακόλουθα: 

➢ Παραδόσεις τροφίμων, όλα τα τρόφιμα για κατανάλωση από 

ανθρώπους εκτός από οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, κρασί και 

αναψυκτικά 

➢ Παραδόσεις παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή 

ποτών (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιών 

και αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά. 

➢ Παραδόσεις φαρμάκων και εμβολίων για ιατρική και κτηνιατρική 

χρήση. 

➢ Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή τροφίμων. 

➢ Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. 

➢ Δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωμα χρήσης 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

➢ Υπηρεσίες κομμωτικής. 

➢ Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των τριών ετών 

μετά την πρώτη εγκατάσταση. 

➢ Δραστηριότητες επισιτισμού από σχολικές καντίνες. 

➢ Αγορά ή ανέγερση κατοικίας. 

 

Με μειωμένο συντελεστή (9%) φορολογούνται τα ακόλουθα: 

➢ Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο 

εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί 

και με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία. 
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➢ Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (συμπεριλαμβανομένου της 

διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών). 

➢ Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους 

χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 

διακοπών. 

➢ Θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων 

αποσκευών τους. 

Με κανονικό συντελεστή (19%)  φορολογούνται όλες οι παραδόσεις αγαθών, 

παροχών υπηρεσιών και η εισαγωγή αγαθών. 

 

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

Μέχρι το φορολογικό έτος του 2016, ο ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας που 

βρίσκεται στην Κύπρο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ετήσιο φόρο ακίνητης 

ιδιοκτησίας ο οποίος επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας 

την 1η Iαvoυαρίoυ 1980, σύμφωνα με τους εν ισχύ συντελεστές που περιλαμβάνονται  

στον πιο κάτω πίνακα, και οι οποίοι ισχύουν ανά ιδιοκτήτη και όχι ανά ιδιοκτησία. Ο 

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας34 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

 

Πίνακας 3: Συντελεστές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 

Αξία Ιδιοκτησίας € Συντελεστής % Συσσωρευμένος Φόρος € 

Μέχρι 40.000 6 240 

40.001-120.000 8 880 

120.001-170.000 9 1.330 

170.001-300.000 11 2.760 

300.001-500.000 13 5.360 

500.001-800.000 15 9.860 

800.001-3.000.000 17 47.260 

Άνω των 3.000.000 19  

 

                                                           
34 Pwc (2017), Tax Facts & Figures – Cyprus 
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Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

Ο συντελεστής εισφοράς για κοινωνικές ασφαλίσεις ισχύει σε ένα ποσό 

αποδοχών ετησίως. Το μέγιστο ποσό αποδοχών που ισχύει τα τελευταία τρία χρόνια 

είναι €54.396. 

 

Πίνακας 4: Κοινωνικές Ασφαλίσεις35 

 Εργοδότη Εργοδοτούμενου Αυτοεργδοτούμενου 

 % % % 

Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 
7,8 7,8 14,6 

Ταμείο Πλεονάζοντος 

Προσωπικού 
1,2   

Ταμείο Βιομηχανικής 

Κατάρτισης 
0,5   

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. 2   

 

 

  

                                                           
35 Pwc (2017), Tax Facts & Figures – Cyprus 
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4.3 Το Φορολογικό Σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου 
 

 

Γενικά Στοιχεία Ηνωμένου Βασιλείου 

Το Ηνωμένο Βασίλειο36 είναι κράτος της 

βορειοδυτικής Ευρώπης, με έκταση 244.820 τ. 

χλμ.. Βορειοδυτικά συνορεύει με την Ιρλανδία 

και βρέχεται περιμετρικά από τη Βόρεια 

Θάλασσα, και έχει πληθυσμό περίπου 

65.648.000 κατοίκους. 

Αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς 

προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Έρευνες έχουν δείξει ότι το Λονδίνο είναι το 

καταλληλότερο μέρος στην Ευρώπη για την ίδρυση και την ανάπτυξη μίας εμπορικής 

επιχείρησης, καθώς χρειάζεται κατά μέσο όρο 13 ημέρες για τη δημιουργία μιας 

επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 32 

ημερών. Το 2010 το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε το τρίτο μεγαλύτερο όγκο άμεσων 

ξένων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά 

σταθερό, ενώ υπάρχει ευέλικτο εργατικό δυναμικό με δυνατότητα σύμβασης 

ορισμένου χρόνου και part-time απασχόλησης. 

Η βρετανική οικονομία ενισχύεται από το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας 

και τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου £ 250 

δισεκατομμύρια το 2007. Επιπλέον, η αεροδιαστημική βιομηχανία του Ηνωμένου 

Βασιλείου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εθνική αεροδιαστημική βιομηχανία, ενώ η 

φαρμακευτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εγχώρια οικονομία, και 

τέλος η χώρα έχει το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών φαρμακευτικών 

προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η χώρα παρουσίασε αύξηση 

εγχώριου ΑΕΠ της τάξεως του 2.2% το 2015 και 1.8 το 2016. Σύμφωνα δε, με την 

ετήσια έρευνα The Ease of Doing Business (2017) της Παγκόσμιας Τράπεζας 

κατατάσσεται στην 16η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο σχετικά με 

την ευκολία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. 

                                                           
36 https://www.taxexperts.gr 

https://www.taxexperts.gr/
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Διάγραμμα 2: Η θέση κατάταξης του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων συγκρίσιμων οικονομιών για την 

ευκολία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 

 

Διάκριση Φόρων Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Ο φόρος εισοδήματος37 καταβάλλεται στο κράτος ανάλογα με το φορολογητέο 

εισόδημα. Όσον αφορά στην ατομική φορολόγηση, το φορολογητέο εισόδημα 

περιλαμβάνει κέρδη από την απασχόληση, κέρδη από αυτοαπασχόληση, έσοδα λόγω 

συντάξεων (κράτους, εταιρείας και προσωπικές συντάξεις), εισοδήματα από μετοχές 

(μερίσματα), εισοδήματα από ενοίκια και εισοδήματα από καταπιστεύματα. 

 Φορολογικοί κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου είναι άτομα τα οποία διαμένουν 

στο Ηνωμένο Βασίλειο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό 

τους τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Να εργάζονται για τουλάχιστον 35 ώρες την 

εβδομάδα και στο σύνολο ενός έτους, πρέπει να εργάζονται περισσότερο από το 75% 

των εργάσιμων ημερών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον, σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα των non-Resident /non-

Domicile  κατοίκων. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν αγγλική υπηκοότητα και δεν 

διαμένουν μόνιμα στην Αγγλία (άνω των 183 ημερών), μπορούν να φορολογηθούν στη 

βάση των εμβασμάτων, δηλαδή μόνο για το ποσό που εισέρχεται και καταναλώνεται 

εντός του Ην. Βασιλείου. 

                                                           
37 EY (2017), Worldwide Personal Tax and Immigration Guide - UK 
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Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα είδη εισοδήματος τα οποία δεν είναι φορολογητέα. 

Αυτά περιλαμβάνουν ορισμένα οφέλη, τον Tax Credit (WTC) και τα κέρδη ομολόγων. 

Σχεδόν όλοι όσοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν ένα «προσωπικό 

επίδομα» κυρίως  για φορολογικούς σκοπούς, το οποίο αποτελεί το ποσό του 

φορολογητέου εισοδήματός που επιτρέπεται να κερδίζουν ή να λαμβάνουν κάθε χρόνο 

ως αφορολόγητο. Το φορολογικό έτος (2016 - 17), το βασικό αφορολόγητο ποσό είναι 

£11.000. Επίσης υπάρχει το «επίδομα για παντρεμένα ζευγάρια» που μπορεί να 

μειώσει τον ετήσιο φόρο από £314 έως £816,50. Το ποσό του φόρου προκύπτει 

ανάλογα με τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές.  

 

 

Εταιρικός Φόρος 

Η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για 

επενδύσεις, αφού το ευέλικτο πλαίσιο ευνοεί τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές και 

την ανταλλαγή των κεφαλαίων εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Αν και δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που 

στοχεύουν ειδικά στους ξένους επενδυτές, ωστόσο, αυτό που ακολουθεί είναι μια 

περιγραφή των διαφόρων φορολογικών κινήτρων που είναι γενικά διαθέσιμα στο 

πλαίσιο του φορολογικού συστήματος της χώρας. 

                                                           
38 Αυτό  το μέρισμα είναι ένα επίδομα το οποίο ανάλογα με το εισόδημα φορολογείται από το κράτος. 

Μέχρι τις πρώτες £5.000 φορολογείται με 0%, για μερίσματα που υπερβαίνουν το επίδομα 

ακολουθείται ο παρακάτω πίνακας  

Πίνακας 5: Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Η.Β. 

Φορολογητέο 

Εισόδημα για το 

2017 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

Συσσωρευμένος 

Φόρος 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

Μερισμάτων38 

£          %  £ % 

0 – 32.000          20 6.400 10 

32.001 – 150.000          40 47.200 - 53.600 32,5 

Άνω των 150.000          45  38,1 
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Για τις εμπορικές συναλλαγές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο εταιρικός 

φόρος είναι 20%. Ο συντελεστής θα μειωθεί στο 19% με ισχύ από το οικονομικό έτος 

το οποίο αρχίζει την 1η Απριλίου 2017 και από 1η Απριλίου 2020 θα μειωθεί στο 18%. 

Οι πετρελαϊκές εταιρίες έχουν συντελεστή 30% επί των κερδών, όμως ένα τα 

φορολογητέα κέρδη για μία λογιστική περίοδο είναι λιγότερα από £300.000. Από το 

2016 ισχύει ένας νέος φόρος εκτροπής των κερδών για τις πολυεθνικές εταιρείες με 

ετήσια έσοδα 250 εκατομμύρια λίρες ή περισσότερα με συντελεστή 25%39. 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Σχετικά με τα κεφαλαιακά κέρδη40, αν και τα κέρδη από την πώληση μετοχών 

που αποκτούν εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται γενικά σε φόρο 

εισοδήματος, μια εξαίρεση, λόγω συμμετοχής, μπορεί να εφαρμόζεται εάν πληρούνται 

κάποιες προϋποθέσεις.  

Γενικά τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση συμμετοχών υπάγονται σε φόρο 

εισοδήματος, εκτός και εάν έχει εφαρμογή η ‘‘εξαίρεση λόγω συμμετοχής’’, αν 

συντρέχουν τα ακόλουθα: 

• Η πωλήτρια εταιρία διατηρεί συμμετοχή (περίπου 10%) στην εταιρία 

της οποίας οι μετοχές μεταβιβάζονται και διακρατεί τη συμμετοχή για 

12 συνεχόμενους μήνες που αρχίζουν μέχρι 2 χρόνια από τη στιγμή της 

πώλησης. 

• Η πωλήτρια εταιρία είναι μια εταιρία με εμπορική δραστηριότητα η 

μέλος ενός ομίλου με εμπορική δραστηριότητα . Αυτή η προϋπόθεση 

πρέπει να εξακολουθεί να τηρείται και μετά την πώληση.  

• Η εταιρία η οποία πωλείται είναι μια εταιρία ή με εμπορική 

δραστηριότητα ή εταιρία συμμετοχών ή μητρική ομίλου με εμπορική 

δραστηριότητα ή μητρική υπό-ομίλου με εμπορική και είναι από την 

αρχή των τελευταίων 12 μηνών κατά τους οποίους πληρώθηκε η 

προϋπόθεση της « εξαίρεσης λόγω σημαντικής συμμετοχής». Αυτή η 

προϋπόθεση πρέπει να εξακολουθεί να τηρείται και μετά την πώληση.  

Τέλος, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών δεν επιβάλλεται στα κέρδη μετοχών μιας 

θυγατρικής, ωστόσο μια  εταιρία η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο φορολογείται 

                                                           
39 EY (2017), Worldwide Corporate Tax Guide - UK 
40 https://www.taxexperts.gr 

https://www.taxexperts.gr/
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με τον εταιρικό φόρο σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Από τις 6 

Απριλίου του 2015 ο φόρος στα κεφαλαιακά κέρδη είναι στο 20%. 

 

Λοιποί Φόροι 

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας41 αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές 

εσόδων του κράτους. Επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 

που πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις της 

 

Οι φορολογικοί συντελεστές είναι: 

▪ Ο κανονικός συντελεστής (20%) 

▪ Ο μειωμένος συντελεστής (5%) 

▪ Ο μηδενικός συντελεστής (0%) 

 

Ο κανονικός συντελεστής (20%) ισχύει για όλες τος φορολογητέες παραδόσεις 

οι οποίες δεν χρεώνονται με μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή και είναι οι περισσότερες 

υπηρεσίες και αγαθά. 

Με μειωμένο συντελεστή (5%) επιβαρύνονται τα ακόλουθα: 

▪ Επιχορήγηση που χρηματοδοτείται για την εγκατάσταση εξοπλισμού 

θέρμανσης ή σύνδεσης φυσικού αερίου 

▪ Ενέργεια σπιτιού 

▪ Εγκατάσταση υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας 

▪ Γυναικεία προϊόντα υγιεινής 

▪ Παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου 

▪ Ανακαινίσεις κατοικιών 

▪ Αντισυλληπτικά προϊόντα 

▪ Προϊόντα για τη διακοπή καπνίσματος 

▪ Τροχόσπιτα 

 

Με μηδενικό συντελεστή (0%) είναι τα ακόλουθα: 

▪ Τρόφιμα 

                                                           
41 Pwc (2016), Pocket Tax Guide - UK 
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▪ Υπηρεσίες αποχέτευσης και νερό 

▪ Βιβλία 

▪ Κατασκευή κτιρίων 

▪ Διεθνείς υπηρεσίες 

▪ Μεταφορές 

▪ Πλωτές κατοικίες 

▪ Φάρμακα 

▪ Φιλανθρωπικά ιδρύματα 

▪ Είδη ένδυσης και υπόδησης 

 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

Σε γενικές γραμμές, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από όλους όσοι 

εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις ένας εργαζόμενος 

απαλλάσσεται από τις εισφορές του για τις πρώτες 52 εβδομάδες. Για τους 

αυτοαπασχολούμενους εάν τα κέρδη είναι μεγαλύτερα από £5.965 πρέπει να 

πληρώνουν εβδομαδιαία £2.80, αλλιώς είναι μηδενική η συνεισφορά τους. 

Οι συντελεστής εισφοράς για κοινωνικές ασφαλίσεις είναι: 

 

Πίνακας 6: Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

Εβδομαδιαία Κέρδη  

£ 

Εργοδότη Εργοδοτούμενου 

 % % 

0-155  0 0 

156-827 12 13.8 

Άνω των 827 2 13.8 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 
 

 

5.1 Εισαγωγικά 
 

 

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα έχει την τάση να καθορίζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εσόδων του κράτους. Το φορολογικό σύστημα έχει περάσει από διάφορες 

περιόδους και από αρκετές αλλαγές.  Ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια η φορολογία και 

ειδικότερα ο φορολογικός συντελεστής που αφορά το εισόδημα ή την ακίνητη 

περιουσία έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα μειώνονται με τον χρόνο, αν και 

αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ υποδηλώνοντας την αδυναμία άντλησης πρόσθετων 

φόρων σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης. Σύμφωνα με το  The Ease of Doing 

Business (2017) της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσεται στην 56η θέση ανάμεσα σε 

190 χώρες από όλο τον κόσμο σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, 

καταλαβαίνουμε έτσι ότι η μεταρρύθμιση του ελληνικού φορολογικού συστήματος 

είναι απαραίτητη. 

 

Διάγραμμα 3: Η θέση κατάταξης της Ελλάδας και άλλων συγκρίσιμων οικονομιών για την ευκολία 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 
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Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στο φορολογικό σύστημα της χώρας μας, 

αναφέρουμε αρχικά ιστορικά στοιχεία και στη συνέχεια αναλύουμε τις κατηγορίες 

φόρων, αλλά και στις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

5.2 Ιστορικά Στοιχεία 
 

 

Το φορολογικό σύστημα42 της χώρας μας από την δημιουργία του Ελληνικού κράτους 

μέχρι και σήμερα έχει επηρεαστεί κυρίως από τα φορολογικά συστήματα των 

ευρωπαϊκών χωρών της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.  

Από το πρώτους φορολογικούς νόμους ήταν ο νόμος ΧΚ/1877, ο οποίος 

αφορούσε σε φόρο επί του καθαρού εισοδήματος. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο νόμος 

ΓΤ3Γ (3393) εισήγαγε έναν προοδευτικό φόρο στα ετήσια καθαρά εισοδήματα  

προσώπων μεγάλης φοροδοτικής ικανότητας. Η πρώτη βασική φορολογική 

μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του 1950 έγινε το 1919 με το νόμο 1640/3.3.1919, ο οποίος αναφερόταν στην 

«φορολογία των καθαρών προσόδων».  

Την επόμενη δεκαετία έρχονται δύο νέα διατάγματα τα οποία είναι η βάση για 

τη φορολογία εισοδήματος. Έτσι, οριστικοποιείται το Ν.Δ. 3323/1955 το οποίο ρύθμιζε 

θέματα φορολογίας των φυσικών προσώπων, καθιερώνοντας τον προοδευτικό φόρο, η 

επιβολή του οποίου γινόταν επί του συνολικού εισοδήματος των φυσικών προσώπων. 

Στη συνέχεια έχουμε το Ν.Δ. 3843/1958 το οποίο ρύθμιζε τη φορολογία εισοδήματος 

των νομικών προσώπων, για παράδειγμα οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι δημόσιες, 

δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι 

οποίες λειτουργούσαν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, αλλά και τα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Τα δύο αυτά διατάγματα εφαρμόστηκαν μέχρι το 1989 και στη συνέχεια 

ψηφίστηκε το Π.Δ. 129/1989 το οποίο έφερε την κωδικοποίηση των δύο αυτών νόμων 

σε ένα νομοθετικό κείμενο με ονομασία «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» 

(Κ.Φ.Ε.) τα οποία αφορούσαν την φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών 

προσώπων. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο Νόμος 2065/1992, με βάση τον οποίο 

                                                           
42 Γκίνογλου Δ. (2014), Φορολογική Λογιστική ΙΙ 
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εδραιώθηκε η φορολογία του συνόλου των φορολογητέων κερδών για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε., κοινοπραξιών. Αργότερα με νέα κωδικοποίηση εφαρμόζεται ο Νόμος 2238/1994 

«Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», που αποτέλεσε και τον βασικό 

κορμό του φορολογικού συστήματος για αρκετά χρόνια μέχρι και τη διαχειριστική 

χρήση του 2012. 

Για το οικονομικό 2014 ψηφίστηκε ο Ν. 4110/2013 και στη συνέχει ψηφίστηκε 

ο Ν. 4172/2013 ο νέος Κ.Φ.Ε. ο οποίος ενσωματώνει το ν. 4110/13 και ίσχυε από αρχές 

του 2014. Τέλος, έχουμε την τελευταία μεταρρύθμιση με τον Ν. 4387/2016 με τον 

οποίο έχουμε αρκετές τροποποιήσεις στην κλίμακα Φορολογίας εισοδήματος τω 

φυσικών, αλλά και των νομικών προσώπων. 

Καταλαβαίνουμε, ότι πολλές αλλαγές έχουν επέλθει στη φορολογία 

εισοδήματος μέχρι και σήμερα στη προσπάθεια για πιο σωστή και δίκαιη φορολόγηση 

των πολιτών της χώρας. Οι αλλαγές αφορούν στη φορολογική κλίμακα, τις εκπτώσεις 

φόρου, στις επιχειρήσεις, στο φόρο μερισμάτων και στην ακίνητη περιουσία. 

 

 

5.3 Φορολογία Φυσικών Προσώπων 
 

 

Φορολογία Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία, Συντάξεις, Αγρότες και Ατομική 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται στο κράτος ανάλογα με το φορολογητέο 

εισόδημα43. Όσον αφορά στην ατομική φορολόγηση, το φορολογητέο εισόδημα 

περιλαμβάνει κέρδη από μισθωτή εργασία, κέρδη από αυτοαπασχόληση, έσοδα λόγω 

συντάξεων (κράτους, εταιρείας και προσωπικές συντάξεις), εισοδήματα από μετοχές 

(μερίσματα), εισοδήματα από ενοίκια και εισοδήματα από την ακίνητη περιουσία, αλλά 

έχουμε και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει στην 

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

ζωτικών του συμφερόντων και ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό 

διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες. Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 

φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του, με δυνατότητα πίστωσης φόρου 
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αλλοδαπής, ενώ ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού φορολογείται μόνο για το εισόδημα 

που προκύπτει στην Ελλάδα.  

Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων του άρθρου 15 του Ν. 

4172/2013 έχει τροποποιηθεί. Η νέα κλίμακα ισχύει, πλέον από 1.1.2016, για 

μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και σ’ αυτούς που έχουν ατομική επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

   

Πίνακας 7: Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα Φυσικών Προσώπων 

Φορολογητέο Εισόδημα για το 

2017 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

Συσσωρευμένος 

Φόρος 

€ % € 

0 – 20.000 22 4.400 

20.001 – 30.000 29 7.300 

30.001 – 40.000 37 11.000 

Άνω των 40.001 45 - 

  

Όσον αφορά τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται 

αυτοτελώς με την παραπάνω κλίμακα και καταργείται πλέον η φορολόγηση με 13%. 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ανωτέρω κλίμακα. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος λαμβάνει εισόδημα από μισθωτή 

εργασία ταυτόχρονα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα εισοδήματα 

αυτά θα φορολογηθούν στο σύνολό τους σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα. 

 

Έκπτωση Φόρου 

Όσον αφορά την έκπτωση φόρου44, με την τροποποίηση του άρθρου 16 του 

Κ.Φ.Ε. υπάρχει μια σημαντική διαφορά, η οποία συνδέεται με τον αριθμό των παιδιών 

που έχει μια οικογένεια. Η έκπτωση φόρου ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και 

αγρότες. Αναλυτικά ο φόρος  που προκύπτει, μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων 

εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το 

φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια 

                                                           
44 Ν. 4172/2013, Ν. 4387/2016 
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πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο παιδί, σε δύο χιλιάδες 

(2.000) ευρώ για δύο εξαρτώμενα παιδιά και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για 

τρία εξαρτώμενα παιδιά και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών 

αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για 

φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα 

(10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και 

συντάξεις. 

 

Φορολογία Εισοδήματος από Κεφάλαιο 

Το εισόδημα από κεφάλαιο45 περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό 

πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή 

μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, αλλά και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Τα 

μερίσματα που διανέμονταν μέσα στο φορολογικό έτος 2016 φορολογούνται με 

συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ενώ για μερίσματα που διανέμονται από 1η 

Ιανουαρίου 2017 φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), οι τόκοι 

φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), τα δικαιώματα με 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), ενώ το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

 

Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία 

Τα έσοδα από ακίνητα υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη 

φορολογική κλίμακα: 

 

Πίνακας 8: Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία 

Εισόδημα  Συντελεστής 

€ % 

0 – 10.000 15 

10.001 – 35.000 35 

Άνω των 35.001 45 

 

                                                           
45 Ν. 4172/2013, Ν. 4387/2016 



39 
 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης46 ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο 

συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του 

εισοδήματος. 

 

Πίνακας 9: Κλίμακα Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Κλιμάκιο Εισοδήματος 
Φορολογικός 

Συντελεστής 

Συσσωρευμένος 

Φόρος 

€ % € 

0 - 12.000 0 0 

12.001 - 20.000 2,2 176 

20.001 - 30.000 5 676 

30.001 - 40.000 6,5 1.326 

40.001 - 65.000  7,5 3.201 

65.001 - 220.000 9 17.151 

Άνω των 220.000 10 - 

 

 

5.4 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
 

 

Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα φορολογείται όταν έχει τη φορολογική 

κατοικία στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του, ενώ παρέχεται δυνατότητα 

πίστωσης τυχόν καταβληθέντος φόρου στην αλλοδαπή για το ίδιο εισόδημα. Εάν η 

φορολογική του κατοικία είναι στην αλλοδαπή, φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για 

εισοδήματα από ελληνική πηγή. 

Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα αποκτά φορολογική κατοικία στην 

Ελλάδα όταν ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα και 

λαμβάνονται υπόψη ο τόπος άσκησης καθημερινής διοίκησης, ο τόπος λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων, αλλά και ο τόπος κατοικίας των μελών των διοικητικών 

οργάνων. 
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Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:47 

• Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή, 

• Οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή, 

• τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και 

στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, 

με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά 

την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν 

αντικείμενο φόρου,  

• συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,  

• κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή 

επάγγελμα,  

• κοινοπραξίες, 

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

περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

Όλα τα έσοδα των νομικών προσώπων θεωρούνται εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται κατόπιν αφαίρεσης εκπιπτόμενων 

δαπανών, αποσβέσεων και μεταφερόμενων ζημιών από προηγούμενα έτη. Τα έσοδα 

και τα έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που εφαρμόζουν τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των 

αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 

φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Για εισοδήματα από 1.1.2016 εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των 

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία (Β΄ Κατηγορίας) με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ 

Κατηγορίας) και θα φορολογούνται πλέον με τον ίδιο συντελεστή.  

 

                                                           
47 Ν. 4172/2013 αρ. 45 
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Πίνακας 10: Συντελεστές Φορολόγησης Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων 

Δικαιούχοι 

Εισοδήματος 

Εισόδημα που 

προκύπτει σε 

Φορολογικά Έτη 

Συντελεστής 

Φόρου 

Φορολογητέο 

Ποσό48 

Νομικά πρόσωπα & 

Νομικές οντότητες με 

διπλογραφικά βιβλία 
Από 1.1.2015 29% 

Ανεξαρτήτως 

ποσού κερδών 

Προσωπικές εταιρείες, 

συνεταιρισμοί, 

κοινοπραξίες, πρόσωπα 

με απλογραφικά βιβλία 

Από 1.1.2016 29% 
Ανεξαρτήτως 

ποσού κερδών 

 

Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου για το επόμενος έτος, όλα τα νομικά 

πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ, τράπεζες, συνεταιρισμοί και 

κοινοπραξίες στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες, υποχρεούνται 

σε προκαταβολή φόρου σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), επί του φόρου που 

προκύπτει για την εκάστοτε χρήση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχύει μειωμένη 

υποχρέωση προκαταβολής φόρου κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα τρία πρώτα 

φορολογικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών των νομικών προσώπων.  Η μείωση 

αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή 

συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων. 

 

 

5.5 Λοιποί Φόροι  
 

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 49 είναι ένας έμμεσος φόρος 

κατανάλωσης, ο οποίος επιρρίπτεται από τον πωλητή στον αγοραστή. Εφαρμόζεται 

εναρμονισμένα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο ΦΠΑ είναι ανεξάρτητος από το 

ύψος της συναλλαγής. Σε γενικές γραμμές, εάν ο αγοραστής είναι υποκείμενος στο 

φόρο, ο ΦΠΑ των αγορών του είτε εκπίπτει από το ΦΠΑ των πωλήσεων που 

πραγματοποιεί, είτε επιστρέφεται. Γενικά, υποκείμενος στο φόρο είναι ο παραγωγός, ο 

                                                           
48 Από το ποσό του φόρου που προκύπτει, αφαιρούνται τυχόν φόροι που παρακρατήθηκαν ή που προκαταβλήθηκαν. 

Τυχόν φόρος που πληρώθηκε στην αλλοδαπή, αφαιρείται μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα 

αυτό στην Ελλάδα.  
49 Kpmg (2017), Indirect Tax 
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έμπορος αγαθών και ο πάροχος υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης και 

του επιδιωκόμενου σκοπού τους..  

Ορισμένες από τις βασικές συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, όσον αφορά 

τις συναλλαγές εντός Ελλάδας είναι η πώληση νέων ακινήτων, πώληση αγαθών και η 

παροχή υπηρεσιών, ενώ στις διασυνοριακές συναλλαγές είναι η εισαγωγή αγαθών, η 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και η λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό. 

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 24% και εφαρμόζεται στην πλειονότητα 

των αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες υπάγονται σε 

μειωμένους συντελεστές 13% (π.χ. διαμονή σε ξενοδοχεία) και 6% (π.χ. φαρμακευτικά 

προϊόντα). Παράλληλα, όλοι οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται κατά 30% όταν 

αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα νησιά των νομών Έβρου, Λέσβου, 

Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου). 

Τέλος, ορισμένες από τις παρακάτω πράξεις απαλλάσσονται του ΦΠΑ: 

• οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι εξαγωγές αγαθών,  

• οι διεθνείς μεταφορές, 

• η πλειοψηφία των υπηρεσιών που παρέχονται σε αλλοδαπά πρόσωπα 

υποκείμενα σε ΦΠΑ, 

• συναλλαγές που αφορούν συγκεκριμένους τύπους πλοίων και 

αεροσκαφών,  

• εκπαιδευτικές, ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά 

και υπηρεσίες περίθαλψης. 

 

Φόρος Κληρονομιάς και Δωρεών 

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

τους, καθώς και κάθε κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικού και είναι 

Έλληνα υπηκόου, είτε κάθε  κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό και είναι 

αλλοδαπού υπηκόου κατοίκου Ελλάδας, υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς. Οι 

κατηγορίες των συντελεστών φόρου κληρονομιάς και δωρεάς εξαρτώνται από τη 

σχέση του δικαιούχου με τον αποθανόντα ή τον δωρητή. Τα ποσοστά είναι υψηλότερα 

για πιο απομακρυσμένους συγγενείς και μη συγγενικά πρόσωπα και διαμορφώνονται 

ανάλογα με το βαθμό συγγένειας όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας: 

 



43 
 

Πίνακας 11: Συντελεστές Φορολογίας Κληρονομιάς 

Βαθμός Συγγένειας Κατώτατο Όριο σε € Συντελεστής Φόρου 

Α 600.000 10% 

Β 300.000 20% 

Γ 267.000 40% 

 

Η δωρεά ή η γονική παροχή σε μετρητά φορολογούνται χωριστά με συντελεστή 

10%, 20% ή 40% ανάλογα με το βαθμό συγγένειας του δικαιούχου με τον πάροχο. 

 

Χαρτόσημο 

Τέλος χαρτοσήμου50 επιβάλλεται σε έγγραφα που αφορούν περιορισμένο 

αριθμό συναλλαγών, ως ποσοστό επί της αξίας μιας συναλλαγής. Παρακάτω 

αναφέρονται μερικές από τις συνήθεις συναλλαγές που είναι απαραίτητη η χρήση 

τελών χαρτοσήμου. 

 

Πίνακας 12: Τέλη Χαρτοσήμου 

Μισθώματα εμπορικής μίσθωσης 3,6% 

Συμβάσεις επιχειρηματικού δανείου (όχι 

όταν δανειστής είναι η τράπεζα) 
2,4% 

Ιδιωτικά δάνεια 2,4% - 3,6% 

Διευκολύνσεις ανάληψης μετρητών  1,2% 

 

Φορολογία Ακινήτων 

Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας51 στην Ελλάδα υπόκεινται στον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος αντιστοιχεί στο άθροισμα κύριο και 

συμπληρωματικού φόρου. Ο κύριος φόρος, ο οποίος εξαρτάται από την τοποθεσία του 

ακινήτου, αλλά και από την παλαιότητα, τον όροφο, την επιφάνεια και τη χρήση του. 

Εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει στην κυριότητα ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας 

                                                           
50 Kpmg (2017), Indirect Tax 
51 Kpmg (2017), Indirect Tax 
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συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 200.000€, το επιπλέον ποσό υπόκεινται σε 

συμπληρωματικό φόρο, που κυμαίνεται από 0,1% έως 1,15%. Για νομικά πρόσωπα, η 

συνολική αξίας της ακίνητης περιουσίας τους υπόκεινται σε συμπληρωματικό φόρο με 

συντελεστή 0,55%.  

Επιπλέον, του ΕΝΦΙΑ, υπάρχουν και άλλες επιβαρύνσεις για την κυριότητα 

ακινήτου, όπως τα δημοτικά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο 

υπολογίζεται με συντελεστές από 0,25‰ έως 0,35‰ επί του γινομένου της επιφάνειας, 

του συντελεστή παλαιότητας και της τιμής ζώνης. 

Τέλος, νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία 

στην Ελλάδα ενδέχεται να επιβαρυνθούν με Ειδικό Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ), ο οποίος 

υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 

6.1 Εισαγωγικά 
 

 

Μετά τη μελέτη και την παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Κύπρου και της Ελλάδας, στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί μια σύγκριση 

σε διάφορους τομείς, όπως  στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών χωρών στη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τα φορολογικά έσοδα και τους φορολογικούς 

συντελεστές, αλλά και την παραοικονομία ως ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

6.2 Επιχειρηματικό περιβάλλον 
 

 

Ο διεθνής ανταγωνισμός και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής καθιστούν 

σήμερα την επιχειρηματικότητα, τη σημαντικότερη συνιστώσα της οικονομικής 

ανάπτυξης. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο 

θα διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και την προώθηση της 

καινοτομίας, η διαμόρφωση του οποίου εξαρτάται από τη συνεργασία των 

επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας,  

Το παρακάτω διάγραμμα από τον ετήσιο οδηγό Doing Business (2017) της 

Παγκόσμιας Τράπεζας το οποίο  απεικονίζει σε τι θέση κατατάσσεται κάθε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνολικά 190 χώρες στην ευκολία να δημιουργήσεις 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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Διάγραμμα 4 : Οι θέσεις κατάταξης των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημιουργία 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Όπως παρατηρούμε, στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

πρώτη (1η) θέση βρίσκεται η Δανία και τελευταία η Μάλτα Οι χώρες που μελετήσαμε 

τα φορολογικά συστήματά τους στο σύνολο των 190 χωρών  το Ηνωμένο Βασίλειο 

βρίσκεται στην 7η θέση, η Κύπρος στη 45η θέση και η Ελλάδα στην 61η θέση. Όμως, 

αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, οι οποίες δεν θα επικεντρώνονται μόνο στη δημιουργία των 

επιχειρήσεων αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους, στην παραγωγή τεχνογνωσίας και 

καινοτομίας θα βοηθήσει γενικότερα στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της οικονομίας. 

 

 

6.3 Συνολικά Φορολογικά Έσοδα ως Ποσοστό του ΑΕΠ 
 

 

Σύμφωνα με τη Eurostat το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα φορολογικά έσοδα 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε 
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χώρας, τα ως τώρα στοιχεία είναι από τις περιόδους 2014 και 2015, που αποτελούν την 

πιο πρόσφατη ανάλυση. 

 

Διάγραμμα 5 : Φορολογικά Έσοδα ως Ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ (28) και την Ευρωζώνη (19)52 

 

Όπως παρατηρούμε, το 2015 τα φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών 

αντιπροσώπευαν το 40% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό, είναι υψηλότερο για τις χώρες 

στη ζώνη του ευρώ (19 χώρες) και κυμαίνεται στο 41,4%. Σε σύγκριση με το 2014, δεν 

παρατηρείται καμία αλλαγή για την ΕΕ (28 χώρες), ωστόσο για τις χώρες που 

χρησιμοποιούν το ευρώ (19 χώρες) σημειώνεται μείωση κατά 0,1% σε σχέση με το 

2014. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό το 2015 κατέγραψαν η 

Γαλλία, η Δανία και το Βέλγιο με 47,9%, 47,6%, 47,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Ενώ τα 

χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (24,4%), τη Ρουμανία (28%), τη 

Βουλγαρία (29%), τη Λιθουανία (29,4%), και τη Λετονία (29,5%). 

Μεταξύ 2014 και 2015 παρατηρήθηκαν μειώσεις του δείκτη φορολογικών 

εσόδων προς το ΑΕΠ σε επτά κράτη μέλη στην Ιρλανδία, Δανία, Βέλγιο, Μάλτα, 

Λουξεμβούργο, Κύπρος και Πορτογαλία. Τέλος, αυξήσεις του δείκτη φορολογικών 

εσόδων προς το ΑΕΠ παρατηρήθηκαν σε είκοσι (20) κράτη μέλη, και τα μεγαλύτερα 

ποσοστά καταγράφηκαν από τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Σλοβακία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα αυξήθηκε ο 

δείκτης από 34,4% σε 34,9% και από 39% σε 39,6%, ενώ στην Κύπρο μειώθηκε από 

33,2% σε 33%, και οι τρείς χώρες βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (28).  

                                                           
52 Ec.europa.eu/eurostat 
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6.4 Σύγκριση Φορολογικών Συντελεστών ανά Χώρα 
 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τη 

φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, φυσικών προσώπων και του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο πίνακας θα μας δείξει ότι οι τιμές των φορολογικών συντελεστών επηρεάζουν 

την ανάπτυξη μιας οικονομίας, αλλά και ένα σταθερό φορολογικό σύστημα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό. Η μείωση των τιμών των φορολογικών συντελεστών μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης, αλλά μπορεί να διευκολύνει την προσέλκυση 

των επενδύσεων και κατά συνέπεια σε ενίσχυση της οικονομίας και της ανάπτυξης. 

 Φυσικά, αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις οικονομίες, γιατί υπάρχουν και άλλοι 

παράμετροι που συντελούν σε αυτό, όπως οι πολιτικοί σταθερότητα, οι έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά και οι πολυπλοκότητα ενός φορολογικού 

συστήματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η χώρας μας, η οποία έχει ένα αρκετά 

πολύπλοκο φορολογικό σύστημα, από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές 

με αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση.  

 

Πίνακας 13: Φορολογικοί Συντελεστές σε Χώρες της ΕΕ53 

Χώρες 
Φορολογία 

Ν.Π. (%) 

Φορολογία Φ.Π. 

(%) 
Φ.Π.Α (%) 

Αυστρία 25 55 20 

Βέλγιο 34 53,70 21 

Βουλγαρία 10 10 20 

Γαλλία 33,30 50,20 20 

Γερμανία 29,72 47,50 19 

Δανία 22 55,80 25 

Ελλάδα 29 48 24 

Εσθονία 20 20 20 

Ηνωμένο Βασίλειο 19 45 20 

Ιρλανδία 12,50 48 23 

Ισπανία 25 45 21 

Ιταλία 27,90 48,80 22 

                                                           
53 www.tradingeconomics.com 
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Κροατία 18 47,20 25 

Κύπρος 12,50 35 19 

Λετονία 15 23 21 

Λιθουανία 15 15 21 

Λουξεμβούργο 29,22 43,60 17 

Μάλτα 35 35 18 

Ολλανδία 25 52 21 

Ουγγαρία 9 15 27 

Πολωνία 19 32 23 

Πορτογαλία 21 56,50 23 

Ρουμανία 16 16 19 

Σλοβακία 21 25 20 

Σλοβενία 17 50 22 

Σουηδία 22 57,10 25 

Τσεχία 19 22 21 

Φινλανδία 20 51,60 25 

Μέσος Όρος ΕΕ 22,50 39 21,40 

 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, τους υψηλότερους συντελεστές για νομικά πρόσωπα 

καταγράφουν η Μάλτα (35%), το Βέλγιο (34%), η Γαλλία (33,3%), για τα φυσικά 

πρόσωπα η Σουηδία (57,1%), η Πορτογαλία (56,5%), η Δανία (55,8%), η Αυστρία 

(55%) και για το ΦΠΑ η Ουγγαρία με (27%). Όσον αφορά, τη χώρα μας οι τιμές των 

φορολογικών συντελεστών  κυμαίνονται πάνω από το μέσο όρο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων είναι στο 29%, των φυσικών προσώπων στο 48% και ο ΦΠΑ στο 24%, 

δηλαδή είναι υψηλότερος κατά 6,5%, 9% και 2,6% αντίστοιχα. Χώρες όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη φορολόγηση των 

νομικών προσώπων και την επιχειρηματικότητα, αφού έχουν 19% και 12,5% 

αντίστοιχα, σε σχέση με τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων που είναι 45% και 

35% αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 6 : Φορολογικοί Συντελεστές Ν.Π. (%) 

 

Τέλος, από τα στοιχεία παρατηρούμε ότι οι βόρειες χώρες, όπως η Δανία, η 

Σουηδία, η Φινλανδία, οι οποίες το βιοτικό τους επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, έχουν 

πολύ υψηλότερους συντελεστές από τις υπόλοιπες χώρες. Καταλαβαίνουμε ότι η 

ανταποδοτικότητα τους κράτους είναι άμεση και ότι η χαμηλή φορολογία δεν είναι από 

μόνη της το μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Αυτό το 

καταλαβαίνουμε, ότι χώρες όπως η Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία έχουν 

σημαντικά χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

6.5 Παραοικονομία ως Ποσοστό του ΑΕΠ 
 

 

Παραοικονομία θεωρείται το τμήμα εκείνο της οικονομικής δραστηριότητα το οποίο 

ασκείται παράνομα και δεν καταγράφεται η αποκρύπτεται, ενώ θα έπρεπε να 

περιλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν αφού δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Η 

παραοικονομία είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουν οι χώρες και το 

μέγεθος  της αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη τόσο για την ανταγωνιστικότητα μιας 

χώρας, αλλά επηρεάζει και το ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται, σύμφωνα με τον Friedrich Schneider, το 

μέγεθος της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2003 μέχρι το 2015 για κάθε 

μία από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο μέσος όρος τους. 
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Πίνακας 14: Παραοικονομία ως Ποσοστό του ΑΕΠ54 

 

Πηγή: Friedrich Schneider (2015), Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 

5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments 

 

Αρχικά, διαπιστώνουμε στον πίνακα ότι ο μέσος όρος των 28 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σταδιακά χρόνο με το χρόνο έχει πτωτική τάση, το 2003 ήταν στο 

22,6% ενώ το 2015 ήταν στο 18,3%. Επίσης βλέπουμε ότι τα ποσοστά διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, με την υψηλότερη τιμή για το 2015 να καταγράφει η Βουλγαρία με 

ποσοστό 31% και τη χαμηλότερη για το ίδιο έτος η Αυστρία με 8,2% και το 

Λουξεμβούργο με 8,3%.   

                                                           
54Friedrich Schneider (2015), Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD  

   Countries from 2003 to 2015: Different Developments 
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Τέλος, παρατηρούμε ότι οι βόρειες χώρες έχουν σταθερά από τα χαμηλότερα 

ποσοστά παραοικονομίας σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Κύπρος και 

η χώρας μας έχουν από τα πιο υψηλά ποσοστά παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ 

με 24,8% και 22,4% αντίστοιχα, τα οποία είναι πάνω από το μέσο όρο των χωρών της 

ΕΕ (28), ενώ τα ποσοστά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι συνεχώς μειωμένα, αφού το 

2015 καταγράφει 9,4%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

Στις πιο πάνω ενότητες εξετάσαμε και συγκρίναμε βασικά χαρακτηριστικά των 

φορολογικών συστημάτων της Ελλάδας και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. 

Συνοψίζοντας, στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο μπορούμε να πούμε ότι η μεταρρύθμιση 

του ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ, γιατί 

μπορεί να καταστεί ως μοχλός ανάπτυξης και εργαλείο καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής. Θα αναφερθούμε, ορισμένες προτάσεις για την οικονομική ανάκαμψη 

της οικονομίας μας, αλλά και για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματός μας. 

Συμπεράσματα για το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 

Στις πιο πάνω ενότητες εξετάσαμε το κατά πόσο τα βασικά χαρακτηριστικά του 

φορολογικού μας συστήματος βοηθάνε την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Οι βασικές 

διαπιστώσεις είναι ότι, από άποψη σύνθεσης φορολογικών εσόδων, το ελληνικό 

φορολογικό σύστημα στηρίζεται κυρίως στην έμμεση φορολογία, ο πιο σημαντικός 

είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, για την άντληση των πόρων που χρειάζεται για 

να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του και όχι στην άμεση φορολογία. Σύμφωνα 

με το παρακάτω διάγραμμα, οι έμμεσοι φόροι είναι αρκετά πιο υψηλοί από το μέσο 

όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι άμεσοι είναι αρκετά πιο χαμηλοί που 

αυτό σημαίνει ότι η φοροδιαφυγή είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά και οι 

κοινωνικές εισφορές είναι κοντά στο μέσο όρο. 

 

Διάγραμμα 7 : Φορολογικά Έσοδα ως προς το ΑΕΠ (%)55  

 

                                                           
55 Taxation Trends in the European Union (2017) 
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Όσον αφορά, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, μαζί και των 

ασφαλιστικών εισφορών, η επιβάρυνση είναι αρκετά μεγάλη και έχουν υπάρξει 

αρκετές αλλαγές στη νομοθεσία, αυξάνοντας του συντελεστές  τα τελευταία χρόνια. 

Τέλος, για τη φορολογία των νομικών προσώπων η Ελλάδα έχεις από τους πιο 

υψηλούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που λειτουργεί αρνητικά στην 

κατεύθυνση της αύξησης των επενδυτικών κινήτρων και την ανάπτυξη της οικονομίας 

της χώρας. Ωστόσο, η επίδραση του φορολογικού συστήματος στην ανάπτυξη της 

οικονομίας δεν εξαρτάται απαραίτητα μόνο άμα μειώσουμε τους φορολογικούς 

συντελεστές, αλλά και από τη σωστή λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, τη 

φορολογική νομοθεσία, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

 

Αναποτελεσματικότητα και Πολυπλοκότητα του Ελληνικού Φορολογικού 

Συστήματος 

Το θέμα της αναποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος απασχολεί 

όλο και πιο έντονα το ενδιαφέρον κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Σίγουρα οι 

αιτίες είναι πολλές, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4 του υποκεφαλαίου 5.3, τα 

φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ για τη χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο 

των χωρών της ΕΕ (28). Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται αρκετές φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις, αλλά και να γίνει πιο αποτελεσματική η φορολογική διοίκηση στη 

χώρα μας.  

 Σύμφωνα με το The Global Competitiveness Report (2016-2017), το οποίο 

καταγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα, μελετάει μια έκθεση του World Economic 

Forum, στο οποίο αναφέρονται οι πιο προβληματικοί παράγοντες για τη δημιουργία 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κάθε χώρα. Όσον αφορά, τη χώρας μας 

παρατηρούμε ότι τα πέντε βασικότερα προβλήματα είναι η πολιτική αστάθεια, η 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η υψηλή γραφειοκρατία που υπάρχει στη 

χώρα μας, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και το πολύπλοκο φορολογικό 

πλαίσιο. Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι το φορολογικό μας σύστημα είναι 

αναποτελεσματικό και χρειάζονται σίγουρα μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
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Διάγραμμα 8 : Οι πιο Προβληματικοί Παράγοντες για τη Δημιουργία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

 

Το πρόβλημα της πολυπλοκότητας της φορολογικής μας νομοθεσίας και της 

πολυνομίας του φορολογικού συστήματος είναι γνωστό και η ανάγκη για απλοποίησή 

του είναι απαραίτητη. Αποτέλεσμα της πολύπλοκης νομοθεσίας είναι η δυσκολία 

συμμόρφωσης των πολιτών και επιχειρήσεων,  με αποτέλεσμα το κόστος διαχείρισης 

της φορολογίας να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Τέλος, η πολιτική και η κυβερνητική 

αστάθεια που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, το γενικότερο νομικό και δικαστικό 

πλαίσιο, που δεν βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, έχουν ιδιαίτερα 

αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματός μας, 

στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων 

επενδύσεων. 

 

Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή 

Έχουμε αναφέρει παραπάνω, ότι το μέγεθος της παραοικονομίας και της 

φοροδιαφυγής στη χώρα μας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτό 

να έχει σοβαρές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 

 Η παραοικονομία ενισχύεται από τη χρήση των μετρητών στις συναλλαγές, την 

αδιαφάνεια των συναλλαγών, την αντίσταση κατά των ηλεκτρονικών πληρωμών και 

την περιορισμένη επιβολή εφαρμογής της νομοθεσίας, και γενικά επιδεινώνει το 
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συνολικό βιοτικό επίπεδο.56 Η παραοικονομία έχει σημαντικές συνέπειες όπως η 

μείωση των δημοσίων εσόδων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα υπερκέρδη, μεγαλύτερα 

δημοσιονομικά ελλείμματα, εξουδετέρωση των μέτρων πολιτικής που αφορά τη 

φορολογία και σημαντική φοροδιαφυγή. 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, εμφανίζεται στους τομείς του 

ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, 

καταδεικνύει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να εντοπίσει τα περιστατικά 

φοροδιαφυγής και να εισπράξει τελικά τους φόρους.57. Αυτό συμβαίνει γιατί αρκετές 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι αρκετά μικρές και ελάχιστα ανταγωνιστικές, μπορούν να 

επιβιώσουν μέσω της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής,  

Όσον αφορά, τη διάκριση μεταξύ παραοικονομίας και φοροδιαφυγής, η 

φοροδιαφυγή είναι μέρος τόσο της παραοικονομίας όσο και της επίσημης οικονομικής 

δραστηριότητας και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέρος της παραοικονομίας 

καταλήγει στην καταβολή φόρων, μέσω των μεταγενέστερων συναλλαγών με τη 

φανερή οικονομία. Η παραοικονομία καλύπτει την οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς, ενώ τα αντίστοιχα εισοδήματα δεν 

δηλώνονται και οι αντίστοιχοι έμμεσοι φόροι δεν αποδίδονται στις φορολογικές 

αρχές.58 

Έκτος της φοροδιαφυγής που παρατηρείται στο πεδίο της φορολογίας 

εισοδήματος, παρατηρείται κυρίως ως προς το ΦΠΑ. Η χώρας μας είναι ένα από τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζει υψηλό έλλειμμα ΦΠΑ (VAT 

Gap). Σύμφωνα με την Ernst & Young το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT Gap) ορίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ των πραγματοποιθέντων με το ισχύον φορολογικό καθεστώς εσόδων 

ΦΠΑ και της θεωρητικής συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης του νομοθετικά 

ισχύοντος ΦΠΑ (ή VAT Total Tax Liability - VTTL), δηλαδή των θεωρητικών – 

δυνητικών μέγιστων εσόδων ΦΠΑ με τους ισχύοντες συντελεστές, εάν δεν υφίσταντο 

φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. 

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το συνολικό 

εκτιμώμενο ποσό ελλείματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2015 είναι €151,5 

δισεκατομμύρια. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το έλλειμα ΦΠΑ για το 2014 και 

                                                           
56 Schneider F., Williams C. (2013), The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, Ernst & Young      

    (2016), Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Αιτίες, Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της 
57 Ernst & Young (2016), Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Αιτίες, Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της 
58 Ernst & Young (2016), Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Αιτίες, Έκταση και Προτάσεις  

    Καταπολέμησής της 
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2015 στις χώρες της ΕΕ (27) (εκτός από την Κύπρο, από την οποία υπάρχουν στοιχεία 

μόνο για το 2015, τα οποία έδειξαν ότι το έλλειμμα στο ΦΠΑ είναι 7,4%) ότι το 

έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε σε 20 χώρες, ενώ αυξήθηκε σε 7 χώρες, το Βέλγιο, η Δανία, 

η Ιρλανδία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Διάγραμμα 9: Έλλειμμα ΦΠΑ ως ποσοστό του Συνολικού Ισχύοντος ΦΠΑ (%)59 

 

Τα μικρότερα ποσοστά για το 2015 παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (-1,42%), την 

Ισπανία (3,52%) και την Κροατία (3,92%). Ενώ τα μεγαλύτερα στη Ρουμανία 

(37,18%), τη Σλοβακία (29,39%) και την Ελλάδα (28,27%). Ο μέσος όρος των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 είναι 12,8%. 

 Για τη χώρας μας, αυτό δείχνει ότι η συνολική διαφορά μεταξύ των 

προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από το ΦΠΑ είναι σημαντικά μεγάλη 

αυτό δείχνει ότι τόσο η παραοικονομία όσο και η φοροδιαφυγή δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα στην οικονομία γενικότερα. Οι αιτίες είναι αρκετές, το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών, οι πολλές και πολύπλοκες νομοθετικές ρυθμίσεις, η 

ασάφεια των φορολογικών νόμων, η χαμηλής ποιότητα της φορολογικής διοίκησης. 

Γενικότερα, χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα και στη 

φορολογική διοίκηση, αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει εμπιστοσύνη των 

φορολογούμενων προς το κράτος. 

 

 

                                                           
59 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States:2017 Final Report 
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Προτάσεις για Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από χρόνιες και 

συστηματικές παθογένειες οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη τόσο για τα δημόσια έσοδα, 

όσο και για την ανάπτυξη της χώρας μας. Σήμερα, η μεταρρύθμιση του φορολογικού 

συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, η οποία πρέπει να έχει κατεύθυνση προς ένα 

σταθερό, κοινωνικά δίκαιο, με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και αποτελεσματικό στη 

συλλογή των εσόδων. 

Γενικά, η αναδιοργάνωση του φορολογικού συστήματος πρέπει να γίνει πάνω 

σε τρείς βασικές αρχές. Το πρώτο θέμα αφορά την οργάνωση του συστήματος και τη 

φορολογική διοίκηση, σε σχέση πάντοτε με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, τα κενά 

και τις αδυναμίες στον εντοπισμό φοροφυγάδων και στην αποτελεσματική 

ολοκλήρωση του φορολογικού έργου. Το δεύτερο θέμα αφορά τον αναπτυξιακό 

χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος, δηλαδή να βοηθάει στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα. Το τρίτο θέμα είναι η φορολογική δικαιοσύνη 

που έχει δύο παραμέτρους: η πρώτη αφορά την ικανότητα της φορολογικής διοίκησης 

να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και άρα την 

απώλεια εσόδων για το κράτος και η δεύτερη αφορά την αναδιανεμητική λειτουργία 

του φορολογικού συστήματος κάνοντάς το πιο ελκυστικό και λιγότερο 

αναποτελεσματικό. 

Ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων δεν αρκεί από μόνο του. Οι υποδομές, το εργατικό δυναμικό, η πρόσβαση 

στις αγορές, η εμπιστοσύνη στην πολιτική διαδικασία και τους θεσμούς, η ταχύτητα 

μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να ανασχεδιαστεί 

ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και ευέλικτος και η ενίσχυση της  φορολογικής 

συνείδηση των πολιτών, είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την οικονομική 

ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα, στην αναμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος θα 

συμβάλλουν οι παρακάτω προτάσεις: 

• Μείωση συντελεστών φορολογίας και μη επιβολή πρόσθετων φόρων.  

Η μείωση των εταιρικών φόρων θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων 

και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παράλληλα θα δοθούν κίνητρα 

ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή.  Οι φορολογικοί συντελεστές συνδέονται 

άμεσα με τα δημόσια έσοδα, μια μείωση του ΦΠΑ θα επιδράσει θετικά ως 
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προς την αύξηση των συναλλαγών, αλλά και γενικά στην αύξηση της 

κατανάλωσης.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μείωση του ΦΠΑ στην 

εστίαση που είχε γίνει το 2013.  

• Χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλαστικού χρήματος. 

Η χρήση του πλαστικού χρήματος μειώνει τα ποσοστά της φοροδιαφυγής 

και της παραοικονομίας, ενώ αυξάνει τα κρατικά έσοδα και μπορεί να κάνει 

πιο αποτελεσματική την απόδοση του ΦΠΑ. 

• Φορολογικός έλεγχος και πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. 

Πραγματοποίηση τακτικών φορολογικών ελέγχων, θα αποφέρει άμεσα 

χρηματικά οφέλη στην οικονομία. Η επιβολή αυστηρών προστίμων και 

ποινών μπορούν να αποτελέσουν μήνυμα νομιμότητας και διαφάνειας, 

καθώς και την ενίσχυση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων προς το 

κράτος.  

• Οργάνωση φορολογικών αρχών, εκσυγχρονισμός φορολογικής 

διοίκησης. 

Η αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης και η δημιουργία ενός 

σταθερού οργανωτικού πλαισίου που θα καθορίζει με ακρίβεια τις 

αρμοδιότητες είναι απαραίτητη, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να 

γίνει πιο αποτελεσματική η δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι 

ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης 

βοηθώντας ώστε να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για 

της λειτουργίας της. 

• Δημιουργία σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος. 

Η δημιουργία ενός σταθερού, καλά οργανωμένου, απλοποιημένου 

φορολογικού πλαισίου για τουλάχιστον 5 έτη, είναι σε θέση να προσφέρει 

κίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων και να βοηθήσει στην οικονομική 

ανάκαμψη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική 

σταθερότητα της χώρας μας. Όπως έχουμε προαναφέρει, η πολυνομία και η 

πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος μας είναι σημαντική αιτία 

φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και δημιουργεί καθημερινά σημαντικά 

προβλήματα στη φορολογική διοίκηση. 

• Δημιουργία φορολογικής συνείδησης 
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Για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης είναι απαραίτητο να 

εφαρμοστούν πολιτικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να υπάρξει 

εμπιστοσύνη  από πλευράς των πολιτών προς την πολιτική και τους 

θεσμούς. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι φορολογικοί κανόνες και να 

καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι η φοροδιαφυγή δεν αποτελεί μόνο παράβαση 

από νομικής πλευράς, αλλά περισσότερο από ηθικής και αξιακής πλευράς. 

Σήμερα, είναι επιβεβλημένο ένα σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό 

σύστημα, το οποίο χρειάζεται σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία της 

φορολογικής διοίκησης, είναι ένας σημαντικός μοχλός για την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά και ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονομίας στη χώρα μας. 
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