
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Διπλωματική Εργασία 

 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

της 
 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΝΕΓΚΑΚΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος στη Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική  

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2017 



2 

 

 

 

Αφιερώνεται στους γονείς και τον αδερφό μου,  

Δημήτρη, Θάλεια & Γιάννη. 



3 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Νεγκάκη Χρήστου. Πριν την 

παρουσίαση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αισθάνομαι την υποχρέωση να 

ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς οι 

γνώσεις,  οι υποδείξεις και η εμπειρία των οποίων με όπλισαν με εφόδια και αξίες που θα 

με βοηθήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου και πρόεδρο του τμήματος κύριο 

Χρήστο Νεγκάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον 

αντικείμενο που ανταποκρίνεται απόλυτα στα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα, καθώς 

και για την πολύτιμη συνεργασία, υποστήριξη και βοήθεια που μου παρείχε καθ ΄ όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον κ.Σαμαρίνα Μιχάλη για την πολύτιμη βοήθειά του για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων  της έρευνας μου, μέσω του προγράμματος  SPSS. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φίλους μου που με στήριζαν 

καθημερινά με τον δικό τους τρόπο, αλλά και τους συναδέλφους συμφοιτητές μου που με 

τα σχόλια, την κριτική και τις γνώσεις τους συνέβαλαν κι αυτοί στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών.  

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς τους γονείς και τον 

αδερφό μου, τόσο για την ηθική και οικονομική τους στήριξη, όσο και για την αμέριστη 

συμπαράσταση , εμπιστοσύνη και αγάπη τους,  καθ όλη τη διάρκεια των  σπουδών μου 

αλλά και κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  



4 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μία χώρα έρχεται 

αντιμέτωπη, μιας και είναι πολύ δύσκολο να αποκαλυφθούν οι φορολογούμενοι πολίτες 

που επιδιώκουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μην πληρώσουν βεβαιωμένες οφειλές ή 

να μειώσουν την φορολογική τους επιβάρυνση. Έτσι και στη χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια θέμα συζήτησης είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με την ΠΟΛ 

1171/2013 που αφορά οδηγίες σχετικά με  την παροχή στοιχείων από τους 

φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων και σε συνδυασμό με 

την ΠΟΛ.1270/2013 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 1136/Β/10-5-2013 και 1199/Β/16-

5-2013, η οποία αναφέρεται στη μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, φαίνεται 

να σηματοδοτείται η αρχή του περιορισμού και της πάταξης του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής. 

Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει λόγος για την φοροδιαφυγή, τις αιτίες αλλά 

και τις επιπτώσεις της στην Ελληνική οικονομία, καθώς θα ασχοληθούμε και με τους 

τρόπους αντιμετώπισης της, τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να καταλάβουν την σπουδαιότητα του 

θέματος, τις συνέπειες που προκαλούνται καθώς και το κατά πόσο συντελεί ο έλεγχος 

στην αποφυγή φοροδιαφυγής ή ακόμη και στην εξάλειψη της. Για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας, έγινε μια βιβλιογραφική έρευνα ώστε να παρατεθούν ορισμοί και 

έννοιες που σχετίζονται  με  την φοροδιαφυγή και τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου ώστε να 

γίνουν απολύτως κατανοητά από τους αναγνώστες. 

Τέλος, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου ,το οποίο 

συμπληρώθηκε από 80 άτομα, τα οποία είναι πολίτες Ελλάδας διαφόρων ηλικιών και 

επαγγελμάτων. Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να εξετάσει αν οι φορολογούμενοι 

γνωρίζουν και είναι σύμφωνοι με το φορολογικό και ελεγκτικό σύστημα της χώρας μας 

και κατά πόσο πιστεύουν πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Τα 

δεδομένα του ερωτηματολογίου θα επεξεργαστούν με τα φύλλα excel και για τη 

στατιστική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα SPSS. (η δημιουργία του 

ερωτηματολογίου έγινε  με την βοήθεια του Google Forms) 
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ABSTRACT 

Tax evasion is one of the major problems a country faces, as they are very difficult to 

uncover taxpayers seeking in one way or another can not pay certified debts or to reduce 

their tax burden. So in our country in recent years topic is to combat tax evasion. With 

POL 1171/2013 concerning guidance on the reporting of taxpayers when checking 

personal affairs and combined with POL.1270 / 2013 published in the Government 

Gazette. 1136 / B / 10.05.2013 and 1199 / B / 05.16.2013, which relates to the method of 

indirect control techniques, it appears to signal the beginning of the restriction and 

combating the evasion phenomenon.  

In this bachelor’s thesis will be reported in the tax evasion, its causes and its 

impact on the Greek economy, and we will deal with ways of addressing, indirect control 

techniques. The purpose of this paper is to help readers understand the importance of this 

issue, the consequences caused and whether control helps to prevent tax evasion or even 

eliminate. For the purposes of this study, it was a literature search in order to set out 

definitions and concepts related to tax evasion and indirect control techniques to be 

completely understood by readers.  

Finally, primary research was conducted using a questionnaire completed by 100 

people who are citizens of Greece, citizens of different ages and professions. The 

questionnaire is designed to determine whether taxpayers are aware of and comply with 

the tax and audit system of our country and whether they believe will address the problem 

of tax evasion. The questionnaire data will be processed with excel sheets and SPSS 

program will be used for the statistical analysis. (the creation of the questionnaire was 

made with Google Forms). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η ύπαρξη νόμων και η επιβολή φόρων (φόρος περιουσίας, εισοδήματος κ ά)  και προς 

τους πολίτες βοηθά τον κρατικό μηχανισμό διότι οι πολίτες συμμορφώνονται σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και η επιβολή φόρων αποφέρει έσοδα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για το γενικότερο καλό μιας χώρας. Η μη εφαρμογή των νόμων, η 

συχνή αλλαγή των φορολογικών διατάξεων και του φορολογικού συστήματος 

δημιουργούν σύγχυση και ένα κοινωνικό αίσθημα μη δίκαιης κατανομής των φόρων 

στους πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκρύψουν ή να μην δηλώσουν 

εισοδήματα ώστε να πληρώσουν λιγότερο φόρο ή και καθόλου. Αυτοί  είναι κάποιοι από 

τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των αδήλωτων εισοδημάτων και κατά 

συνέπεια και στην αύξηση της φοροδιαφυγής.
1
 

 Η φοροδιαφυγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κράτος, αφού οι μη 

εισπραχθέντες φόροι δημιουργούν έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Η ύπαρξη εισοδήματος ενός προσώπου μπορεί να αποδειχθεί με χρήση : 

 Άμεσης & 

 Έμμεσης  προσέγγισης  

 Στην άμεση προσέγγιση εξετάζονται στοιχεία όπως αγορές, πωλήσεις, δαπάνες 

κά. Ενώ στην έμμεση προσέγγιση εξετάζονται τα στοιχεία που τηρούνται, οι δηλώσεις 

στη δήλωση εισοδήματος κ. ά. Για τον ασφαλέστερο και αντικειμενικότερο 

προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος, εφαρμόζονται κατά τον 

τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

1.2  Σκοπός Εργασίας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει έννοιες όπως αυτές του φόρου, της 

φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της διαφθοράς, τα αίτια που τις δημιουργούν 

                                                 
1
 Νεγκάκης Χ. και Ταχυνάκης Π. Σύγχρονα Θέματα ελεκγτικής & Εσωτερικού ελέγψου. 2003 
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αλλά και τις συνέπειές τους. Στην ουσία θα γίνει προσέγγιση του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής και όλων των εννοιών που είναι άρρηκτα συνυφασμένες μαζί της και οι 

οποίες πλήττουν σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια και ελληνική οικονομία και 

επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Στόχος της εργασίας είναι να γίνει 

κατανοητό στους αναγνώστες το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ώστε να μην το συγχέουν 

με άλλες παρόμοιες έννοιες, να γίνουν γνωστοί οι λόγοι που οδηγούν στην φοροδιαφυγή 

και οι συνέπειες της και τέλος με την αναφορά των μεθόδων ελέγχου να γίνουν γνωστές 

οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και αν τελικά ο 

ρόλος τους μπορεί να συντελέσει στον περιορισμό και μελλοντικά στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής.   

Τα παραπάνω αφορούν το θεωρητικό μέρος της παρούσας διπλωματικής, μιας και 

το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το εμπειρικό μέρος με διενέργεια έρευνας που διεξήχθη 

με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν στην παρούσα εργασία είναι: 

 Ποια είναι η φοροδιαφυγή, ποια τα αίτια και ποιες οι συνέπειές της; 

 Ποιες είναι οι έμμεσες τεχνικές έλεγχου; Ποιο είναι το θεσμικό τους πλαίσιο; 

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν; Μπορούν να συντελέσουν στην 

πάταξη της φοροδιαφυγής? 

 Πόσο καλά γνωρίζουν οι πολίτες της χώρας μας το φορολογικό σύστημα και  

κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι?  

 Πόσο καλά γνωρίζουν οι πολίτες της χώρας μας το ελεγκτικό σύστημα και  

κατά πόσο πιστεύουν πως αυτό θα βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής;  

1.3  Δομή Εργασίας 

Η παρούσα εργασία θα αναλυθεί σε επτά κεφάλαια. Το πρώτο αφορά την εισαγωγή, το 

σκοπό και τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσα εργασίας καθώς επίσης και τη δομή 

της. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά 

διάστημα των δέκα τελευταίων χρόνων. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια 

του φόρου, τα το φορολογικό πλαίσιο, τους φορολογικούς συντελεστές και τα είδη των 

φόρων. 
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 Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις έννοιες της φοροδιαφυγής, της 

παραοικονομίας και της διαφθοράς καθώς επίσης τα αίτια και τις συνέπειές τους. Καθώς 

επίσης γίνεται λόγος και για μέτρα αντιμετώπισής τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης τις φοροδιαφυγής, παρατίθεται το νομοθετικό 

πλαίσιο και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Ποιες εφαρμόζονται στη χώρα μας, σε ποια 

είδη διακρίνονται και πως γίνεται η επιλογή τους. Στο  έκτο κεφάλαιο έχουμε την έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε, το ερωτηματολόγιο καθώς και τις μετρήσεις και αποτελέσματα 

μέσω του προγράμματος SPSS. Γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Και τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα της έρευνας η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και το παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε μελέτες και έρευνες που έχουν να κάνουν με 

την φοροδιαφυγή και αμέσως μετά παρατίθενται έρευνες και μελέτες για τις έμμεσες 

τεχνικές μεθόδους. Η χρήση των έμμεσων τεχνικών εφαρμόζεται εφόσον οι άμεσες 

τεχνικές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

2.2Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η φοροδιαφυγή δεν είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα, αλλά 

εντοπίζεται και  σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη 

λειτουργία του κράτους, μιας και είναι λιγότερα τα ποσά εσόδων που μπαίνουν στο 

ταμείο του κράτους με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εφαρμογή και 

εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνομη πράξη ή 

παράλειψη του φορολογούμενου, με την οποία προσπαθεί να μειώσει τη φορολογική του 

επιβάρυνση ή να αποφύγει την καταβολή φόρου που του έχει βεβαιωθεί. Ο φόρος είναι 

το αντάλλαγμα που πληρώνει κάθε πολίτης ώστε να λαμβάνει δωρεάν παροχή δημοσίων  

αγαθών από το κράτος, όπως για παράδειγμα η Αστυνομική και Στρατιωτική προστασία, 

κά. Βέβαια, το κράτος έχει κι άλλες αρμοδιότητες πέρα από αυτή, και πολλές φορές 

επιστρέφει στους πολίτες λιγότερης αξίας παροχές από αυτές για τις οποίες κατέβαλαν 

τους φόρους.  

 Οι συντελεστές των φόρων στη χώρα μας είναι αρκετά υψηλοί κι αυτό έχει ως 

συνέπεια πως θα είναι υψηλή και η φορολογία που θα επιβληθεί στον εκάστοτε πολίτη. 

Επομένως οι υψηλοί συντελεστές έχουν ως συνέπεια την υψηλή φορολογία και αυτό έχει 

ως συνέπεια την ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια των πολιτών να φοροδιαφύγουν. Έτσι 

λοιπόν οδηγούμαστε στο ένα από τα αίτια της φοροδιαφυγής. Ένα δεύτερο αίτιο που 

μπορούμε να αναφέρουμε είναι η φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, η ανάγκη του ανθρώπου 

να προστατεύει τον εαυτό του από οτιδήποτε μπορεί να τον ζημιώσει ή να του 
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προξενήσει κακό. Με τους φόρους και την καταβολή τους ο πολίτης πιστεύει πως 

απειλούνται οι διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι που διαθέτει κι έτσι προσπαθεί με κάθε 

τρόπο να το αποφύγει.  

 Η βασικότερη θεωρία προσπαθεί να προσδιορίσει τα κίνητρα που οδηγούν τα 

άτομα στην απόφαση να φοροδιαφύγουν ή στην επιλογή δράσης στην   παραοικονομία 

και μπορεί να προκύψει ως συνέχεια των υποδειγμάτων που ανέπτυξε ο Becker
2
 για τα 

οικονομικά του εγκλήματος καθώς και ο Κenneth Arrow
3
 και ο John W. Pratt

4
 για τη 

θεωρία επιλογής υπό συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας.  Η φοροδιαφυγή θεωρείται 

εξ ορισμού παράνομη δραστηριότητα όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος εντοπισμού και 

τιμωρίας. Το δίλλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο φορολογούμενος είναι 

σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο που μελετάει τη φοροδιαφυγή, αν θα επιλέξει να 

δηλώσει νόμιμα το σύνολο του εισοδήματος του στις φορολογικές αρχές  ή αν θα αφήσει 

κάποιο ποσό αδήλωτο. Η επιλογή ενός αδήλωτου ποσού εισοδήματος καθώς και το ύψος 

του αποτελεί συνάρτηση του κέρδους του από τους φόρους που θα αποφύγει και της 

πιθανότητας εντοπισμού και τιμωρίας. Επομένως η επιλογή που πρέπει να πάρει ο 

εκάστοτε φορολογούμενος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

αναμενόμενη χρησιμότητα, η οποία υπολογίζεται από το καθαρό εισόδημα του μετά την 

καταβολή φόρων και προσθήκης του καθαρού κέρδους από την φοροδιαφυγή . Η 

παραπάνω θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση ορθολογικής δράσης των ατόμων, 

αποστροφής κινδύνου και μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας. Όσον αφορά τη σχέση φοροδιαφυγής και φορολογικής συμμόρφωσης 

σύμφωνα με τους Alligham και Sandmo
5

, όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

φορολογικού ελέγχου καθώς και η επιβαλλόμενη ποινή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

φορολογική συμμόρφωση. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ εισοδήματος και φορολογικής 

συμμόρφωσης είναι θετική εφόσον η ποινή ξεπερνά το 100%, ενώ αν είναι μικρότερη η 

σχέση αυτή καθίσταται αβέβαιη. Επομένως εάν οι ποινές δεν επιβάλλονται στο 

αποκρυπτόμενο εισόδημα , αλλά στον μη καταβαλλόμενο φόρο, προκύπτει πως υπάρχει 

                                                 
2
 Becker.Gary .S (1968), Crime and Punishment:An Economic Approach, Journal of Political Economy 

3
 Kenneth K. J (1965)1 Aspects of The Theory of risk Bearing , The theory of risk Aversion Helsinki Yrjo 

Janhsshonin Saatio . Reprinted in Essays in The Theory of risk Bearing, Markham Publ. Co . Chicago 

(1971) page. 90-109 
4
 Pratt J. W (1964) Rish Aversion in the Small and in the Large Econometrica page. 122-136 

5
 Allingham and Sndmo Icome Tax Evasion A Theoretical Analysis , University of Pennsylvania and the 

Norwegian School of Economics and Business Administration 
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θετική σχέση μεταξύ των φορολογικών συντελεστών και φορολογικής συμμόρφωσης
6
. 

Έχουν αναπτυχθεί παράλληλα υποδείγματα που συνυπολογίζουν την ανάλυση του 

μοντέλου, τις διακυμάνσεις των κυρώσεων ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής , από 

απλά πρόστιμα μέχρι και ποινική δίωξη, όπως αυτό των Witte and Woodbury.
7
   

 Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας , έρευνα που εκπονήθηκε από τον 

οργανισμό dianeosis σε συνεργασία με την Ernest and Young , εκτιμά την φοροδιαφυγή 

στη χώρα μας μεταξύ της 6-9% του ΑΕΠ, δηλαδή έως και 32% των δημοσίων εσόδων. 

Σχετικά με την άποψη των Ελλήνων για την φοροδιαφυγή, σύμφωνα με τηλεφωνική 

έρευνα που έγινε με τίτλο Οικονομικό Βαρόμετρο που πραγματοποιήθηκε από την 

εταιρία ALCO, με εντολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (3-

6/10/2016), η πλειοψηφία απάντησε ότι επιθυμεί τόσο την πάταξη της φοροδιαφυγής όσο 

και την μείωση των φορολογικών συντελεστών.  

 Τέλος, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας , το 80% 

των πολιτών απάντησε πως είναι ηθική τους υποχρέωση να δηλώνουν τα πραγματικά 

τους εισοδήματα, το 9% είναι διατεθειμένο να πάρει το ρίσκο της απόκρυψης των 

εισοδημάτων του ενώ γνωρίζει ότι είναι πιθανό να τον εντοπίσουν οι φορολογικές αρχές. 

Το 6,5% παραδέχεται ότι έχει επιχειρήσει να εξαπατήσει την εφορία όσον αφορά τα 

πραγματικά του εισοδήματα.  Αν και περισσότεροι από 8 στους 10 πιστεύουν πως η 

φοροδιαφυγή αποτελεί φαινόμενο παρακμής της κοινωνίας, παρόλα αυτά 5 στους 10 

συμφώνησαν πως η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, και πως το μεγαλύτερο μέρος των 

εσόδων που λαμβάνει η πολιτεία το σπαταλά άσκοπα. Το 70% των πολιτών θεωρούν πως 

η κοινωνία πιστεύει πως το φαινόμενο της φοροδιαφυγής το αντιμετωπίζει ως 

οικονομικό και όχι ως ηθικό. Σχεδόν όλοι οι πολίτες θεωρούν πως η πολιτεία ευνοεί 

περισσότερο κάποιον που φοροδιαφεύγει παρά κάποιον από την μεσαία ή μικρή τάξη. 

 Οι Schneider & Enste
8
 θεωρούν ότι τα περισσότερα κράτη προσπαθούν να 

μειώσουν την φοροαποφυγή μέσω ποινών ή κατάλληλης εκπαίδευσης των 

φορολογούμενων, ενώ κατ΄ αυτούς θα έπρεπε να εστιάσουν στην αναμόρφωση του 

                                                 
6
 Yitzhaki (1974) Income Tax Evasion : A theoretical Analysis, Journal of Public Econimics, vol.3 , topic.2   

page 201-201 
7
Devos Ken (2014) Factors Influencing individual taxpayer compliance behavior, Springer

 
8
 Schneider F & Enste D. H.  (2000) Shadow Economics: Size, Causes and Consequences , Journal of 

Economic Literature page.77-114 
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φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος. Οι συγγραφείς δείχνουν ότι παρότι η 

εκτίμηση του μεγέθους της φοροαποφυγής είναι πολύ δύσκολη μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με βάση τους συγγραφείς συγκεκριμένες μέθοδοι για την παραπάνω 

εκτίμηση. Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η μέθοδος της 

νομισματικής ζήτησης, η μέθοδος της φυσικής εισροής και η μέθοδος της 

μοντελοποίησης . Οι παραπάνω μέθοδοι δεν θεωρούνται το ίδιο αξιόπιστες ή βέλτιστες 

όμως η παράλληλη εφαρμογή τους μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες.  Ένα 

σπουδαίο συμπέρασμα των Schneider & Enste είναι ότι η αυξανόμενη φορολογία και οι 

αυξανόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι κάποιοι από τους λόγους αύξησης 

της παραοικονομίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός με την συνεχή αύξηση των ρυθμίσεων, 

των νόμων και των διατάξεων καθώς και οι περιορισμοί στην αγορά εργασίας επιδρούν 

αρνητικά και αυξάνουν το πρόβλημα της παραοικονομίας. Οι Schneider & Enste 

υποστηρίζουν επίσης πως οι επιδράσεις της παραοικονομίας και της φοροαποφυγής στην 

πραγματική οικονομία έχουν βρεθεί να έχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

αποτελέσματα. Ένα από τα θέματα και ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι το πώς 

επιδρά η παραοικονομία στην πραγματική οικονομία και στην αύξηση του ΑΕΠ.  

 Οι Alm & McKee 
9
 εξετάζουν την επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων όπως 

είναι η πιθανότητα εκτέλεσης ενός ελέγχου στη συμμόρφωση των φορολογούμενων ή η 

αποδοτικότητα του ελέγχου. Οι συγγραφείς για την έρευνά τους χρησιμοποιούν (fields 

tudy ) , με σκοπό να εξετάσει με πειραματικές μεθόδους, το πώς αντιδρούν οι 

φορολογούμενοι σε αλλαγές του επιπέδου αποτελεσματικότητας του ελέγχου καθώς και 

σε αλλαγές στην πιθανότητας εκτέλεσης ενός ελέγχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αυτής δείχνουν πως όσο πιθανότερο είναι να ελεγθεί ένας φορολογούμενος, τόσο 

υψηλότερο είναι το ποσοστό συμμόρφωσής του. Επίσης το ποσοστό συμμόρφωσης 

αυξάνεται σε περιπτώσεις αύξησης της αποτελεσματικότητας του ελέγχου μόνο εφόσον 

αυξάνεται και η πιθανότητα να γίνει έλεγχος. Συνεπώς τα παραπάνω αποτελέσματα 

οδηγούν τους συγγραφείς στο επιχείρημα πως η αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

ελέγχου δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για την αύξηση της συμμόρφωσης 

των φορολογούμενων.  

                                                 
9
 Alm J & McKee M (2006) Audit certainly audit productivity and taxpayers compliance  
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 Οι Alm & Torgler 
10

 υποστηρίζουν ότι η φορολογική συμμόρφωση θα πρέπει να 

εξεταστεί σε σχέση με την ηθική των φορολογούμενων. Οι διαφορές μεταξύ των ατόμων 

στο επίπεδο της ηθικής δημιουργεί διαφορές και στο επίπεδο της φορολογικής 

συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, η εξέταση ηθικών ζητημάτων μπορεί να βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση της 

συμμόρφωσης στους φορολογικούς κανόνες.  

 Ο Slemrod
11

 (2007) διατυπώνει την άποψη ότι σε κανένα κράτος δεν αποτελέι 

από μόνη της ικανή συνθήκη η διατύπωση των φορολογικών κανόνων  ώστε να μπορούν 

να συμμορφωθούν οι φορολογούμενοι.  Υπάρχει πιθανότητα μία ομάδα των πολιτών να 

συμμορφωθεί ενώ οι άλλες ομάδες του πληθυσμού δεν θα ανταποκριθούν και με το 

πέρασμα του χρόνου αναμένεται να υπάρξει μείωση του επιπέδου συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων στους φορολογικούς νόμους και κανόνες. 

 Σύμφωνα με τον Biber
12

 για τον εντοπισμό όσων δεν συμμορφώνονται 

φορολογικά θα πρέπει να εφαρμοστούν οι άμεσες και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Οι 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου προσδιορίζουν την φορολογική υποχρέωση του ελεγχόμενου 

αφού χρησιμοποιήσουν τις δηλώσεις που υπέβαλε, καθώς επίσης τα βιβλία και στοιχεία 

τα οποία τήρησε και διάφορες άλλες πληροφορίες.  

 Σύμφωνα με τον Townsend
13

 στις Η.Π.Α, χρησιμοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος οφείλει επιπλέον φόρο  για 

ποινικές και αστικές υποθέσεις. Ουσιαστικά ανακατασκευάζεται η φορολογική εικόνα 

του φορολογούμενου. 

 Οι σημαντικότερες τεχνικές ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η 

αρχή των αναλογιών, η ανάλυση ρευστότητας των φορολογούμενων και η τεχνική του 

ύψους των τραπεζικών καταθέσεων. 

 Ο Jacobs (2013) ασχολήθηκε με τον εντοπισμό της φορολογικής απάτης σε χώρες 

της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με την μελέτη του , οι έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου χρησιμοποιούνται για την αναμόρφωση του φορολογητέου εισοδήματος 

για τις περιπτώσεις των συναλλαγών με μετρητά, της ανάλυσης ρευστότητας του 

                                                 
10

Alm J. & Tongler B. (2011) Journal of Business Ethics  
11

 Slemrod J (2007) Taxing  Ourselves, Fourth Edition 
12

 Biber E (2010) Taxpayer Audit – Use of Indirect Methods  
13

 Townsend J (2011) Confusion in the court of Appeals aboit the indirect methods  
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φορολογούμενου, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων της καθαρής θέσης του 

φορολογούμενου, της αρχής της αναλογίας και της σχέσης τιμής και πώλησης προς το 

σύνολο του κύκλου εργασιών. 

 Σύμφωνα με τον Cali, (2012) με αφορμή τα μεγάλα σκάνδαλα παγκοσμίως , 

εξετάζεται ο ρόλος της λογιστικής και του ελέγχου στην απάτη. Για τον εντοπισμό των 

αδήλωτων εισοδημάτων σύμφωνα με τον Cali χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες 

μεθόδων, οι έμμεσες και οι άμεσες. Οι έμμεσες τεχνικές είναι αυτές που 

χρησιμοποιούνται για να ανακατασκευάσουν το  ιστορικό του ελεγχόμενου και να 

προσδιορίσουν το εισόδημα από άγνωστες πηγές. 

 Σύμφωνα με τον Turner
14

  (2011), οι έμμεσες τεχνικές αποτελούν σπουδαίο 

εργαλείο για την αντιμετώπισης της φορολογικής απάτης. Οδηγούμαστε στη χρήση 

έμμεσων τεχνικών λόγω του ότι οι φορολογικοί ελεγκτές δεν μπορούν να έχουν όλα τα 

αξιόπιστα στοιχεία για τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

δαπάνες του ελεγχόμενου. Σύμφωνα με τους Wilson & Terner οι φορολογικοί ελεγκτές 

αντλούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται από συνεργασία που έχουν 

με άλλες αρμόδιες αρχές.  

  Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανωτέρω βιβλιογραφική 

επισκόπηση είναι πως σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες γίνονται οι απαραίτητες 

προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και ένα από τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

 Οι DeBacker
15

 και οι άλλοι  μελετούν κατά πόσο φοροδιαφεύγουν επιχειρήσεις 

από χώρες με υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνουν την υπόθεση αναδεικνύοντας την 

σημαντικότητα πολιτισμικών παραμέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

 Από τον Apel 
16

(1994) έχουμε την έρευνα που ασχολείται με τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στη μη συμμόρφωση φορολογικής συμπεριφοράς και στον τύπο 

νομιμότητας της επιχείρησης. 

                                                 
14

 Turner J (2011) Money Laundering Prevention  
15

 DeBacker J.M . (2013) Legal Enforcement and Corporate Behavior: An Analysis of  Tax Aggressiveness 

after an Audit 
16

 Apel  (1994) Tax Politics in Eastern Europe: globalization, regional integration and the Democratic 

Compromise  
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 Αντίθετα ο Jonhson
17

 (2000) σε συνεργασία με άλλους δείχνει τη συσχέτιση των 

εταιριών μη φορολογικής συμμόρφωσης σε συνδυασμό με την φθορά της κυβέρνησης 

και τις εγκληματικές ενέργειες. 

                                                 
17

 Johnson S. R. (2011), The 1998 Act and the resources link between Tax Compliance and Tax  



18 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

3.1Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την φορολογία και τα χαρακτηριστικά της. Η 

έννοια του φόρου καθώς και τα γνωρίσματα του, τα μειονεκτήματα και τα 

πλεονεκτήματα της έμμεσης και άμεσης φορολόγησης καθώς γίνεται λόγος και για την 

νομοθεσία σήμερα. 

3.2 Έννοια του φόρου 

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

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

φόρο χαρακτηρίζουμε αναγκαστικές παροχές των πολιτών προς το κράτος, οι οποίες δε 

συνοδεύονται από άμεση αντιπαροχή.
18

 Ο φόρος που καλείται κάθε πρόσωπο να 

καταβάλλει είναι άμεση συνάρτηση της φορολογικής του βάσης, του φορολογικού 

συντελεστή και της κατανάλωσής του. Ως φορολογική βάση ορίζεται το εισόδημα, οι 

περιουσία και οι δαπάνες του φορολογούμενου, ενώ ως φορολογικός συντελεστής κάθε 

ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε μονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται σε 

ποσοστό. 

 Σύμφωνα με το Σέλλα
19

 , φόρος είναι σαφώς καθορισμένες και χωρίς ειδικό 

αντάλλαγμα διατάξεις , στις οποίες περιλαμβάνονται κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί 

σκοποί και οι οποίες καθορίζουν τις εισφορές των πολιτών προς το κράτος για την 

κάλυψη των δημοσίων αναγκών. Ο φόρος επιβάλλεται με νόμο, για να εξασφαλισθούν 

με τα οικονομικά μέσα που θα προκύψουν από την επιβολή του, η λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών. Ο φόρος επίσης, αποτελεί μέσο εξασφάλισης δίκαιης και ίσης 

κατανομής των δημοσίων δαπανών ανάμεσα στους πολίτες, οι οποίοι έχουν καθήκον να 

                                                 
18

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

σελ 14 
19

 Σέλλας Στ. Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα,Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα σελ 56 
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καταβάλλουν τη δίκαιη και ίση αυτή εισφορά προς το κράτος, όπως έχει καθοριστεί από 

τους Νόμους για την ικανοποίηση των γενικών αναγκών του. 

 Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο
20

,  προκειμένου οι δημόσιοι φορείς να έχουν 

την δυνατότητα διάθεσης δωρεάν αγαθών στους πολίτες και να καλύπτουν τις διάφορες 

ανάγκες τους, χρειάζονται πόρους, τους οποίους δεν διαθέτουν μιάς και η περιουσία τους 

είναι περιορισμένη και δεν είναι σε θέση να αυτοχρηματοδοτεί το σύνολο των αναγκών 

τους. Για την απόκτηση των φόρων αυτών οι δημόσιοι φορείς προβαίνουν στη χρήση 

διάφορων άλλων μεθόδων. Τα μέσα που χρησιμοποιούν έχουν τις περισσότερες φορές 

μονομερή και συνήθως αναγκαστικό χαρακτήρα. Στα μέσα αυτά ανήκουν κυρίως οι 

φόροι.  

 Σύμφωνα με τον Γάλλο οικονομολόγο Gaston Zeze
21

 ''ο φόρος είναι αναγκαστική 

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

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

εισφορά και για το λόγο αυτό επιβάλλεται με νόμο που ψηφίζεται από την βουλή. 

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

εποχή μιας και οι φόροι υπηρετούν πλέον πέρα από ταμιευτικούς και άλλους σκοπούς. Οι 

επικουρικοί σκοποί της φορολογίας είναι κοινωνικοπολιτικοί, ηθικοποιητικοί και 

πλουτολογικοί.
22

 

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

μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4096/2012 και του Ν.7172/2013 και 

άλλες διατάξεις κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις 

4 παρακάτω πηγές εισοδήματος: 

 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις 

 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  

 Εισόδημα από κεφάλαιο 

 Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτου 

                                                 
20

 Γεωργακόπουλος Α. Θόδωρος Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική  Δ΄έκδοση σελ .287 
21

 βλ. σχετικά Λ.Θεοχαρόπουλου Φορολογικό Δίκαιο Γενικό 1980 σελ.3 ,  Κ.Δ Φινοκαλιώτη Φορολογικό 

Δίκαιο 1999 σελ 2  
22

 Περισσότερα βλ Α.Ανδρεάδη Γενικές Αρχές Φορολογίας  1935 σελ 23-30 , Λ.Θεοχαρόπουλου 

Φορολογικό Δίκαιο 1980 σελ.19-30 ,  Λ.Θεοχαρόπουλου Φορολογικό Δίκαιο Γενικό 1980 σελ.7 , 

Δ.Καραγιωργά Οι δημοσιονομικοί θεσμοί 1981 σελ 239 
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3.3 Γνωρίσματα και λειτουργίες των Φόρων  

Σύμφωνα με τον Βελέτζα
23

 και όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα βασικότερα 

γνωρίσματα των φόρων είναι τα εξής: 

 οι φόροι αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στον 

δημόσιο τομέα, με τρόπο τέτοιο ώστε το κράτος να δύναται να χρηματοδοτήσει 

τις δαπάνες του και να παρέχει προς το κοινωνικό σύνολο τις υπηρεσίες του 

δωρεάν. 

 οι φόροι αποτελούν μονομερές μέσο, δηλαδή συνεπάγεται παροχή από τους 

ιδιωτικούς  προς τους δημόσιους φορείς και όχι το αντίστροφο. 

Οι λειτουργίες των φόρων είναι πολλές, αλλά θα αναφερθούμε στις τρεις 

σημαντικότερες. 

 Η ταμιευτική λειτουργία των φόρων είναι η βασικότερη, όμως όχι η μοναδική 

λειτουργία των φόρων. Σχετίζεται άμεσα με την ιδιότητα των φόρων να 

αποτελούν ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στον 

δημόσιο τομέα, με τρόπο ώστε το κράτος να δύναται να χρηματοδοτήσει τις 

δαπάνες του και να παρέχει προς το κοινωνικό σύνολο τις υπηρεσίες του δωρεάν. 

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

οικονομικής πολιτικής. 

 Η κοινωνική λειτουργία των φόρων, αφορά την χρήση ως μέσο άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, στην ουσία ως βελτίωση της διανομής του εισοδήματος και 

του πλούτου. 

3.4 Διάκριση των Φόρων  

Οι σημαντικές διακρίσεις των φόρων σύμφωνα με το Ν.3296 /2014 είναι: 

 Βάσει της φορολογικής βάσης του φόρου. Με το κριτήριο αυτό διακρίνουμε 

τους φόρους σε:  

 φόρους  εισοδήματος ή αλλιώς άμεσους φόρους, οι οποίοι 

καταβάλλονται σε συχνά χρονικά διαστήματα, (συνήθως ετήσια) 

και υπολογίζονται σύμφωνα με το εισόδημα του φορολογούμενου 

                                                 
23

 Βελέτζας Γ. , Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο, 2004, Θεσσαλονίκη σελ.10 
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νομικού ή φυσικού προσώπου. Μία περαιτέρω διάκριση είναι σε 

φόρο φυσικών ή σε φόρο νομικών προσώπων. 

 φόρους περιουσίας, είναι αυτοί που καταβάλλονται επί της 

καθαρής αξίας της περιουσίας για την ιδιοκτησία ή την κατοχή της 

και έχουν άμεση σχέση με τον φορολογούμενο. 

 φόρους  δαπάνης ή αλλιώς έμμεσοι φόροι είναι αυτοί που  

επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή και είναι ενσωματωμένοι στις 

τελικές τιμές των προϊόντων. Το πιο χαρακτηριστικό αλλά και 

συνάμα γνωστό παράδειγμα έμμεσου φόρου, αποτελεί ο Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελούν οι 

ειδικοί φόροι που επιβάλλονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

προϊόντων όπως είναι το αλκοόλ, τα τσιγάρα και η ενέργεια. Ένα 

τρίτο και τελευταίο παράδειγμα ειδικού φόρου αποτελεί ο δασμός 

εισαγόμενων προϊόντων, που επιβαρύνει τα εισαγόμενα προϊόντα, 

ως προϊόντα πολυτελείας. 

 Βάσει άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Αποτελεί σημαντική διάκριση μιας και  

έχει να κάνει με την αμεσότητα επιβολής των φόρων, στην ουσία είναι η διάκριση που 

καταδεικνύει το φόρο. Βασικός παράγοντας είναι η δυνατότητα μετακύλισης του φόρου 

που υπάρχει στους έμμεσους φόρους και η έλλειψη της δυνατότητας αυτής από τους 

άμεσους φόρους. 

 Άμεσοι είναι οι φόροι που η ιδιότητα του φορολογικού οφειλέτη και 

εκείνου που φέρει την ευθύνη της φορολογικής επιβάρυνσης συμπίπτουν. 

Συνήθως χαρακτηρίζονται έτσι οι φόροι εισοδήματος και ακίνητης 

περιουσίας μιας και εφαρμόζονται άμεσα λόγω προκαθορισμένων 

συντελεστών. 

 Έμμεσοι είναι οι φόροι που αν τους καταβάλλει ο φορολογούμενος μεν 

στο δημόσιο ταμείο, τελικά υπάρχει αντιδιαστολή μεταξύ φορολογικού 

οφειλέτη και φορολογούμενου.
24

 Είναι αυτοί που επιβάλλονται στο 

αντικείμενο του φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα ή η 

                                                 
24

 Καλυβιανάκης Κ. (1993)  Φορολογικό Καθεστώς – Παραοικονομία και  Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, 

Εκδόσεις Παπαζήση σελ 37-38 
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περιουσία του φορολογούμενου. Τέτοιοι φόροι είναι αυτοί που 

επιβάλλονται στην εγχώρια κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών καθώς 

και στις εισαγωγές. Τέτοια παραδείγματα είναι ο φόρος χαρτοσήμου, 

φόρος μεταβίβασης ακινήτου, φόροι κατανάλωσης τσιγάρων και 

οινοπνευματωδών ποτών, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων. 

 Διοικητική διάκριση των φόρων. Η συγκεκριμένη διάκριση γίνεται με βάσει το 

είδος του δημόσιου φορέα ή υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένοι με την είσπραξη των 

φόρων. 

 Φόροι της κεντρικής διοίκησης 

 Φόροι υπέρ των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι-κοινότητες) 

 Φόροι υπέρ των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ενιαίος Φόρος 

Κοινωνικής Ασφάλισης  κτλ) 

 Μία τέτοια διάκριση παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον σε χώρες όπως ο 

Καναδάς που είναι οργανωμένες ομοσπονδιακά, μιας και η διάρθρωση και το μέγεθος 

της φορολογικής επιβάρυνσης σε κάθε μια πολιτεία ξεχωριστή του ομόσπονδου κράτους 

επηρεάζει την οικονομική συμπεριφορά των ιδιωτικών φορέων σε όλες τις άλλες 

πολιτείες λόγω της ανυπαρξίας τελωνειακών ή συναλλαγματικών φραγμών. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσης φορολογίας  

Κάποια από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που μπορούμε να αντλήσουμε με την 

βοήθεια των παραπάνω διακρίσεων είναι : 

 Έχουν σταθερότερη απόδοση 

 Η εισοδηματική ελαστικότητα που τους χαρακτηρίζει συμβάλλει στη 

σταθεροποίηση της οικονομίας 

 Χαρακτηρίζονται από μικρότερο κόστος είσπραξης  

 Γίνεται ευκολότερη πρόβλεψη των φορολογικών εσόδων από το κράτος, 

σύμφωνα με τα δηλωθέντα εισοδήματα 

 Οι φορολογούμενοι γνωρίζουν ακριβώς το ποσό που πρέπει να εισφέρουν 

στο κράτος μέσω της φορολογίας τους 

 Θεωρούνται πιο δίκαιοι μιας και συμβάλλουν στη δικαιότερη κατανομή 

των φορολογικών βαρών και είναι ο λόγος που θεωρούνται 
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καταλληλότεροι σε σχέση με τους έμμεσους φόρους για την αναδιανομή 

του εισοδήματος. 

Εκτός από πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία: 

 Ευνοούν την φοροδιαφυγή μέσω της απόκρυψης εισοδημάτων και μαύρης 

εργασίας  

 Η διαδικασία είσπραξης αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες 

 Δεν έχουν άμεση απόδοση, όπως οι έμμεσοι καθώς καταβάλλονται 

ετησίως 

 Γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, γεγονός που προκαλεί 

επενδυτική ανασφάλεια. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έμμεσης φορολογίας  

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της έμμεσης φορολογίας είναι: 

 Εύκολη είσπραξη μιας και είναι ενσωματωμένοι σε διάφορα προϊόντα  

 Μεγαλύτερη απόδοση 

 Εισπράττονται και από αλλοδαπούς που δεν έχουν καμία άμεση σχέση με 

δραστηριότητες στην Ελλάδα 

 Ευκολότερη καταβολή, μιας και οι επιχειρήσεις λειτουργούν σαν 

εισπράκτορες πρώτου βαθμού και εφόσον συγκεντρώσουν τους 

απαραίτητους φόρους τους καταβάλλουν συσσωρευτικά στο Κράτος. 

Ως μειονεκτήματα των έμμεσων φόρων  

 Όσο αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι τόσο αυξάνονται και οι τιμές των 

προϊόντων 

 Η αβεβαιότητα είσπραξης σε περιόδους οικονομικής κρίσης 

 Η σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του 

φορολογικού συστήματος μιας χώρας.  Λιγότερο ανεπτυγμένη, θεωρείται μία οικονομία 

που το ποσοστό των έμμεσων φόρων είναι μεγαλύτερο από αυτό των άμεσων.  Κι αυτό 

συμβαίνει λόγω της ανασταλτικής επίδρασης που έχουν οι έμμεσοι φόροι στην 

οικονομική ανάπτυξη, γιατί επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η ζήτηση. Μία ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην χώρα μας, που οι 

έμμεσοι φόροι υπερτερούν κατά πολύ από τους άμεσους και υπάρχει αύξηση του 

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης , ως συνέπεια  δημιουργείται  ένα κλίμα αναζήτησης 
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εργασίας και ευκαιριών σε εξωτερικές αγορές και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να 

πλήττεται η εσωτερική οικονομία. 

3.5 Κατηγορίες Φόρων 

Σύμφωνα με το Ν.3296/2004
25

 και του Ν.4172/2013
26

 η ταξινόμηση των φόρων μπορεί 

να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια. Το κριτήριο όμως που έχει τελικά επικρατήσει είναι 

αυτό που αναφέρεται στην φορολογική βάση, γιατί έτσι γίνεται ευκολότερη η 

συγκριτική αξιολόγηση 

των διαφόρων κατηγοριών φόρων λέγοντας δε φορολογική βάση, εννοούμε το 

οικονομικό μέγεθος ( εισόδημα, περιουσία, τιμή προϊόντος, και λοιπά ) επί του 

οποίου υπολογίζεται ο φόρος. Η  φορολογική βάση δηλαδή είναι το οικονομικό μέγεθος 

επί του οποίου η «πολιτεία» θα υπολογίσει ένα φόρο με βάση τον φορολογικό 

συντελεστή που κατά περίπτωση ισχύει . Με το παραπάνω κριτήριο οι φόροι 

ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες τις οποίες και θα αναλύσουμε. 

 Φόροι σταθερού ποσού κατά το φορολογούμενο. (κεφαλικός φόρος) 

Με τους φόρους αυτούς, όλα τα άτομα υφίστανται την ίδια φορολογική επιβάρυνση , 

ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους συνθήκες, το μέγεθος της περιουσίας και του 

εισοδήματός τους. Κάθε φορολογούμενος δηλαδή πληρώνει ορισμένο ποσό φόρου, κοινό 

για όλους, το οποίο ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης των απαιτούμενων φορολογικών 

εσόδων προς τον αριθμό των φορολογουμένων. Ο κατ’ εξοχήν φόρος σταθερού ποσού 

κατά φορολογούμενο ήταν στο παρελθόν ο γνωστός κεφαλικός φόρος, οι περισσότερες 

όμως σύγχρονες φορολογικές νομοθεσίες τον έχουν αντικαταστήσει με πιο 

εκλεπτυσμένες μορφές φόρων που αξιοποιούν ορισμένους δείκτες οικονομικής 

ευημερίας των ατόμων και συνεπώς είναι δικαιότεροι από κοινωνική άποψη. Αν και, οι 

φόροι σταθερού ποσού κατά φορολογούμενο έχουν μηδαμινή πρακτική αξία γιατί κατά 

κανόνα δε χρησιμοποιείται η συμβολή τους στη διερεύνηση των Οικονομικών 

επιδράσεων των διαφόρων κατηγοριών φόρων είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι φόροι σταθερού ποσού κατά φορολογούμενο είναι ουδέτεροι με την 

                                                 
25

 Νόμος 3296/2004 
26

 Νόμος 4172/2013 
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έννοια ότι δεν επηρεάζουν την κατανομή των παραγωγικών μέσων, δηλαδή δεν 

επηρεάζουν τις επιλογές των φορολογουμένων μεταξύ αυτών και ιδίων αγαθών , μεταξύ 

κατανάλωσης και αποταμίευσης , μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου κ.λ.π 

 Φόροι εισοδήματος  

Στους φόρους εισοδήματος η φορολογική βάση στο φόρο εισοδήματος είναι γενικά το 

εισόδημα που πραγματοποιούν οι ιδιωτικοί φορείς σε ορισμένη χρονική περίοδο που 

συνήθως ετήσια ( θυμίζω τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουν όλα τα 

φυσικά και νομικά πρόσωπα ) οι φόροι εισοδήματος διακρίνονται σε 2 μεγάλες 

υποκατηγορίες. 

 Η πρώτη υποκατηγορία είναι οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων: 

όπου η φορολογική βάση συμπίπτει με το ετήσιο εισόδημα των φυσικών προσώπων         

(στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες των προσωπικών εταιρειών ) μετά την 

αφαίρεση των εξόδων πραγματοποίησης του εισοδήματος ορισμένων απαλλαγών και 

εξαιρέσεων ( ελάχιστο όριο συντήρησης, οικογενειακά βάρη του φορολογούμενου, και 

οι κοινωνικές παροχές εξαιρέσεις από το νόμο και όπου το καθεξής ). 

 Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά τους φόρους εισοδήματος νομικών   

προσώπων: η πιο ειδικά τους φόρους επί των κερδών των ανωνύμων εταιρειών που σε 

αυτή εδώ την περίπτωση η φορολογική βάση του φόρου που συμπίπτει με το σύνολο των 

ετήσιων συνήθως καθαρών κερδών των νομικών προσώπων ή πιο ειδικά των ανωνύμων 

εταιρειών. 

Φόροι κατανάλωσης 

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

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

φόρων κατανάλωσης , τα κυριότερα είδη είναι τρία : 

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

της συνολικής ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου σύμφωνα με την τεχνική του 

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

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

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

και του εισοδήματος κ.λ.π.  
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 Οι φόροι που επιβάλλονται σε ένα μόνο στάδιο της παραγωγικής  

διαδικασίας. Οι φόροι αυτοί πλήττουν τη συνολική αξία του προϊόντος στο στάδιο που 

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

την επιβολή του φόρου, είναι τρία :  

o της παραγωγής  

o του χονδρικού Εμπορίου και τέλος,  

o του λιανικού Εμπορίου. 

 Οι φόροι που επιβάλλονται σε δύο ή περισσότερα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι φόροι αυτοί πλήττουν είτε τη συνολική είτε την 

προστιθέμενη αξία σε κάθε ένα από τα στάδια που έχουν επιλεγεί για την επιβολή του 

φόρου διακρίνονται δε σε δύο υποκατηγορίες. 

 Σωρευτικοί φόροι επί της δαπάνης , οι οποίοι 

επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας του προϊόντος  που 

έχει δημιουργηθεί μέχρι το κάθε φορολογούμενο στάδιο  

 Ο φόρος επί της προστιθεμένης αξίας. Ο οποίος 

επιβαρύνει μόνο στην αξία του προϊόντος, που 

δημιουργείται η προστίθεται σε κάθε ένα φορολογούμενο 

στάδιο . 

Φόροι περιουσίας. 

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

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

ταξινομηθούν σε 3 γενικές κατηγορίες. 

 Φόροι που επιβάλλονται στην κατοχή της περιουσίας.  

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

χρόνο – ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης της – δημιουργεί στο πρόσωπο αυτό την 

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

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

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

υποκατηγορίες: 
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o Φόρος καθαρής περιουσίας – ο οποίος επιβαρύνει συνήθως τα φυσικά 

πρόσωπα και έχει ως φορολογική βάση την αξία όλων των περιουσιακών 

στοιχείων του 

φορολογουμένου (ακίνητα τραπεζικές καταθέσεις χρεόγραφα και έντυπα), 

μειωμένη κατά το ποσό των οφειλών του ( χρέη προς τρίτους υποθήκες 

και λοιπά). 

o Ο ονομαστικός φόρος περιουσίας – ο οποίος επιβάλλεται επί της αξίας 

όλων των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου φυσικού ή 

νομικού προσώπου, 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις οφειλές του ή τις προσωπικές του συνθήκες. 

Ανάλογα με το αν φορολογούνται όλα ή ορισμένα μόνο (πχ ακίνητα) 

περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου, ο ονομαστικός φόρος 

περιουσίας καλείται γενικός ή ειδικός. 

 Φόροι που επιβάλλονται κατά τη μεταβίβαση της περιουσίας με ετεροβαρείς 

δικαιοπραξίες.  

Η περιουσία του φορολογούμενου είναι δυνατόν να αυξάνει, όταν ένα άλλο άτομο του 

μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία άνευ ανταλλάγματος. Οι φόροι περιουσίας που 

επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή, διακρίνονται ανάλογα με τη αιτία για την οποία 

μεταβιβάζεται η περιουσία σε: 

 Φόρους κληρονομιών, όταν η περιουσία μεταβιβάζεται κατά 

κληρονομιά ή κληροδοσία ως φορολογική βάση μπορεί να ορισθεί 

είτε ολόκληρη η καταλειπόμενη 

περιουσία του κληρονομούμενου πριν διανεμηθεί στους 

κληρονόμους , είτε οι κατά 

ιδίαν κληρονομικές μερίδες ενός έκαστου φορολογούμενου . 

 Φόρους δωρεών όταν μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία με 

δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου και, 

 Φόρους γονικών παροχών όταν μεταβιβάζονται περιουσιακά 

στοιχεία από τους  γονείς στα παιδιά τους . 

 Φόροι που επιβάλλονται κατά τη μεταβίβαση της περιουσίας με διμερείς 

συναλλαγές. 
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Η περιουσία δύο φορολογούμενων είναι δυνατόν , με αμετάβλητο το ύψος της, να 

μεταβάλει διάρθρωση, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης με αντιπαροχή περιουσιακών 

στοιχείων από τον ένα φορολογούμενο στον άλλο . Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι 

φόροι μεταβίβασης ακινήτων , οι φόροι επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών κ.λ.π. 

3.6 Είδη Φορολόγησης  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η φορολογία αποτελείται από δύο μέρη. Την άμεση φορολογία 

που παραμένει στην ευθύνη των κρατών μελών και την έμμεση φορολογία που επηρεάζει 

την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη 

έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της φοροαποφυγής και της διπλής 

φορολόγησης. Η φορολογική πολιτική διασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

κρατών μελών σχετικά με την εσωτερική αγορά δεν διαστρεβλώνεται από τις διαφορές 

των συντελεστών έμμεσης φορολόγησης και των συστημάτων. 

 Στην Ε.Ε η αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολόγησης στο σύνολο των 

φορολογικών εσόδων κατά μέσο όρο είναι ισόρροπη και κοντά στη μονάδα. Αντίθετα, η 

έμμεση φορολογία στην Ελλάδα καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος στο σύνολο των 

φορολογικών εσόδων, γεγονός που πολλοί το θεωρούν παράμετρο κοινωνικής αδικίας 

του φορολογικού συστήματος. 

Έμμεσοι Φόροι  

Σύμφωνα με το άρθρο 90 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απαγορεύεται κάθε φορολογική 

διαφοροποίηση – διάκριση , με την οποία άμεσα ή έμμεσα παρέχεται κάποιο 

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

κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 93 της ίδιας συνθήκης τέθηκαν οι βάσεις για την 

εναρμόνιση του φόρου κύκλου εργασιών ή αλλιώς γνωστό ως (ΦΚΕ),του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης (ΕΦΚ) και των άλλων έμμεσων φόρων. 

3.7 Φορολογικές Ρυθμίσεις σήμερα 

Τα φορολογικά μέτρα που λήφθησαν το 2015 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
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 φορολογικές διατάξεις που στοχεύουν στην ελάφρυνση συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης 

και, 

 μέτρα που ενσωματώνουν τις επιταγές της Σύμβασης Χρηματοοικονομικής  

Διευκόλυνσης και είναι είτε: 

 διαρθρωτικού  

 εισπρακτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενισχυθούν τα 

φορολογικά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2015. 

 Πιο αναλυτικά τον Απρίλιο τροποποιήθηκε ο Ν. 2190/1920 ο οποίος παρέχει νέα 

δυνατότητα ρύθμισης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 

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

τρόπο ζητήματα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούμενων, αγροτών και ομογενών 

κατοίκων εξωτερικού. Τον Ιούλιο, στα πλαίσια των δύσκολων δημοσιονομικών 

συνθηκών και προκειμένου να γίνει η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, υιοθετήθηκε ένα σύνολο φορολογικών μέτρων που 

ενσωματώνονται στον Ν. 4334/2015 και μεταξύ άλλων περιλάμβαναν την αναμόρφωση 

του ΦΠΑ, την σταδιακή κατάργηση του 30% στα νησιά, την αύξηση των συντελεστών 

στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, την αύξηση της προκαταβολής φόρου για τα 

νομικά πρόσωπα, την αναμόρφωση των συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης  

και την αναδρομική αύξηση και διεύρυνση του φόρου πολυτελείας. Με τον νόμο 

Κύρωσης του νέου προγράμματος του Αυγούστου περιγράφονται οι μελλοντικές και 

προαπαιτούμενες , δράσεις διαρθρωτικού και εισπρακτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

τεσσάρων πυλώνων και θεσμοθετούνται άμεσα κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ 

άλλων: 

o την αύξηση του συντελεστή προκαταβολής για τους αγρότες , 

o  την αύξηση προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες, 

o  την αυστηροποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων, τροποποιήσεις στο καθεστώς 

ΦΠΑ , 

o καθώς και την κατάργηση της επιβολής φόρου 26% στις εισαγωγές. 

Κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναφέραμε στον πιο πάνω νόμο, τον Οκτώβριο  

ψηφίστηκε πολυνόμος που: 
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 επαναδιατυπώνει τον ορισμό της φοροδιαφυγής,  

 επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο για τις φορολογικές παραβάσεις με εκλογίκευση 

των προστίμων και με ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκκρεμείς υποθέσεις πλαστών ή 

εικονικών τιμολογίων και, 

 καταργεί απαλλαγές του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΚΦΙΑ) .  

 Στην ίδια πλευρά, με τους δύο πολυνόμους του Νοεμβρίου αυξάνεται ο ΕΦΚ στο 

αγροτικό πετρέλαιο, ενσωματώνεται στη ρύθμιση των 100 δόσεων το περιουσιακό 

κριτήριο, αυστηροποιούνται οι όροι για την παραμονή οφειλετών στην ρύθμιση, 

καταργείται ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση, επιβάλλεται ειδικό τέλος στα τυχερά παιχνίδια και 

ειδικός φόρος στο κρασί και τέλος αναδιαμορφώνονται τα τέλη κυκλοφορίας. 

 Αναλυτικότερα, ο Ν. 4321/2015
27

 που ψηφίστηκε το Μάρτιο, μεταξύ άλλων: 

o Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και  

o προβλέπει επιβολή φόρου σε τριγωνικές συναλλαγές. 

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης όλων των οφειλών προς το Δημόσιο, 

ανεξαρτήτως από τα ποσά των αρχικών χρεών, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 

την 1.3.2015 , σε μέχρι και 100 δόσεις. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν 

θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση , ενώ για μεγαλύτερες οφειλές το ετήσιο επιτόκιο 

ορίζεται σε 3%. Με τον Ν. 4328/2015 διευκολύνεται η ένταξη στη ρύθμιση για φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με τον μεταγενέστερο Ν. 4336/2015 το επιτόκιο 

αναπροσαρμόζεται σε 5,05% . Αντίστοιχα αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο για την πάγια 

ρύθμιση των 12 δόσεων του Ν.4152/2013 και από την 15.10.2015 μειώνεται από 8,05% 

σε 5,05%. Επιπρόσθετα με τον ίδιο νόμο ορίζεται ότι ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση των 

100 δόσεων στην περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή 

εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Με διάταξη 

του Ν. 4342/2015
28

 με το άρθρο 12 του Ν.4474/2017, τροποποιούνται οι διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΚΦΔ). 

                                                 
27

 Ν. 4321/2015 Ρυθμίσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας, ΦΕΚ Α΄ 32/21-3-2015 
28

 Ν.4342/2015 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25
ης

 Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/8 / ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 

2004/8/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του συμβούλιου της 13
ης 

Μαΐου 2013. Για 

την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
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 Προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων και αντίστοιχες 

κυρώσεις στο άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τη μη έκδοση ή την 

ανακριβή έκδοση ή λήψη παραστατικών, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, 

καθώς και για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων 

διακίνησης για τα οποία υπάρχει σχετική υποχρέωση από τις διατάξεις του ν. 4308/2014. 

 Επίσης σε συνέχεια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016, 

με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, στο πλαίσιο της 

ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προστίθεται νέα περίπτωση διαδικαστικής 

παράβασης και αντίστοιχης κύρωσης στο άρθρο 54 του ΚΦΔ, για τη μη εξόφληση από 

τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500 

ευρώ και άνω, με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής. 

 Συγκεκριμένα, για όσους δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία ή εκδίδουν ή λαμβάνουν 

ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με 

Φ.Π.Α., καθώς και για όσους διακινούν αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών 

στοιχείων διακίνησης, επιβάλλεται εφεξής πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, 

σε περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά βιβλία και 1000 ευρώ για διπλογραφικά. 

Επίσης, για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών 

για αγαθά ή υπηρεσίες άνω των 500 ευρώ, το πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ ανά 

παράβαση. 

                                                                                                                                                  
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 

Α΄143/09-11-2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

  

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΑΦΘΟΡΑ  

4.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της φορολογικής 

παραβατικότητας που συνήθως εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και διάφορους τύπους 

συμπεριφοράς. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τις έννοιες όπως 

φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και παραοικονομία που για τους περισσότερους κάποιες 

φορές το νόημα τους δεν είναι ξεκάθαρο. Θα εντοπίσουμε τα αίτια της φοροδιαφυγής 

καθώς και τις συνέπειές της στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην οικονομία. Θα γίνει 

αναφορά στους ελέγχους που γίνονται και στις κυρώσεις που αποδίδονται στους 

παραβαίνοντες.  Και τέλος θα παραθέσουμε τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής που τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση. 

4.2  Ορισμός της φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο το οποίο ξεφεύγει από την αυστηρά  

οικονομική σφαίρα και έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Είναι αυτή που 

ευθύνεται για το ήμισυ σχεδόν του ελλείμματος του δημοσίου τομέα καθώς και για τις 

επακόλουθες μακροοικονομικές ανισορροπίες.   

 Ένας ορισμός που θεωρείται ικανοποιητικός από αρκετούς μελετητές 

(Καννελόπουλος Κ. Α , 1995 department of the Treasury 1983 κτλ)  είναι ότι η 

φοροδιαφυγή αποτελεί: 

 Το τμήμα εκείνο του φόρου εισοδήματος το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα που 

θα έπρεπε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να δηλώνεται οικειοθελώς από τους 

φορολογούμενους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές , αλλά για οποιονδήποτε 

λόγο δεν δηλώνεται και, 

 Το τμήμα εκείνο των έμμεσων φόρων και λοιπών άμεσων φόρων , το οποίο με 

βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία θα έπρεπε να εισπράττεται και να 
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αποδίδεται εθελοντικά στο κράτος αλλά για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν φτάνει 

ποτέ στο δημόσιο ταμείο
29

. 

 Το εισόδημα που παράγεται σε μία χώρα μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

 Στο εισόδημα που δημιουργείται σε οργανωμένη αγορά  

 Στο εισόδημα που δημιουργείται εκτός αγοράς 

 Ένας ακόμη διαχωρισμός είναι αν το εισόδημα παράγεται με νόμιμη ή όχι 

δραστηριότητα. 

 Σύμφωνα με τον Edgar L. Feige
30

, οι μορφές αδήλωτου εισοδήματος διακρίνονται 

σε τρείς κατηγορίες: 

 Εισόδημα που προκύπτει από παράνομη δραστηριότητα. Πραγματοποιείται 

είτε εκτός νόμιμης αγοράς ή από χρηματική συναλλαγή (εμπόριο όπλων & 

ναρκωτικών).  Το εισόδημα αυτό δεν καταγράφεται όχι τόσο για την 

φοροδιαφυγή ως ενέργεια όσο για την πηγή της συναλλαγής από το οποίο 

πολλές φορές προκύπτει το προϊόν της συναλλαγής. 

 Εισόδημα που προκύπτει από νόμιμη δραστηριότητα, εκτός οργανωμένης 

αγοράς και δεν καταγράφεται. Εδώ ανήκουν τα γεωργικά προϊόντα, που 

καταναλώνονται για το νοικοκυριό που τα παράγει. 

 Νόμιμο εισόδημα που προκύπτει εντός αγοράς αλλά δεν καταγράφεται. Το 

εισόδημα της κατηγορίας αυτής αν και θα έπρεπε, δεν δηλώνεται και αποτελέι 

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

φοροδιαφυγής εισοδήματος. 

 Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο Θ.
31

 και Τάτση Ν.
32

,  ως φοροδιαφυγή νοείται 

κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολογούμενων, που έχει ως σκοπό τη μείωση 

της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή καταβολής φόρου. Τέτοιου 

είδους ενέργειες μπορούν να θεωρηθούν η απόκρυψη πωλήσεων από επιχειρήσεις, η 

απόκρυψη ή υποεκτίμηση, των εισοδημάτων των φορολογούμενων , η λαθραία εισαγωγή 

εμπορευμάτων, η μη δήλωση εισοδημάτων κτλ. Ή αλλιώς, ως φοροδιαφυγή θα μπορούσε 
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να ορισθεί κάθε παράνομη ενέργεια ηθελημένης απόκρυψης φορολογητέου εισοδήματος 

και άλλων φορολογικών αντικειμένων κατά την δήλωση και τον υπολογισμό του 

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

κρατικές αρχές.
33

( παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης, μη υποβολή ΦΠΑ, μη 

έκδοση φορολογικής απόδειξης κτλ). Από δύο παράγοντες εξαρτάται η έκταση του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής σε μία χώρα, από την τάση των φορολογούμενων για 

φοροδιαφυγή και από την ικανότητα των φορολογικών αρχών να περιορίσει αυτή την 

τάση.  

 Σύμφωνα με τον Ν. 4337/2015 άρθρο 66, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει 

όποιος με πρόθεση: 

 προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου 

ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Ή ΕΙΔΙΚΟΎ ΦΌΡΟΥ ΑΚΙΝΉΤΩΝ (ΕΦΑ), 

αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα 

από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία , κυρίως παραλείποντας να 

υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρώντας στα 

βιβλία και στοιχεία εικονικές δαπάνες ή επικαλούμενος στην φορολογική δήλωση 

τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται στην φορολογητέα ύλη ή να 

εμφανίζεται η φορολογητέα ύλη μειωμένη, 

 προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου προστιθέμενης αξίας, το φόρου 

κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και παρακρατούμενων και 

επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή 

συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή , καθώς και 

όποιος παρακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές. 

 προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει 

ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις που αποτελούν απλή παράβαση και δεν τίθεται θέμα 

πρόθεσης μείωσης της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης, επομένως τέτοιου είδους 

περιπτώσεις δεν ανήκουν στην έννοια της φοροδιαφυγής. 
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 Η φοροδιαφυγή επιτυγχάνεται με μία πληθώρα τρόπων από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, σε όλα τα συστήματα φορολόγησης και ειδών φόρου, από όλες τις 

επαγγελματικές ομάδες με χαμηλότερο ποσοστό τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Το 

λαθρεμπόριο αποτελεί πράξη φοροδιαφυγής καθώς ανήκει στην εισαγωγή και εξαγωγή 

εμπορευμάτων χωρίς τελωνειακή άδεια και χωρίς καταβολή δασμών, φόρων και άλλως 

επιβαρύνσεων. 

4.3  Φοροαποφυγή  

Ορισμός Φοροαποφυγής 

Ως ορισμός της φοροαποφυγής ορίζεται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών 

πρακτικών οι οποίες αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της νομοθεσίας, των 

διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της φορολογικής πρακτικής, 

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

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

στη νομοθεσία. Στην έννοια αυτή πρέπει να προστεθούν όλες εκείνες οι ενέργειες που 

έχουν στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό 

που είχε πρόθεση να επιβάλλει ο νομοθέτης. Πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός 

οργανωμένου φορολογικού σχεδιασμού, κατά τον οποίο δημιουργούνται σενάρια και 

πρακτικές, έως ότου να προσδιοριστεί ο ελάχιστος δυνατός φόρος, συνήθως στα πλαίσια 

του νόμου. 

 Οι βασικές αρχές της φοροαποφυγής είναι τρείς: 

 Η μετατόπιση του εισοδήματος 

 Οι αναβολές καταβολής φόρων και  

 Αρμπιτράζ μεταξύ των φορολογικών συντελεστών, με τους οποίους φορολογείται 

η απόδοση κεφαλαίου.
34

 

 Διαφέρει από την έννοια της φοροδιαφυγής, καθώς στη φοροαποφυγή η μη 

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

ισορροπεί ανάμεσα στο νόμιμο και ηθικό. Προκειμένου μια ενέργεια αποφυγής 
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καταβολής φόρου να θεωρηθεί ως ενέργεια φοροαποφυγής , πρέπει να ενσωματώνει τα 

εξής χαρακτηριστικά
35

: 

 Την εκμετάλλευση των κενών, των ασαφειών και της κακής διατύπωσης της 

φορολογικής νομοθεσίας ή σε αντίθετη περίπτωση , την εκμετάλλευση 

δυνατοτήτων της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του 

νομοθέτη. 

 Να υπάρχει το στοιχείο της ανειλικρίνειας, της εικονικότητας και πλαστότητας. 

 Τη μυστικότητα ώστε να αποφευχθεί η λήψη μέτρων που θα καλύψει τα σχετικά 

κενά της φορολογικής νομοθεσίας για την φοροαποφυγή. 

Διαχωρισμός Φοροαποφυγής – Φοροδιαφυγής 

Η έννοια της φοροαποφυγής είναι συγγενείς και συχνά συγχέεται με αυτή της 

φοροδιαφυγής. Βασικός λόγος σύγχυσης μεταξύ των δύο ορισμών είναι η ταύτιση των 

αποτελεσμάτων που προκαλούν, καθώς και με τις δύο πράξεις , επιτυγχάνεται μερική ή 

πλήρης αποφυγή καταβολής του φόρου, με αποτέλεσμα τη στέρηση των φορολογικών 

εσόδων από το Δημόσιο
36

. Συνεπώς, τα κίνητρα και  οι συνέπειες τους δεν διαφέρουν 

καθόλου. Η διαφορά έγκειται στην πολιτική και ηθική άποψη, που χαρακτηρίζει τις δύο 

έννοιες. Στη φοροδιαφυγή υπάρχει καταστρατήγηση τόσο του πνεύματος όσο και του 

γράμματος του νόμου, ενώ στη φοροαποφυγή υπάρχει καταστρατήγηση μόνο του 

πνεύματος του νόμου (Καραγιώργος , 1981). Δηλαδή με την φοροαποφυγή οι 

φορολογούμενοι αποφεύγουν την καταβολή φόρων με τρόπο ο οποίος δεν επιφέρει 

κυρώσεις για τους ίδιους, για το λόγο αυτό και πολλές φορές αντί για τον όρο 

φοροαποφυγή χρησιμοποιείται ως συνώνυμο η νόμιμη φοροδιαφυγή. 
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Μέθοδοι Φοροαποφυγής 

Εξωχώριες εταιρίες – (offshore)  

Οι Εξωχώριες υπεράκτιες εταιρίες (offshore) αποτελούν το κατεξοχήν εργαλείο της 

φοροαποφυγής. Συστήνονται σε κράτη τους , γνωστούς φορολογικούς παραδείσους,  ή 

σε κράτη που δεν έχουν ακόμα οργανωμένες κεφαλαιαγορές  αλλά έχουν σωρεία 

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

με το Ν.2238/1994, ως εξωχώρια δηλαδή υπεράκτια εταιρία, ορίζεται η εταιρία που έχει 

την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της δραστηριοποιείται 

αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής 

μεταχείρισης.  

 Συμφώνα με τον Ο.Ο.Σ.Α, ως φορολογικός παράδεισος χαρακτηρίζεται το κράτος 

που: 

 επιβάλλει χαμηλό ή μηδενικό φόρο εισοδήματος 

 φορολογεί ευνοϊκά ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος με πολύ χαμηλό ή 

μηδενικό συντελεστή 

 προσφέρει σε κατοίκους τρίτης χώρας τη δυνατότητα να αποφύγουν την επιβολή 

φόρου στη χώρα φορολογικής κατοικίας τους 

 δεν διευκολύνει την ανταλλαγή και την παροχή πληροφοριών 

 δεν θέτει ως προϋπόθεσή της την άσκηση ουσιαστικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των εταιριών που βρίσκονται εγκατεστημένες στο έδαφος του , 

αυτό έχει ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών. 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω άνω ορισμό και την διεθνή βιβλιογραφία, ορισμένα 

από τα χαρακτηριστικά των φορολογικών παραδείσων είναι η φοροαπαλλαγή , η άρνηση 

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

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

επικοινωνίες που διευκολύνουν ξένες επιχειρήσεις να μεταφέρουν την έδρα τους σε 

οικονομικούς παραδείσους, οι ενδιαφέρουσες τουριστικές συναλλαγές που δικαιολογούν 

μεγάλες μετακινήσεις ρευστού χρήματος, η παροχή δυνατότητας χρήσης ως τοπικό 

νόμισμα σε διεθνές νόμισμα, κατά προτίμηση το δολάριο, οι κυβερνήσεις που είναι 

αδιάφορες σε εξωτερικές πιέσεις, η γεωγραφική θέση που είναι κατάλληλη για 
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επαγγελματικά ταξίδια με προορισμό πλούσιες γειτονικές χώρες. Στους λεγόμενους 

φορολογικούς παραδείσους, η νομοθεσία ευνοεί μόνο τους ξένους επενδυτές (υπάρχουν 

συνεπώς ρήτρες διαφυγής) και δεν υπάρχει ισότητα στη νομοθεσία για όλους. Οι 

φορολογικοί παράδεισοι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη για τους εξής λόγους: 

 βοηθούν στη συγκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων  

 αυξάνουν την άνιση κατανομή των φορολογικών εσόδων 

 βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό το ιδιωτικό εισόδημα 

 υπονομεύουν τα εθνικά φορολογικά συστήματα 

 βλάπτουν την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Από την άλλη οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν και ορισμένες θετικές επιδράσεις: 

 Συμβάλλουν στην δημιουργία ευεργετικού φορολογικού ανταγωνισμού, μέσω του 

οποίου επιτυγχάνεται η διατήρηση των φόρων σε χαμηλά επίπεδα σε άλλες 

χώρες. 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν καλή οργάνωση και ο 

ανταγωνισμός για τα κεφάλαια οξύνει τις απαιτήσεις για θεσμική ποιότητα και 

καλή πολιτική, προκειμένου να ανελιχθούν σε ελκυστικούς επενδυτικούς 

προορισμούς, 

 ο κεφαλαιακός ανταγωνισμός μεταξύ των φορολογικών παραδείσων βοηθά να 

βελτιώσουν οι χώρες αυτές την προοπτική εξέλιξής τους
37

. 

Τριγωνικές συναλλαγές  

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

η επιστημονικές εξελίξεις, καθιστούν ευκολότερες τις διαδικασίες εισαγωγών και 

εξαγωγών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά την Ελλάδα, οι προαναφερθέντες 

παράγοντες σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μεταξύ τους εισαγωγές και εξαγωγές 

προϊόντων, κατέστησαν τον θεσμό των εισαγωγών και εξαγωγών πιο εύκολη διαδικασία. 

Συναντάμε δύο φαινόμενα, το ένα, προϊόντα ιδιαίτερα φτηνά στη χώρα παραγωγής τους, 

να καταλήγουν στα χέρια των καταναλωτών σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, γνωστή ως 
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υπερτιμολόγηση.  Ή το δεύτερο, απόκτηση αγαθών σε υπερβολικά χαμηλή τιμή που είναι 

απόρροια κάποιας τριγωνικής συναλλαγής, γνωστή και ως υποτιμολόγηση. Ως τριγωνική 

συναλλαγή ορίζουμε μια συναλλαγή στην οποία συνήθως μετέχουν τρεις εταιρίες
38

: 

o Μια on-shore εταιρία 

o Μια off- shore εταιρία εγκατεστημένη σε φορολογικό παράδεισο με μηδενική ή 

πολύ χαμηλή φορολογία (την οποία δημιούργησε η on-shore) 

o Μια εταιρία δομών αντιπροσώπευσης, που βρίσκεται εγκατεστημένη σε  

Ευρωπαϊκή χώρα με χαμηλό φορολογικό συντελεστή (πχ. Κύπρο, Βουλγαρία) , 

με σκοπό να απαλλάσσονται του ΦΠΑ  οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η εταιρία 

αυτή συναλλάσσεται για λογαριασμό της off-shore εταιρίας με αντάλλαγμα ένα 

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

τη συναλλαγή. 

 Προκειμένου η σχέση αυτή μεταξύ offshore και onshore εταιρίας να μην είναι 

εμφανής, υπάρχει δυνατότητα σύστασης ενός trast. Mέσω αυτής της διαδικασίας, 

επιτυγχάνεται η απόκρυψη του εντολέα προς τρίτους, ενώ όσο αφορά τον εντολοδόχο, 

παρόλο που φαίνεται να συναλλάσσεται με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ωφέλεια, στην 

πραγματικότητα λειτουργεί για λογαριασμό του εντολέα, έναντι ενός μικρού αντιτίμου. 

Οι δύο βασικές απόρροιες των τριγωνικών συναλλαγών είναι οι εξής: 

 Η φοροαποφυγή , καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών συγκεντρώνεται 

στην off-shore εταιρία και φορολογείται με χαμηλότερους ή μηδενικούς 

φορολογικούς συντελεστές. 

 Η διόγκωση της αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, τα οποία καταλήγουν 

στους καταναλωτές σε πολύ υψηλότερες τιμές. 

 Ο εντοπισμός των πιο πάνω συναλλαγών από τις ελληνικές αρχές αποβαίνει 

επαυξημένης δυσκολίας, καθώς προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη τους επιβάλλεται:  

 

 είτε σύνδεση κεφαλαίων μεταξύ onshore και offshore, γεγονός δύσκολο ως 

απίθανο,  
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 είτε σύνδεση των μετόχων, πράγμα που αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες, καθώς οι 

περισσότεροι χρησιμοποιούν των θεσμό των trust, προκειμένου να αποκρύψουν 

την ταυτότητα τους.  

 Για να γίνει η ανωτέρα ανάλυση περισσότερο κατανοητή σας παραθέτουμε ένα 

αριθμητικό παράδειγμα. Μια ελληνική εταιρία εισάγει εμπορεύματα από μια χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μεταπωλεί στη συνέχεια στην εγχώρια αγορά. Προκειμένου 

να υπερτιμολογήσει τα εμπορεύματα, προβαίνει στη σύσταση μιας νέας εταιρίας στα 

νησιά Κέιμαν (όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι 0% )και μία εταιρία 

αντιπροσώπευσης στην Βουλγαρία (όπου συντελεστής φορολόγησης είναι 10%). Η 

εταιρία στη Βουλγαρία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση , συνεπώς αποκομίζει τα 

οφέλη απαλλαγής ΦΠΑ, που εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι συναλλασσόμενοι πλέον είναι: 

 Η εταιρία, που έχει έδρα τη Γερμανία  

 Η εταιρία εκπροσώπησης Β , που έχει έδρα τη Βουλγαρία 

 Η υπεράκτια εταιρία Γ, που έχει έδρα την Ελλάδα και έχει συστήσει τις εταιρίες 

Β και Γ με σκοπό την υπερτιμολόγηση 

Οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ των εταιριών είναι οι εξής: 

 Η εταιρία Α αποστέλλει τα προϊόντα στην ελληνική εταιρία Δ (εκδίδεται Δελτίο 

Αποστολής)  

 Κατόπιν συνεννόησης η εταιρία Α εκδίδει τιμολόγιο πώλησης 2.000.000 ευρώ 

στην Βουλγάρικη εταιρία αντιπροσώπευσης Β. Το ποσό αυτό είναι και το 

πραγματικό κόστος απόκτησης των εμπορευμάτων . 

 Η εταιρία Β εκδίδει υπερτιμολογημένο τιμολόγιο πώλησης αξίας 2.200.000 ευρώ 

στην ελληνική εταιρία Δ, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτό τα έξοδα της και 

μειώνοντας τα φορολογητέα της κέρδη. 

 Η ελληνική εταιρία Δ, διοχετεύει τα εμπορεύματα στην ελληνική αγορά με τιμή 

2.500.000 ευρώ. 

 Η offshore εταιρία Γ, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 1.960.000 

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

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



41 

 

(2.000.000*2%= 40.000 ευρώ) , επομένως το υπόλοιπο που μεταφέρεται είναι το  

1.960.000 ευρώ. 

Το ποσό της υπερτιμολόγησης είναι το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής 

πώλησης των εμπορευμάτων από την ελληνική εταιρία Δ στην ελληνική αγορά 

(2.500.000) και της πραγματικής τιμής αγοράς από την εταιρία Α (200.000) επομένως 

2.300.000 ευρώ.  Η φορολόγηση γίνεται με τον εξής τρόπο: 

 Η εταιρία Β φορολογείται για τα 40.000 ευρώ με 10% στη Βουλγαρία. 

 Η εταιρία Γ φορολογείται για 1.960.000 ευρώ με 0%. 

 Η εταιρία Δ φορολογείται για 300.000 ευρώ με 29% στην Ελλάδα. 

4.4  Παραοικονομία   

Ορισμός της Παραοικονομίας  

Παρόλο που ο όρος της παραοικονομίας διαφέρει από αυτόν την φοροδιαφυγής, για την 

καλύτερη κατανόηση της μίας είναι απαραίτητη η μελέτη της δεύτερης. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η παραοικονομία έχει εκτιμηθεί συνολικά σε €2,1 τρις. και λαμβάνει ολοένα και 

μεγαλύτερη προσοχή, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν τον ισοσκελισμό των 

προϋπολογισμών τους, που θα τους επιτρέψει την επιστροφή στην οικονομική 

σταθερότητα, στη μεγέθυνση και στην ανάπτυξη.
39

 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 οδηγεί σε όφελος των ολίγων, εις βάρος των πολλών, επιδεινώνοντας 

παράλληλα το συνολικό βιοτικό επίπεδο
40

.  

 Έχει παρατηρηθεί ότι για τη ροπή προς την παραοικονομία ευθύνονται τέσσερις 

κύριοι παράγοντες:  

 Η συσσώρευση αποταμιεύσεων, κατά την οποία τα άτομα καταφεύγουν σε 

σκιώδεις δραστηριότητες, με σκοπό τη μη καταβολή φόρων και εισφορών, καθώς 

και την εξοικονόμηση πόρων από τη μη εμπλοκή στη γραφειοκρατία.  
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  Η έλλειψη του αισθήματος ενοχής, η οποία παρατηρείται όταν οι 

φορολογούμενοι έχουν έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στους συμπολίτες τους 

και στο κράτος. 

 Η μικρή πιθανότητα σύλληψης, λόγω των ανεπαρκών μέσων της Φορολογικής 

Διοίκησης προς έλεγχο και τιμωρία των παραβατών. 

 Η ευκολία συμμετοχής, καθώς πολλές συναλλαγές γίνονται σε μετρητά και η 

κατοχή τους είναι ιδιαιτέρως εύκολη. 

 Η παραοικονομία εκδηλώνεται κατά κανόνα με δύο τρόπους: είτε με την 

αδήλωτη εργασία, με σκοπό την αποφυγή της καταβολής φόρων και εισφορών (αποτελεί 

περίπου τα 2/3 της συνολικής παραοικονομίας), είτε με την ελλιπή δημοσιοποίηση 

οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις.
41

 

 Ο όρος παραοικονομία αναφέρεται στις οικονομικές δραστηριότητες , οι οποίες 

εξαιτίας της μερικής ή ολικής απόκρυψης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν 

καταγράφονται στις επίσημες εκτιμήσεις της συνολικής δραστηριότητας όπως είναι το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αποτελεί δηλαδή τη 

διαφορά μεταξύ πραγματικού και δηλούμενου εισοδήματος
42

 . 

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

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

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

θεωρητική προσέγγιση κτλ. Για τους λόγους αυτούς το φαινόμενο της παραοικονομίας 

έχει αναφερθεί σαν άτυπη οικονομία, ανεπίσημη, κρυφή , μαύρη, μη καταγεγραμμένη, 

σκιώδη, υπόγεια, γκρίζα, παράλληλη, δυαδική, μη παρατηρίσιμη και σε άλλους πολλούς 

ορισμούς. 

 Οι μέθοδοι εκτίμησης της παραοικονομίας χωρίζονται σε δύο άξονες: τα ευρεία 

μέτρα και τα κατά προσέγγιση μέτρα. Στα ευρεία μέτρα εκτίμησης εντάσσονται οι 

εκτιμήσεις οι οποίες προκύπτουν από τις μεθόδους που στηρίζονται σε μοντέλα [μέθοδος 

της ζήτησης νομίσματος, μέθοδος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέθοδος 

πολλαπλοί δείκτες – πολλαπλές αιτίες (MIMIC Slemrod)] και η μη παρατηρούμενη 
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οικονομία στους εθνικούς λογαριασμούς. Στα κατά προσέγγιση μέτρα εκτίμησης της 

παραοικονομίας εντάσσονται εκτιμήσεις βασισμένες σε δημοσκοπήσεις, η 

αυτοαπασχόληση, ο αριθμός εργαζομένων που δεν πληρούν τις εκ του νόμου 

προϋποθέσεις για απασχόληση, οι κάτοχοι πολλαπλών θέσεων εργασίας και οι 

παράνομοι μετανάστες. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις της 

παραοικονομίας που βασίζονται σε μοντέλα πολλές φορές δίνουν την αίσθηση πως 

υπερεκτιμούν το μέγεθός της
43

. 

 Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία = είναι η οικονομική δραστηριότητα που δεν 

καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς , ενώ τα αντίστοιχα εισοδήματα δεν 

δηλώνονται και οι αντίστοιχοι έμμεσοι φόροι δεν αποδίδονται στις φορολογικές αρχές. 

 Φοροδιαφυγή χωρίς Παραοικονομία= Είναι η οικονομική δραστηριότητα της 

οποίας η προστιθέμενη αξία καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς , αλλά τα 

αντίστοιχα εισοδήματα και οι έμμεσοι φόροι δεν δηλώνονται στις φορολογικές αρχές. 

 Παραοικονομία χωρίς φοροδιαφυγή= είναι η οικονομική δραστηριότητα που δεν 

καταγράφεται  στους εθνικούς λογαριασμούς και ως εκ τούτου δεν αποτελεί μέρος της 

επίσημης οικονομίας , ενώ τα εισοδήματα από δραστηριότητες αυτές δηλώνονται και οι 

έμμεσοι φόροι αποδίδονται στις φορολογικές αρχές . Αφορά δραστηριότητες σχετικά 

νέες, για τις οποίες δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη το πλαίσιο για την καταγραφή τους.
44

 

Στην Ελλάδα, το μέγεθος της παραοικονομίας έχει υπολογιστεί σύμφωνα με μελέτες 

γύρω στα 20% με 30% του ΑΕΠ , ποσοστό αρκετά υψηλό για μία ανεπτυγμένη χώρα 

όπως η δική μας.  

4.5  Φοροδιαφυγή και οι αιτίες που την προκαλούν 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα μείζων θέμα τόσο για τη χώρα μας όσο και για όλο τον 

κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο που διογκώνεται και τα αίτια του είναι πολλά. Παρακάτω θα 

προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τα αίτια αυτά. 
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Νομοθετικές- Πολιτικές Αιτίες 

 Οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση και στην εξέλιξη της 

φοροδιαφυγής θα πρέπει να αναζητηθούν στη φορολογική πολιτική και στο πολιτικό 

περιβάλλον της χώρας εν γένει. Στη συνέχεια, αναλύονται οι νομοθετικές / πολιτικές 

αιτίες φοροδιαφυγής, που συνίστανται: 

- στην πολυνομία  

- στην πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος,  

- στην ανασφάλεια δικαίου που δημιουργείται τόσο στους φορολογουμένους όσο και 

στους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 

- στη συνεχόμενη αύξηση του φορολογικού βάρους και  

- στη μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

• Πολυνομία – Πολυπλοκότητα Φορολογικού Συστήματος  

 Σημαντική αιτία για την άνθηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής αποτελεί η 

πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.
45

 Όπως παρατηρεί ο ΟΟΣΑ (και 

επιβεβαιώνεται από την ελληνική πραγματικότητα), εκδίδεται πληθώρα εγκυκλίων από 

τη Φορολογική Διοίκηση, μόνο και μόνο για να ερμηνευθεί και να διευκρινιστεί η 

εφαρμογή της «δαιδαλώδους» φορολογικής νομοθεσίας. Η ύπαρξη πολλών φορολογικών 

νομοθετημάτων και η συνεχής αναθεώρηση-τροποποίησή τους δημιουργούν de facto 

σύγχυση και διευρύνουν τόσο το πεδίο για εισαγωγή ειδικών, ή ακόμη και 

απαλλακτικών, φορολογικών διατάξεων,  όσο και το πεδίο για υποστήριξη παρερμηνειών 

της φορολογικής νομοθεσίας.
46

 

 Ειδικότερα, κατά τα τελευταία χρόνια, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη 

φορολογική νομοθεσία, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο, με την 

ψήφιση και τη δημοσίευση μεγάλου αριθμού νόμων. Σημειώνεται ότι η θέσπιση πολλών 

από τους νόμους αυτούς ήταν υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής των 

Συμφωνιών με τους Θεσμούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ετήσια τακτική 

γενική συνέλευση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, της 28ης Φεβρουαρίου 2015, 
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«στην Ελλάδα από το 1975, που σήμανε η Μεταπολίτευση, μέχρι σήμερα, δηλαδή μόνο 

σε 40 χρόνια, ψηφίσθηκαν 250 φορολογικά νομοθετήματα και τροπολογίες,  

19μαζί με άλλους 3.450 νόμους και 115.000 υπουργικές αποφάσεις. Τους τελευταίους 30 

μήνες έχουν ψηφιστεί 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα και 17 νόμοι, στους 

οποίους συμπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τις διατάξεις αυτές 

εκδόθηκαν 111 υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι».
47

 

 Επί των νόμων που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν από το έτος 1975 έως και 

σήμερα, εκδόθηκε πληθώρα εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες ως στόχο 

είχαν την ερμηνεία των νόμων και την κάλυψη τυχόν κενών που εμφανίζονταν, λόγω της 

ταχύρυθμης -πολλές φορές- σύνταξής τους. Με μεταγενέστερους νόμους να τροποποιούν 

προγενέστερους, να συμπληρώνουν και να αντικαθιστούν εδάφια, παραγράφους και 

υποπαραγράφους, και με νόμους να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων
48

, 

αφενός μεν ο φορολογούμενος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, μη 

δυνάμενος να εφαρμόσει ένα νόμο του οποίου τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις δεν 

μπορεί να παρακολουθήσει, και αφετέρου, λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυνομίας 

του φορολογικού συστήματος, οδηγείται σε ηθελημένες ή μη παρερμηνείες του νόμου, 

προς ιδίον όφελος.  

• Ανασφάλεια Δικαίου 

 Το φορολογικό μας σύστημα είναι πολύπλοκο κι αυτό αν μη τι άλλο οδηγεί σε 

ανασφάλεια δικαίου
49

, καθώς οι φορολογούμενοι αδυνατούν –ανά πάσα στιγμή– να 

γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το φορολογικό νόμο όπως κάθε φορά ισχύει, λαμβάνοντας 
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υπόψη και τις ερμηνευτικές οδηγίες/εγκυκλίους που εκδίδονται σε μεγάλο βαθμό από τη 

Φορολογική Διοίκηση.  

 Ειδικά ως προς τις ερμηνευτικές εγκυκλίους
50

, ενώ αδιαμφισβήτητα δεν δύνανται 

να εισαγάγουν δίκαιο, ούτε να «αποσαφηνίσουν» το νόμο επί τα χείρω
51

, πολλές φορές 

εκδίδονται προκειμένου να καλυφθούν κενά νόμου ή να ερμηνευθούν διατάξεις κατά το 

δοκούν και να καλυφθούν ζητήματα τα οποία ο νομοθέτης δεν ήθελε εξαρχής να 

καλύψει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, πολλές φορές αλλοιώνεται ή και εξουδετερώνεται το 

γράμμα του νόμου, προκαλώντας εύλογα σύγχυση στους φορολογουμένους. Οι 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές μόνο για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου 

ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας. Ωστόσο, δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει περισσότερες 

διαχρονικά ερμηνευτικές εγκυκλίους για το ίδιο φορολογικό ζήτημα, χωρίς να υιοθετεί 

απαραίτητα την ίδια ερμηνεία. Στην περίπτωση μάλιστα που ο φορολογούμενος 

ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική 

του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιμο. Ωστόσο, το αναφερόμενο νομοθετικό / 

κανονιστικό πλέγμα μέσα στο οποίο δρα η Φορολογική Διοίκηση προκαλεί στους 

φορολογουμένους αίσθημα ανασφάλειας δικαίου και θίγει το δικαίωμά τους για 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στις δράσεις της Διοίκησης. Το αίσθημα ανασφάλειας 

δικαίου καθίσταται εντονότερο εξαιτίας και των λεγόμενων «ατομικών λύσεων», που 

συχνά εκδίδονται από τη Φορολογική Διοίκηση
52

. Οι ατομικές λύσεις αποτελούν 

έγγραφες απόψεις της Φορολογικής Διοίκησης που εκδίδονται κατόπιν υποβολής 

ερωτήματος από τους φορολογουμένους. Οι απαντήσεις που παρέχονται ή οι απόψεις 

που διατυπώνονται από τον εκάστοτε υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με 

την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, κατά κανόνα, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική 

Διοίκηση.  

 Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το γεγονός ότι ένας φορολογούμενος για ένα 

συγκεκριμένο φορολογικό ζήτημα μπορεί να έχει στη διάθεσή του μια ατομική 
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διοικητική λύση, και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης που αναγράφονται σε 

αυτή, δεν τον προστατεύει από την επιβολή προστίμων σε έναν ενδεχόμενο μελλοντικό 

έλεγχο, λόγω αντίθετης θέσης της Φορολογικής Διοίκησης (ελέγχου) ως προς το ζήτημα.  

 Στην άλλη όψη του νομίσματος, ανασφάλεια δικαίου δεν υπάρχει μόνο από 

πλευράς φορολογουμένων. Η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, σε 

συνδυασμό τόσο με την πολυνομία και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και 

ατομικών λύσεων από διαφορετικούς φορείς της Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. από 

διαφορετικές διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή από ελεγκτικά κέντρα, όπως 

το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κ.ά.), όσο και με τα υπάρχοντα οργανωτικά 

και τεχνολογικά προβλήματα του δημοσίου τομέα (όπως θα εκτεθούν αναλυτικά 

παρακάτω), καθιστούν άκρως δύσκολο το έργο των υπαλλήλων της Φορολογικής 

Διοίκησης, οι οποίοι αδυνατούν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το φορολογικό νόμο 

όπως κάθε φορά ισχύει
53

. 

• Αύξηση Φορολογικού Βάρους 

 Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση του φορολογικού βάρους στα 

εισοδήματα των φορολογουμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση: 

- της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (μισθωτών), με ταυτόχρονη 

κατάργηση του αφορολόγητου ορίου.  

- της φορολογίας εισοδήματος αυτοαπασχολουμένων, με ταυτόχρονη κατάργηση του 

αφορολόγητου ορίου και αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.  

- των συντελεστών υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με παράταση της 

εφαρμογής της και πλέον της ενσωμάτωσή της στη φορολογία εισοδήματος.  

- της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, με ταυτόχρονη αύξηση της 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος.  

- των συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες και κατάργηση 

εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών στα νησιά.  

- των συντελεστών φόρων κατανάλωσης σε καπνικά προϊόντα, οινοπνευματώδη ποτά και 

καύσιμα.  
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 Η αύξηση του φορολογικού βάρους αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε στατιστικά 

στοιχεία του ΟΟΣΑ, από τα οποία προκύπτει ότι μέσα στο 2014, το φορολογικό βάρος 

στην Ελλάδα αυξήθηκε περίπου από 34,4% σε 35,9%, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος για 

τις χώρες του ΟΟΣΑ ανήλθε σε 34,4%
54

. Η συνεχής αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για φοροδιαφυγή, καθώς το όφελος από την 

απόκρυψη εισοδημάτων για φορολογικούς σκοπούς, σε σχέση με το αναλαμβανόμενο 

κάθε φορά ρίσκο, είναι μεγάλο
55

 και οδηγεί σε περιορισμό της ηθελημένης 

συμμόρφωσης
56

. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία
57

, τρία είναι τα καθοριστικά 

στοιχεία για την φοροδιαφυγή: α) οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας, β) η πιθανότητα 

εντοπισμού και τιμωρίας και γ) το μέγεθος των επιβαλλόμενων προστίμων.  

 Το ύψος των φορολογικών συντελεστών επηρεάζει άμεσα την πορεία των 

εσόδων, συνθήκη που απεικονίζεται πιστά στην καμπύλη Laffer. Με την καμπύλη αυτή 

είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η σχέση φορολογικών συντελεστών και εσόδων, και πιο 

συγκεκριμένα να καταγραφεί το άριστο (ή βέλτιστο) σημείο, από το οποίο τυχόν 

επιπλέον αύξηση των φορολογικών συντελεστών που θα επιφέρει μείωση των εσόδων. 

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

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

υψηλότερες τιμές για τους συντελεστές πέραν των οποίων τα έσοδα σημειώνουν 

καθοδική τάση
58

. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη: 

 Για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο ανώτερος  

συντελεστής εκτιμάται στο  54%, μετά τον οποίο τα έσοδα μειώνονται.  

 Για τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, ο ανώτερος  

συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων εκτιμάται στο 72%, μετά τον οποίο τα 

έσοδα μειώνονται.  
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 Ο συντελεστής φορολογίας κατανάλωσης (έμμεσοι φόροι) εκτιμάται ότι  

συνεχίζει να παράγει έσοδα και μετά το 90%. 

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει εκτιμήσεων του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και πιο 

συγκεκριμένα της DG Taxation and Customs Union), οι τελικοί φορολογικοί 

συντελεστές για την Ελλάδα το 2012 ήταν 38% για τη φορολογία εισοδήματος και 16,2% 

για τη φορολογία κατανάλωσης.  

 Εκ πρώτης όψεως, η σύγκριση των τελικών συντελεστών για την Ελλάδα με τους 

εκτιμώμενους ανώτατους συντελεστές, από την ανάλυση της καμπύλης Laffer, για το 

σύνολο της Ε.Ε. φαίνεται να δείχνει ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από το μέγιστο του μέσου 

όρου των χωρών της Ε.Ε., και επομένως λογικά θα ανέμενε κανείς ότι υπάρχει περιθώριο 

αύξησης των φόρων και των εσόδων. 

 Ωστόσο, υπάρχει ένα επιπλέον εύρημα της εν λόγω μελέτης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το οποίο μπορεί να είναι ιδιαιτέρα διαφωτιστικό για την ελληνική 

πραγματικότητα. Συγκριμένα, η μελέτη εκτιμά ότι για χώρες με υψηλά ποσοστά 

παραοικονομίας, όπως η Ελλάδα, οι προαναφερόμενοι ανώτατοι συντελεστές της 

καμπύλης Laffer διαμορφώνονται προς τα κάτω, κυρίως λόγω του υψηλού βαθμού 

υποκατάστασης μεταξύ της νόμιμης και της σκιώδους οικονομίας
59

. Αναλυτικότερα, 

σύμφωνα με τη μελέτη για χώρες με υψηλά ποσοστά παραοικονομίας: 

 Για τη φορολογία εισοδήματος μισθωτών / φυσικών προσώπων, ο ανώτερος  

συντελεστής εκτιμάται στο 39%, μετά τον οποίο τα έσοδα μειώνονται.  

 Για τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, ο ανώτερος συντελεστής  

φορολογίας νομικών προσώπων εκτιμάται στο 63%, μετά τον οποίο τα έσοδα 

μειώνονται, 

 Για τη φορολογία κατανάλωσης (έμμεσοι φόροι), ο ανώτερος συντελεστής  

φορολογίας νομικών προσώπων εκτιμάται στο 64%, μετά τον οποίο τα έσοδα 

μειώνονται. 

 Βάσει των παραπάνω, σε μια οικονομία με μεγάλο βαθμό υποκατάστασης μεταξύ 

της νόμιμης και της μαύρης οικονομίας, όπως η Ελλάδα, η αύξηση του συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 37% (στοιχεία του 2008) στο 
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μέγιστο 39% θα αύξανε τα έσοδα μόνο κατά 0,1% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, μια αύξηση στο 

συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 32% 

(στοιχεία του 2008) στο μέγιστο 63% θα αύξανε τα έσοδα κατά 3% του ΑΕΠ. Τέλος, μια 

αύξηση του συντελεστή φορολογίας κατανάλωσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 

20% (στοιχεία του 2008) στο μέγιστο 64% θα αύξανε τα έσοδα κατά 7% του ΑΕΠ. Είναι 

ενδεικτικό ότι, ενώ η αύξηση στο συντελεστή κατανάλωσης (έμμεσοι φόροι) θα συνέχιζε 

να αυξάνει τα έσοδα, έστω και με χαμηλότερη δυναμική, η συγκεκριμένη αύξηση στο 

φόρο κατανάλωσης θα επέφερε εκτόπιση (crowding out) στα έσοδα από το φόρο στα 

φυσικά και στα νομικά πρόσωπα, λόγω της προκαλούμενης αύξησης της μαύρης 

οικονομίας
60

. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όμως επηρεάζει άμεσα και την 

κατανάλωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η υφιστάμενη υψηλή φορολόγηση 

φαίνεται πως οδήγησε τις νόμιμες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών σε κατακόρυφη πτώση, 

της τάξης του 45,7%, κατά την περίοδο 2009-2012, συρρικνώνοντας τα δημόσια έσοδα 

λόγω του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μόνο από τα οινοπνευματώδη ποτά από €348 

εκατ. το 2011 σε €296 εκατ. το 2012
61

. 

 Η υπερφορολόγηση αποτελεί βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε επενδυτική 

προσπάθεια εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, η υπερφορολόγηση καθιστά τη χώρα μας μη 

ελκυστική σε εγχώριες και ξένες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται η 

φορολογική βάση και να αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση όσων επιλέγουν να 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων και 

επιχειρήσεων, παρότι βραχυπρόθεσμα δεν οδηγεί σε ορατά σημάδια αποσύνθεσης της 

οικονομίας, μακροπρόθεσμα όμως υποσκάπτει τα θεμέλια της οικονομικής και της 

κοινωνικής ευημερίας. Η καλή –σήμερα– πορεία των εσόδων σε φόρους και 

ασφαλιστικές εισφορές βασίζεται σε εισπρακτικά μέτρα και όχι στην ανάπτυξη, με τα 

αντικίνητρα στην εργασία και στην επιχειρηματική δραστηριότητα να συσσωρεύονται 

και να οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας
62

.  
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 Καθημερινά ιδρύονται πλήθος εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στη 

Βουλγαρία, ενώ άλλες ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν να μεταφέρουν την έδρα τους σε 

χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, όπως η Κύπρος, η Ελβετία, το 

Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Οι χώρες αυτές, λόγω των μειωμένων φορολογικών τους 

συντελεστών, καθίστανται πιο ελκυστικές, σε σύγκριση με την Ελλάδα, που εμφανίζεται 

λιγότερο ανταγωνιστική, έχοντας πολύ πιο υψηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή.  

• Απουσία Σταθερής Πολιτικής Βούλησης για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου 

 Η πολυνομία στο πεδίο της φορολογίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική 

αστάθεια που παρουσιάζεται κατά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Παρά το γεγονός 

ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί υπόσχεση και στόχο κάθε κυβέρνησης, οι 

διαδοχικές αλλαγές κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, κατά κανόνα, είχαν ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή της φορολογικής πολιτικής προς την επίτευξη του κοινού 

στόχου
63

. Με αυτό τον τρόπο, δεν καθιερώθηκε η εφαρμογή ενιαίας και σταθερής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Συνυφασμένη με την ύπαρξη (ή μη) 

πολιτικής βούλησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι και η ύπαρξη διαφθοράς 

στον κρατικό μηχανισμό
64

. Το φαινόμενο της διαφθοράς συνδέεται επίσης άμεσα με την 

απουσία διαφάνειας στη διοίκηση
65

 και ενισχύεται από την ύπαρξη κομματικού κράτους 

που διέπει τον δημόσιο τομέα.  

Τεχνολογικές Αιτίες 

 Αιτία που συντελεί στην άνθηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής αποτελεί και 

η έλλειψη τεχνολογικής / οργανωτικής υποδομής της Φορολογικής Διοίκησης. Όπως 

παρατηρείται και από τον ΟΟΣΑ
66

, η ελληνική διοίκηση εν γένει δεν χαρακτηρίζεται για 

τη συστηματική τήρηση αρχείων και στοιχείων, ενώ διαχρονικά παρουσιάζεται 
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ανεπαρκής ως προς τη συστηματική συλλογή, την οργάνωση και την επεξεργασία 

πληροφοριών που τίθενται στη διάθεσή της. Η ηλεκτρονική μηχανοργάνωση της 

Φορολογικής Διοίκησης (και της ελληνικής διοίκησης εν γένει) δεν μετρά πολλά χρόνια 

στην ελληνική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι 

μόλις το έτος 2013
67

 κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ενώ πληθώρα 

άλλων φορολογικών δηλώσεων και διαδικασιών δεν εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά, παρά 

μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης
68

.  

 Η απουσία «ηλεκτρονικής» φορολογικής διοίκησης οδηγεί σε επιδείνωση της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας και αποτελεί τροχοπέδη στη δημιουργία ολοκληρωμένης 

εικόνας κάθε φορολογουμένου, με διασταύρωση όλων των πληροφοριών που διαχρονικά 

τον αφορούν, ώστε να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι
69

. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της ελλιπούς και αναποτελεσματικής «ηλεκτρονικής» φορολογικής διοίκησης αποτελεί η 

δυνατότητα απόκτησης πέραν του ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από το ίδιο 

πρόσωπο, επειδή στο σύστημα taxisnet είχε εκ παραδρομής γίνει κάποιο ορθογραφικό 

λάθος στο πατρώνυμο του φορολογουμένου!  

 Με γλαφυρό τρόπο περιγράφεται η ανεπαρκής κατάσταση μηχανοργάνωσης και 

στο διεθνή Τύπο. Σε δημοσίευμα ξένης εφημερίδας, το 2012, αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι σε συγκεκριμένη ΔΟΎ του νομού Αττικής «οι φορολογούμενοι που 

βρίσκονται στη ΔΟΎ τελούν σε σύγχυση ως προς τα έντυπα που πρέπει να 

συμπληρώσουν. Κούτες με χαρτιά βρίσκονται παντού εντός της υπηρεσίας. Ένας 

εκτυπωτής είναι σε αδράνεια και μαζεύει σκόνη […], ενώ οι υπολογιστές των 

υπαλλήλων υποστηρίζονται από απαρχαιωμένο λογισμικό»
70

.  

 Ειδικά ως προς τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, μόλις στις αρχές του 2011 

τέθηκε σε λειτουργία –και μάλιστα σε δοκιμαστική– το πληροφοριακό σύστημα 

ELENXIS, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να αξιοποιούν, μέσω φορητών 
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υπολογιστών, τεχνικές ανάλυσης κινδύνου και να έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα 

για την ελεγχόμενη επιχείρηση
71

. 

 Και σήμερα όμως, οι υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης διαμαρτύρονται για 

την ίδια κατάσταση ελλιπούς μηχανοργάνωσης και «ηλεκτρονικής» διοίκησης, 

αιτούμενοι ακόμη και τη σύνδεση στο διαδίκτυο σε όλα τα τερματικά της υπηρεσίας, 

καθώς και πρόσβαση σε άλλα λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα του Ύπουργείου 

Οικονομικών και άλλων Δημοσίων Φορέων (TAXIS, E9, Συγκεντρωτικές καταστάσεις 

πελατών – προμηθευτών, οχημάτων κτλ.)
72

. Τα αιτήματα των υπαλλήλων καταδεικνύουν 

ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν είναι στελεχωμένη τεχνολογικά ούτε με τα βασικά και 

απολύτως απαραίτητα (όπως π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο), ενώ παράλληλα καθίστανται 

εμφανείς η δυσλειτουργία και η αδυναμία της να αποκτήσει συνολική εικόνα για κάθε 

φορολογούμενο, αφού οι κατά τόπον υπάλληλοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήματα του Ύπουργείου Οικονομικών.  

 Επίσης, οι υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης υπερτονίζουν τα προβλήματα 

στη διαλειτουργικότητα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων της ΓΓΔΕ 

(π.χ. διαλειτουργικότητα Icisnet με Taxisnet), την αδυναμία πρόσβασης σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. παλαιότερες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακίνητης 

Περιουσίας) και την έλλειψη ενημερωμένων και επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων 

(π.χ. συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) και μηχανογράφησης του 

Τμήματος Κεφαλαίου. Τα Πληροφοριακά Συστήματα δεν ενημερώνονται έγκαιρα με τις 

αλλαγές της νομοθεσίας, ενώ η ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα 

οι Περιφερειακές Υπηρεσίες να μην έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με εγκυκλίους, 

οδηγίες και λοιπά έγγραφα, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους
73

. 

                                                 
71

 Ύπουργείο Οικονομικών (21 Ιανουαρίου 2011), Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ελέγχων σε μεγάλες 

επιχειρήσεις με το σύστημα ELENXIS  
72

 Ενδεικτικά, η υπ’ αριθμ. 7/13.08.2015 επιστολή διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Εργαζομένων ΔΟΎ 

Νομών Λέσβου – Χίου προς το Ύπουργείο Οικονομικών 
73

 . ΓΓΔΕ (2016), Επιχειρησιακό σχέδιο ΓΓΔΕ 2016 , σελ. 27. 



54 

 

Γραφειοκρατικές / Οργανωτικές   Αιτίες 

Ο κάθε φορολογούμενος στην Ελλάδα έχει οπωσδήποτε βρεθεί αντιμέτωπος με τη 

δαιδαλώδη γραφειοκρατία, ακόμη και για μια απλή συναλλαγή του με τη Φορολογική 

Διοίκηση, αλλά και με το Δημόσιο εν γένει
74

.  

 Όπως έχει παρατηρηθεί και από τον ΟΟΣΑ
75

, μία από τις αιτίες της 

αναποτελεσματικής λειτουργίας της Διοίκησης, που συνακόλουθα οδηγεί στον μη 

έγκαιρο και ελλιπή εντοπισμό των φορολογικών παραβάσεων και περιστατικών 

φοροδιαφυγής, είναι η οργάνωση του δημοσίου τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλές 

εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να δράσει η Φορολογική Διοίκηση, με 

αρμοδιότητες διασκορπισμένες σε διάφορες υπηρεσίες και φορείς, ακόμη και μεταξύ 

διαφορετικών Υπουργείων. Η Διοίκηση, δεδομένου ότι ενεργεί μόνο στο πλαίσιο εκείνο 

στο οποίο εκ του νόμου προβλέπεται η δράση της, φαίνεται ότι αναλώνεται στην τήρηση 

διαδικασιών που προβλέπονται σε πολυάριθμα νομοθετήματα, αντί να επικεντρώνεται 

στην επίτευξη αποτελεσμάτων.  

 Χαρακτηριστικό της υπέρμετρης τυπολατρίας μέσα στην οποία δρα η Διοίκηση 

είναι ο μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με 

θέμα τον καθορισμό αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, μόνο 

για το Υπουργείο Οικονομικών, 537 αρμοδιότητες έχουν καθοριστεί ή/και τροποποιηθεί 

μέσω νόμου, 1.449 μέσω προεδρικών διαταγμάτων και 284 μέσω υπουργικών 

αποφάσεων κατά την περίοδο 1996-2011. Στο σύνολο της Διοίκηση, μάλιστα, 

αντιστοιχούν 2.890 καθορισμοί/ τροποποιήσεις αρμοδιοτήτων μέσω νόμο, 11.018 μέσω 

προεδρικών διαταγμάτων και 3.191 μέσω υπουργικών αποφάσεων, έτσι ώστε να 

σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.140 αλλαγές αρμοδιοτήτων εντός της Διοίκησης ανά 

έτος
76

. 

 Η τυπολατρική προσέγγιση με την οποία ενεργεί η Διοίκηση, σε συνδυασμό με 

τους αλλεπάλληλους επανακαθορισμούς αρμοδιοτήτων, μεγενθύνουν το χάσμα μεταξύ 

των τυπικών διαδικασιών από τη μία, και της πραγματικότητας από την άλλη, 
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δυσχεραίνοντας την αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης τόσο για τους ίδιους τους 

υπαλλήλους της, όσο και για τους φορολογουμένους που συναλλάσσονται με αυτή.  

 Η δυσλειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης επιδεινώνεται από την ελλιπή και 

ανεπαρκή οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, όπως έχει παρατηρηθεί και από 

τον ΟΟΣΑ
77

. Η Φορολογική Διοίκηση επανδρώνεται από εργατικό δυναμικό με 

περιορισμένες –σε αρκετές περιπτώσεις– τεχνικές ικανότητες και προσόντα. Επίσης, σε 

πολλές περιπτώσεις η Φορολογική Διοίκηση εμφανίζεται υποστελεχωμένη, ενώ οι 

αρμοδιότητες δεν κατανέμονται ισομερώς μεταξύ του υφιστάμενου προσωπικού, από 

πλευράς λειτουργικότητας και γεωγραφικής κατανομής ανά τη χώρα.  

 Το ανθρώπινο δυναμικό της Φορολογικής Διοίκησης χαρακτηρίζεται επίσης και 

από έλλειψη κινήτρου για τη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης των καθηκόντων του, με 

αποτέλεσμα ο εντοπισμός και η πάταξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής να 

παρεμποδίζονται. Σημαντικό ρόλο στην έλλειψη κινήτρου έπαιξε και η περικοπή των 

αποδοχών των υπαλλήλων, που επήλθε κατά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της 

δημοσιονομικής πολιτικής (εφαρμογή μνημονικών διατάξεων). Είναι γεγονός ότι οι 

αποδοχές των υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες 

ανέρχονται περίπου στο 134% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται 

μόλις στο 50% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
78

.  

 Κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας πιο 

αποτελεσματικής Φορολογικής Διοίκησης. Ωστόσο, πολλές από αυτές δεν απέφεραν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και πιθανότατα συνέβαλαν στην επιδείνωση της ήδη 

αναποτελεσματικής της λειτουργίας. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται η περίπτωση της 

σύστασης της ΔΟΎ Μεγάλων Επιχειρήσεων το 2011
79

, με σκοπό να συγκεντρώσει τις 

μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα. Η όλη διαδικασία μεταφοράς των φακέλων των 

επιχειρήσεων στη νεοσυσταθείσα ΔΟΎ κράτησε πολλούς μήνες και με σημαντικές 

απώλειες (πολλά έγγραφα, φάκελοι και πληροφορίες χάθηκαν κατά τη μεταφορά), ενώ 

παρατηρήθηκαν σημαντικές οργανωτικές δυσλειτουργίες, καθώς ανακαθορίστηκαν 

πλήρως τα υπηρεσιακά καθήκοντα του προσωπικού που, πλέον, στελέχωνε την 
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προαναφερθείσα ΔΟΎ. Μέχρις ότου φορολογούμενοι και Φορολογική Διοίκηση να 

προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, καταργήθηκε διά νόμου η λειτουργία της εν λόγω 

ΔΟΎ, η οποία μετατράπηκε σε ελεγκτικό κέντρο και φέρει την ονομασία Κέντρο 

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
80

. Ως αποτέλεσμα, αναδιανεμήθηκε εκ νέου η 

αρμοδιότητα της ΔΟΎ Μεγάλων Επιχειρήσεων στις αρμόδιες τοπικές ΔΟΎ των 

επιχειρήσεων και ανακαθορίστηκαν πλήρως τα υπηρεσιακά καθήκοντα του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

 Σύμφωνα με παραδοχές της ίδιας της Φορολογικής Διοίκησης, κατά το έτος 2015 

αναδείχθηκαν δυσλειτουργίες σχετικά με την οργανωτική δομή της ΓΓΔΕ, που 

αφορούσαν κυρίως την ανάγκη διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων σε τμήματα 

περιφερειακών υπηρεσιών (π.χ. Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης στις ΔΟΎ), σε 

συνδυασμό με την ανάγκη δημιουργίας νέων τμημάτων/γραφείων, κατάργησης 

υφιστάμενων (π.χ. Γραφείο Αυτοκινήτων στις ΔΟΎ) και συγχώνευσης και μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε η έλλειψη συντονισμού των Υπηρεσιών της 

Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και τα προβλήματα που ανέκυψαν στην ηλεκτρονική 

επικοινωνία
81

. 

 Προβλήματα οργάνωσης παρατηρούνται και όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό 

των υπηρεσιών, με χαρακτηριστικότερα εκείνα της ανισοκατανομής του προσωπικού και 

της ελλιπούς στελέχωσης ορισμένων μονάδων και τμημάτων, όπως τα δικαστικά 

τμήματα των ΔΟΎ, που στερούνται έμπειρων νομικών. 

 Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικό των οργανωτικών / γραφειοκρατικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Φορολογική Διοίκηση είναι και οι φορολογικές 

υποθέσεις – ενδικοφανείς προσφυγές που σωρηδόν κατατίθενται ενώπιον της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
82

. Η Διεύθυνση αυτή θεσπίστηκε προκειμένου να επιλύει 

άμεσα τις φορολογικές υποθέσεις (ή, τουλάχιστον, αυτές που επιδέχονται άμεση 

επίλυση), καθώς και να λειτουργεί ως στάδιο προελέγχου σε υποθέσεις που πρόκειται να 
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εισαχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, με απώτερο στόχο την αποσυμφόρηση των 

Διοικητικών Δικαστηρίων. 

 Στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών συγκεντρώνονται καθημερινά σωρεία 

φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες πρέπει να κριθούν εντός 120 ημερών (κατόπιν 

επιμήκυνσης της προθεσμίας από 60 ημέρες, όπως προβλεπόταν αρχικά), ειδάλλως οι 

σχετικές προσφυγές των φορολογουμένων απορρίπτονται σιωπηρώς. Το Μάρτιο του 

2016 δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη ΓΓΔΕ τα στατιστικά στοιχεία εργασιών της 

Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώτο τρίμηνο του 2016), από τα οποία αποδεικνύεται 

όχι μόνον ο ασύλληπτος αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που συγκεντρώνονται 

στη ΔΕΔ, αλλά και ο αριθμός των υποθέσεων που απορρίπτονται σιωπηρώς, εξαιτίας της 

εκπνοής της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας εξέτασής τους. Πιο συγκεκριμένα, 

το πρώτο τρίμηνο του 2016 παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 2.051 υποθέσεις, ενώ ήταν ήδη 

εκκρεμείς 2.062. Κατά την εν λόγω περίοδο, ολοκληρώθηκαν 2.147 υποθέσεις, από τις 

οποίες μόνον 98 έκαναν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν συνόλω). Αντιθέτως, 1.228 

προσφυγές απορρίφθηκαν, ενώ 821 προσφυγές δεν εξετάστηκαν, εξαιτίας της εκπνοής 

της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας εξέτασής τους. Συνεπώς, από τις προσφυγές 

που εξετάστηκαν, μόνο το 7,4% αυτών έγιναν δεκτές (τουλάχιστον εν μέρει) από τη 

ΔΕΔ, ενώ το 92,6% αυτών απορρίφθηκαν (ρητώς ή σιωπηρώς). Συνολικά για το έτος 

2016, το 52,06% των υποθέσεων παραπέμφθηκαν προς τελική κρίση ενώπιον των 

δικαστηρίων
83

. Ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, 

ακόμη και σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, η τελική εκδίκαση μιας υπόθεσης και η επιβολή 

ενδεχόμενης τιμωρίας μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά, έχοντας βέβαια ως άμεσο 

αντίκτυπο και την αναποτελεσματική είσπραξη των οφειλόμενων φόρων και 

προστίμων
84

.  

Διαρθρωτικές Αιτίες 

Διαχρονικά, η Ελλάδα παρουσιάζει υπερβολικά υψηλό αριθμό αυτοαπασχολουμένων και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι το ύψος της αυτό απασχόλησης στην Ελλάδα 

είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου – το 2014 ήταν στο 34% της συνολικής 
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απασχόλησης, με τον πρωτογενή τομέα και τα επιστημονικά/τεχνικά επαγγέλματα να 

έχουν την πρωτοκαθεδρία. 

Πολιτισμικές Αιτίες (Φορολογική    Κουλτούρα) 

Καθοριστικό παράγοντα στην άνθηση της φοροδιαφυγής συνιστά και η γενικότερη 

πεποίθηση των πολιτών ως προς το κράτος και την ανταποδοτικότητά του, αλλά και ως 

προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτό. 

 Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε ο ΙΟΒΕ αναφορικά με την αδήλωτη 

εργασία, στις αιτίες εκδήλωσης του φαινομένου εντάσσεται τα ανεπαρκές κοινωνικό 

κράτος, που συνίσταται αφενός στη χορήγηση χαμηλών κοινωνικών επιδομάτων και 

αφετέρου στο υψηλό ποσοστό φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών. 

Αιτίες εκδήλωσης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας θεωρήθηκαν επίσης η 

παραγωγική δομή της οικονομίας και το μέγεθος της παραοικονομίας
85

. 

 Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Schneider (2015) αναφορικά με τα 

ζητήματα της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της διαφθοράς στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, καταγράφηκαν εμπειρικά δεδομένα τα οποία αιτιολογούν την 

ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι τα ποσοστά 

φοροδιαφυγής και παραοικονομίας αυξάνονται όσο αυξάνεται η επιβάρυνση των 

πολιτών με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ή όσο οι νόμοι γίνονται πιο αυστηροί. 

Αντιθέτως, τα ποσοστά αυτά αναπτύσσουν μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την 

ηθική των πολιτών περί τη φορολογία (φορολογική ηθική), καθώς και με τις 

προσφερόμενες από το κράτος υπηρεσίες, με τρόπο τέτοιο ώστε αυτά να μειώνονται όταν 

το αίσθημα ηθικής των πολιτών εντείνεται ή όταν οι εν λόγω υπηρεσίες αυξάνονται. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη σημειώνεται ως καθοριστική αιτία και η ποιότητα των δημοσίων 

φορέων, με συγκεκριμένη αναφορά στη διαφθορά και στις παράνομες δραστηριότητες
86

.  

 Τα ανωτέρω αντικατοπτρίζονται και στην ανάλυση στοιχείων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας που αφορούν τη δημόσια διακυβέρνηση, και συγκεκριμένα την 

αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, της κυβέρνησης και του δείκτη 
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διαφθοράς στη χώρα μας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Αντίστοιχες 

απόψεις έχουν διατυπωθεί και σε παλαιότερη μελέτη του Schneider (2012)66. Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, χαμηλότερα ποσοστά παραοικονομίας 

σημειώνονται σε χώρες που επιτυγχάνουν να συγκεντρώνουν υψηλά δημόσια έσοδα με 

μικρούς φορολογικούς συντελεστές, λιγότερους νόμους και λιγότερη διαφθορά67. Αξίζει 

να τονιστεί ότι, όπως φαίνεται και από τις δύο αυτές μελέτες, σημαίνοντα ρόλο 

διαδραματίζει το αίσθημα των πολιτών σχετικά με την ανταποδοτικότητα του κράτους. 

Πράγματι, οι φορολογούμενοι φαίνονται περισσότερο διατεθειμένοι να καταβάλουν τους 

φόρους που τους αναλογούν, όταν λαμβάνουν ως ανταπόδοση από το κράτος καλής 

ποιότητας υπηρεσίες, διότι δεν αισθάνονται ότι το κράτος τούς εξαπατά ή τους 

εκμεταλλεύεται. 

 Πλήθος άλλων μελετών έχουν καταδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός δίκαιου 

και διαφανούς φορολογικού συστήματος, με ορθότερο νομοθετικό πλαίσιο και πιο 

αποδοτική άσκηση δημόσιας εξουσίας. Θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να γίνει μια 

διάκριση σχετικά με τα κίνητρα που ωθούν τους πολίτες να καταβάλλουν τελικά τους 

φόρους που τους αναλογούν. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι οι φορολογούμενοι 

παρακινούνται είτε από την πεποίθησή τους πως η καταβολή των φόρων τους είναι 

κοινωνικά ορθή πράξη, είτε από το φόβο της ενδεχόμενης τιμωρίας. Ως συνέχεια της 

ανωτέρω διάκρισης, έχει υποστηριχθεί επίσης ότι η διόγκωση του φόβου, μέσω ενός 

τιμωρητικού συστήματος, θα καλλιεργήσει την πεποίθηση στους πολίτες ότι 

καταβάλλουν φόρους γιατί πρέπει, και όχι γιατί το θέλουν. Η πεποίθηση των πολιτών σε 

ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και σε μια γενικότερη κρατική διακυβέρνηση προς το 

συμφέρον τους δύναται να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, ενισχύοντας τη συμμόρφωση των 

πολιτών ως προς την καταβολή των φόρων τους
87

. 

4.6 Η  Έκταση της Φοροδιαφυγής   στην Ελλάδα  

«Εάν η Ελλάδα εισέπραττε τον ΦΠΑ, τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο 

εισοδήματος με την αποτελεσματικότητα των χωρών του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο, τα 
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φορολογικά έσοδα θα αυξάνονταν σχεδόν κατά 5% του ΑΕΠ»
88

. Η φράση αυτή, που 

αντικατοπτρίζει την άποψη του ΟΟΣΑ σχετικά με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην 

Ελλάδα, συνοψίζει επιτυχώς τους τομείς στους οποίους παρατηρείται το φαινόμενο, 

δηλαδή τους τομείς του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών 

(εισφοροδιαφυγή). Παράλληλα, καταδεικνύει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να 

εντοπίσει τα περιστατικά φοροδιαφυγής και να εισπράξει τελικά τους φόρους. Τα αίτια 

της φοροδιαφυγής είναι πολλά, η δομή του φορολογικού συστήματος, οι ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις του κράτους για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, η αναποτελεσματικότητα 

των φορολογικών υπηρεσιών, η διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας, το επίπεδο 

ανάπτυξης μιας χώρας κ. α.  

 Η φοροδιαφυγή ευνοείται από δραστηριότητες όπως αυτές του πρωτογενούς 

τομέα, την αυτοαπασχόληση και την ύπαρξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κατά 

συνέπεια στις ανεπτυγμένες χώρες η έκταση του φαινομένου είναι μικρότερη από ότι 

στις αναπτυσσόμενες 
89

. Η αυστηρότητα των ποινών και η πιθανότητα εντοπισμού της 

φοροδιαφυγής επιδρά αρνητικά στο φαινόμενο, αν και σε τελική ανάλυση αποτελεί 

αναποτελεσματικό μέτρο. Το μορφωτικό επίπεδο τόσο των φορολογουμένων, όσο και 

των υπαλλήλων των φορολογικών υπηρεσιών σχετίζεται αρνητικά με το φαινόμενο. Τα 

άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη φορολογική 

συνείδηση με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μικρότερη τάση για φοροδιαφυγή. Άτομα τα 

οποία ανήκουν σε υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις και απασχολούνται σε σταθερές 

θέσεις εργασίας παρουσιάζουν μικρότερη τάση για φοροδιαφυγή. Ανάλογη είναι η 

επίδραση του βαθμού οργάνωσης των 39 φορολογικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων 

των επιχειρήσεων
90

. Η φοροδιαφυγή και όλοι οι άλλοι παρεμφερείς τύποι φορολογικής 

παραβατικότητας, τους οποίους περιγράψαμε παραπάνω, εντάσσονται στη σφαίρα του 

οικονομικού ποινικού δικαίου, από «κατ’ επάγγελμα παραβάτες του νόμου», αλλά και 

από «νομοταγείς» πολίτες είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές οικονομικής 

παραβατικότητας, η οποία κάθε χρόνο παρουσιάζει θεαματική αύξηση, γεγονός που 

οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως η αίσθηση περί φορολογικής αδικίας και η 
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αποδιοργάνωση, η ασυνέπεια και η διαφθορά των ελεγκτικών και διωκτικών 

μηχανισμών
91

.  

 Η διαρκώς μεταβαλλόμενη φορολογική νομοθεσία, η παροχή «επιβράβευσης» 

προς τους συστηματικούς φοροφυγάδες με επαναλαμβανόμενα μέτρα «αμνηστίας» 

(Ν.3746/2009), το χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών 

(παιδεία, υγεία, υποδομές για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κλπ.) και η 

δυσπιστία των πολιτών όσον αφορά στην αποτελεσματική και έντιμη διαχείριση του 

δημοσίου χρήματος συμβάλλουν στην ενθάρρυνση του κακόπιστου φορολογούμενου και 

στη δημιουργία δυσφορίας και αγανάκτησης του καλόπιστου φορολογούμενου και 

καλλιεργούν τη φορολογική παραβατικότητα. Βασική συνέπεια της φορολογικής 

παραβατικότητας (φοροδιαφυγής υπό ευρεία έννοια) είναι ότι το ελληνικό κράτος χάνει 

ένα μεγάλο μέρος των νόμιμων εσόδων του και με αυτόν τον τρόπο περιέρχεται τόσο σε 

αδυναμία χρηματοδότησης των προγραμματισμένων δαπανών του, όσο και γενικότερα 

σε αδυναμία συστηματικής και αποτελεσματικής άσκησης της οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής του.  

 Επίσης να σημειωθεί ότι η διενέργεια των δημοσίων εσόδων ρυθμίζεται κατά 

βάση από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), ο οποίος 

αποσκοπεί στην «είσπραξη των εκ πάσης φύσεως δημοσίων εσόδων», τα οποία έχουν 

βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμα. Η σημασία των δημοσίων εσόδων συσταίνει 

βασικό όρο του δημοσιονομικού δικαίου, όπου στο οποίο εισέρχεται και το δίκαιο της 

διοικητικής εκτέλεσης. Γενικότερα, η ενέργεια των κρατικών εσόδων συναπαρτίζει το 

ένα τμήμα εκτέλεσης του δημόσιου προϋπολογισμού, ενώ το άλλο αποτελεί η ενέργεια 

των δημόσιων δαπανών. Κυριότερη πηγή των δημοσίων εσόδων είναι η φορολογία, με 

συνέπεια να υποστηρίζεται ότι το σύγχρονο κράτος είναι φορολογικό κράτος, καθώς για 

την πραγμάτωση των γενικότερων οικονομικών, κοινωνικών και ιστορικών επιδιώξεών 

του βασίζεται στα φορολογικά έσοδα. Συνέπεια της φορολογικής παραβατικότητας είναι 

ότι ματαιώνεται η επίτευξη των μη ταμιευτικών στόχων, υπονομεύοντας έτσι τον 

ευρύτερο κυβερνητικό κοινωνικοοικονομικό σχεδιασμό. Επιπροσθέτως, διαταράσσεται η 

ομαλή λειτουργία της ιδιωτικής οικονομίας και η κοινωνική συνοχή. Και αυτό διότι 

ευνοούνται οικονομικά οι φοροφυγάδες, σε βάρος των συνεπών και ειλικρινών 
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φορολογούμενων, οι οποίοι εν τέλει επωμίζονται τα δημόσια βάρη, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μία τεράστια κοινωνική αδικία και να καταλύεται η αρχή της φορολογικής 

ισότητας.  

 Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες, 

όμως από χώρα σε χώρα οι φορολογούμενοι πολίτες δεν εμφανίζουν όμοια τάση προς 

αυτή. Η έκταση στην οποία θα λάβει χώρα ωστόσο συναρτάται υποκειμενικών και 

αντικειμενικών παραγόντων. Οι υποκειμενικοί παράγοντες παρουσιάζονται ευθύς 

αμέσως: Μέσο μορφωτικό επίπεδο και πολιτιστικό επίπεδο των φορολογούμενων. Στις 

περιπτώσεις όπου το μορφωτικό όπως επίσης και το πολιτιστικό επίπεδο ενός 

συγκεκριμένου πληθυσμού είναι χαμηλό, τότε οι φορολογούμενοι 41 στερούνται 

συνείδησης της πραγματικότητας πως τα έσοδα τα οποία συλλέγονται από την πληρωμή 

φόρων διατίθενται για τη χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής των δημοσίων 

αγαθών, τα οποία ικανοποιούν συλλογικές ανάγκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνει 

χώρο κατά κύριο λόγο στις χώρες οι οποίες είναι υποανάπτυκτες και χωρίς παραγωγικά 

μέσα, και στις οποίες ο διαχωρισμός ανάμεσα στις βασικές ατομικές και συλλογικές 

ανάγκες είναι περισσότερο έντονος σε υποχρέωση των τελευταίων και έτσι η τάση προς 

το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι εντονότερη
92

 .   

 Το επίπεδο της φορολογικής επιβαρύνσεως του ατόμου σε σχέση με το εισόδημά 

του. Όσο σε μεγαλύτερα επίπεδα διατηρείται η μέση φορολογική επιβάρυνση του 

ιδιωτικού φορέα, τόσο περισσότερη είναι η ροπή του για φοροδιαφυγή, επειδή ο 

μετριασμός της ικανοποιήσεως των προσωπικών του αναγκών είναι παραπάνω αισθητός 

και η ωφέλεια από τον φόρο η οποία είναι πιθανό να εξοικονομήσει, εξισορροπεί τον 

κίνδυνο κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή 42 αποκάλυψη της 

φοροδιαφυγής
93

. Για τους ίδιους λόγους, η τάση προς την φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη 

σε εκείνα τα κλιμάκια του εισοδήματος, τα οποία επιβαρύνονται με υψηλό οριακό 

φορολογικό συντελεστή.  

 Ο τρόπος κατανομής των φορολογικών βαρών. Όσο σε μεγαλύτερα επίπεδα 

διατηρείται η κατανομή του φορολογικού βάρους και εισακούει στην γενικώς 

κατακρατούσα αντίληψη που αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, τόσο σε χαμηλότερα 
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επίπεδα διατηρούνται τα ποσοστά της φοροδιαφυγής και αντιστρόφως ανάλογα. Στην 

πραγματικότητα, από την στιγμή που καταπατείται η αρχή της δίκαιης και ισόποσης 

κατανομής του βάρους της φορολογίας με την παροχή φορολογικών απαλλαγών και 

εξαιρέσεων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν σε καθορισμένες κατηγορίες ιδιωτικών 

φορέων, τότε υποβόσκουν συναισθήματα αδικίας και ανισότητας ανάμεσα στους 

φορολογούμενους και εντείνεται η έφεση τους να εξομοιωθούν σε φορολογικό επίπεδο 

και με οποιοδήποτε τρόπο με αυτούς που απαλλάσσονται από τον φόρο
94

. Αυτό 

εξυψώνει το επίπεδο της συνολικής φορολογικής επιβαρύνσεως των φορολογούμενων 

πολιτών, καθότι δεδομένων των φορολογικών εσόδων, τα χρηματικά ποσά τα οποία θα 

κατέβαλαν όλοι οι πολίτες που απαλλάσσονται από την επιβάρυνση της φορολογίας, 

αναγκαστικά τώρα είναι απαραίτητο να καταβληθούν από τους υπόλοιπους ιδιωτικούς 

φορείς, και κατά αυτό τον τρόπο παράγονται όχι ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στους 

ευνοούμενους και τις μη επιχειρήσεις δεδομένου του γεγονότος ότι οι φόροι σε γενικά 

επίπεδα επιδρούν στα σχέδια παραγωγής και επενδύσεων του μεγαλύτερου μέρους των 

παραγωγικών μονάδων οι οποίες είναι ιδιωτικές 
95

. Έτσι, οποιαδήποτε παρεκτροπή πέρα 

από την αρχή της δίκαιης και ίσης κατανομής φόρων στους πολίτες μιας κοινωνίας 

εντείνει την τάση προς φοροδιαφυγή και προξενεί δυσοίωνες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες, κάτι το οποίο επισημαίνει την σημαντική σπουδαιότητα την οποία εσωκλείει η 

αρχή αυτή προκειμένου για την σωστή λειτουργία του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 

τομέα. Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος. Η μορφή και η ταμιευτική αξία των 

κατ' ιδίαν φόρων, οι οποίοι συγκροτούν επίσης το μέγεθος της φοροδιαφυγής.  

 Ως εξής, αν το φορολογικό σύστημα κατέχεται από άμεσους φόρους, τότε η ροπή 

προς την φοροδιαφυγή και τα διάφορα είδη της είναι υψηλότερη καθώς οι ιδιωτικοί 

φορείς παρουσιάζουν μεγαλύτερες αφορμές για να συγκαλύψουν την φορολογητέα ύλη, 

τα δε νοικοκυριά δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ., δηλώνοντας μικρότερο μέγεθος 

εισοδήματος από το πραγματικό, οι δε επιχειρήσεις διαβιβάζοντας μέρος των κερδών 

τους σε λογαριασμούς αποσβέσεων, εξόδων παραστάσεων, έρευνας κ.ο.κ.. Αντίστροφα 

όταν το σύστημα φορολογίας μιας χώρας κατακλύζεται από έμμεσους φόρους, η τάση 

προς φοροδιαφυγή είναι σε χαμηλότερα επίπεδα και αυτό επειδή η εξέταση των 
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φορολογικών οργάνων είναι αποτελεσματικότερη. Οι φορολογούμενες μονάδες είναι 

λίγες και επιπροσθέτως είναι υπόχρεες να κρατούν λογιστικά βιβλία, από τα οποία 

συνεπάγεται η φορολογητέα ύλη. Παρομοίως, στις περιπτώσεις όπου ο φόρος 

καταναλώσεως εισπράττεται αποκλειστικά στο στάδιο της βιομηχανοποιήσεως, το 

εφικτό φοροδιαφυγής είναι λιγότερο, ενώ αντίστροφα η τάση προς φοροδιαφυγή είναι 

μείζονα όταν ο φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται αποκλειστικά στο στάδιο του λιανικού 

εμπορίου, επειδή οι εταιρείες λιανικού εμπορίου είναι πιο πολλές και δεν κρατούν ικανά 

λογιστικά στοιχεία. Ο τρόπος διαχειρίσεως του δημοσίου χρήματος Όσο πιο συνετή 

καθίσταται η χρήση των φορολογικών εσόδων από τους κρατικούς φορείς, τόσο πιο 

ασθενής είναι η τάση προς φοροδιαφυγή. Και αυτό επειδή αυξάνεται η πίστη των 

ιδιωτικών φορέων στην ικανότητα του κράτους να ευχαριστεί συλλογικές ανάγκες. 

Αντίστροφα, η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος φθείρει την φορολογική 

συνείδηση και αντίληψη των ιδιωτικών φορέων αφού η φορολογική τους θυσία δεν 

λογαριάζεται αντίστοιχα από το κράτος.  

 Ο βαθμός οργανώσεως της αγοράς και των παραγωγικών μονάδων. Στις 

περιπτώσεις που η οικονομία είναι οργανωμένη με τρόπο που ένα αξιόλογο μέρος των 

συναλλαγών να πραγματοποιείται σε είδος η δυνατότητα φοροδιαφυγής, τόσο στο 

κομμάτι των άμεσων όσο και των έμμεσων φόρων είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα από ότι 

είναι σε μια αμιγώς εγχρήματη οικονομία αυτό γίνεται επειδή δεδομένων των σημερινών 

συνθηκών, οι φόροι υπολογίζονται πάνω στην χρηματική αξία των συναλλαγών οι οποίες 

διενεργούνται στις αγορές αγαθών και παραγωγικών μέσων. Επιπλέον, αν οι εταιρείες 

παραγωγής και διανομής των αγαθών είναι μικρές παραγωγικές μονάδες, και ταυτόχρονα 

μειονεκτούν στο κομμάτι της λογιστικής οργανώσεως, η ροπή προς την φοροδιαφυγή και 

τις μορφές της θα είναι εντονότερη. 

4.7 Συνέπειες της Φοροδιαφυγής 

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

μείωση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και στη διεύρυνση της κοινωνικής 
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ανισότητας 
96

 . Όλα τα αίτια της φοροδιαφυγής επιφέρουν δυσοίωνες επιρροές στην 

οικονομική ζωή μιας χώρας και των πολιτών της. οι οποίες είναι οι εξής:  

1.  Παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης κατανομής της υποχρέωσης καταβολής φόρου, 

με αποτέλεσμα:  

o να παράγονται κοινωνικές συγκρούσεις ανάμεσα στους φοροφυγάδες και 

τους φορολογούμενους επειδή οι φόροι οι οποίοι κανονικά έπρεπε να 

καταβληθούν από αυτούς που αποφεύγουν την φορολογία μετατίθενται στους 

υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς. 

o  να δημιουργούνται αποκλίσεις δεδομένης της άριστης κατανομής των  

παραγωγικών μέσων, επειδή υποβοηθούνται οι επιχειρήσεις που διαφεύγουν, 

που ενδεχομένως να μην είναι και οι πιο παραγωγικές 
97

 

o να εντείνεται η αντίθετη προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος,  

επειδή η φοροδιαφυγή παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στους άμεσους φόρους 

με επακόλουθο το κράτος να είναι αναγκασμένο να καταφεύγει σε μείζονα 

έκταση στους έμμεσους φόρους προκειμένου να αντικαθιστά τα φορολογικά 

έσοδα.  

2.  Δημιουργούνται ταμειακές δυσχέρειες στο κράτος. Στις περιπτώσεις μάλιστα  

όπου έχουν σωθεί τα μέτρα της φορολογικής επίπτωσης της οικονομίας, τότε 

παρουσιάζεται το υστέρημα στον προϋπολογισμό, που είναι πιθανόν να καλυφθεί με 

ανορθόδοξα μέσα για τον καθορισμένο χώρο και χρόνο (δανεισμό, έκδοση νέου 

χρήματος, μείωση δημόσιας δραστηριότητας κ.λπ.).  

3.  Ατονεί η τελεσφόρηση των λαμβανομένων από την κυβέρνηση φορολογικών  

μέτρων με στόχο την επίτευξη των μερικών στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής. Έτσι, 

αν εκφραστούν πληθωρικές τάσεις στην οικονομία της χώρας και η κυβέρνηση κρίνει ότι 

πρέπει να τις αντιμετωπίσει με μεγέθυνση των φόρων, η φοροδιαφυγή είναι σε θέση να 

αποδυναμώσει τελείως ή κατά ένα μέρος την αντιπληθωριστική πολιτική της 

κυβερνήσεως αν οι δημόσιοι φορείς ορίσουν να καθιερώσουν φορολογικά κίνητρα 

δίνοντας πλεονέκτημα σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους για την προέλαση της 

οικονομικής ανάπτυξης.  
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 Η φοροδιαφυγή εκ μέρους 46 εταιρειών οι οποίες δεν υπάγονται στις 

παραγωγικές, υποβιβάζει την βαρύτητα των κινήτρων φορολογίας επειδή αντισταθμίζει 

από απόψεως φορολογικής επιβαρύνσεως, παραγωγικές και μη εταιρείες αν 

πραγματοποιηθεί φοροδιαφυγή από την πλευρά των ανωτέρων εισοδηματικών τάξεων, 

μεγαλώνει η προοδευτικότητα του συντελεστή εισοδήματος, η οποία επιδιώκει τον 

μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων κ.ο.κ. 
98

.  

4. Εν κατακλείδι οι φοροφυγάδες απαρτίζουνε κακό παράδειγμα προς μίμηση για  

τους φορολογούμενους που έχουν συνείδηση, με επακόλουθο το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής να επεκτείνεται σε ακέραιο το σώμα της οικονομίας και οι δυσοίωνες 

επιδράσεις της να αυξάνουν. Είναι λοιπόν απαραίτητο το κράτος μιας χώρας να πάρει 

άμεσα μέτρα μετριασμού ή ακόμα και καταπολέμησης οριστικά του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής διώκοντας όσα την προξενούν
99

. Τέτοιου είδους μέτρα αποτελούν η 

εξασφάλιση αντίληψης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των πολιτών που 

φορολογούνται και του κράτους που φορολογεί, η ορθολογική οργάνωση και χειρισμός 

των δημοσίων υπηρεσιών, η αρμόζουσα δομή του φορολογικού συστήματος (ελεγκτικοί 

φόροι, αναπληρωματικοί φόροι κ.λπ.), η όσο το δυνατό πιο πιστή τήρηση της αρχής της 

δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

ΈΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής 

και συνεπώς στις μεθόδους για την καταπολέμησης της. Γίνεται αναφορά στο νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τις έμμεσες τεχνικές έλεγχου, στον ορισμό και τα είδη στα όποια 

διακρίνονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Τέλος, γίνεται αναφορά στο αν μπορεί να γίνει 

επιλογή κάποιας μεθόδου και από τι καθορίζεται η επιλογή αυτή και γίνεται λόγος για τις 

εφαρμοζόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

5.2 Φορολογικοί Έλεγχοι 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της φοροδιαφυγής εντείνεται όλο και περισσότερο, ο 

φορολογικός έλεγχος αποτελεί το θεμέλιο ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. 

Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών και ενεργειών 

των αρμόδιων φορολογικών οργάνων, έτσι ώστε να διαπιστώσουν τη φορολογική 

συνείδηση των επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, ο φορολογικός έλεγχος προσπαθεί να 

εντοπίσει: 

 Την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας 

 Την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων 

 Τον ορθό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων  

 Την ορθή υποβολή φορολογικών δηλώσεων  

 Την αξιοπιστία του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων και των 

λογιστικών δεδομένων  

 Την ύπαρξη πράξεων ή παραλείψεων που οδήγησαν εκούσια ή ακούσια στη μη 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τελών , εισφορών και γενικά την μη 

εκπλήρωση  των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 Τα φορολογικά όργανα που διενεργούν τους φορολογικούς ελέγχους και την όλη 

φορολογική διαδικασία είναι οι φορολογικοί ελεγκτές, που σύμφωνα με τον Κώδικα 
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Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC
100

, πρέπει να διαθέτουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Ακεραιότητα 

 Αντικειμενικότητα 

 Επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια 

 Επαγγελματική συμπεριφορά και 

 Τεχνικά επαγγελματικά κριτήρια
101

 

 Σκοπός της διενέργειας φορολογικού ελέγχου είναι η συλλογή των απαραίτητων 

στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και η 

επαλήθευση του φορολογικού περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων του 

ελεγχόμενου. Με τη λήξη του φορολογικού ελέγχου συντάσσεται η έκθεση ελέγχου, 

στην οποία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου και καταλήγει στο 

πόρισμα του ελέγχου,  μέσω της διατύπωσης της γνώμης του ελεγκτή. 

 Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 24 του Ν. 4174/2013 , ο έλεγχος της εκπλήρωσης 

των φορολογικών υποθέσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου από το 

γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Στην 

περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το γραφείο 

της, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε στοιχείο έχει στη διάθεσή της, όπως οικονομικές 

καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και 

οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους.  

 Στην περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση αποφασίσει να διενεργήσει πλήρη 

επιτόπιο έλεγχο, θα πρέπει την απόφασή της αυτή να την γνωστοποιήσει στο 

φορολογούμενο, πριν την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις του. Παρόλα αυτά 

υπάρχει η δυνατότητα ύστερα από πράξη του Γ.Γ.Δ.Ε, να διενεργηθεί πλήρης επιτόπιος 

έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει 

διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Σε περιπτώσεις που αποφασίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος 

φορολογικού επιτόπιου ελέγχου, δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.  
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Είδη Φορολογικών Ελέγχων 

1. Πλήρης Έλεγχος: είναι αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα 

τα φορολογικά αντικείμενα καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη και είναι 

οριστικός. 

2. Μερικός Έλεγχος: είναι αυτός που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του 

πλήρη ελέγχου. 

Επιλογή Υποθέσεων για Έλεγχο 

Οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και άλλων φορολογιών του εκάστοτε 

επιτηδευματία επιλέγονται για έλεγχο με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών 

ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή. 

 Όταν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή 

άλλων φορολογικών αντικειμένων. 

 Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν 

δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Σε περίπτωση κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών 

ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών. 

 Σε περίπτωση απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών 

μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών. 

 Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα 

αποθέματα ή επί ελεύθερων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά 

δαπανών. 

 Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις ή δεν εφαρμόστηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής  καθαρών 

κερδών εφόσον προβλέπεται ο απολογιστικός προσδιορισμός τους. 

 Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωτικών στοιχείων 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ. 
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 Όταν έστω και σε μια από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους 

δηλώθηκε ζημία από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την 

άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος. 

 Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις 

προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους 

 Όταν υπάρχει χρήση αναπτυξιακών νόμων. 

 Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ 

βάσει των διατάξεων της απόφασης 

1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993, όπως αυτή ισχύει. 

 Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε 

κατηγορία. 

 Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής με τα 

μεγαλύτερα εισοδήματα. 

 Όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εμφανίζονται 

υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά 

σε σχέση με το συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της. 

 Όταν κατά τον χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

στην υπηρεσία για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για 

αμοιβαία συνδρομή, βάση των διατάξεων του κανονισμού ΕΚ 1798/2003. 

Φορολογικό Πιστοποιητικό 

Το  Ετήσιο Πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 

Ν.2238/1994, αφορά τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τα 

υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας 

Νομοθεσίας, από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο 

δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) και εκδίδεται μετά από έλεγχο 

εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της 

οικονομικής διαχείρισης από τα ως άνω πρόσωπα ή ελεγκτικά γραφεία. Φορολογικές 

παραβάσεις καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση των φόρων που 
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διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία κι στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου , 

αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό.  

 Στις ανώνυμες εταιρίες, στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και στα 

υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου 

για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται πιο 

πάνω επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο που κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 

40.000 ευρώ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα 

ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος. Το 

«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων διακρίνεται σε δύο μέρη: 

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης συντάσσεται μετά από την εκτέλεση όλων των 

απαραίτητων διαδικασιών που ορίζονται από την ΠΟΛ. 1159/22.7.2011. Τα ειδικά 

φορολογικά αντικείμενα που ελέγχονται από τους φορολογικούς ελεγκτές ορίζονται κάθε 

φορά από το πρόγραμμα ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: 

 Προϋποθέσεις- Περιορισμοί Διενέργειας Ελέγχου 

 Πληροφοριακά Στοιχεία Ελεγχόμενης Εταιρίας 

 Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος  

 Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

 Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

 Έλεγχος Φορολογίας Ακινήτων 

 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

 Έλεγχος Φόρου Υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/1992) 

 Έλεγχος τέλους Χαρτοσήμου 

 Υποχρεώσεις Παρακρατούμενων Φόρων 

 Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων 

 Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 E- Commerce 
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 Κατά τη διενέργεια του ελέγχου τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να 

εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται στο πρόγραμμα ελέγχου, ενώ τα ελεγκτικά 

ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα αντιμετωπίζονται 

σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 

Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης  Ιστορικής 

Οικονομικής Πληροφόρησης».  

 Η έκθεση ελέγχου ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρία 

μετά την υποβολή της δήλωσης του φόρου εισοδήματος, και το αργότερο δέκα ημέρες 

μετά την υποβολή της δήλωσης. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές, στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη 

βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ως τη 

10
η
 μέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. 

 Ανάλογα με τον τύπο συμπεράσματος της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης 

από τους νόμιμους ελεγκτές έχουμε τις εξής κατηγορίες: 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης- Χωρίς Επιφύλαξη: Συντάσσεται σε 

περιπτώσεις που δεν εντοπίζονται φορολογικές παραβάσεις από την ελεγχόμενη 

εταιρία ή οι τυχόν παραβάσεις κρίνονται αμελητέες. Για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται εντός 15 ημερών από την 

υποβολή της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονομικών , αποστολή επιστολής στην 

ελεγχόμενη επιχείρηση με την οποία θα της γνωστοποιούν το αποτέλεσμα του 

ελέγχου καθώς και ότι το πόρισμα γίνεται αποδεκτό από το Υπουργείο 

Οικονομικών, αφού οριστικοποιηθούν οι φορολογικές εγγραφές  μετά το 

δειγματοληπτικό έλεγχό τους από το Υπουργείο. 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης- Χωρίς Επιφύλαξη με Θέματα Έμφασης: 

εκδίδεται όταν από τον φορολογικό έλεγχο προκύπτουν θέματα για τα οποία 

αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 

στην συνέχεια να εκδοθεί εντολή ελέγχου από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία 

για τα θέματα έμφασης και να διενεργηθεί σχετικός έλεγχος μέγιστης διάρκειας 

18 μηνών. Ο έλεγχος θεωρείται περαιωμένος μετά τη σχετική βεβαίωση τυχόν 

φόρων. 
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 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης- Με Επιφύλαξη: αφορά περιπτώσεις που 

προκύπτουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, λόγω μη συμμόρφωσης με τη 

φορολογική νομοθεσία, για διαφορές που είναι δυνατό να καταλογισθούν οι 

αναλογούντες φόροι μετά από διεκπεραίωση ελέγχου από τη φορολογική αρχή. 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης- Με Αρνητικό Αποτέλεσμα: εκδίδεται όταν 

η ελεγχόμενη εταιρία δε συμμορφώνεται από κάθε ουσιώδη άποψη με τη 

φορολογική νομοθεσία. 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης- Με Αδυναμία Έκφρασης 

Συμπεράσματος: εκδίδεται όταν εντοπίζονται παραβάσεις  της φορολογικής 

νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό για 

τον ελεγκτή να συγκεντρώσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ή δεν έχει γίνει 

έλεγχος. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

β) Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων 

Αναπόσπαστο κομμάτι της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης αποτελεί το 

Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Εδώ βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα 

του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψιν της επιχείρησης και εκείνη με τη 

σειρά της διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της. Αναγράφονται τα 

στοιχεία του ελεγκτή/ ελεγκτικού γραφείου, πληροφοριακά στοιχεία της ελεγχόμενης 

επιχείρησης, ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο, περιγραφή 

θεμάτων έμφασης, επιφύλαξης, αδυναμίας έκφρασης γνώμης που περιλαμβάνονται στην 

έκθεση καθώς και ποσοτικά δεδομένα της ελεγχόμενης περιόδου με τα αντίστοιχα 

συγκριτικά στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου. 

Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου 

 Ο ελεγκτής γνωστοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του 

φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου, εφόσον 

προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής συγκριτικά με τις δηλώσεις που έχει 

υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη 

διαφοροποίηση. Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να λαμβάνει αντίγραφα των 

εγγράφων στα οποία βασίζεται ο προσδιορισμός του φόρου. Επιπλέον, έχει τη 
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δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό 

προσδιορισμό του φόρου μέσα σε είκοσι μέρες από την παραλαβή της έγγραφης 

γνωστοποίησης.   

 Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται εντός μηνός 

από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή σε περίπτωση που 

δεν υποβάλλει τις απόψεις του εντός της προθεσμίας των είκοσι ημερών. Η οριστική 

πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται βάση έκθεσης ελέγχου που 

συντάσσεται από τη φορολογική διοίκηση όπου εσωκλείονται εμπεριστατωμένα και 

τεκμηριωμένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και οι διατάξεις που συνυπολογίστηκαν για τον 

προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και 

η έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.
102

 

5.3 Κυρώσεις Φοροδιαφυγής 

Τα αποτελέσματα που επιφέρει η φοροδιαφυγή στην οικονομία της χώρας είναι πολλά 

και δυσμενή, για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί κάποια μέτρα αντιμετώπισής της στη 

νομοθεσία μας. Ο Ν.4337/2015 που ψηφίστηκε στις 17/10/2015 «Μέτρα για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 

περιλαμβάνει πλήθος αλλαγών, κυρίως με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), 

εφαρμόζοντας τα μέτρα του 3
ου

 μνημονίου. Το κλίμα της γενικής αλλαγής που υπήρξε 

είχε σαν άξονα τη μείωση των διαφορών των προστίμων του ΚΦΔ. Οι βασικές 

κατηγορίες υποβολής προστίμων είναι οι εξής: 

 Πρόστιμα για διαδικαστικές παραβάσεις 

 Η παράβαση της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης επαγγελματικών στοιχείων 

παύει να αποτελεί ξεχωριστή διαδικαστική παράβαση και πλέον ανήκει στη γενική 

παράβαση της μη τήρησης λογιστικών αρχείων. Σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση του 

Νόμου, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση επαγγελματικών στοιχείων μπορεί να 

θεωρηθεί και φοροδιαφυγή επομένως να επέλθουν κυρώσεις για ουσιαστικές παραβάσεις 

                                                 
102

 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. (2013) Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Αθήνα 

Εκδόσεις Διπλογραφία σελ 253 
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και όχι για διαδικαστικές. Τα πρόστιμα που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 3 « Τροποποιήσεις Διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας» του Ν. 

4337/2017, όπως τροποποίησε τη παρ 1 & 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013  με την 

παρ.14β  του άρθρου 40 του Ν. 4410/2016 είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1: Πρόστιμα για Διαδικαστικές Παραβάσεις 

Διαδικαστικές παραβάσεις Πρόστιμο Ειδικές προϋποθέσεις 

Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή 

δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση 

καταβολής φόρου. 

  

100€ 

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων. 

 Εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής  

Δήλωσης 

 Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης  

παρακράτησης φόρου 

 Μη ανταπόκριση σε αίτημα της  

Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή 

στοιχείων  

 Μη  γνωστοποίηση στη  Φορολογική Διοίκηση το  

διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του. 

 

100€ 

Μη υπόχρεος τήρησης λογιστικών 

βιβλίων. 

 

 

250€ 

Υπόχρεος τήρησης βιβλίων και 

στοιχείων με βάση απλοποιημένα 

λογιστικά πρότυπα. 

 

500€ 

Υπόχρεος τήρησης βιβλίων και 

στοιχείων με βάση τα πλήρη λογιστικά 

πρότυπα. 

Μη συνεργασία στη διάρκεια Φορολογικού Ελέγχου  

Μη εγγραφή στο Φορολογικό μητρώο ή εγγραφή 

περισσότερες φορές 

Μη συμμόρφωση σε κάθε υποχρέωση κατά το άρθρο 13 του 

ΚΦΔ, 

 

 

2.500€ 

 

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων. 

 

Παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο 

στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών 

 

5.000€ 

Υπαίτιος είναι ο κάτοχος-χρήστης του 

φορολογικού μηχανισμού. 

 

10.000€ 

Υπαίτιος είναι η επιχείρηση  

μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης.  

 

 

20.000€ 

Υπαίτιος είναι η επιχείρηση που έχει 

λάβει έγκριση λογισμικού (software) και 

(hardware) από τα αρμόδια όργανα. 

Εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό 

ηλεκτρονικό μηχανισμό που  δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες 

προδιαγραφές ή εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών- Εκροών , χωρίς 

τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης.  

  

 

500€ / ανά 

φορολογικ

ό έλεγχο 
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 Πρόστιμα για ενδοομιλικές συναλλαγές 

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 3 « Τροποποιήσεις Διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογικής Νομοθεσίας» του Ν. 4337/2017, εξορθολογίζονται με περαιτέρω μείωση 

τους τα πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς ή ατελούς ή μη υποβολής του Συνοπτικού 

Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) , καθώς κι εκπρόθεσμης διάθεσης ή μη διάθεσης του 

Φακέλου Τεκμηρίωσης προκειμένου να υπολογίζονται με βάση το ύψος των 

ενδοομιλικών συναλλαγών και όχι με βάση τα ακαθάριστα έσοδα. Πιο συγκεκριμένα 

στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2: Πρόστιμα για Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

Παραβάσεις Ενδοομιλικών Συναλλαγών Πρόστιμα Προϋποθέσεις υποβολής 

προστίμου 

Εκπρόθεσμη υποβολή (ΣΠΠ)  

1/1000 των 

συναλλαγών 

(διακύμανση 

μεταξύ 50€ και 

2.000€) 

 

 

Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού  

(ΣΠΠ) 

Εφόσον η διαφορά επί των 

συναλλαγών που μεταβάλλονται 

ξεπερνά τις 200.000€. 

 

Υποβολή  ανακριβούς (ΣΠΠ) 

Εφόσον η ανακρίβεια ξεπερνά το 

10% των συναλλαγών. 

 

 

Μη υποβολή (ΣΠΠ)  

1/1000 των 

συναλλαγών 

(διακύμανση 

μεταξύ 2.500€ με 

10.000€)5.000€ 

 

 

Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή Φακέλου 

Τεκμηρίωσης (επιβάλλεται μετά την 

παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας) 

5.000€ Μεταξύ 31
η
 -60

η
 ημέρα. 

10.000€ Μεταξύ 61
η
 – 90

η
 ημέρα. 

20.000€ Μετά την 90
η
 ημέρα. 

 

 Πρόστιμα που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου από τη Φορολογική 

Διοίκηση 

Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών, στο 

φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, εισφορές 

ή τέλη διαπράττει, όποιος με πρόθεση προσπαθεί να αποφύγει την πληρωμή τους ,δεν 
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αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους πιο πάνω 

φόρους, εισφορές και τέλη καθώς και όποιος προσπαθεί να παραπλανήσει τη 

Φορολογική Διοίκηση με παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη 

παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς 

ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους παραπάνω φόρους ή λαμβάνει επιστροφή , και 

τέλος όποιος διακρατεί φόρους, τέλη ή άλλες εισφορές. Σύμφωνα με την παρ 7 του 

άρθρου 3 του Ν.4337/2015 « Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 

Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιεί τις περιπτώσεις β’ & γ’ της παρ. 1 του άρθρου 58 

του Ν.4174/2013,  αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση 

υπολείπεται του ποσού του φόρου με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου που 

πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση , ο φορολογούμενος υπόκειται σε 

πρόστιμο επί της διαφοράς που προκύπτει ως εξής: 

Πίνακας 3: Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (εκτός από τις 

περιπτώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) 

Πρόστιμα που διαπιστώνονται 

κατόπιν ελέγχου 

Πρόστιμα Προϋποθέσεις υποβολής 

προστίμου 

 

 

 

 

Ανακριβής δήλωση  

10% του ποσού της 

διαφοράς  

Αν το ποσό υπερβαίνει το 5%-20% 

του φόρου που προκύπτει βάση της 

φορολογικής δήλωσης 

25% του ποσού της 

διαφοράς 

Αν το ποσό υπερβαίνει το 20%-

20% του φόρου που προκύπτει 

βάση της φορολογικής δήλωσης 

50% του ποσού της 

διαφοράς 

Αν το ποσό υπερβαίνει το 50% του 

φόρου που προκύπτει βάση της 

φορολογικής δήλωσης 

 

 

Μη υποβολή δήλωσης 

50% επί του ποσού του 

φόρου που αναλογεί στη 

μη υποβληθείσα δήλωση 

 

 Πρόστιμα για πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και τέλος  

Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015 « Τροποποιήσεις διατάξεων του 

Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας», προστίθεται το νέο άρθρο 58
Α
 συμπληρωματικό του 

άρθρου 58 του Ν.4174/2013 για παραβάσεις που είναι σχετικές με το ΦΠΑ όπου 
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διευκρινίζεται ότι για τις παραβάσεις αυτές που διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου ισχύουν 

επιπλέον ποινές, διακριτές από τις προαναφερθείσες. Τα πρόστιμα της κατηγορίας αυτής 

έχουν ομαδοποιηθεί και προκύπτουν ως εξής: 

Πίνακας 4: Πρόστιμα για Παραβάσεις ΦΠΑ 

Παραβάσεις ΦΠΑ που διαπιστώνονται κατά 

τον έλεγχο 

Πρόστιμα 

 

 

Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου / λήψη 

ανακριβούς στοιχείου για πράξη που 

επιβαρύνεται με ΦΠΑ 

50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη 

εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα : 

 Απλογραφικό λογιστικό σύστημα- 

Πρόστιμο τουλάχιστον 250€ ανά 

φορολογικό έλεγχο 

 Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα – 

Πρόστιμο τουλάχιστον 500€ ανά 

φορολογικό έλεγχο 

 

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης / Μη υποβολή 

δήλωσης  

50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από τη μη 

υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς 

αντίστοιχα 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να 

έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών  ( 

παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης) 

50% επί του ΦΠΑ που θα έπρεπε να έχει αποδοθεί 

για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

Έκδοση φορολογικών στοιχείων με ΦΠΑ από μη 

υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ  

50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν 

αποδόθηκε. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν όσα ορίζει το 9
ο
 εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 13 

του Ν.2523/1997, το οποίο ορίζει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης μη έκδοσης παραστατικών 

στοιχείων κατά τη διάρκεια ελέγχου, επέρχεται άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών 

εγκαταστάσεων για 48 ώρες.  

 Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν.4337/2015 « Τροποποιήσεις 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας», τροποποιείται το νέο άρθρο 59 του 

Ν.4174/2013 που αφορά πρόστιμο για τη μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων 

σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατόπιν 

ελέγχου, ισχύουν τα παρακάτω (ανεξαρτήτως τηρούμενων βιβλίων): 
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Πίνακας 5: Πρόστιμα για παραβάσεις παρακρατούμενων φόρων 

Παραβάσεις παρακρατούμενων φόρων κατόπιν 

ελέγχου 

Πρόστιμα 

Ανακριβής δήλωση 50% επί της διαφοράς φάρου  

Μη υποβολή δήλωσης  50% επί του ποσού που φόρου που αναλογεί 

στη μη υποβληθείσα δήλωση 

 Με τις νέες διατάξεις που επιβάλλονται κατόπιν φορολογικού ελέγχου, 

παρατηρούμε πως έχουν μειωθεί τα πρόστιμα κατά 50% στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Η εφαρμογή των νέων προστίμων αφορούν τον προσδιορισμό οποιουδήποτε φόρου η 

επιβολής προστίμου ή τέλους ή εισφοράς που εκδίδονται από 12/10/2015 και αφορούν 

φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις ή περιόδους που λήγουν μετά της 31/03/2013, ή 

υποθέσεις από 01/01/2014  οι οποίες είχαν εφαρμογή από 01/01/2014, οι διατάξεις του 

άρθρου 58 (πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης) και του άρθρου 59 

( πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων) του ΚΦΔ , εφόσον η εφαρμογή 

τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο. Οι νέες διατάξεις 

εφαρμόζονται και για εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής. Παρόλα αυτά, δεν 

επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φάρου από τη 

Φορολογική Διοίκηση λόγω μη υποβολής δήλωσης. 

 Ποινικές κυρώσεις για τη φοροδιαφυγή  

Σύμφωνα με το Ν. 4337/2015, ως ορισμός της φοροδιαφυγής νοείται η εκ προθέσεως 

αποφυγή καταβολής φόρου. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις ποινές που έχουν 

οριστεί για κάθε παράβαση φοροδιαφυγής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015 

«Εγκλήματα φοροδιαφυγής- ποινικές κυρώσεις», όπως αυτός αντικατέστησε την παρ1 

του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013. 
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Πίνακας 6:Παραβάσεις για Φοροδιαφυγή 

 Παράβαση Φοροδιαφυγής 

Φυλάκιση τουλάχιστον 2 έτη   

( πλημμέλημα ) 

Αν ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα ή στα περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν αποκρυφτεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή 

διαχειριστικό έτος τις 100.000€ ανά είδος φάρου. 

Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς 

δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή 

συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται  υπερβαίνει ανά 

φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: 

 τις 50.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ ή  

 τις 100.000€ ανά είδος φόρου, τέλους και εισφοράς σε 

κάθε άλλη περίπτωση. 

Κάθειρξη (κακούργημα) Αν το ποσό του φάρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης 

παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: 

 τις 100.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ ή  

 τις 100.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου τέλους ή 

εισφοράς. 

Φυλάκιση 3 μηνών – 

Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο 

Όποιος εκδίδει εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία καθώς 

και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει 

τέτοια στοιχεία , ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την 

πληρωμή φόρου. 

Φυλάκιση τουλάχιστον 1 

έτος- Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο  

Εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει το ποσό των 75.000€. 

Κάθειρξη τουλάχιστον 10 

έτη 

Εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει το ποσό των 200.000€. 
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5.4 Μέτρα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής 

Με τη βοήθεια της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
103

 τα καθοριστικά στοιχεία για τη 

φοροδιαφυγή είναι τρία: οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας, η πιθανότητα εντοπισμού 

και τιμωρίας και τέλος το μέγεθος των επιβαλλόμενων προστίμων. Ορισμένα μέτρα για 

την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι: 

 Μείωση συντελεστών φορολόγησης και των πρόσθετων φόρων στα ήδη 

φορολογημένα εισοδήματα. 

 Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της φοροδιαφυγής είναι το ύψος των φορολογικών συντελεστών. Όσο 

υψηλότεροι είναι οι φορολογικοί συντελεστές τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος οφειλής 

του φορολογούμενου και το ίδιο υψηλή η επιθυμία του να φοροδιαφύγει ώστε να μην 

καταβάλει τις οφειλές. Όσο αφορά το ύψος των φορολογικών συντελεστών, έχει 

εκτιμηθεί ότι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά 10% μπορεί να μειώσει τα 

δηλωθέντα εισοδήματα έως και 8% 
104

, κατ’ επέκταση μπορεί να δράσει καταλυτικά για 

την ενίσχυση της φοροδιαφυγής.  

 Η Ελλάδα σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει από τους 

υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος (για μισθωτή εργασία) με σχέση 

με τις χώρες του ΟΟΣΑ
105

, ενώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία , οι συντελεστές ΦΠΑ 

υπερβαίνουν το μέσο όρο σε σύγκριση με τις χώρες του ΟΟΣΑ
106

. Επίσης ο συντελεστής 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (σήμερα στο 29%) τοποθετείται πάνω από 

το μέσο όρο του αντίστοιχου συντελεστή φορολογίας στις χώρες του ΟΟΣΑ
107

. Κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2015, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τα έσοδα 

από τους φόρους είχαν υποχωρήσει κατά €1,6 δις, σε σχέση με το 2014
108

, και παρά το 

γεγονός αυτό στον προϋπολογισμό του έτους 2016 προβλέφθηκε αύξηση των άμεσων και 
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έμμεσων φόρων κατά 4,5 % (ή αλλιώς κατά €1,8 δις) σε σχέση με το 2015
109

. Συνεπώς 

καθίστανται αντιστρόφως ανάλογη η  σχέση των φορολογικών συντελεστών και των  

εσόδων. Όταν αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές να μειώνονται τα δημόσια έσοδα. 

  Η αύξηση των φόρων επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά στο 

κράτος, μιας και με τον προηγούμενο μειωμένο συντελεστή φορολογίας τα έσοδα που 

εισέπραττε ήταν περισσότερα σε σχέση με τώρα που οι συντελεστές αυξήθηκαν και οι 

φορολογούμενοι κάνουν το παν να μην δηλώσουνε όλα τα αποκτηθέντα εισοδήματα τους 

για να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Σπουδαίο παράδειγμα, σε αυτό το σημείο 

αποτελεί η τελευταία αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καπνικά προϊόντα. 

 Αν η χώρα μας μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές θα μπορέσει να 

προσελκύσει νέους επενδυτές καθώς και ελληνικές επιχειρήσεις που μεταφέρθηκαν στο 

εξωτερικό
110

 λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας. 

 Αντικατάσταση απαρχαιωμένων ελεγκτικών μηχανισμών και εντατικοποίηση 

διενέργειας ελέγχου. 

Ο φόβος ενός ενδεχόμενου ελέγχου και η πιθανότητα επιβολής αυστηρών προστίμων και 

ποινών μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για την ενίσχυση της φορολογικής 

συνείδησης των φορολογουμένων
111

. Επομένως, σε ένα πρώτο στάδιο θα πρέπει να 

εντατικοποιηθεί η διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σε συνδυασμό με 

αντικατάσταση των απαξιωμένων ελεγκτικών μηχανισμών με νέους, αξιόπιστους και 

αποτελεσματικούς. Όπως έχει παρατηρηθεί η αύξηση των φορολογικών ελέγχων κατά 

1% ημερησίως μειώνει τν αριθμό παραβατών της φορολογικής νομοθεσίας κατά 0,3-

0,4% ημερησίως
112

. Η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων και η διενέργεια τους 
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από εξειδικευμένους ελεγκτές είναι κάτι που επιβάλλεται στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη 

αδυναμία της Φορολογικής Διοίκησης είναι η είσπραξη φόρων
113

.  

 Όπως και στις χώρες του ΟΟΣΑ θα πρέπει η έλεγχοι να γίνονται με την 

αποτελεσματική χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Θα πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι 

και στρατηγικές που να εστιάζουν περισσότερο σε κατηγορίες φορολογούμενων με 

υψηλό ποσοστό ρίσκου προς τέλεση φοροδιαφυγής , όπως για παράδειγμα οι 

αυτοαπασχολούμενοι με υψηλά εισοδήματα
114

. Σαφώς θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός 

μεταξύ των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και των ειλικρινών φορολογούμενων που 

αντιμετωπίζουν αδυναμία πληρωμής. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσοι εκουσίως 

αποφεύγουν να δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα και χρήζουν τιμωρίας
115

. 

Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι δηλώνουν τα πραγματικά τους 

εισοδήματα όμως αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Επομένως ο κρατικός μηχανισμός στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά 

ελαστικός. 

 Χρήση πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του πλαστικού χρήματος αποτελεί μια 

ακόμη λύση στο πρόβλημα του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Όπως σωστά έχει 

αναφερθεί « είναι προφανές ότι κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή αφήνει το φορολογικό της 

αποτύπωμα, διευκολύνοντας έτσι τόσο την προσπάθεια αύξησης των φορολογικών 

εσόδων, όσο και την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, καθώς και τον δραστικό 

και αποτελεσματικό περιορισμό της φοροδιαφυγής
116

. Με τη χρήση πλαστικού χρήματος 

το Κράτος δεν ωφελείται μόνο όσο αφορά την πάταξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής 

και της παραοικονομίας αλλά και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Για την ώρα η 

πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος στη χώρα μας ανέρχονται στο 6% των συνολικών 

πληρωμών και αποτελεί ένα από τα μικρότερα ποσοστά στην Ευρώπη μιας και ο 

Ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 24%. Η τεράστια έμφαση στη χρήση μετρητών στις 

συναλλαγές στη χώρα μας είναι συνυφασμένη με την παρατεταμένη παραοικονομία και 
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τη συνακόλουθη φοροδιαφυγή. Από μία πρόσφατη ανάλυση της Εθνικής τράπεζας της 

Ελλάδας εκτιμάται πως μια αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% θα 

μπορούσε να προσθέσει στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ περίπου 0.2%
117

. 

 Δημιουργία ενιαίου, σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος. 

Καίρια κρίνεται η δημιουργία ενός ενιαίου, σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού 

συστήματος για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω η 

δαιδαλώδης φορολογική νομοθεσία προκαλεί σύγχυση στους φορολογούμενους, οι 

οποίοι πολλές φορές αποτυγχάνουν στο να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, μιας και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις συνεχείς τροποποιήσεις των 

νόμων
118

. Θα σας παραθέσουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο παράδειγμα από την 

Ελληνική πραγματικότητα. Πρόσφατα εφαρμόστηκαν δύο νομοθετήματα: 

 Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και ο Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας (Ν.4174/2013), τα προαναφερθέντα νομοθετήματα παρόλο που είναι 

εναρμονισμένα με τις διεθνείς αρχές του φορολογικού δικαίου, αποτελώντας ένα 

στοιχείο εκσυγχρονισμού της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, έχουν υποστεί 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις σε χρονικό διάστημα μόλις 2 ετών, ενώ έχει εκδοθεί 

πλήθος ερμηνευτικών εγκυκλίων, γεγονός που δυσχεράνει την ομοιόμορφη και ορθή 

εφαρμογή τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα και άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα 

που πραγματευόμαστε είναι ακόμη και ο ορισμός της φοροδιαφυγής ο οποίος έχει ήδη 

υποστεί τρεις τροποποιήσεις στο διάστημα αυτό των 2 ετών. Παρόλα αυτά και ο ισχύον 

ορισμός χρήζει άμεσης τροποποίησης καθώς πλέον έχει καταλήξει να μην ορίζεται ρητώς 

η διοικητική παράβαση της φοροδιαφυγής , παρά μόνο το έγκλημα της φοροδιαφυγής, 

δηλαδή η ποινική της υπόσταση
119

. 

 Δημιουργία Φορολογικής Συνείδησης. 

Η φορολογική συνείδηση καθώς και η φορολογική παιδεία των φορολογούμενων παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη 
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Greece, Marci View, National Bank of Greece , page.1 
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 Βασαρδάνη Μ. (2011) Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Μια γενική επισκόπηση  Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 

35,  Τράπεζα της Ελλάδος σελ.22 
119

 Άρθρο 55 & 66 του Ν.4174/2013 
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έμφαση και σημασία στην προσπάθεια μετασχηματισμού της κοινής γνώμης για το 

φορολογικό σύστημα της χώρας μας αλλά και της συμμόρφωσης των φορολογούμενων 

με αυτό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους φορολογούμενους πως η απόφασή τους να 

φοροδιαφύγουν έχει έκτος από ποινικές κυρώσεις κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. 

 Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και την κοινωνία μειώνει την ηθική 

αντίσταση των φορολογούμενων προς τη φοροδιαφυγή
120

, ενώ σε κοινωνίες με συνοχή 

και φορολογική συνείδηση τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής εμφανίζονται μειωμένα
121

. 

 Η αντίληψη των πολιτών ως προς το δίκαιο χαρακτήρα του κράτους και του 

φορολογικού συστήματος καθώς και του επιμερισμού των φορολογικών βαρών παίζει 

σημαντικό ρόλο στη φορολογική τους συμμόρφωση. Επίσης η έντονη δυσαρέσκεια των 

πολιτών ως προς την ανταποδοτικότητα του κράτους και την ύπαρξη διαφθοράς τους 

κάνει όλο και περισσότερο να μην μπορούν να συμμορφωθούν φορολογικά και συνεπώς 

να μην καταβάλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 Καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. 

Το 2012, σε δημοσίευμα ξένης εφημερίδας, περιγράφεται η θεωρία που αναπτύχθηκε για 

το σύστημα «4-4-2» που υποστηρίζεται από πολλούς πως εφαρμόζεται από ορισμένες 

ΔΟΥ στην χώρα μας. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί παράβαση, γίνεται μια έκπτωση της τάξεως του 40% από την αρμόδια 

Φορολογική Αρχή, ένα άλλο ποσοστό ύψους 40% ζητείται παράνομα από τον υπάλληλο 

της εφορίας για «ίδιον όφελος» και το υπόλοιπο 20% είναι το ποσό που τελικά 

καταβάλλεται στο κράτος
122

.  
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5.5 Νομοθετικό πλαίσιο  

Αρχικά, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προσδιορίστηκαν με τον Ν. 2238/1994 και τους 

νόμους που ακολούθησαν Ν.4174/2013 και Ν.4172/2013, οι οποίοι ισχύουν για τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων που αποκτάται 

τόσο από 1.1.2014 όσο και για παλαιότερους ελέγχους. 

 Από τον Ν.2238/1994 και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 67, προβλέπεται η 

εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διάρκεια του 

φορολογικού ελέγχου για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων με έλεγχο των 

φορολογούμενων. 

 Ο Ν.4172/2013 προβλέπει τη δυνατότητα προσδιορισμού του εισοδήματος των 

φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή φαίνεται 

ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ή τις 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου που έχουν χρησιμοποιηθεί.  

 Πιο συγκεκριμένα με την Α.Υ.Ο ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/ 10.5.2013 ορίζεται το 

περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των διεθνών αναγνωριζόμενων έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σε έναν τακτικό έλεγχο για τον 

προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο εισόδημα είτε έχει 

αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες είτε έχει χρησιμοποιηθεί ώστε να προσαυξηθεί η 

κατάσταση περιουσίας. Με τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος όπως προκύπτει 

από τον  Ν.4174/2013 οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν την εφαρμογή των μεθόδων 

έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, προκειμένου να υπολογισθούν τα 

φορολογητέα εισοδήματα των εκάστοτε φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, τα 

φορολογητέα κέρδη και οι εκροές των υπόχρεων. 

 Για εμβάσματα στο εξωτερικό σχετικές διευκρινίσεις παρέχονται από την ΠΟΛ 

1033/2013 σχετικά με τον χειρισμό όλων όσων έχουν αποστείλει εμβάσματα στο 

εξωτερικό γα το χρονικό διάστημα 2009-2011, και επιπλέον οδηγίες σχετικά με τον 

χειρισμό τους δίνει η ΠΟΛ 1228/2014. 

Η ΠΟΛ.1050/2014 αναφέρεται στον προσδιορισμό του περιεχομένου και του τρόπου 

εφαρμογής των τεχνικών έλεγχου για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας 

ύλης των φορολογούμενων φυσικών προσώπων με μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού.  
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 Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει πρόσθετες οδηγίες για την ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή του ΠΟΛ. 1050/2014, με την ΠΟΛ.1259/2014. Η ΠΟΛ. 

1094/2014 έρχεται και αλλάζουν ορισμένες διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο και τους 

τρόπους εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, στην ΠΟΛ. 1050/1014
123

. 

5.6 Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου 

Κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου οι μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι είτε: 

 Άμεσες  

 Έμμεσες 

 Από αυτές, η άμεσες μέθοδοι στοχεύουν στην επαλήθευση των εσόδων και 

εξόδων με άμεση αναφορά στα βιβλία και στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 

δήλωση εισοδήματος του κάθε φορολογούμενου. Οι έμμεσες μέθοδοι έχουν να κάνουν 

με τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω σχετικής ανάλυσης του 

οικονομικού ιστορικού του φορολογούμενου, αξιοποιώντας παράλληλα πληροφορίες και 

από άλλες πηγές πέραν της δήλωσης του φορολογούμενου και των βιβλίων και 

στοιχείων. Συνηθίζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου μιας και επιφέρουν μια πιο εύλογη 

και αξιόλογη εκτίμηση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου. Σε 

περιπτώσεις που τα βιβλία και στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή δεν εμφανίσουν επαρκώς 

τα οικονομικά στοιχεία του φορολογούμενου, οι ελεγκτές με τη βοήθεια των έμμεσων 

τεχνικών μπορούν να καθορίσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου. 
124

 

 Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται φορολογικοί έλεγχοι μιας και μέσω αυτών 

μπορεί να διασφαλισθεί η συμμόρφωση των ελλήνων πολιτών ως προς την φορολογική 

νομοθεσία και αποτελεί και έναν αποτρεπτικό παράγοντα στην παραβατικότητα των 

πολιτών. Σαφώς, δεν μπορούμε να πούμε πως ένας έλεγχος είναι σωστός αν δεν υπάρχει 

η ακριβής και ορθή εκτίμηση του φορολογητέου εισοδήματος και της φορολογικής 

υποχρέωσης του φορολογούμενου. Επομένως ο φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να 
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γίνεται χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους που με την συμβολή τους 

θα γίνει η εξαγωγή του πιο ορθού και αντικειμενικού αποτελέσματος. 

 Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών (φορολογουμένων) που αποκρύπτουν από τις 

δηλώσεις τους εισοδήματα, με απώτερο σκοπό να μειώσουν το φορολογητέο του 

εισόδημα και να πληρώσουν λιγότερα αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία της 

επαλήθευσης του φορολογητέου εισοδήματος από τους ελεγκτές. Και το έργο τους 

γίνεται ακόμη πιο δύσκολο σε περιπτώσεις που ανεπάρκειας ή κακής ποιότητας βιβλίων 

και στοιχείων. Για να αποδειχθεί πως ένα σημαντικό ποσό φόρου που θα έπρεπε να 

καταβληθεί στο δημόσιο, οφείλεται κάποια εκούσια προσπάθεια αποφυγής του, θα 

πρέπει να αποδειχθεί πως το ορθό και αξιόπιστο φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το 

ποσό του εισοδήματος που δηλώνεται. Για το λόγο αυτό, οι ελεγκτές χρειάζονται ένα 

σύνολο εργαλείων για την έμμεση μέτρηση του φορολογητέου αποτελέσματος. Το 

αποτέλεσμα της έμμεσης μεθόδου δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβή, αρκεί να είναι 

αξιόλογη η διαδικασία ανάλογα με τα στοιχεία και τις περιπτώσεις που μελετώνται κάθε 

φορά.
125

 Στόχοι των έμμεσων τεχνικών ελέγχου αποτελούν οι παρακάτω: 

 Η φορολόγηση φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που διαφεύγουν της 

φορολογίας με τους υπάρχοντες τρόπους φορολόγησης 

 Ο εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής 

σύγχρονων τεχνικών ελέγχου 

 Η ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ακολουθώντας 

την διαδρομή του χρήματος 

 Η δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης 
126

 

5.7 Είδη Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

Ο νόμος προβλέπει πέντε μεθόδους έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Ενώ μέχρι σήμερα η 

Γ.Γ.Δ.Ε έχει εκδώσει εγκυκλίους μόνο για τις παρακάτω τρεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της ΠΟΛ. 1050/17.2.2014 έχει οριστεί το περιεχόμενο των  παρακάτω έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου.  

1. Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου 

2. Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογούμενου 

3. Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά 

Φορολογητέα περίοδος για την εφαρμογή των παραπάνω έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου ορίζεται η διαχειριστική περίοδος για το διάστημα που ίσχυαν οι διατάξεις του 

Ν. 2238/1994 και το φορολογικό έτος για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και 

μετά. Πριν γίνει η παρουσίαση των μεθόδων, θα κάνουμε αναφορά σε ορισμούς εννοιών 

που θα χρησιμοποιήσουμε πιο κάτω για την καλύτερη κατανόηση όλων. 

Καταθέσεις σε/Αναλήψεις από: Καταθέσεις σε/ Αναλήψεις από προσωπικούς 

και επαγγελματικούς λογαριασμούς σε/από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ), του φορολογούμενου, της συζύγου ή των 

προστατευόμενων μελών αυτών (λογαριασμοί προσωπικοί, οικογενειακοί και 

επαγγελματικοί). Περιπτώσεις κοινών λογαριασμών καταλογίζονται στον πραγματικό 

δικαιούχο, ο οποίος καθορίζεται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις και τη φύση των 

συναλλαγών. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τότε τα ποσά κατανέμονται ισόποσα σε 

όλους τους συνδικαιούχους. 

Δαπάνες: Δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιεί ο ελεγχόμενος, ή η σύζυγός 

του ή τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Σε περίπτωση που μία δαπάνη είναι δεδομένο πως 

έχει πραγματοποιηθεί αλλά δεν είναι γνωστό το ποσό της δαπάνης και τα στοιχεία που 

έχουμε δεν επαρκούν, τότε το ποσό αυτό θα προσδιοριστεί με βάσει τα στοιχεία που έχει 

στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. 

Περιουσιακά Στοιχεία: Η κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής 

του φορολογούμενου, της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών αυτών στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό. Η αποτίμησή τους γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος της 

κατασκευής τους προσαυξημένη κατά την αξία ή το κόστος τυχόν προσθηκών ή 

βελτιώσεων, ή και κατά τυχόν υποχρεώσεις έναντι τρίτων. 



90 

 

Τεχνική της Ανάλυσης της ρευστότητας του Φορολογούμενου 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα 

και μη), τις αγορές και τις δαπάνες  (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις 

αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  (επαγγελματικών, 

ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.  

Δημιουργούνται δύο βασικές στήλες: 

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

o Έσοδα (φορολογητέα ή  μη αρκεί 

να είναι πραγματοποιημένα και 

νόμιμα) 

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ 

o Αγορές (επαγγελματικές, ατομικές 

& οικογενειακές) 

o Αυξήσεις και μειώσεις των 

περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων (επαγγελματικών, 

ατομικών & οικογενειακών) 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων τότε αυτή 

θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και θα πρέπει να αιτιολογηθεί από τον 

φορολογούμενο έτσι ώστε να μην φορολογηθεί. 

Τεχνική της Καθαρής Θέσης του Φορολογούμενου 

 Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και 

προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα.  

 Δημιουργείται ο εξής πίνακας: 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

 Περιλαμβάνει τα περιουσιακά 

στοιχεία και διαθέσιμα κεφάλαια 

(ατομικά, οικογενειακά) 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις 

(προσωπικές, οικογενειακές & 

επαγγελματικές) 

 

  Η διαφορά που δημιουργείται μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού είναι η 

Καθαρή Θέση.  Από την καθαρή θέση λήξης μιας περιόδου θα πρέπει να αφαιρεθεί η 

καθαρή θέση έναρξης.  
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Ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης: 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου 

-(μείον ) 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 

+ (πλέον) 

Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, 

προίκας, γονικής παροχής και τυχερά παιχνίδια) 

Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 

-(μείον) 

Ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους 

Εισοδήματα περιόδου 

-(μείον) 

Δηλωθέντα εισοδήματα 

Αν η διαφορά αυτή δεν αιτιολογείται τότε θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα 

ύλη και υπόκειται σε φορολόγηση. Εάν στον πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται 

και πάγια επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχουν γίνει οι απαραίτητες 

αποσβέσεις, το σωρευτικό ποσό των αποσβέσεων αυτών αναγράφεται ως υποχρέωση 

στον πίνακα του παθητικού. Εάν στο ενεργητικό αναγράφονται πάγια στοιχεία τα οποία 

έχουν αποσβεστεί πλήρως τότε στον πίνακα του παθητικού θα εμφανίζεται το σύνολο 

των αποσβέσεων που έχουν γίνει και έχει εκπεστεί από τα ακαθάριστα έσοδα. Σε 

περίπτωση πώλησης ή διάθεσης ενός παγίου, το ποσό της απόσβεσης που αφορά το 

συγκεκριμένο πάγιο θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σωρευτικό ποσό των αποσβέσεων 

που εμφανίζονται στο παθητικό. 

Η Τεχνική του Ύψους των Τραπεζικών Καταθέσεων και των Δαπανών σε Μετρητά 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το εισόδημα του φορολογούμενου 

παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του. Πιο αναλυτικά: 

 Εξετάζει τις καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ή την ανάλωσή 

τους σε διάφορες συναλλαγές με τη χρήση μετρητών. 
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 Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και χρηματικά διαθέσιμα σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τις αγορές και δαπάνες με μετρητά, τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της 

ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και 

 Συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα.  

Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης  

φορολογικής περιόδου αφαιρούνται τα κατατιθέμενα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα 

σε φορολογία έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές 

πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών 

καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές,  δαπάνες 

(προσωπικές οικογενειακές ή επαγγελματικές) και αφαιρούνται από τα μη υποκείμενα σε 

φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς. Το νέο υπόλοιπο 

αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών και συγκρίνεται με 

τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως μη 

δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται, υπόκειται σε φορολόγηση. 

Γενικές παρατηρήσεις είναι οι παρακάτω: 

 Στις περιπτώσεις που οι ελεγχόμενοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί 

αυτοελέγχου, τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που θα 

προσδιορισθούν με τις διατάξεις αυτές, θα λαμβάνονται υπόψη προς 

σύγκριση με τα προκύπτοντα από την εφαρμογή των τεχνικών 

αποτελέσματα. 

 Όταν έχουμε μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό που αφορούν την 

ελεγχόμενη χρήση και διαπιστώνεται πως ο τελικός αποδέκτης του 

εμβάσματος  είναι άλλος από τον αρχικό δικαιούχο θα πρέπει να γίνονται 

γνωστά τα στοιχεία πορείας του εμβάσματος και να αποδεικνύεται με 

αυτά:  

o Σε ποιο λογαριασμό μεταφέρθηκαν 

o Για ποιο λόγο μεταφέρθηκαν 

o Εάν δεν παρασχεθούν οι παραπάνω πληροφορίες, τότε στην 

εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης της ρευστότητα θα καταχωρείται 
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στις αναλώσεις, ενώ στην τεχνική της καθαρής θέσης θα 

καταχωρείται στην ένδειξη λοιπές δαπάνες – αγορές. 

 Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία έχει 

πλήρως ο φορολογούμενος. 

 Το ύψος των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της 

πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, για να γίνει αποδεκτό δεν πρέπει να ξεπερνά 

το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγούμενων ετών, όπως αυτό 

προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. 

 Όπου γίνεται λόγος για δαπάνες διαβίωσης (οικογενειακές, προσωπικές) 

αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στην εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 

ως προς το πώς θα προσδιοριστεί το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο των 

προηγούμενων ετών. Σαφώς αυτό είναι εφικτό μόνο στην περίπτωση που 

μπορεί να διασταυρωθεί από τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία 

που τηρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του φορολογούμενου ή είναι 

τεκμηριωμένα στοιχεία που έχει προσκομίσει ο ίδιος. 

  Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μεθόδους τεχνικών ελέγχου έχει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι: 

1. Το πραγματικό εισόδημα προσδιορίζεται με βάσει πραγματικών δεδομένων και  

όχι με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες. 

2. Η φορολογική διοίκηση με την σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την 

διενέργεια των πρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών, αυξάνει τη φορολογική 

συμμόρφωση των φορολογούμενων. 

Τα μειονεκτήματα είναι: 

Γίνεται αναδρομική εφαρμογή για τις παλαιότερες χρήσεις: 

1.  Για τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι δυνατό να έχουν τις πληροφορίες που 

απαιτούνται. 

2. Καταστρατηγεί παλαιότερες διατάξεις για την μη εφαρμογή τεκμηρίου σε 

ορισμένες συναλλαγές για παράδειγμα αγορά μετοχών ή πρώτης κατοικίας. 

3. Η τακτική αυτή δεν είναι ενθαρρυντική ώστε οι φορολογούμενοι να δείχνουν 

σημάδια βελτίωσης και συμμόρφωσης.  
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5.8 Επιλογή Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου 

Η νομοθεσία και νομολογία σε πολλές χώρες δίνουν το δικαίωμα χρήσης αλλά και τη 

δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης κάθε φορά μεθόδου ώστε να προσδιοριστεί ο 

οφειλόμενος φόρος ως μέσο για τον δίκαιο και εύλογο προσδιορισμό του εισοδήματος 

του φορολογούμενου. 

 Η χρήση των έμμεσων τεχνικών για τον πραγματικό προσδιορισμό της 

φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ο ελεγκτής οδηγείται 

στο συμπέρασμα ότι η φορολογική δήλωση του εκάστοτε φορολογούμενου και τα 

τηρούμενα βιβλία και αρχεία δεν απεικονίζουν το ακριβές φορολογητέο εισόδημα ή ότι 

υπάρχει πιθανότητα αδήλωτου εισοδήματος. Ύπαρξη ανεξήγητων στοιχείων καταθέσεων 

, πραγματοποίηση τακτικών καταθέσεων από τον φορολογούμενο που χρησιμοποιεί 

μετρητά, σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης που δεν υποστηρίζεται από το δηλωμένο 

εισόδημα, παρατυπίες στα βιβλία και στοιχεία ή η μη ύπαρξη αυτών είναι ενδείξεις στις 

οποίες επιβάλλεται η χρήση των μεθόδων αυτών.  

Τα γεγονότα κα οι περιστάσεις είναι αυτά που καθορίζουν ποια έμμεση μέθοδος 

θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του εισοδήματος του φορολογούμενου. η 

επιλογή της σωστής έμμεσης μεθόδου παίζει σημαντικό ρόλο ώστε το αποτέλεσμα της 

φορολογικής υποχρέωσης να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό. Κάθε μία από τις 

μεθόδους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της αδυναμίες. Ο κυριότερος 

παράγοντας είναι τα στοιχεία που έχουμε στη διαθεσιμότητα μας κάθε φορά. Στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων προτιμώνται οι έμμεσες μέθοδοι που απαιτούν ανάλυση 

του πλούτου και των ιδιωτικών δαπανών. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη είναι:  

o η σταθερότητα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού  

o η σταθερότητα της καθαρής θέσης  

o η υπέρβαση των δαπανώ σε σχέση με τα έσοδα 

o η χρήση μετρητών για την πληρωμή των δαπανών 

o οι τραπεζικές πρακτικές του φορολογούμενου  

o η διαθεσιμότητα και η πληρότητα των βιβλίων και στοιχείων του 

φορολογούμενου 
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o ο όγκος παραγωγής και, 

o η ποικιλία των προϊόντων. 

5.9 Εφαρμοζόμενες  Έμμεσες  Τεχνικές Ελέγχου  

Αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου αποτελεί η εξεύρεση μη δηλωθείσας 

φορολογητέας ύλης μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα δοθέντα στοιχεία, 

πληροφορίες και δεδομένα για τα έσοδα κάθε πραγματοποιηθείσας δαπάνης, που η 

υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει για τον ελεγχόμενο , τον/την σύζυγο και τα 

προστατευόμενα μέλη.  

 Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 67Β του Ν. 2238/94 ορίζει ότι ο προσδιορισμός των 

αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργηθεί και με την εφαρμογή μιας ή 

περισσότερων έμμεσων τεχνικών ελέγχου όπως: 

 η αρχή των αναλογιών (mark up method) 

 η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method) 

 η καθαρή θέση του φορολογούμενου (net worth method ) 

 το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά  (bank 

deposits and cash expenditure method) 

 η σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and 

volume method). 

Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσδιορίσουν τα 

φορολογητέα εισοδήματα του φορολογούμενου , τα ακαθάριστα έσοδα, τις εκροές και τα 

φορολογητέα κέρδη του, σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές και τεχνικές της ελεγκτικής. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνικών αυτών μπορούν να 

προσδιοριστούν και οι υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις. Τα τελευταία χρόνια, μια 

σειρά νόμων και αποφάσεων προβλέπει την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωριζόμενων 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου και συγκεκριμένα: 

 η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method) 

 η καθαρή θέση του φορολογούμενου (net worth method ) 
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 το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά  (bank 

deposits and cash expenditure method) 

Και οι τρεις παραπάνω τεχνικές βασίζονται στην παρακολούθηση των τραπεζικών 

συναλλαγών, που για να έχουν εφαρμογών θα πρέπει  ο φορολογούμενος να 

πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές. 

 Στη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν να 

υπαχθούν:  

α) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογούμενων φυσικών 

προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 4172/2013, για τα φορολογικά έτη 

που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά και,  

β) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογούμενων φυσικών 

προσώπων για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής των 

διατάξεων του Ν. 4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 

31/12/2013. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του 

τακτικού ελέγχου 31/12/2013. Οι τεχνικές αυτές  για τον προσδιορισμό του πραγματικού 

φορολογητέου εισοδήματος των φορολογούμενων μόνο όταν οι ανέλεγκτες υποθέσεις 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τις οποίες ισχύει μία ή περισσότερες 

από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

 υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις) 

  παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα  

εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/και 

της επιχείρησης στην οποία μπορεί να συμμετέχει,  

 τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου  

επαγγέλματος δεν αποκλίνουν σημαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην 

περίπτωση αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε 

μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα. 

 δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,  

 υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/  

δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

 Στις πιο πάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται και αυτές για τις οποίες μία ή 

περισσότερες πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή της συζύγου) παραμένουν 
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ανέλεγκτες. Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω περιστάσεις και αποφασίζεται η εφαρμογή 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ή του Ελεγκτικού Κέντρου που 

εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, 

μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώντας τα 

στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στην διάθεσή της. 

Η μεθοδολογία των έμμεσων τεχνικών ελέγχου βασίζεται στην αντίστοιχη 

που χρησιμοποιείται από την Αμερικανική Φορολογική Υπηρεσία (Internal Revenue 

Service) Η ελληνική νομοθεσία στηρίζεται στη λογική ότι αν δεν μπορεί να αποδειχθεί 

μια νόμιμη πηγή εισοδήματος, αυτό θα θεωρείται ότι αποκτήθηκε από μη 

προσδιορισμένη πηγή και θα πρέπει να φορολογηθεί .  

 Στην περίπτωση που γίνεται έλεγχος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην 

οποία και οι δύο σύζυγοι είναι υποκείμενοι στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ, μπορεί να 

επιλεχθεί διαφορετική μέθοδος ελέγχου για κάθε φορολογούμενο. Στην περίπτωση αυτή, 

οι κοινές δαπάνες μερίζονται ανάλογα με τα δηλωθέντα εισοδήματα του καθένα. σε κάθε 

περίπτωση όμως, οι έμμεσες μέθοδοι ελέγχου μπορούν να συνδυαστούν με τις λοιπές 

διατάξεις του ΚΦΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

6.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την έρευνα πάνω στο φορολογικό και ελεγκτικό 

σύστημα και κατά πόσο οι πολίτες τις χώρας μας είναι ενημερωμένοι με αυτά αλλά και 

το κατά πόσο συμφωνούν με την λειτουργία των παραπάνω αυτών συστημάτων. Το 

δείγμα μας προέρχεται από Έλληνες πολίτες άνδρες και γυναίκες, από τους νομούς 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες 

αυτές στηριχτήκαμε σε πρωτογενή έρευνα και χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου. Αναλυτικότερα, στόχος της έρευνας αυτής είναι να καταγράψει την 

ενημέρωση και άποψη των Ελλήνων πολιτών σε θέματα που αφορούν το φορολογικό 

σύστημα, τη φοροδιαφυγή, τις έμμεσες τεχνικές μεθόδους που εφαρμόζονται τα 

τελευταία χρόνια και κατά πόσο βοηθούν στην εύρεση της φορολογητέας ύλης των 

φορολογουμένων ώστε να διαπιστωθεί η όχι φοροδιαφυγή και το ελεγκτικό σύστημα. 

6.2 Σχεδιασμός Έρευνας 

Έχοντας συγκεντρώσει μέσω δευτερογενούς έρευνας θεωρητικά στοιχεία από άρθρα που 

έχουν δημοσιευθεί και από βιβλιογραφία τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα τα οποία 

απαντήθηκαν μέσω της πρωτογενούς έρευνας, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο αν οι 

Έλληνες πολίτες είναι σύμφωνοι ή όχι με τη λειτουργία του φορολογικού και ελεγκτικού 

μηχανισμού, κατά πόσο συμφωνούν ή όχι με την φοροδιαφυγή, ποιοι λόγοι κατά τη 

γνώμη τους οδηγούν στην φοροδιαφυγή και αν είναι εφικτή η πάταξή της. Η δομή του 

ερωτηματολογίου είναι δομημένη στις παρακάτω τρεις ενότητες: 

 Οι πολίτες και το φορολογικό σύστημα 

 Οι πολίτες και η φοροδιαφυγή  

 Οι πολίτες και το ελεγκτικό σύστημα 

 Η μέθοδος που επιλέχτηκε είναι η μέθοδος του ερωτηματολογίου μιας και τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η μέθοδος είναι σημαντικά , όπως: 
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 δυνατότητα αποστολής σε μεγάλο αριθμό ατόμων 

 εύκολη κατασκευή και χρήση 

 ελευθερία έκφρασης των ατόμων μιας και δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία 

 τυποποιημένη ανάλυση του υλικού 

 εξοικονόμηση του χρόνου απάντησης αλλά και ανάλυσης σε σχέση για 

παράδειγμα με την μέθοδο των συνεντεύξεων. 

 Τα στάδια που ακολουθήσαμε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η 

δειγματοληψία, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου , η συμπλήρωση και η ανάλυση των 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής καθώς και ναι/όχι. Η δομή του ερωτηματολογίου έχει ως εξής (βλ. 

στο Παράρτημα 1 για το πλήρες ερωτηματολόγιο). Το πρώτο μέρος αποτελείται από τα 

προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων και έπειτα από την: 

Ενότητα 1
η 

: Οι πολίτες και το φορολογικό σύστημα 

Στην ενότητα αυτή έχουμε δέκα ερωτήσεις που έχουν σχέση με το αν ενημερώνονται  και 

πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το φορολογικό μηχανισμό και κατά πόσο τον θεωρούν 

αξιοκρατικό. Οι απαντήσεις τους είναι είτε πολλαπλής επιλογής είτε ναι/όχι είτε με τη 

χρήση 5-βάθμιας κλίμακας πολλαπλής επιλογής  ή αλλιώς κλίμακας Likert, όπου 1= 

Καθόλου, 2= Λίγο , 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ. 

Ενότητα 2: Οι πολίτες και η Φοροδιαφυγή 

Η ενότητα αυτή , πραγματεύεται την έννοια της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και 

τους λόγους που οδηγούν τους φορολογούμενους σε φοροδιαφυγή.  Αποτελείται από έξι 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. 

Ενότητα 3: Οι πολίτες και το ελεγκτικό σύστημα 

Η Τρίτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, απαρτίζεται από οκτώ ερωτήσεις 

που θέλουν να ελέγξουν κατά πόσο οι πολίτες της χώρας μας είναι ενημερωμένοι για τον 

ελεγκτικό μηχανισμό της χώρας και κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από αυτόν. Ποια 

από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου θεωρούν πως βοηθά στο να ελέγχετε η φορολογητέα 

ύλη των φορολογούμενων ώστε να εντοπίζονται όσοι φοροδιαφεύγουν. Οι απαντήσεις 

των ερωτήσεων έχουν την μορφή ναι / όχι, και πολλαπλών επιλογών. με  χρήση 5-
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βάθμιας κλίμακας πολλαπλής επιλογής  ή αλλιώς κλίμακας Likert, όπου 1= Καθόλου, 2= 

Λίγο , 3= Αρκετά, 4= Πολύ, 5= Πάρα Πολύ. 

6.3 Μέγεθος του δείγματος και Δειγματοληψία 

Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίζεται σε σχέση με το μέγεθος του σφάλματος 

εκτίμησης αναλογίας σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. Συνολικά με βάση την αναλογική 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία πήραμε δείγμα από 80 άτομα από το Νομό 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και έτσι έχουμε σφάλμα εκτίμησης 11,18%  που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

 

 

6.4 Συλλογή Δεδομένων  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 και δειγματοληπτικά 

επιλέχθηκαν οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και άτομα άνω των 18 ετών.  Το 

ερωτηματολόγιο έγινε μέσω της εφαρμογής GoogleForms και μοιράστηκε είτε 

ηλεκτρονικά και εκτυπωμένο σε 80 τυχαία άτομα και τα δεδομένα των ερωτηματολογίων 

καταχωρήθηκαν σε φύλλα Excel προκειμένου να είναι πιο εύκολη η μετέπειτα ανάλυση 

και έκδοση αποτελεσμάτων μέσω του προγράμματος SPSS και συγκεκριμένα με την 

βοήθεια των ελέγχων Chi-square test (x
2
) και Pearson Correlation.  

6.5 Αποτελέσματα και Σχολιασμός Έρευνας 

Ξεκινώντας θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου 

για την εξαγωγή των οποίων χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα SPSS και τις συχνότητες 

(frequencies) πρόκειται για τα Προσωπικά Στοιχεία των ερωτηθέντων και είναι το φύλο, 

η ηλικία, η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και το εισόδημα. Στην παρούσα 

έρευνα επιλέχθηκαν τυχαία 40 άντρες και 40 γυναίκες ώστε να μπορέσουμε να 

χρηματίσουμε τυχαία κατανομή όσο αφορά το γένος. 

e= 1 / √80 = 0,111803398 
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Α.ΦΥΛΟ 

Επιλέχθηκαν τυχαία 40 άντρες και 40 γυναίκες  ώστε να μπορέσουμε να έχουμε 

κανονική κατανομή τουλάχιστον στο γένος .  

 

 

Β.ΗΛΙΚΙΑ 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων , οι 12 ανήκουν στην Πρώτη ηλικιακή ενότητα 18-25 

ετών με ποσοστό 15%, οι 24 με ποσοστό απάντησαν πως ανήκουν στη Δεύτερη ηλικιακή 

ενότητα 26-35 χρονών, οι 15 από τους 80 με ποσοστό 19% ανήκουν στην Τρίτη ενότητα 

που είναι οι ηλικίες 36-46 ετών. Στη συνέχεια οι 16 με ποσοστό 20% απάντησαν πως 

ανήκουν στην Τέταρτη κατηγορία που είναι μεταξύ 47-58 ετών και τέλος 13 άτομα με 

Φύλο 

  
Frequency Percent 

Άντρας  40 50,0 

Γυναίκα 40 50,0 

Total 80 100,0 

Ηλικία 

  Frequency Percent 

18-25 12 15,0 

26-35 24 30,0 

36-46 15 18,8 

47-58 16 20,0 

59+ 13 16,3 

Total 80 100,0 

50% 50% 

Gender - Φύλο 

Άντρας  

Γυναίκα 

Γράφημα 1- Συχνότητα φύλου 
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ποσοστό16% ανήκουν στην Πέμπτη και τελευταία κατηγορία ηλικίας άνω των 59 

χρονών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με τον πίνακα  στα αριστερά μας αλλά και με τη βοήθεια της πίτας βλέπουμε 

πως έξι άτομα από το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησαν πως η μόρφωση τους είναι 

«Καμία εκπαίδευση» και αφορά το 7% , μόλις δύο άτομα έχουν μόρφωση δημοτικού και 

αποτελούν το 3% του δείγματος μας, έπειτα 18 άτομα ανήκουν στο μορφωτικό επίπεδο 

της μέσης   εκπαίδευσης με ποσοστό 23%, είκοσι άτομα ανήκουν στην Ανώτερη 

εκπαίδευση (ΤΕΙ)με ποσοστό 25%. Δέκα επτά  

Εκπαίδευση 

  
Frequency Percent 

Καμία Εκπαίδευση 6 7,5 

Κατώτερη Εκπαίδευση (Δημοτικό) 2 2,5 

Μέση Εκπαίδευση (Λύκειο) 18 22,5 

Ανώτερη Εκπαίδευση (ΤΕΙ ή άλλο Τεχνολογικό 

Ίδρυμα) 

20 25,0 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ) 17 21,3 

Μεταπτυχιακό 17 21,3 

Total 80 100,0 

15% 

30% 

19% 

20% 

16% 

Age- Ηλικία 

18-25 

26-35 

36-46 

47-58 

59+ 

Γράφημα 2 – Συχνότητα ηλικίας 
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ερωτηθέντες ανήκουν 

στην Ανώτατη 

εκπαίδευση ( ΑΕΙ) 

και στην κατηγορία 

του Μεταπτυχιακού 

από ποσοστό 21%. 

 

Δ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 Για την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων διαπιστώνουμε πως το 22% 

απασχολούνται στον  Ιδιωτικό τομέα, το 21% ανήκει στη κατηγορία των ελεύθερων 

επαγγελματιών/επιχειρηματιών, το 18% είναι μισθωτοί Δημοσίου Τομέα, το 20% του 

δείγματος μας είναι συνταξιούχοι, το 8% είναι φοιτητές και δεν εργάζονται, το 6% είναι 

άνεργοι και τέλος το 5% είναι αγρότες. Συνεπώς το μεγαλύτερο κομμάτι του δείγματος  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

   Frequency Percent 

Ελεύθεροι επαγγελματίες/ Επιχειρηματίες 17 21,3 

Αγρότες 4 5,0 

Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα 18 22,5 

Μισθωτοί Δημοσίου Τομέα 14 17,5 

Άνεργοι 5 6,3 

Φοιτητές 6 7,5 

Συνταξιούχοι 16 20,0 

Total 80 100,0 

Γράφημα 3- Συχνότητα εκπαίδευσης 

7% 
3% 

23% 

25% 

21% 

21% 

Education - Εκπαίδευση 

Καμία Εκπαίδευση 

Κατώτερη Εκπαιδευση 
(Δημοτικό) 

Μέση Εκπαίδευση (Λύκειο) 

Ανώτερη Εκπαίδευση (ΤΕΙ ή 
άλλο Τεχνολογικό Ιδρυμα) 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ) 

Μεταπτυχιακό 
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 μας εργάζεται 

και κυμαίνεται 

στο ποσοστό 

66% ενώ το 

υπόλοιπο 34% 

είτε δεν 

εργάζεται είτε 

λαμβάνει  

σύνταξη. 

 

Ε.ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Όπως βλέπουμε και στο δίπλα πινακάκι από το σύνολο του δείγματος μας το 43% έχει 

ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, τα 25 άτομα με ποσοστό 31% έχουν ετήσιο 

εισόδημα που κυμαίνεται από 10.001-15.000 ευρώ, οι 17 ανήκουν στο εισόδημα των 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

  
Frequency Percent 

Έως 10.000 34 42,5 

10.001-15.000 25 31,3 

15.001-25.000 17 21,3 

25.001- 40.000 4 5,0 

40.001 και άνω 0 ,0 

Total 

80 100,0 

21% 

5% 

22% 
18% 

6% 

8% 

20% 

Professional Experience - 
Επαγγελματική Κατάσταση  

Ελεύθεροι επαγγελματίες/ 
Επιχειρηματίες 

Αγρότες 

Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα 

Μισθωτοί Δημοσίου Τομέα 

Άνεργοι 

Φοιτητές 

Συνταξιούχοι 

Γράφημα 4- Συχνότητα επαγγελματικής κατάστασης 
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15.001-25.000 ετησίως και 4 μόλις άτομα ανήκουν στα εισοδήματα μεταξύ 25.00.-

40.000, ενώ κανείς από τους ερωτηθέντες δεν ανήκει στην τελευταία κλίμακα αυτή των 

40.001 και άνω. 

 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τους Πολίτες και το φορολογικό  

σύστημα. Κατά πόσο οι πολίτες γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μας 

συστήματος, αν ενημερώνονται σχετικά και από πού. Οι απαντήσεις που λάβαμε είναι η 

παρακάτω. 

Ερώτηση Q1:Κατά πόσο γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μας 

συστήματος; 

 Στην ερώτηση αυτή βλέπουμε πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες γνωρίζουν  «Αρκετά» 

τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μας συστήματος με ποσοστό 29% , «Πολύ» με 

ποσοστό 32% ή «Πάρα πολύ» με ποσοστό 9%. Ένα μεγάλο μέρος του δείγματος όμως 

φαίνεται πως είναι ενημερωμένοι για τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μας 

  

Q1 

  

  Frequency Percent 

Καθόλου 16 20,0 

Λίγο  8 10,0 

Αρκετά 23 28,8 

Πολύ 26 32,5 

Πάρα πολύ 7 8,8 

Total 80 100,0 

43% 

31% 

21% 

5% 

Income- Εισόδημα 

Έως 10.000 10.001-15.000 15.001-25.000 25.001- 40.000 

Γράφημα 5- Συχνότητα εισοδήματος 
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συστήματος μιας και γνωρίζουν «Λίγο» με ποσοστό 10% ή «Καθόλου» με ποσοστό 20% 

τον τρόπο λειτουργίας του.  

 

 

Ερώτηση Q2: Αν το φορολογικό σύστηνα στην Ελλάδα είναι αποτελεσματικό;  

Ένα ένα συντριπτικό ποσοστό της ταξεως του 94% του δειγματος μας που απάντησε 

«Όχι» , δεν θεωρεί αποτελεσματικό το φορολογικό σύστημα στη χώρας και ένα 5% 

απάντησε πως είναι αποτελεσματικό. Έχουμε και 1% που απάντησε πως δεν γνωρίζει για 

το αν είναι αποτελεσματικό ή όχι το φορολογικό μας σύστημα. 

 

 

Q2 

  
Frequency Percent 

Ναι 1 1,3 

Όχι 75 93,8 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 4 5,0 

Total 80 100,0 

Γράφημα 6-Λειτουργία του φορολογικού μας συστήματος 

20% 

10% 

29% 

32% 

9% 

Κατά πόσο γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας 
του Φορολογικού μας συστήματος; 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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Ερώτηση Q3 : Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης είναι κατά τη γνώμη σας υψηλό; 

Στην ερώτηση αυτή, οι 56 από τους 80 απάντησαν πως το φορολογικό μας επίπεδο είναι 

«Πάρα πολύ» υψηλό με ποσοστό 70%, οι 18 από τους 80 απάντησαν πως το φορολογικό 

σύστημα είναι «Πολύ» υψηλό με ποσοστό 23% , 4 ερωτηθέντες απάντησαν πως είναι 

«Αρκετά»  υψηλό και τέλος δύο 

άτομα του πληθυσμού μας 

απάντησαν «Καθόλου». 

Κανένας από το δείγμα μας δεν 

απάντησε «Λίγο».  

 

 

 

Q3 

  Frequency Percent 

Καθόλου 2 2,5 

Λίγο 0 ,0 

Αρκετά 4 5,0 

Πολύ  18 22,5 

Πάρα πολύ 56 70,0 

Total 80 100,0 

1% 

94% 

5% 

Αν το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι 
αποτελεσματικό; 

Ναι 

Όχι 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 

2% 0% 
5% 

23% 

70% 

Το επίπεδο φορολογικής 
επιβάρυνσης είναι υψηλό; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ  

Πάρα πολύ 

Γράφημα 7-Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελεσματικό 

Γράφημα 8-Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης 
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Ερώτηση Q4:Πληρώνετε φόρους γιατί:  

 Στην ερώτηση γιατί πληρώνεται φόρους το 46% των ατόμων απάντησε πως πληρώνει 

φόρους «Γιατί είναι υποχρεωτικοί» , το 39% απάντησε πως πληρώνει φόρους «Γιατί δεν 

μπορεί να τους αποφύγει» και το 15% του συνόλου απάντησε πως ο λόγος που πληρώνει 

φόρους είναι καθαρά γιατί « Είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση τους από τον 

κρατικό μηχανισμό. 

 

 

 

 

Ερώτηση Q5:Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο φορολόγησης στη χώρα μας; 

Στην ερώτηση αν είστε  

ικανοποιημένοι από τον 

τρόπο φορολογήσεις στη 

χώρα μας, το μεγαλύτερο 

ποσοστό φαίνεται να μην 

είναι ικανοποιημένο με 

τον τρόπο φορολόγησης μιας και η απάντηση «Καθόλου» έφτασε το ποσοστό 85%, 

Q4 

  Frequency Percent 

Είναι υποχρεωτικοί  37 46,3 

Δεν μπορούν να τους αποφύγουν 31 38,8 

Είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση από 

τον κρατικό μηχανισμό 

12 15,0 

Total 80 100,0 

Q5 

  Frequency Percent 

Καθόλου 68 85,0 

Λίγο 7 8,8 

Αρκετά  3 3,8 

Πολύ 1 1,3 

Πάρα πολύ 1 1,3 

Total 80 100,0 

Είναι 
υποχρεωτικο

ί  
46% 

Δεν μπορούν 
να τους 

αποφύγουν 
39% 

Είναι 
απαραίτητοι 

για την 
εξυπηρέτησ
η από τον 
κρατικό 

μηχανισμό … 

Πληρώνετε φόρους γιατι; 

Γράφημα 9-Πληρώνετε φόρους γιατί; 
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ακολουθεί η απάντηση «Λίγο» με ποσοστό 9% , «Αρκετά» απάντησε το 4% και από 1% 

απάντησαν «Πολύ» και 

«Πάρα πολύ». 

 

Ερώτηση Q6: Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επιβάλλεται φόρος περιουσίας στην 

ακίνητη περιουσία (ΕΝΦΙΑ); 

Στην ερώτηση αυτή τα 54 άτομα απάντησαν πως δεν θα έπρεπε  « Καθόλου» να 

επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία με ποσοστό 67%, Να επιβάλλετε « Λίγο» 

απάντησε το 19% , «Αρκετά» απάντησαν οι  7 από τους 80 με ποσοστό 9%, και « Πολύ» 

απάντησαν οι 4 από το σύνολο με ποσοστό 5%. «Πάρα πολύ» δεν απάντησε κανένας από 

τους ερωτηθέντες. 

 

 

 

 

Q6  

  Frequency Percent 

Καθόλου 54 67,5 

Λίγο 15 18,8 

Αρκετά 7 8,8 

Πολύ 4 5,0 

Πάρα πολύ 0 ,0 

Total 80 100,0 

85% 

9% 

4% 
1% 1% 

Είστε ικανοποιημένος απο τον 
τρόπο φορολόγησης; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 

67% 

19% 

9% 
5% 0% 

Θα έπρεπε να επιβάλλεται φόοος στην 
ακίνητη περιουσία ΕΝΦΙΑ; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γράφημα 10-Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο φορολόγησης 

Γράφημα 12-Θα έπρεπε να επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία 

(ΕΝΦΙΑ) 
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Ερώτηση Q7: Ένας τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης πιστεύετε πως είναι η αύξηση ΦΠΑ; 

Οι 70 απάντησαν «Όχι»,  πως η αύξηση του ΦΠΑ δεν αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης της 

κρίσης με ποσοστό 87%,  οι 8 απάντησαν «Ναι» πως η αύξηση του ΦΠΑ μπορεί να 

θεωρηθεί ως μέσω αντιμετώπισης της κρίσης και οι 2 απάντησαν «Δεν γνωρίζω / Δεν 

απαντώ»  στο αν η αύξηση του ΦΠΑ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

Στο σύνολο τους λοιπόν δεν θεωρούν πως η αύξηση του ΦΠΑ θα βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση της κρίσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7 

  Frequency Percent 

Ναι 8 10,0 

Όχι  70 87,5 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 2 2,5 

Total 80 100,0 

10% 

87% 

3% 

 Ένας τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης είναι η 
αύξηση του ΦΠΑ; 

Ναι Όχι  Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 

Γράφημα 13-Ένας τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης είναι η αύξηση του ΦΠΑ; 
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Ερώτηση Q8: Ποιοι κατά τη γνώμη σας σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος στη 

χώρα μας; 

Στην ερώτηση αυτή το 65% απάντησε πως το μεγαλύτερο βάρος κατά τη γνώμη τους το 

σηκώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες, το 25% απάντησε τους 

Μισθωτούς Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και ένα 10% απάντησε πως το μεγαλύτερο 

φορολογικό βάρος το επωμίζονται οι συνταξιούχοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 

  Frequency Percent 

Ελεύθεροι επαγγελματίες/ Επιχειρηματίες 52 65,0 

Μισθωτοί (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) 20 25,0 

Συνταξιούχοι  8 10,0 

Άλλο 0 ,0 

Total 80 100,0 

65% 

25% 

10% 

0% 

Ποιοί κατά τη γνώμη σας σηκώνουν το μεγαλύτερο 
φορολογικό βάρος στη χώρα μας; 

Ελεύθεροι επαγγελματίες/ 
Επιχειρηματίες 

Μισθωτοί (Ιδιωτικού και Δημόσιου 
Τομέα) 

Συνταξιούχοι  

Άλλο 

Γράφημα 14-Ποιοι κατά τη γνώμη σας σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος στη χώρα 

μας; 
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Ερώτηση Q9:Είστε ενήμερος για τις φορολογικές αλλαγές; 

Στην ερώτηση αυτή το 58% 

δηλώνει πως δεν είναι ενήμερο 

σχετικά με τις φορολογικές 

αλλαγές ενώ το 42% δηλώνει 

ενήμερο σχετικά με τις 

φορολογικές αλλαγές στη χώρα μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q10: Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, αν ναι από πού ενημερώνεστε; 

Σε συνέχεια της ερώτησης Q9  το 41% του δείγματος απάντησε πως δεν ενημερώνετε, το 

22% ενημερώνετε από το διαδίκτυο, το 20% ενημερώνετε από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, το 14% δήλωσε πως ενημερώνετε λόγω επαγγέλματος για τις φορολογικές 

αλλαγές. Το 3% του δείγματος απάντησε πως ενημερώνεται από γνωστούς ή φίλους ενώ 

κανείς από τους 80 δεν ενημερώνεται από τις εφημερίδες. 

Q9 

  Frequency Percent 

Ναι 34 42,5 

Όχι 46 57,5 

Total 80 100,0 

Q10 

  Frequency Percent 

Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 16 20,0 

Από το διαδίκτυο 18 22,5 

Από εφημερίδες 0 ,0 

Από γνωστούς/ φίλους 2 2,5 

Λόγω επαγγέλματος 11 13,8 

Δεν ενημερώνομαι 33 41,3 

Total 80 100,0 

42% 

58% 

Είστε ενήμερος για τις 
φορολογικές αλλαγές; 

Ναι Όχι 

Γράφημα 15- Είστε ενήμερος για τις φορολογικές αλλαγές; 
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Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου μας, οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τους 

πολίτες και τη φοροδιαφυγή , κατά πόσο γνωρίζουν οι φορολογούμενοι πολίτες στη 

χώρας μας για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, κατά πόσο είναι ενήμεροι και ποιοι λόγοι  

πιστεύουν πώς οδηγούν κάποιον στο να φοροδιαφύγει. 

Ερώτηση Q11: Πόσο καλά γνωρίζετε τη διαφορά φοροδιαφυγής φοροαποφυγής; 

Στην ερώτηση 

αυτή, «Πάρα 

πολύ» καλά 

γνωρίζει για 

τη διαφορά 

τους το 35%, 

« Πολύ» καλά απάντησε πως γνωρίζει τη διαφορά φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής το 

34% , το 19% απάντησε ότι γνωρίζει «Αρκετά» καλά τη διαφορά , το 7% απάντησε « 

Λίγο» και 5% απάντησε πως δεν γνωρίζει «Καθόλου» τη διαφορά των δύο εννοιών. 

 

 

 

Q11 

  Frequency Percent 

Καθόλου 4 5,0 

Λίγο 6 7,5 

Αρκετά 15 18,8 

Πολύ 27 33,8 

Πάρα πολύ 28 35,0 

Total 80 100,0 

20% 

22% 

0% 3% 

14% 

41% 

Αν ναι, από που ενημερώνεστε; Από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 

Από το διαδίκτυο 

Από εφημερίδες 

Από γνωστούς/ φίλους 

Λόγω επαγγέλματος 

Δεν ενημερώνομαι 

5% 7% 

19% 

34% 

35% 

Γνωρίζετε τη διαφορά 
Φοροδιαφυγής και 

Φοροαποφυγής; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γράφημα 16-Αν ναι, από πού ενημερώνεστε;  

Γράφημα 17-Γνωρίζετε τη διαφορά Φοροδιαφυγής- Φοροαποφυγής 
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Ερώτηση Q12: Ποια πιστεύετε πως είναι καλύτερη μεταξύ των 2;  

Στην ερώτηση ποια πιστεύουν πως είναι καλύτερη μεταξύ των δύο το 84% είπε πως 

προτιμά την φοροαποφυγή ενώ το 11% προτιμά την φοροδιαφυγή. Υπάρχει και ένα 5% 

που απάντησε πως Δεν 

γνωρίζει/Δεν απαντά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q13: Ποιος θεωρείτε πως είναι ο λόγος που οδηγεί στην φοροδιαφυγή; 

Στην ερώτηση ποιος θεωρείται πως είναι ο λόγος που οδηγεί στην φοροδιαφυγή το 36% 

θεωρεί 

πως η  

υψηλοί 

φορολογι

κοί 

συντελεσ

τές 

οδηγούν 

στην φοροδιαφυγή, το 17% πιστεύει πως η αναποτελεσματικότητα του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού οδηγεί στην φοροδιαφυγή. Το 23% πιστεύει ότι η 

υπερφορολόγηση είναι ο λόγος που οι περισσότεροι οδηγούνται στην φοροδιαφυγή. 

Q12 

  Frequency Percent 

Φοροδιαφυγή 4 5,0 

Φοροαποφυγή 67 83,8 

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ 9 11,3 

Total 80 100,0 

 

Q13 

  

  Frequency Percent 

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές 29 36,3 

Αναποτελεσματικότητα φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού 

14 17,5 

Υπερφορολόγηση 18 22,5 

Πολυνομία 1 1,3 

Οι χιλιάδες νόμοι, αποφάσεις & εγκύκλιοι 18 22,5 

Total 80 100,0 

5% 

84% 

11% 

Ποια πιστέυετε πως είναι 
καλύτερη μεταξύ των δύο; 

Φοροδιαφυγή 

Φοροαποφυγή 

Δεν γνωρίζω / 
Δεν απαντώ 

Γράφημα 18-Ποια είναι καλύτερη μεταξύ των δύο; 
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Επίσης το 23% θεωρεί πως ο λόγος είναι οι χιλιάδες νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλιοι και 

τέλος το 1% θεωρεί την  πολυνομία του κράτους μας ως λόγο που οδηγεί στην 

φοροδιαφυγή.  

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q14: Σας έχουν προσφέρει χαμηλότερη τιμή ώστε να μην σας δώσουν απόδειξη;  

 Στην ερώτηση αυτή, στους 40 έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να τους προτείνουν 

χαμηλότερη τιμή ώστε να μην τους δώσουν απόδειξη με ποσοστό 50%, οι 28 με ποσοστό 

35% απάντησαν  πως πολλές φορές έχει συμβεί να τους προτείνουν χαμηλότερη τιμή για 

να μην τους δώσουν απόδειξη, οι 6 

από τους 80 με ποσοστό 8% 

απάντησαν πως τους έχει συμβεί 

αρκετές φορές , το 2% απάντησε πως 

τους συνέβη λίγες φορές  ενώ το 5% 

απάντησε πως δεν έχει τύχει να τους 

προτείνουν κάτι τέτοιο.  

Q14 

  Frequency Percent 

Καθόλου 4 5,0 

Λίγο 2 2,5 

Αρκετά 6 7,5 

Πολύ 28 35,0 

Πάρα πολύ 40 50,0 

Total 80 100,0 

36% 

17% 

23% 

1% 

23% 

Ποιος θεωρείται πως είναι ο λόγος που οδηγεί 
στην φοροδιαφυγή; Υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές 

Αναποτελεσματικότητα 
φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού 
Υπερφορολόγηση 

Πολυνομία 

Οι χιλιάδες νόμοι, αποφάσεις 
& εγκύκλιοι 

5% 

2% 
8% 

35% 

50% 

Σας έχουν προσφέρει 
χαμηλότερη τιμή ώστε να μην 

σας κόψουν απόδειξη; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γράφημα 18-Ποιος θεωρείται πως είναι ο λόγος που οδηγεί στην φοροδιαφυγή; 

Γράφημα 19-Σας έχουν προσφέρει χαμηλότερη τιμή ώστε να 

μην σας κόψουν απόδειξη; 
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Ερώτηση Q 15:Έχετε ζητήσει να μην σας δοθεί απόδειξη ώστε να πληρώσετε λιγότερο; 

Στην ερώτηση αν έχετε ζητήσει να μην σας δοθεί απόδειξη ώστε να πληρώσετε λιγότερο 

ποσό, με 31% απάντησαν «Πολύ» , με 21% απάντησαν «Αρκετά», με 19% «Λίγο» , με 

15% απάντησαν «Πάρα πολύ» και με 14% απάντησαν «Καθόλου».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q16:Αν μπορούσατε να παρομοιάσετε την φοροδιαφυγή με κάποιο από τα 

παρακάτω ποιο θα ήταν αυτό; 

Q15 

  Frequency Percent 

Καθόλου 11 13,8 

Λίγο 15 18,8 

Αρκετά 17 21,3 

Πολύ 25 31,3 

Πάρα πολύ 12 15,0 

Total 80 100,0 

Q16 

  Frequency Percent 

Συνέπεια αναποτελεσματικού συστήματος 24 30,0 

Νοοτροπία- έλλειψη φορολογικής συνείδησης 24 30,0 

Εύκολος πλούτος 1 1,3 

Μαύρο χρήμα 17 21,3 

Έσχατη λύση σε περίπτωση ανάγκης 11 13,8 

Αναγκαίο καλό 3 3,8 

Total 80 100,0 

14% 

19% 

21% 

31% 

15% 

Έχετε ζητήσει να μην σας δοθεί απόδειξη 
προκειμένου να πληρώσετε λιγότερο; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γράφημα 20-Έχετε ζητήσει να μην σας δοθεί απόδειξη προκειμένου να πληρώσετε 

λιγότερο; 
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Στην ερώτηση αυτή, από 30% απάντησαν πως παρομοιάζουν τη φοροδιαφυγή ως 

συνέπεια του αναποτελεσματικού συστήματος και ως νοοτροπία – έλλειψη φορολογικής 

συνείδησης. Με ποσοστό 21% απάντησαν πως τη φοροδιαφυγή αν μπορούσαν να την 

παρομοιάσουν με κάτι αυτό θα ήταν το μαύρο χρήμα, το 14% θεωρεί πως την 

φοροδιαφυγή θα την παρομοίαζαν με έσχατη λύση σε περίπτωση ανάγκης , το 4% 

απάντησε πως είναι  αναγκαίο καλό και τέλος το 1% πως η φοροδιαφυγή είναι  

εύκολος πλούτος. 

 

 Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις μας έχουν 

σχέση με τους πολίτες και το ελεγκτικό σύστημα, κατά πόσο είναι ενήμεροι, 

ικανοποιημένοι και τι πιστεύουν για τον ελεγκτικό μηχανισμό. 

30% 

30% 
1% 

21% 

14% 

4% 

Παρομοιαστε την φοροδιαφυγή με κάτι  
από τα παρακάτω: 

Συνέπεια αναποτελεσματικού 
συστήματος 

Νοοτροπία- έλλειψη φορολογικής 
συνείδησης 

Εύκολος πλούτος 

Μαύρο χρήμα 

Έσχατη λύση σε περίπτωση 
ανάγκης 

Αναγκαίο καλό 

Γράφημα 21-Παρομοιάστε την φοροδιαφυγή με κάτι από τα παρακάτω; 
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Ερώτηση Q17: Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού μας συστήματος;  

Στην ερώτηση εάν γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού μας συστήματος οι 

απαντήσεις που λάβαμε είναι οι εξής. Το 19% δεν γνωρίζει καθόλου τον τρόπο 

λειτουργίας του ελεγκτικού μας συστήματος, το 24% γνωρίζει Λίγα , το 27% γνωρίζει 

αρκετά τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού συστήματος, το 19% γνωρίζει καλά τον 

ελεγκτικό μηχανισμό ενώ το 11% γνωρίζει πολύ καλά το ελεγκτικό μας σύστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q17 

  Frequency Percent 

Καθόλου 15 18,8 

Λίγο 19 23,8 

Αρκετά 22 27,5 

Πολύ 15 18,8 

Πάρα πολύ 9 11,3 

Total 80 100,0 

19% 

24% 
27% 

19% 

11% 

Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας 
του ελεγκτικού συστήματος; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γράφημα 22-Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού συστήματος; 
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Ερώτηση Q18: Πιστεύετε πως το ελεγκτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αποτελεσματικό; 

Στην ερώτηση κατά πόσο θεωρούν πως το ελεγκτικό σύστημα στην χώρα μας είναι 

αποτελεσματικό το 94% του δείγματος μας απάντησε Όχι και το 4% απάντησε Ναι, ενώ 

υπάρχει και ένα ποσοστό 2% που δεν γνωρίζει εάν το ελεγκτικό σύστημα είναι 

αποτελεσματικό ή όχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q19:Χρόνο με το χρόνο οι τρόποι ελέγχου της φοροδιαφυγής στη χώρα μας 

βελτιώνονται, θα μπορέσει να εξαλειφτεί κατά τη γνώμη σας το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής;  

Στην ερώτηση αν θα 

μπορέσει να 

εξαλειφθεί το 

φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής στη 

χώρα μας , το 79% 

Q18 

  Frequency Percent 

Ναι  3 3,8 

Όχι 75 93,8 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 2 2,5 

Total 80 100,0 

  Q19   

  Frequency Percent 

Ναι 11 13,8 

Όχι 63 78,8 

Δεν γνωρίζω/ Δεν 

απαντώ 

6 7,5 

Total 80 100,0 

4% 

94% 

2% 

Το ελεγκτικό σύστημα στην 
Ελλάδα είνια αποτελεσματικό; 

Ναι  

Όχι 

Δεν γνωρίζω/ Δεν 
απαντώ 

Γράφημα 23- Το ελεγκτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι 

αποτελεσματικό; 
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απάντησε Όχι, το 14% απάντησε Ναι και το 7% απάντησε πως δεν γνωρίζει για το αν θα 

μπορέσει να εξαλειφθεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q20: Με ποια από τις παρακάτω τεχνικές θεωρείτε πως θα ελεγθεί καλύτερα η 

φοροδιαφυγή; 

Στην ερώτηση με ποια από τις παρακάτω τεχνικές μπορεί να ελεγθεί καλύτερα η 

φοροδιαφυγή το 81% απάντησε με συνδυασμό όλων των παραπάνω μεθόδων, το 14% 

απάντησε με την Μέθοδο καθαρής θέσης, το 4% με την τεχνική ανάλυσης της 

ρευστότητας και το 1% Με την τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε 

μετρητά.  

 

 

 

 

 

Q20 

  Frequency Percent 

Τεχνική ανάλυσης της ρευστότητας 3 3,8 

Τεχνική Καθαρής Θέσης  11 13,8 

Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και 

δαπανών σε μετρητά 

1 1,3 

Όλες οι παραπάνω  65 81,3 

Total 80 100,0 

14% 

79% 

7% 

Έχουν βελτιωθεί οι τρόποι 
ελέγχου στη χώρα μας, 

πιστεύετε πως θα μπορέσει να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής; 

Ναι 

Όχι 

Δεν γνωρίζω/ 
Δεν απαντώ 

Γράφημα 24-Έχουν βελτιωθεί οι τρόπο ελέγχου στη χώρα μας, 

πιστεύετε πως θα μπορέσει να εξαλειφθεί το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής; 
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Ερώτηση Q21: Ο φορολογικός έλεγχος κατά τη γνώμη σας γίνεται αξιοκρατικά στη χώρα 

μας; 

Στην ερώτηση αν ο φορολογικός έλεγχος γίνεται αξιοκρατικά στη χώρα μας, ναι 

απάντησαν 96% οι οποίοι θεωρούν πως γίνεται αξιοκρατικά, το 3% απάντησε πως δεν 

γίνεται αξιοκρατικά, το 1% απάντησε πως δεν γνωρίζουν και δεν απαντούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q21 

  Frequency Percent 

Ναι  2 2,5 

Όχι  77 96,3 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 1 1,3 

Total 80 100,0 

3% 

96% 

1% 

Ο φορολογικός έλεγχος 
γίνεται αξιοκρατικά στη 

χώρα μας; 

Ναι  Όχι  Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 

Γράφημα 25-Με ποια από τις παρακάτω τεχνικές μπορεί να ελεγθεί καλύτερα η φοροδιαφυγή; 

Γράφημα 26- Ο φορολογικός έλεγχος γίνεται αξιοκρατικά στη 

χώρα μας; 

4% 

14% 1% 

81% 

Με ποιά από τις παρακάτω τεχνικές μπορεί να ελεγθεί καλύτερα 
η φοροδιαφυγή; 

Τεχνική ανάλυσης της ρευστότητας 

Τεχνική Καθαρής Θέσης  

Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά 

Όλες οι παραπάνω  
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Ερώτηση Q22: Ποια κατά τη γνώμη σας η κατάλληλη ποινή για κάποιον που 

φοροδιαφεύγει πρώτη φορά;  

 Στην ερώτηση ποια είναι η κατάλληλη ποινή για κάποιον που φοροδιαφεύγει για πρώτη 

φορά. Τα 38 άτομα με ποσοστό 47% θεωρούν ότι η κατάλληλη ποινή είναι η 

Παρατήρηση/Προειδοποίηση, τα 35 άτομα με ποσοστό 44%  πιστεύουν πως η 

κατάλληλη ποινή για κάποιον που φοροδιαφεύγει πρώτη φορά είναι το Χρηματικό 

πρόστιμο , τα 9 άτομα με ποσοστό 9% απάντησαν πως η κατάλληλη ποινή είναι 

προσωρινή διακοπή λειτουργία της επιχείρησης. Κανένας από τους 80 δεν θεωρεί 

κατάλληλη ποινή για κάποιον που φοροδιαφεύγει πρώτη φορά τη δήμευση περιουσίας ή 

τη φυλάκιση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q22 

  Frequency Percent 

Παρατήρηση/ Προειδοποίηση 38 47,5 

Χρηματικό πρόστιμο 35 43,8 

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της 

επιχείρησης 

7 8,8 

Δήμευση περιουσίας 0 ,0 

Φυλάκιση 0 ,0 

Total 80 100,0 

47% 

44% 

9% 

0% 0% 

Ποια κατά τη γνώμη σας η κατάλληλη 
ποινή για κάποιον που φοροδιαφεύγει 

πρώτη φορά; 

Παρατήρηση/ Προειδοποίηση 

Χρηματικό πρόστιμο 

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας 
της επιχείρησης 
Δήμευση περιουσίας 

Φυλάκιση 

Γράφημα 27- Ποια είναι η κατάλληλη ποινή για κάποιον που φοροδιαφεύγει πρώτη φορά 
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Ερώτηση Q23: Ποια κατά τη γνώμη σας η κατάλληλη ποινή για κάποιον που 

φοροδιαφεύγει επανειλημμένα; 

Στην ερώτηση ποια είναι η καταλληλότερη ποινή για κάποιον που φοροδιαφεύγει 

επανειλημμένα το 37% απάντησε πως κατάλληλη ποινή είναι η διακοπή λειτουργίας της 

επιχείρησης, το 35% θεωρεί πως η ποινή θα πρέπει να είναι χρηματικό πρόστιμο, το 19% 

απάντησε πως η κατάλληλη ποινή είναι η Φυλάκιση, το 8% πιστεύει πως η ποινή που θα 

πρέπει να ορισθεί είναι η Δήμευση περιουσίας και τέλος το 1% κατάλληλη ποινή θεωρεί 

την Παρατήρηση/Προειδοποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q23 

  Frequency Percent 

Παρατήρηση/ Προειδοποίηση 1 1,3 

Χρηματικό πρόστιμο 28 35,0 

Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης 30 37,5 

Δήμευση περιουσίας 6 7,5 

Φυλάκιση 15 18,8 

Total 80 100,0 

1% 

35% 

37% 

8% 

19% 

Ποια κατά τη γνώμη σας η 
καταλληλότερη ποινή για κάποιον που 

φοροδιαφεύγει επανειλημμένα; 

Παρατήρηση/ 
Προειδοποίηση 
Χρηματικό πρόστιμο 

Διακοπή λειτουργίας της 
επιχείρησης 
Δήμευση περιουσίας 

Φυλάκιση 

Γράφημα 28- Ποια είναι η κατάλληλη ποινή για κάποιον που 

φοροδιαφεύγει επανειλημμένα; 
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 Ερώτηση Q24: Λαμβάνετε τη κατάλληλη πληροφόρηση γύρω από το ελεγκτικό σύστημα; 

Στην ερώτηση αν λαμβάνετε την κατάλληλη πληροφόρηση  γύρω από το ελεγκτικό 

σύστημα το 23% δεν λαμβάνει την κατάλληλη πληροφόρηση γύρω από το ελεγκτικό 

σύστημα, το 24% λαμβάνει ελάχιστη πληροφόρηση, το 39% απάντησε πως λαμβάνει 

Αρκετή πληροφόρηση γύρω από το ελεγκτικό σύστημα , το 14% Καθόλου και το 14% 

απάντησε πως λαμβάνει σχετικά καλή πληροφόρηση γύρω από το ελεγκτικό σύστημα. 

Πολύ καλή πληροφόρηση δεν λαμβάνει κανένας. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q24 

  Frequency Percent 

Καθόλου 19 23,8 

Λίγο 19 23,8 

Αρκετά 31 38,8 

Πολύ 11 13,8 

Πάρα πολύ 0 ,0 

Total 80 100,0 

23% 

24% 39% 

14% 

0% 

Λαμβάνετε την κατάλληλη 
πληροφόρηση γύρω από το 

ελεγκτικό σύστημα; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Γράφημα 29-Λαμβάνετε την κατάλληλη πληροφόρηση γύρω από το 

ελεγκτικό σύστημα; 
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Η πρώτη κατηγορία που εξετάζουμε είναι κατά πόσο το φύλο και η επαγγελματική 

κατάρτιση κάθε ατόμου που απάντησε το ερωτηματολόγιο επηρέασε τις απαντήσεις που 

έδωσε σε κάθε ερώτηση (Q1-Q24). Για να αναλύσουμε την κατηγορία αυτή 

χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο Chi-square (x
2
) είναι ένα test που μας δείχνει αν υπάρχει 

κάποια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του δείγματος μας και αν ναι ποια είναι αυτή. 

Στον έλεγχο Chi-square (x
2
) έχουμε δύο υποθέσεις: 

 Την υπόθεση Ho ή αλλιώς μηδενική υπόθεση η οποία δηλώνει πως το αν κάποιος 

είναι άντρας ή γυναίκα δεν επηρεάζει τις απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις 

μας. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από το φύλο ή την επαγγελματική κατάσταση. 

 Η  δεύτερη εναλλακτική υπόθεση H1 δηλώνει πως ανάλογα με το φύλο ή την 

επαγγελματική κατάσταση στην δική μας περίπτωση εξαρτώνται και οι 

απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες. 

 Στην Chi-square (x
2
) εάν η σημαντικότητα (sig) < 0,1 υπάρχει εξάρτηση μεταξύ 

των δύο μας μεταβλητών και έτσι αποδεχόμαστε την υπόθεση H1, ενώ εάν η 

σημαντικότητα είναι (ρ)>0,1 τότε ισχύει η υπόθεση Ho.  

Gender- Φύλο 

 

Value Significance – Σημαντικότητα 

Q1 5,464ᵃ ,243 

Q2 2,120ᵃ ,346 

Q3 1,222ᵃ ,748 

Q4 ,651ᵃ ,722 

Q5 2,535ᵃ ,638 

Q6 1,886ᵃ ,596 

Q7 2,057ᵃ ,358 

Q8 2,308ᵃ ,315 

Q9 No statistics are computed because gender in a constant. 

Q10 3,987ᵃ ,408 

Q11 6,056ᵃ ,195 

Q12 3,000ᵃ ,392 

Q13 5,926ᵃ ,205 

Q14 3,067ᵃ ,547 

Q15 6,873ᵃ ,143 

Q16 10,969ᵃ ,052 

Q17 12,617ᵃ ,013 

Q18 5,333ᵃ ,069 
Q19 ,900ᵃ ,637 

Q20 2,167ᵃ ,538 

Q21 1,013ᵃ ,603 

Q22 1,278ᵃ ,528 

Q23 2,838ᵃ ,585 

Q24 2,056ᵃ ,561 

Πίνακας: 7- Συσχέτιση Φύλου και ερωτήσεων 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 7 με την χρήση Chi-square (x
2
) η συσχέτιση του 

Φύλου με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο 

εξαρτώνται οι απαντήσεις των ερωτήσεων Q1-Q24 από το Φύλο των ερωτηθέντων 

διαπιστώνουμε πως οι μόνες ερωτήσεις που επηρεάζονται από το Φύλο είναι: 

 Q16 

Αν μπορούσατε να παρομοιάσετε την φοροδιαφυγή με κάποιο από τα παρακάτω 

ποιο θα ήταν αυτό; Με σημαντικότητα ,052 <0,1 επομένως η ερώτηση αυτή 

εμφανίζει εξάρτηση με το Φύλο, στην ουσία σύμφωνα με το αν είναι κάποιος 

Άντρας ή Γυναίκα επηρεάζει την απάντηση στην ερώτηση αυτή. 

  Q17 Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού συστήματος της χώρας 

μας; Με σημαντικότητα ,13<0,1 επομένως το αν είναι κάποιος Άντρας ή Γυναίκα 

στο δείγμα μας επηρέασε την απάντηση αυτή. 

  Q18 Πιστεύετε πως το ελεγκτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αποτελεσματικό; 

Με σημαντικότητα 0,69<0,1  το αν είναι κάποιος Άντρας ή Γυναίκα στο δείγμα 

μας επηρέασε την απάντηση αυτή. 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν φαίνεται να 

επηρεάζονται από το τι Φύλο είναι όσοι απάντησαν, για το λόγο αυτό και δεν 

προβαίνουμε σε κάποιο σχολιασμό. 
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Στον πίνακα 8 με τη βοήθεια του Chi-square (x
2
) βλέπουμε πως από την επαγγελματική 

κατάσταση των ερωτηθέντων εξαρτήθηκαν πολλές από τις ερωτήσεις μας. Πιο 

συγκεκριμένα έχουμε εξάρτηση στις ερωτήσεις: 

 Q1 Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος; Με 

σημαντικότητα 0,015 <0,1 επηρεάζει η επαγγελματική κατάσταση την απάντηση 

των ερωτηθέντων σχετικά με το αν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του 

φορολογικού μας συστήματος. 

 Q3 Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης είναι κατά τη γνώμη σας υψηλό; Με 

σημαντικότητα 0,044< 0,1 εξαρτάται η απάντηση αν το επίπεδο φορολογικής 

επιβάρυνσης είναι υψηλό στη χώρα μας από την επαγγελματική κατάσταση όσων 

απάντησαν. 

Profeccional Experience- Επαγγελματική Κατάσταση 

  Value Significance- Σημαντικότητα 

Q1 41,466ᵃ 0,015 

Q2 13,778ᵃ 0,315 

Q3 29,349ᵃ 0,044 

Q4 17,275ᵃ 0,140 

Q5 36,820ᵃ 0,046 

Q6 23,140ᵃ 0,185 

Q7 16,227ᵃ 0,181 

Q8 16,082ᵃ 0,188 

Q9 11,662ᵃ 0,070 

Q10 30,558ᵃ 0,167 

Q11 27,402ᵃ 0,286 

Q12 11,763ᵃ 0,859 

Q13 52,290ᵃ 0,001 

Q14 19,099ᵃ 0,747 

Q15 23,972ᵃ 0,463 

Q16 31,345ᵃ 0,399 

Q17 42,638ᵃ 0,011 

Q18 12,741ᵃ 0,388 

Q19 11,450ᵃ 0,491 

Q20 8,568ᵃ 0,969 

Q21 11,791ᵃ 0,463 

Q22 14,344ᵃ 0,279 

Q23 34,976ᵃ 0,069 

Q24 2,056ᵃ 0,407 

Πίνακας 8- Συσχέτιση Επαγγελματικής κατάστασης και ερωτήσεων  
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 Q5 Είστε ικανοποιημένος/η από τον τρόπο φορολόγησης στη χώρα μας; Με 

σημαντικότητα 0,046<0,1 επηρεάζει η επαγγελματική κατάσταση που έχουν οι 80 

πολίτες της χώρας που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο αυτό την 

απάντηση στο αν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο φορολόγησης στη χώρα 

μας. 

 Q9 Είστε ενήμερος/η για τις φορολογικές αλλαγές; Με σημαντικότητα 0,070<0,1 

επηρεάζει η επαγγελματική κατάσταση την απάντηση που έδωσαν οι ερωτηθέντες 

στο αν είναι ενήμεροι για την φορολογικές αλλαγές. 

 Q13 Ποιος θεωρείτε πως είναι ο λόγος που οδηγεί στην φοροδιαφυγή; Με 

σημαντικότητα 0,001<0,1 εξαρτήθηκε από την επαγγελματική κατάσταση η 

απάντηση που έδωσαν στον λόγο που πιστεύουν πως οδηγεί τους 

φορολογούμενους στη φοροδιαφυγή. 

 Q17 Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού συστήματος της χώρας 

μας; Με σημαντικότητα 0,011 <0,1 η επαγγελματική κατάσταση επηρέασε την 

απάντηση τους στο αν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού 

συστήματος της χώρας μας. 

 Q23 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η καταλληλότερη ‘’ποινή’’, για κάποιον που 

ελέγχθηκε και φοροδιαφεύγει επανειλημμένα; Με σημαντικότητα 0,069<0,1 

εξαρτήθηκε η απάντηση τους για το ποια είναι η καταλληλότερη ποινή για 

κάποιον που φοροδιαφεύγει επανειλημμένα, από την επαγγελματική κατάσταση 

που δήλωσαν.  

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν φαίνεται να 

επηρεάζονται από το ποια είναι η επαγγελματική τους κατάσταση, για το λόγο αυτό και 

δεν προβαίνουμε σε κάποιο σχολιασμό. 
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Στην δεύτερη κατηγορία που εξετάζουμε συγκρίνουμε τον παράγοντα της ηλικίας, της 

εκπαίδευσης και του εισοδήματος με συγκεκριμένες ερωτήσεις και μπορεί να γίνει με 

ορισμένες από τις ερωτήσεις μας γιατί οι πιο πάνω μεταβλητές μας έχουν ορισθεί σας 

ordinal, επομένως δεν είναι εφικτό να συσχετισθεί με διαφορετικού τύπου μεταβλητές. 

Στους παρακάτω πίνακες θα εξετάσουμε κατά πόσο επηρεάστηκαν οι απαντήσεις 

ορισμένων ερωτήσεων από την ηλικία, την εκπαίδευση και το εισόδημα. Για να γίνει η 

συσχέτιση μας χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο Pearson’s Correlation, ο συντελεστής 

συσχέτισης του οποίου λαμβάνει τιμές ±1. Όταν έχουμε θετική συσχέτιση (r>0) τότε όσο 

μεγαλώνει ή μικραίνει το μέγεθος της μίας μας μεταβλητής τόσο μεγαλώνει ή μικραίνει 

το μέγεθος και της άλλης. Όταν έχουμε αρνητική συσχέτιση (r<0) τότε όσο μεγαλώνει το 

ένα μέρος μικραίνει το άλλο και όσο μικραίνει το ένα μέρος μεγαλώνει το άλλο. 

Γενικότερα, είναι αποδεκτό ότι: 

 0<r<+1 : οι Χ,Υ είναι θετικά γραμμικά συσχετισμένες. 

 -1<r<0 : οι Χ,Υ είναι αρνητικά γραμμικά συσχετισμένες. 

 r= +1: έχουμε τέλεια γραμμική θετική συσχέτιση. 

 r=-1 : έχουμε τέλεια αρνητική γραμμική συσχέτιση. 

 r=0 : δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Για να γίνουμε πιο σαφείς, όταν: 

 -1 έως -0,5 θεωρούμε ότι είναι υψηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης. 

 -0,5 έως -0,2 θεωρούμε ότι είναι χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης. 

 -0,2 έως 0,2 θεωρούμε πως ο συντελεστής συσχέτισης είναι μηδαμινός. 

 0,2 έως 0,5 θεωρούμε ότι είναι χαμηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης. 

 0,5 Έως 1 θεωρούμε ότι είναι υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης. 
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Age- Ηλικία 

 

Value Appox. Significance  

Q1 -0,106 0,351ᵒ 

Q3 0,088 0,438ᵒ 

Q5 -0,156 0,167ᵒ 

Q6 -0,077 0,497ᵒ 

Q11 -0,108 0,341ᵒ 

Q14 0,067 0,554ᵒ 

Q15 -0,016 0,891ᵒ 

Q17 -0,114 0,313ᵒ 

Q22 -0,211 0,06ᵒ 

Q23 -0,176 0,118ᵒ 

Q24 -0,242 0,031ᵒ 
Πίνακας 9- Συσχέτιση Ηλικίας και ερωτήσεων 

Στον πίνακα 9 με τη χρήση του ελέγχου Pearson Correlation του προγράμματος SPSS 

βλέπουμε αρχικά πως δεν συσχετίζει όλες τις ερωτήσεις μας με την ηλικία είτε γιατί το 

αποτέλεσμα που βγαίνει είναι μηδαμινό και δεν επηρεάζει. Στον συγκεκριμένο 

υπολογισμό εξαρτήσεις μας ενδιαφέρει η τιμή value η οποία για να δείχνει εξάρτηση οι 

τιμές τις θα πρέπει να είναι ±1.Συνεπώς στον πιο πάνω πίνακα οι απαντήσεις των 

ερωτήσεων που εξαρτώνται από την ηλικία είναι: 

 Q1  στην πρώτη ερώτηση έχουμε r= -0,106 επομένως έχουμε αρνητική γραμμική 

συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,351, πιο συγκεκριμένα 

ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από το Πάρα πολύ 

στο Καθόλου. 

 Q3 στην Τρίτη ερώτηση έχουμε r=-0,088 επομένως έχουμε θετική γραμμική 

συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.438, Πιο συγκεκριμένα 

όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση μας από το Καθόλου 

στο Πάρα πολύ.  

 Q5 στην Πέμπτη ερώτηση έχουμε r= -0,156 επομένως έχουμε αρνητική γραμμική 

συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,167, πιο συγκεκριμένα 

ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από το Πάρα πολύ 

στο Καθόλου. 

 Q6 στην έκτη ερώτηση έχουμε r= -0,077 επομένως έχουμε αρνητική γραμμική 

συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,497, πιο συγκεκριμένα 
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ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από το Πάρα πολύ 

στο Καθόλου. 

 Q11 στην εντεκάτη ερώτηση έχουμε r= -0,108 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,341, πιο 

συγκεκριμένα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από 

το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

 Q14 στην δέκατη τέταρτη ερώτηση έχουμε r-0,067 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.554, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση μας 

από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 Q15 στην δέκατη Πέμπτη ερώτηση έχουμε r= -0,016 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,891, πιο 

συγκεκριμένα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από 

το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

 Q17 στην δέκατη έβδομη ερώτηση έχουμε r= -0,114 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,313, πιο 

συγκεκριμένα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από 

το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

 Q22 στην  εικοστή δεύτερη ερώτηση έχουμε r= -0,211 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,06, 

πιο συγκεκριμένα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει 

από Φυλάκιση σε Παρατήρηση/ Προειδοποίηση. 

 Q23 στην  εικοστή Τρίτη ερώτηση έχουμε r= -0,178 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,118, πιο 

συγκεκριμένα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από 

Φυλάκιση  σε Παρατήρηση/ Προειδοποίηση. 

 Q24 στην εικοστή τέταρτη ερώτηση έχουμε r= -0,242 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,031, πιο 
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συγκεκριμένα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μας τόσο η απάντηση μας πηγαίνει από 

το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

Education-Εκπαίδευση 

 

Value Appox. Significance  

Q1 0,265 0,018ᵒ 

Q3 -0,004 0,975ᵒ 

Q5 0,128 0,256ᵒ 

Q6 0,189 0,094ᵒ 

Q11 0,315 0,04ᵒ 

Q14 -0,156 0,167ᵒ 

Q15 -0,032 0,779ᵒ 

Q17 0,231 0,04ᵒ 

Q22 0,249 0,026ᵒ 

Q23 0,302 0,006ᵒ 

Q24 0,213 0,057ᵒ 
Πίνακας 10 Συσχέτιση Εκπαίδευσης και ερωτήσεων 

Στον πίνακα 10 βλέπουμε την συσχέτιση που προκύπτει από την εκπαίδευση και της 

ερωτήσεις. Πιο αναλυτικά έχουμε: 

o Q1 στην πρώτη ερώτηση έχουμε r=0.265 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.018, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο αυξάνεται και η 

απάντηση μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

o Q3 στην Τρίτη ερώτηση έχουμε r=-0,004 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0,975. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο μειώνεται και η 

απάντηση από το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

o Q5 στην Πέμπτη ερώτηση έχουμε r=0.128 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.256, 

Πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο αυξάνεται και η 

απάντηση μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

o Q6 στην έκτη ερώτηση έχουμε r=0.189 επομένως έχουμε θετική γραμμική 

συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.094, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο αυξάνεται και η 

απάντηση μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 
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o Q11 στην εντεκάτη ερώτηση έχουμε r=0,315 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.04, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο αυξάνεται και η 

απάντηση μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

o Q14 στην δέκατη τέταρτη ερώτηση έχουμε r=-0,156 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 

0,167. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο 

μειώνεται και η απάντηση μας από το Πάρα πολύ στο Καθόλου.. 

o Q15 στην δέκατη Πέμπτη ερώτηση έχουμε r=-0,232 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 

0,779. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο 

μειώνεται και η απάντηση μας από το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

o Q17 στην δέκατη έβδομη ερώτηση έχουμε r=-0,231 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και   στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 

0,04. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο μειώνεται 

και η απάντηση μας από το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

o Q22 στην εικοστή δεύτερη ερώτηση έχουμε r=-0,249 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και  στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 

0,026. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο 

μειώνεται και η απάντηση μας πηγαίνει από Φυλάκιση σε  Παρατήρηση/ 

Προειδοποίηση. 

o Q23 στην εικοστή Τρίτη ερώτηση έχουμε r=-0,302 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και  στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 

0,006. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο 

μειώνεται και η απάντηση μας πηγαίνει από Φυλάκιση σε Παρατήρηση/ 

Προειδοποίηση. 

o Q24 στην εικοστή τέταρτη ερώτηση έχουμε r=-0,213 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και  στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 
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0,057. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η εκπαίδευση μας τόσο 

μειώνεται και η απάντηση από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 

Τέλος στον πίνακα 11 έχουμε τη συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και ερωτήσεων και 

αναλύουμε ως εξής: 

 Q1 στην πρώτη ερώτηση έχουμε r=0.016 επομένως έχουμε θετική γραμμική 

συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.890, Πιο συγκεκριμένα 

όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση μας από το 

Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 Q3 στην τρίτη ερώτηση έχουμε r=0,242 επομένως έχουμε θετική γραμμική 

συσχέτιση και στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.03, Πιο συγκεκριμένα όσο 

αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση μας από το Καθόλου 

στο Πάρα πολύ. 

 Q5 στην Πέμπτη ερώτηση μας έχουμε r=-0,110 επομένως έχουμε αρνητική 

γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και το sig= 0,330. Πιο 

συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο μειώνεται η απάντηση μας 

από το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 

Πίνακας 11 Συσχέτιση Εισοδήματος και ερωτήσεων 

Income- Εισόδημα 

 

Value Appox. Significance  

Q1 0,016 0,890ᵒ 

Q3 0,242 0,030ᵒ 

Q5 -0,110 0,330ᵒ 

Q6 0,226 0,044ᵒ 

Q11 0,145 0,198ᵒ 

Q14 0,111 0,325ᵒ 

Q15 0,109 0,336ᵒ 

Q17 0,041 0,721ᵒ 

Q22 -0,015 0,893ᵒ 

Q23 -0,034 0,767ᵒ 

Q24 -0,033 0,769ᵒ 
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 Q6 στην έκτη ερώτηση έχουμε r=0,226 επομένως έχουμε θετική γραμμική 

συσχέτιση και στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.044, Πιο συγκεκριμένα όσο 

αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση μας από το Καθόλου 

στο Πάρα πολύ. 

 Q11 στην εντεκάτη ερώτηση έχουμε r=0,145 επομένως έχουμε θετική γραμμική 

συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.198, Πιο συγκεκριμένα 

όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση μας από το 

Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 Q14 στην δέκατη τέταρτη ερώτηση έχουμε r=0,111 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.325, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση 

μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 Q15 στην δέκατη Πέμπτη ερώτηση έχουμε r=0,109 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.336, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση 

μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 Q17 στην δέκατη έβδομη ερώτηση έχουμε r=0,041 επομένως έχουμε θετική 

γραμμική συσχέτιση και  μη στατιστικά σημαντικό μιας και sig= 0.721, Πιο 

συγκεκριμένα όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο αυξάνεται και η απάντηση 

μας από το Καθόλου στο Πάρα πολύ. 

 Q22 στην εικοστή δεύτερη ερώτηση μας έχουμε r=-0,015 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και το sig= 

0,893. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο μειώνεται η 

απάντηση μας από Φυλάκιση σε Παρατήρηση/Προειδοποίηση. 

 Q23 στην εικοστή τρίτη ερώτηση μας έχουμε r=-0,034 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και το sig= 

0,767. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο μειώνεται η 

απάντηση μας από Φυλάκιση σε Παρατήρηση/Προειδοποίηση. 
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 Q24 στην εικοστή τέταρτη ερώτηση μας έχουμε r=-0,033 επομένως έχουμε 

αρνητική γραμμική συσχέτιση και μη στατιστικά σημαντικό μιας και το sig= 

0,769. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται το εισόδημά μας τόσο μειώνεται η 

απάντηση μας από το Πάρα πολύ στο Καθόλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο
  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συγκεντρώσαμε κατά τη διενέργεια ης έρευνάς 

μας από  Έλληνες φορολογούμενους πολίτες σχετικά με την γνώμη τους όσον αφορά 

θέματα του φορολογικού μας συστήματος , της φοροδιαφυγής και του ελεγκτικού μας 

συστήματος. 

 Σχετικά με την γνώμη αλλά και γνώση των πολιτών για το φορολογικό μας 

σύστημα διαπιστώσαμε πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δεν ενημερώνεται για 

τις φορολογικές αλλαγές αλλά και το μέρος τον πολιτών που ενημερώνετε και δεν 

γνωρίζει για τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μας συστήματος, η πλειονότητα 

τους θεωρεί το φορολογικό σύστημα αναποτελεσματικό. Οι περισσότεροι πληρώνουν 

φόρους γιατί είναι υποχρεωτικοί και όχι τόσο για την εξυπηρέτηση τους από τον κρατικό 

μηχανισμό. Θεωρούν άδικο να επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία και πιστεύουν 

πως το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος το σηκώνουν οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες/επιχειρηματίες και οι μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  Στο 

σημείο αυτό διαπιστώνουμε λοιπόν την έντονη αίσθηση του άδικου και 

αναποτελεσματικού  φορολογικού συστήματος από τους πολίτες. Η αντίληψη αυτή και οι 

αιτίες που την δημιουργούν θα μπορούσε να μελετηθεί εκτενεστέρα σε κάποια επόμενη 

έρευνα.  

 Σχετικά με την φοροδιαφυγή και την άποψη των πολιτών με το φαινόμενο αυτό , 

η πλειονότητα γνωρίζει τη διαφορά φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής και εκ των δύο 

προτιμάται η φοροαποφυγή.  Σύμφωνα με τις απαντήσεις βλέπουμε πως οι περισσότεροι 

θεωρούν πως οι λόγοι που οδηγούν στην φοροδιαφυγή είναι είτε η υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές είτε η υπερφορολόγηση είτε τέλος η οι χιλιάδες νόμοι, εγκύκλιοι και 

αποφάσεις που αλλάζουν και βγαίνουν στο φως κάθε τόσο. Σε πολλούς έχει προταθεί να 
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μην δοθεί απόδειξη για μια χαμηλότερη τιμή αλλά και πολλοί από αυτούς προτίμησαν να 

μην τους δοθεί απόδειξη και να πληρώσουν λιγότερο, και είναι λογικό μιας και όλα τα 

αγαθά και υπηρεσίες λόγω της συνεχόμενης αύξησης του ΦΠΑ και γενικότερα των 

συντελεστών φορολόγησης έχουν αυξηθεί αρκετά με αποτέλεσμα μη λαμβάνοντας 

απόδειξη να γλιτώνουν έτσι κάποια χρήματα. Εντύπωση μας κάνει σε αυτό το σημείο το 

γεγονός πως οι περισσότεροι θεωρούν πως η φοροδιαφυγή είναι συνέπεια του 

αναποτελεσματικού του φορολογικού μας συστήματος ή συνέπειας της νοοτροπίας μας, 

τη έλλειψης φορολογικής συνείδησης που μας διακατέχει. 

 Σχετικά με το ελεγκτικό σύστημα και την άποψη των Ελλήνων πολιτών για αυτό 

βλέπουμε πως δεν γνωρίζουν για το ελεγκτικό σύστημα και το θεωρούν 

αναποτελεσματικό. Είναι στην πλειονότητα τους αρκετά απαισιόδοξοι για την εξάλειψη 

του φαινομένου της φοροδιαφυγής στη χώρα μας μιας και πιστεύουν πως ο έλεγχος δεν 

γίνεται αξιοκρατικά. Ένας συνδυασμός της Τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας, της 

Τεχνικής καθαρής θέσης  και της Τεχνικής των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανώ σε 

μετρητά μπορεί να ελέγξει σωστά όσους φοροδιαφεύγουν. Τέλος για κάποιον που 

φοροδιαφεύγει πρώτη φορά το μεγαλύτερο μέρος απάντησε πως θα πρέπει να γίνει 

προειδοποίηση ή να υπάρξει πρόστιμο χρηματικού ποσού, σε αντίθεση με κάποιον που 

φοροδιαφεύγει επανειλημμένα που πιστεύουν πως η κατάλληλη ποινή είναι χρηματικό 

πρόστιμο ή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι περισσότεροι πολίτες 

φοροδιαφεύγουν λόγω των υψηλών φορολογικών συντελεστών και τις αναξιοπιστίας που 

έχουν απέναντι στον φοροεισπρακτικό αλλά και ελεγκτικό μηχανισμό. Με κάποιες 

αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα θα μπορέσει να μειωθεί το αίσθημα αδικίας και 

ανασφάλειας που έχει κυριέψει τους πολίτες και έτσι το κράτος θα καταφέρει να 

περιορίσει τα ποσοστά φοροδιαφυγής ίσως μελλοντικά να καταφέρει να πατάξει και το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής αλλά και να αυξήσει τα έσοδα του. Εάν όλο και λιγότεροι 

καταφεύγουν στην φοροδιαφυγή ως λύση θα μπορέσουν να μειωθούν και οι φορολογικοί 

συντελεστές στη χώρα μας και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να να 

επιλέγουν άλλες χώρες σαν φορολογική έδρα και θα υπάρχει θετικό κλίμα για νέες 

επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας για 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική & Λογιστική του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διπλωματική μου εργασία έχει ως θέμα την φοροδιαφυγή και τις 

έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Με το παρόν ερωτηματολόγιο θα διερευνήσουμε εάν οι φορολογούμενοι 

πολίτες  της χώρας συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθεσίες, είναι ικανοποιημένοι από αυτές και 

κατά πόσο γνωρίζουν για την φοροδιαφυγή, τον φορολογικό και ελεγκτικό μηχανισμό της χώρας μας. 

Τα στοιχεία που θα μου δώσετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρούσα έρευνα και διασφαλίζεται 

το απόρρητο των πληροφοριών και δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την συνεργασία 

σας!                                                                         e-mail επικοινωνίας: voulakarajohn@gmail.com 

1. Προσωπικά Στοιχεία 

A. ΦΥΛΟ: 
α) Άντρας  

β) Γυναίκα 

B. ΗΛΙΚΙΑ: 
α) 18-25 

β) 26-35 

γ) 36-46 

δ) 47-58 

ε) 59+  

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
α) Καμία Εκπαίδευση (Δημοτικό) 

β) Κατώτερη Εκπαίδευση ( Γυμνάσιο) 

γ) Μέση Εκπαίδευση ( Λύκειο) 

δ) Ανώτερη Εκπαίδευση (ΤΕΙ ή άλλο Τεχνολογικό Ίδρυμα) 

ε) Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ) 

στ) Μεταπτυχιακό  

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
α) Ελεύθεροι επαγγελματίες / Επιχειρηματίες   

β) Αγρότες  

γ) Μισθωτοί Ιδιωτικού τομέα 

δ) Μισθωτοί Δημόσιου τομέα 

ε) Άνεργοι 

στ)  Φοιτητές 

ι)  Συνταξιούχοι 

Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 
α)  έως 10.000   

β) 10.00115.000   

γ) 15.00125.000   

δ) 25.00140.000  

ε) 40.001 και άνω 
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2.  Οι πολίτες και το φορολογικό σύστημα 
Είναι δίκαιο το φορολογικό σύστημα στη χώρα μας, ενημερώνονται για τις φορολογικές εξελίξεις κι  αν ναι α

πό που; 

Q1. Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος; 
(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1         2     3         4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                    ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 
Q2.Πιστεύετε πως το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αποτελεσματικό;  

α) Ναι 

β) Όχι 

γ) Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 

 

Q3. Το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης είναι κατά τη γνώμη σας υψηλό;  
(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1        2       3         4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                      ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 
Q4. Q Πληρώνετε φόρους γιατί:  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 
            Είναι υποχρεωτικοί 

Δεν μπορείτε να τους αποφύγετε                                                                    

Είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτησή σας από τον κρατικό μηχανισμό 

 
Q5.  Είστε ικανοποιημένος/η από τον τρόπο φορολόγησης στη χώρα μας;  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1        2     3         4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

Q6. Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία; 

(ανεξάρτητα από το αν θεωρείτε δίκαιο ή άδικο τον ΕΝΦΙΑ)  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1         2     3         4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 

Q7. Ένας τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης πιστεύετε πως είναι η αύξηση του ΦΠΑ;  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.) 
α) Ναι 

β) Όχι 

γ) Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 
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Q8.Ποιοι κατά τη γνώμη σας, σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος στη χώρα 

μας; (Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.) 
          Ελεύθεροι επαγγελματίες / Επιχειρηματίες            

           Μισθωτοί (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) 

          Συνταξιούχοι 

          Άλλο 

Q9. Είστε ενήμερος/η για τις φορολογικές αλλαγές;  
α) Ναι 

β) Όχι 

Q10. Αν ναι, από που ενημερώνεστε; (Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.)  

 

     Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

     Από το διαδίκτυο  

     Από εφημερίδες   

    Από γνωστούς/ φίλους  

    Λόγω επαγγέλματος   

               Δεν ενημερώνομαι 

3. Οι πολίτες και η φοροδιαφυγή 
Κατά πόσο γνωρίζουν τι είναι η φοροδιαφυγή, ενημερώνονται σχετκά και τι πιστεύουν για την  μάστιγα του αι

ώνα μας. 

Q11.Πόσο καλά γνωρίζετε τη διαφορά φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής; 

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1         2        3      4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                          ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 

Q12.Ποια πιστεύετε πως είναι καλύτερη μεταξύ των δύο; (Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

         Φοροδιαφυγή   

         Φοροαποφυγή   

         Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 

Q13. Ποιος θεωρείτε πως είναι ο λόγος που οδηγεί στην φοροδιαφυγή;  (Να επισημαίνεται μόνο 

μία έλλειψη.) 
Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές                                       

 Αναποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού  

Η υπερφορολόγηση   

Η πολυνομία   
Οι χιλιάδες νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλιοι   

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ 

 
Q14.Σας έχουν προσφέρει χαμηλότερη τιμή ώστε να μην σας δώσουν απόδειξη;  (Να επισημαίνε

ται μόνο μία έλλειψη.) 

        1        2      3         4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                          ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  



147 

 

Q15. Έχετε ζητήσει να μην σας δοθεί απόδειξη ώστε να πληρώσετε λιγότερο;  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.) 

        1        2       3         4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                          ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 

Q16. Αν μπορούσατε να παρομοιάσετε την φοροδιαφυγή με κάποιο από τα παρακάτω, 

ποιο θα ήταν αυτό; (Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

  Συνέπεια του αναποτελεσματικού φορολογικού συστήματος   

 Συνέπεια της νοοτροπίας της χώρας μας έλλειψη φορολογικής συνείδησης  

 Εύκολος πλούτος   

  Μαύρο χρήμα  

  Έσχατη λύση σε περίπτωση ανάγκης 

Αναγκαίο καλό 

4. Οι πολίτες και το ελεγκτικό σύστημα 
Είναι γνωστός ο τρόπος λειτουργίας του ελεγκτικού συστήματος στους πολίτες, έχουν σχετική  ενημέρωση, θε

ωρούν δίκαιη την ύπαρξη ελέγχου; 

Q17.Γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτικού συστήματος της χώρας μας; 

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1         2      3        4          5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 

Q18.Πιστεύετε πως το ελεγκτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αποτελεσματικό;  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 
α) Ναι  

β) Όχι 

γ) Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 

Q19. Χρόνο με το χρόνο οι τρόποι ελέγχου της φοροδιαφυγής στη χώρας μας 

βελτιώνονται, θα μπορέσει να εξαλειφθεί κατά την γνώμη σας η φοροδιαφυγή στο μέλλον; ( 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.) 

α) Ναι 

β) Όχι 

γ) Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 

Q20.Με ποιά από τις παρακάτω τεχνικές θεωρείτε πως θα ελεγθεί καλύτερα η φοροδιαφυγή; 

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.) 

Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου   

Τεχνική Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου   

Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά  

 Με συνδυασμό όλων των παραπάνω τεχνικών 
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Διευκρινήσεις:  
Τεχνική ανάλυσης της ρευστότητας Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα 

έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και τις δαπάνες  (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και 

τις αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  (επαγγελματικών, ατομικών και 

οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 

Τεχνική Καθαρής Θέσης: Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και 

προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα. 

Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά: Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το εισόδημα του 

φορολογούμενου παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του 

Εξετάζει τις καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ή την ανάλωσή τους σε διάφορες 

συναλλαγές με τη χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και χρηματικά διαθέσιμα σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τις αγορές και δαπάνες με μετρητά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 

οικογενειακό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και Συγκρίνει με τα 

συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα.  

Q21.Ο φορολογικός έλεγχος κατά τη γνώμη σας γίνεται αξιοκρατικά στη χώρα μας;  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 
α) Ναι 

β) Όχι 

γ) Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 

 

Q22.Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η καταλληλότερη ''ποινή'', για κάποιον που 

ελέγχθηκε και φοροδιαφεύγει για πρώτη φορά; ( Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.) 

Παρατήρηση/Προειδοποίηση   

Χρηματικό Πρόστιμο ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής 

Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης 

 Δήμευση περιουσίας   

Φυλάκιση  Προσωρινή  
 

Q23.Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η καταλληλότερη ''ποινή'', για κάποιον που 

ελέγχθηκε και φοροδιαφεύγει επανειλημμένα; (Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 
  

Παρατήρηση/ Προειδοποίηση   

Χρηματικό Πρόστιμο ανάλογα με το ύψος των φορολογικών παραβάσεων   

Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης  

Δήμευση περιουσίας   

 Φυλάκιση  

 
Q24. Λαμβάνετε την κατάλληλη πληροφόρηση γύρω απο το ελεγκτικό συστημα;  

(Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη) 

        1         2     3          4         5 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                          ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 


