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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο στο οποίο οι πολίτες δεν 

συμμορφώνονται με τη φορολογική νομοθεσία και ενεργούν με τρόπο ώστε να μην 

δώσουν τους έμμεσους ή τους άμεσους φόρους που τους αναλογούν ανάλογα με το 

εισόδημα, τις αγορές και τα έξοδά τους. Άλλοι πολίτες δεν παρανομούν ξεκάθαρα, 

αλλά αποφεύγουν με τεχνάσματα να πληρώσουν φόρους χωρίς να καταλύουν όμως 

κάποιο νόμο, αλλά με το να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που δίνει η νομοθεσία. Η 

φορολογική ηθική είναι ένας προσωπικός περιορισμός που θέτει ο άνθρωπος στη 

ροπή του προς την προστασία του εισοδήματός του σε σχέση με το κοινό καλό. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξερευνηθεί ο βαθμός φορολογικής ηθικής 

των Ελλήνων και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτό. Αξιοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο για την φοροδιαφυγή και τη φορολογική ηθική του Robert McGee 

που αποτελείται από 18 ερωτήσεις οι οποίες ξεκινούν με τη φράση «Η φοροδιαφυγή 

είναι ηθική (πράξη)» και σενάρια στα οποία εκφράζει ο συμμετέχοντας το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας του. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε διαδικτυακά από 

305 άτομα που κλήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην ερώτηση «η φοροδιαφυγή είναι ηθική 

πράξη, εάν ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν στις 

τσέπες διεφθαρμένων πολιτικών, στις οικογένειες και τους φίλους τους» ήταν η 

ερώτηση που συμφώνησαν οι περισσότεροι συμμετέχοντες. Σε γενικές γραμμές, οι 

άνδρες, οι παντρεμένοι, οι συνταξιούχοι και οι επιχειρηματίες τείνουν να έχουν 

χαμηλότερη φορολογική ηθική. Συμπερασματικά, το κράτος πρέπει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών του εάν θέλει αυτοί να συμμετέχουν εθελοντικά και 

πρόθυμα στα φορολογικά έσοδα, καλλιεργώντας από τα νεανικά χρόνια μια 

κουλτούρα ομαδικότητας και διαφάνειας.  
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ABSTRACT 

 

Tax evasion is a phenomenon where citizens do not comply with tax 

legislation and act in a way that they do not willingly contribute to indirect or direct 

taxes according to their income, purchases and expenses. Other citizens do not clearly 

mislead, but avoid paying taxes without breaking a law, by taking advantage of the 

opportunities offered by legislation. Tax ethics is a personal constraint when people 

tend to contribute to the common good, by not misleading the tax system. The 

purpose of this paper is to explore the degree of tax ethics of Greeks and the factors 

that affect them. Robert McGee's tax evasion and tax ethics questionnaire was 

administered at a random sample of 305 people who were recruited via social 

networks and email. The questionnaire consists of 18 questions starting with "The tax 

evasion is moral" and scenarios in which the participant expresses his degree of 

agreement or disagreement. The results of the survey showed that the question "tax 

evasion is a moral act if much of the money collected goes to the pockets of corrupt 

politicians, to their families and friends" was the one agreed by most participants. In 

general, men, married, retired and entrepreneurs tend to have lower tax ethics. In 

conclusion, the state has to gain the trust of its citizens if they want to participate 

voluntarily and willingly in tax revenues, by cultivating from the youthful years a 

culture of teamwork and transparency. 
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Εισαγωγή – Σκοπός - Διάρθρωση 

 

Το να θέλει κανείς να κοροϊδέψει το κράτος, αποκρύπτοντας εισοδήματα, ή 

χρησιμοποιώντας άλλα τεχνάσματα προκειμένου να πληρώσει λιγότερους φόρους, 

εγείρει τόσο ηθικά όσο και νομικά ζητήματα (McGee & Rossi, 2006). Θα μπορούσε 

να πει κανείς θεωρητικά ότι η φοροδιαφυγή είναι κάτι ειδεχθές, ότι όποιος δεν 

παίρνει απόδειξη από το κατάστημα ψιλικών για την αγορά τσιχλόφουσκων 

διαπράττει ένα οικονομικό έγκλημα που σε μικρογραφία ισούται με τα σκάνδαλα που 

οδηγούν χώρες όπως η Ελλάδα στην οικονομική ύφεση, τη δυσμένεια και την ομηρία 

στους μεγάλους πιστωτές της. Είναι κατανοητό ότι το κράτος χρειάζεται έσοδα, με τα 

οποία μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προς τους πολίτες και να παρέχει ασφάλεια 

(Hug, 2007). Από την άλλη οι κυβερνήσεις, σπαταλούν συχνά δημόσιο χρήμα για να 

πηγαίνουν οι πολιτικοί σε ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, με πολυπληθείς 

συνοδευτικές ομάδες, υπουργοί λαμβάνουν μίζες εκατομμυρίων για εξοπλιστικά 

προγράμματα, την ίδια στιγμή που ο λαός δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του 

ανάγκες με συνέπεια να εξίσταται για την άδικη φορολογία. Συνεπώς, από τη μία οι 

πολίτες παρεκκλίνουν από την νόμιμη ή νομότυπη διαδικασία, αλλά και οι 

κυβερνήσεις κάποιες φορές βρίσκονται στα όρια της χρηστής διοίκησης, της 

λογοδοσίας και των άλλων αρχών της δημόσιας διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε κάθε εποχή, και 

προβλέπεται να διαπράττεται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από μεγάλη μερίδα πολιτών 

στον κόσμο.  

 

Το ερώτημα μπορεί να τεθεί βέβαια με διαφορετικό τρόπο και να αναρωτηθεί 

κανείς γιατί οι πολίτες πληρώνουν φόρους, γιατί συναινούν στο να παραχωρούν 

μέρος του εισοδήματός τους. Είναι ισχυρός ο φόβος της τιμωρίας, ή πιστεύουν ότι το 

βάρος των φόρων είναι δίκαιο, το φορολογικό σύστημα είναι διαυγές, το κράτος είναι 

αποτελεσματικό; Από την άλλη, αποφεύγουν τη φορολογία γιατί το σύστημα 

φορολόγησης είναι υπερβολικά πολύπλοκο, ή η ηθική τους είναι ισχυρή και έχουν 

εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου (Hug, 2007);  

 

Κανείς πρέπει να αναρωτηθεί κατά πόσο υφίσταται η δημοκρατία της 

φορολογίας και πόσο τα άτομα αποφεύγουν τη συμμόρφωση αναφορικά με τις 
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φορολογικές τους υποχρεώσεις διότι οι εφορίες είναι απρόσωπες και μακριά από τους 

πολίτες (Braithwaite, 2017). Στην πραγματικότητα, η φοροδιαφυγή έχει τόσο παλιά 

προέλευση όσο και η ίδια η φορολογία. Ο William Pitt σε ομιλία του αναφορικά με 

την εισαγωγή της φορολογίας στη Βρετανία, ανέφερε ότι ένας γενικός φόρος θα 

προλάμβανε τις απάτες και τη φοροδιαφυγή. Παρόλο που οι φόροι στην Βικτωριανή 

Αγγλία ήταν εξαιρετικά χαμηλοί (2,9% του εισοδήματος), υπήρχαν από τότε 

παράπονα ότι κάποιοι υπεκφεύγουν να καταβάλλουν τον αντίτιμο που τους 

αναλογούσε (Webley, 1991). Η ηθική της φοροδιαφυγής έχει διερευνηθεί σποραδικά 

στη θεολογική και τη φιλοσοφική λογοτεχνία για τουλάχιστον 500 χρόνια.  

 

Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει γνωριμία με το θέμα της φορολογικής 

ηθικής και της φοροδιαφυγής, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες καταστάσεις είναι 

αποδεκτή / ηθική η φοροδιαφυγή, ποιες ομάδες πληθυσμού θεωρούν τη φοροδιαφυγή 

πιο αποδεκτή, να αναλυθεί η φορολογική ηθική των Ελλήνων και να συγκριθεί με τις 

απόψεις άλλων πληθυσμών, αλλά και με δεδομένα σχετικά με το ποιες είναι οι χώρες 

με τους πιο διεφθαρμένους από πλευράς οικονομικών θεμάτων πολίτες. 

 

Για να αναδειχθούν αυτά τα θέματα η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με το ζήτημα της φορολογικής ηθικής με 

ορισμένα ιστορικά στοιχεία και τη θρησκευτική – θεολογική άποψη σχετικά με τη 

φοροδιαφυγή.   

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισμό της φορολογικής ηθικής, και 

εξετάζονται διάφορες οπτικές του προβλήματος και εξετάζονται οι παράγοντες που 

επιδρούν στη φορολογική ηθική σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνει στην έννοια της φοροδιαφυγής, της σκιώδους 

οικονομίας, ενώ παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζουν την έκταση 

του φαινομένου στην Ελλάδα και τον κόσμο και μέτρα που έχουν ληφθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για την καταπολέμηση του φαινομένου. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη μεθοδολογία έρευνας, 

παρουσιάζονται ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα και το εργαλείο μέτρησης που 
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χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή το ερωτηματολόγιο για τη φορολογική ηθική και 

φοροδιαφυγή. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, περιγράφεται το 

δείγμα και το πλαίσιο της έρευνας, τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής 

και τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα από τις στατιστικές συσχετίσεις. 

 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση και η 

σύγκριση με άλλες έρευνες από τη βιβλιογραφία, ακολουθεί μια αναφορά στα 

αδύνατα και δυνατά σημεία της έρευνας, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για 

όσους χαράσσουν φορολογική πολιτική, αλλά και για μελλοντικές έρευνες.  
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Κεφάλαιο 1 - Η φορολογική ηθική  

 

1.1. Ορισμός φορολογικής ηθικής 

 

Η φορολογική ηθική αναφέρεται την ηθική υποχρέωση του ατόμου να 

πληρώσει φόρους, και συνδέεται με τις στάσεις που έχει το άτομο και με τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που διέπουν τους πολίτες ως φορολογούμενους στη σχέση τους με την 

κυβέρνηση. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τη φοροδιαφυγή, όπως 

στον τίτλο της παρούσας εργασίας. Η φοροδιαφυγή όμως περιγράφει μια 

συμπεριφορά, με την οποία το άτομο ενεργητικά προβαίνει σε μία ενέργεια για να 

πληρώσει λιγότερους φόρους (Torgler & Schneider, 2009).  

 

Στην Αγγλική γλώσσα συναντώνται δύο ορολογίες για τη φορολογική ηθική 

που δεν είναι ακριβώς ταυτόσημες, όμως στην Ελληνική γλώσσα μεταφράζονται το 

ίδιο και αυτές είναι «tax ethics» (έννοια που αναφέρεται κυρίως σε κανόνες και 

εξωτερικές επιδράσεις)  και «tax morale» (έννοια που αναφέρεται στις προσωπικές 

αρχές και την εσωτερική διεργασία και τα πιστεύω του ατόμου). Στο Google Scholar 

που είναι πιο ευρεία μηχανή αναζήτησης για επιστημονικά άρθρα, ο όρος «tax 

morale» συναντάται πιο συχνά με 6.580 αποτελέσματα, ενώ στον όρο tax ethics 

επιστρέφουν 1.400 αποτελέσματα επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και κάποιον 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.  

 

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 1969 για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε 

ένας συγγενής όρος για να περιγράψει την προθυμία των ανθρώπων να πληρώσουν 

τους φόρους, ο όρος φορολογική νοοτροπία (tax mentality), ο οποίος ως έννοια δεν 

έχει θετική ή αρνητική χροιά, αλλά περιγράφει τον τρόπο σκέψης του ατόμου έναντι 

ενός φαινομένου. Ο Strümpel βρήκε ότι η φορολογική νοοτροπία επηρεάζεται από 

τον τρόπο που οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν τους πολίτες. Στη συνέχεια ένας 

ακόμη ερευνητής, το Lewis διαπίστωσε το 1979 ότι η φορολογική νοοτροπία 

διαφέρει ανάλογα με το κράτος, τον κοινωνικό προσανατολισμό και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά και το ποσό που το άτομο πρέπει να πληρώσει, καθώς τα άτομα που 

πρέπει να πληρώσουν περισσότερο εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμα. Αυτή βέβαια η 
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θέση δεν έγινε αποδεκτή από όλους τους τότε ερευνητές  (στο McKerchar et al, 

2013). 

Η φορολογική ψυχολογία είναι ένας νέος τομέας των δημόσιων οικονομικών. 

Κύριο καθήκον του είναι να αναλύσει την αντίσταση στην άμεση φορολογία των 

ατόμων σύμφωνα με τη γενική φορολογική νοοτροπία που στηρίζεται στην ευρύτερη 

φορολογική νοοτροπία του εκάστοτε έθνους. Η φορολογική ηθική χρησιμοποιείται 

ως ομπρέλα στη φορολογική βιβλιογραφία που αναφέρεται σε όλα τα μη χρηματικά 

κίνητρα για συμμόρφωση με το φορολογικό νόμο (Olsen et al, 2012). 

 

Η μέτρηση της φορολογικής ηθικής βοηθά να διαλευκανθεί το φαινόμενο της 

σκιώδους οικονομίας, γιατί οι έρευνες δεν μπορούν να βγάλουν άμεσα μετρήσιμα 

αποτελέσματα για το μέγεθός της, αφού φυσικά κανείς σχεδόν δεν θέλει να 

απαντήσει ειλικρινά ή να αποκαλύψει εάν έχει διαπράξει οικονομικές ατασθαλίες. 

Κατά συνέπεια διερευνάται η φορολογική ηθική του ατόμου και στηρίζεται η 

υπόθεση ότι ο υψηλότερος βαθμός φορολογικής ηθικής δημιουργεί εσωτερικά 

κίνητρα πληρωμής των φόρων, φορολογικής συμμόρφωσης και μείωσης του 

μεγέθους της σκιώδους οικονομίας και το αντίθετο δηλαδή τα άτομα με χαμηλό 

βαθμό φορολογικής ηθικής είναι πιο επιρρεπή στη φοροδιαφυγή (Torgler & 

Schneider, 2009). 

 

Η φορολογική ηθική υπολογίζεται συνήθως από έρευνες μεγάλης κλίμακας 

όπως η έρευνα παγκόσμιων αξιών (World Values Survey - WVS) ή η ευρωπαϊκή 

έρευνα αξιών (European Values Survey). Πρόκειται ένα παγκόσμιο ερευνητικό 

πρόγραμμα που διερευνά τις αξίες και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, τον τρόπο με 

τον οποίο αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και τι κοινωνικές και πολιτικές 

επιπτώσεις έχουν. Διεξάγεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο κοινωνικών επιστημόνων οι 

οποίοι, από το 1981, έχουν πραγματοποιήσει αντιπροσωπευτικές έρευνες σε 

περισσότερες από 100 χώρες. Οι μετρήσεις παρακολουθούν και αναλύουν: τη 

στήριξη της δημοκρατίας, την ανεκτικότητα αλλοδαπών και μειονοτήτων, τη στήριξη 

της ισότητας των φύλων, το ρόλο της θρησκείας, τον αντίκτυπο της 

παγκοσμιοποίησης, τις στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, την εθνική ταυτότητα, τον 

πολιτισμό, την ποικιλομορφία, την ανασφάλεια και την υποκειμενική ευημερία. Σε 

αυτή την έρευνα υπάρχει η ερώτηση 68 με τον παράγοντα V234 στην οποία ο 

συμμετέχοντας πρέπει να δείξει σε μία διαβαθμισμένη από το 1-10 κάρτα το βαθμό 
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που δικαιολογείται να φοροδιαφύγει. Οι απαντήσεις βοηθούν να γίνουν διεθνείς 

συγκρίσεις (World Values Survey, 2017).  

 

1.2. Η άποψη των θρησκειών για τη φορολογική ηθική και τη φοροδιαφυγή 

1.2.1. Η άποψη της χριστιανικής θρησκείας 

 

Η θρησκεία μπορεί να δημιουργήσει ηθική αφοσίωση σύμφωνα με την οποία 

το άτομο ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο, όπως αφοσίωση σε αξίες, ανιδιοτελή 

συμπεριφορά, εξύψωση του κοινού καλού έναντι της προσωπικής ανάπτυξης. Επίσης 

τα θρησκευόμενα άτομα έχουν μάθει να υπακούουν σε κοινά αποδεκτούς κανόνες. Οι 

δέκα εντολές ενισχύουν την άποψη ότι τα κοινωνικά αγαθά υπερισχύουν σε σχέση με 

τα ατομικά και η συμπεριφορά του ατόμου πρέπει να είναι ηθική. Εάν το άτομο 

παρεκκλίνει από τους κανόνες που έχει θέσει η χριστιανική θρησκεία (π.χ. κλέψει το 

κράτος) αισθάνεται ενοχές και ντροπή για τη συμπεριφορά του (Torgler, 2007).  Δεν 

πρέπει κανείς να ξεχνά ότι στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο αναφέρεται «Ο έχων δύο 

χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω». 

 

Με το αντικείμενο της φορολογικής ηθικής ασχολήθηκε το 1944 ο καθολικός 

ιερέας Martin Crowe, που έγραψε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η ηθική 

υποχρέωση της πληρωμής δίκαιων φόρων». Διατύπωσε πολλές απόψεις σχετικά με το 

τι πιστεύει η χριστιανική θρησκεία για τους φόρους. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν 

πρέπει κανείς να αποφεύγει τους δίκαιους φόρους, χωρίς όμως να αναφέρει ξεκάθαρα 

τι πρέπει να κάνει κανείς με αυτούς που θεωρεί άδικους. Από την άλλη, στη διατριβή 

του φιλοξενήθηκαν απόψεις ότι το να μην πληρώνει κανείς τους φόρους του είναι 

αμαρτία.  

 

1.2.2. Η άποψη της μουσουλμανικής θρησκείας  

 

Σύμφωνα με το Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι έχουν την ηθική υποχρέωση να 

αποδώσουν το zakat, το οποίο είναι πληρωμή που γίνεται ετησίως βάσει του 

ισλαμικού νόμου για ορισμένα είδη περιουσίας και χρησιμοποιείται για 
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φιλανθρωπικούς και θρησκευτικούς σκοπούς, ενώ αποτελεί έναν από τους πέντε 

πυλώνες του Ισλάμ. Οι υπόλοιποι τέσσερις πυλώνες είναι η πίστη, η προσευχή, η 

νηστεία και το προσκύνημα στη Μέκκα (Εικόνα ΧΧ). Συνεπώς, η αποφυγή του 

καθήκοντος να πληρώνει ένας μουσουλμάνος το zakat είναι λογίζεται ως μια ανήθικη 

πράξη (McGee, 1997).  

 

 

Εικόνα 1. Οι πέντε στύλοι του Ισλάμ 

Πηγή: http://s4.thingpic.com/images/qY/mXQ6gS9pi1DDr5srCFmBvDgg.jpeg 

 

Το ισλαμικό σύστημα φορολογίας είναι εθελοντικό, εν μέρει τουλάχιστον, αν 

και η ισλαμική λογοτεχνία καθιστά σαφές ότι η κυβέρνηση δικαιολογείται να 

αναγκάσει τους ανθρώπους να πληρώσουν φόρους εάν το ποσό του zakat, δεν 

επαρκεί για να καλυφθούν όλα τα νόμιμα έξοδα της κυβέρνησης. Ωστόσο, αυτό το 

δικαίωμα παρεμβολής στην προσωπική ιδιοκτησία του ατόμου περιορίζεται στον 

απαιτούμενο βαθμό για να επιτευχθεί η ευημερία της κοινωνίας (Ahmad, 2009).  

 

Δεν προκύπτει δηλαδή ξεκάθαρα ότι οι μουσουλμάνοι έχουν ηθική 

υποχρέωση να πληρώνουν τους φόρους που απαιτεί η κυβέρνηση, αλλά δεν σημαίνει 

ότι όλες οι μορφές φορολόγησης είναι νόμιμες. Έτσι, μπορεί να γίνει μια υπόθεση ότι 

ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής, σε ορισμένες συνθήκες, μπορεί να μην είναι 

ανήθικες. Για παράδειγμα, θεωρείται ανήθικο από την πλευρά του κράτους να 

http://s4.thingpic.com/images/qY/mXQ6gS9pi1DDr5srCFmBvDgg.jpeg
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χρησιμοποιήσει την εξουσία και το προνόμιο του για να δημιουργήσει μονοπωλιακά 

κέρδη ή να επιβαρύνουν έμμεσα τον κοινό, να φορολογεί άμεσα ή έμμεσα το γενικό 

σώμα των καταναλωτών και να παράσχει «προστασία» στα συμφέροντα μιας 

κατηγορίας παραγωγών στο όνομα της εκβιομηχάνισης (McGee, 1997). 

 

Στη Σαουδική Αραβία φόρο πληρώνουν μόνο οι ξένοι, ενώ οι ντόπιοι δεν 

πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν φόρο και zakat, το οποίο 

καταναλώνεται σε συγκεκριμένες δαπάνες και όχι σε γενικές υπηρεσίες που 

προσφέρει η κυβέρνηση. Στο Κατάρ υποστηρίζεται ότι εάν οι φόροι κατανέμονται 

δίκαια, δεν επιτρέπεται να τους αποφεύγουν οι πολίτες, αλλά εάν είναι άδικοι, τότε η 

αποφυγή είναι επιτρεπτή και νόμιμη (Al-Ttaffi & Abdul-Jabbar, 2015)..  

 

Βρέθηκαν τέσσερις ισλαμικές σχολές (Mazhab) αναφορικά με τους φόρους 

(Al-Ttaffi & Abdul-Jabbar, 2015). 

1. Hanafis: Επιτρέπουν την επιβολή φόρου στον λαό, εάν υπάρχει ανάγκη γι’ αυτό 

και ο φόρος αυτός αναφέρεται ως επεισόδια. 

2. Maalikis: Υποστηρίζουν το δικαίωμα της κυβέρνησης να επιβάλλει φόρους για 

ειδικές περιστάσεις. 

3. Shaafa’is: Αναγνωρίζουν τη νομιμότητα του φόρου στους πλούσιους αν είναι για 

δημόσιο συμφέρον. 

4. Hanbalis: Ενέκριναν φόρο και το θεωρούσαν χρήματα που δαπανήθηκαν για τη 

Jihad. 

 

Συμπερασματικά, το Κοράνι δεν αναφέρει συγκεκριμένα τι συμβαίνει 

αναφορικά με τους φόρους, διότι την εποχή του προφήτη Μωάμεθ δεν υπήρχε αυτός 

ο θεσμός. Όμως η έννοια της φιλανθρωπίας είναι θεμελιώδης στη μουσουλμανική 

θρησκεία. Παρόλα αυτά, η αποφυγή της φορολογίας δικαιολογείται από τη 

μουσουλμανική κουλτούρα, όταν η φορολογία είναι άδικη, και πηγαίνει σε δαπάνες 

οι οποίες δεν θεωρούνται από τους πολίτες ότι είναι απαραίτητες για το κοινό καλό.  
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1.2.3. Η άποψη της εβραϊκής θρησκείας  

 

Από το Halakhah, το οποίο είναι η Συλλογή των εβραϊκών νόμων των 

Εβραίων προκύπτει ότι υπάρχει ηθική υποχρέωση για την κοινωνία να 

χρηματοδοτήσει το κοινωνικό κόστος. Η υποχρέωση αυτή υπερβαίνει τη 

χρηματοδότηση της άμυνας και της υποδομής, και περιλαμβάνει τις ανάγκες των 

φτωχών, των ασθενών και των γερόντων, καθώς και τη θρησκευτική μελέτη και τις 

θρησκευτικές ανάγκες της κοινότητας (McGee, 1999). 

 

Για το νομικό σύστημα των Εβραίων το να μην πληρώσει ο υπόχρεος το φόρο 

ισοδυναμεί με κλεψιά και συνεπώς απαγορεύεται. Ακόμη, η φοροδιαφυγή 

περιλαμβάνει ψέματα και απάτες, που μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση της ηθικής 

του ατόμου και σε άλλους τομείς της ζωής, με αποτέλεσμα μια σαθρή κοινωνία. Η 

φοροδιαφυγή αποτελεί ασέβεια διότι αν κάποιος δεν πληρώσει τους φόρους που του 

αναλογούν, οι άλλοι πολίτες πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για να καλύψουν τις 

υπηρεσίες που επιβάλλεται να προσφέρει το κράτος. Στο κράτος του Ισραήλ, το να 

κλέψει κανείς το κράτος είναι πιο ακανθώδης από την ιδιωτική κλοπή (McGee, 

1999).  

 

Γενικότερα πάντως, η θρησκευτικότητα, δηλαδή η πίστη στο Θεό και στις 

αρχές που πρεσβεύει μία θρησκεία, φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει και τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το χρήμα, και το πόσο επιτρέπουν στον εαυτό τους να 

το αποχωριστεί χρησιμοποιώντας θεμιτά ή αθέμιτα μέσα  (Lau et al, 2013). 

1.3. Παράγοντες φορολογικής ηθικής 

 

Οι άνθρωποι διαφέρουν στις αξίες που πρεσβεύουν και τη στάση που 

ακολουθούν στη ζωή και σε αυτό ευθύνονται διάφοροι παράγοντες, όπως ο τρόπος 

και το περιβάλλον που μεγάλωσαν, τι έμαθαν, πώς βιώνουν τη ζωή μέσα από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του όπως το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή 

κατάσταση. Διάφοροι παράγοντες λοιπόν ενδέχεται να επηρεάζουν και τη στάση 

απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, οι Olsen et al, (2012) 

αναφέρουν ότι όσον αφορά στο ατομικό επίπεδο, σε ορισμένες μελέτες 

παρατηρήθηκε ότι η φορολογική ηθική ήταν υψηλότερη μεταξύ των ηλικιωμένων 
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φορολογουμένων, των περισσότερων θρησκευόμενων φορολογουμένων, των ατόμων 

με μεγαλύτερη οικονομική εμπειρία, των φορολογουμένων που εμπιστεύονται τους 

πολιτικούς και των απασχολούμενων φορολογουμένων. Αντίστοιχα, τα διακρατικά 

βασικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η φορολογική ηθική σχετίζεται θετικά με την 

άμεση δημοκρατία, τη θεσμική ποιότητα και ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα 

και αρνητικά με τη φοροδιαφυγή και τη σκιώδη οικονομία (Torgler & Schneider, 

2009).  

 

Στην Πορτογαλία, πραγματοποιήθηκε ανάλυση δείγματος 1.553 πολιτών που 

συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Αξιών (EVS) κατά το χρονικό διάστημα 2008 

έως 2010, σύμφωνα με τα μοντέλα δομικών εξισώσεων. Το δείγμα αποτέλεσαν άτομα 

από 18 έως 98 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχουν συμπεριφορικές, πολιτικές και ψυχολογικές μεταβλητές που έχουν άμεση 

επίδραση στη φορολογική ηθική. Συγκεκριμένα, το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα 

και η προσωπική ικανοποίηση αντιπροσωπεύουν την πιο ισχυρή άμεση επιρροή στη 

φορολογική ηθική. Δηλαδή τα άτομα που πιστεύουν ότι η δημοκρατία είναι το 

καλύτερο καθεστώς έχουν υψηλότερες βαθμολογίες στη φορολογική ηθική και την 

ικανοποίηση από τη ζωή. Η θρησκευτικότητα έχει επίσης θετικά στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση, με την έννοια ότι τα άτομα που παρακολουθούν τη λειτουργία 

και έχουν πίστη στο Θεό είναι αυτά που έχουν υψηλότερη φορολογική ηθική. 

Αρνητική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στην πολιτική συμμετοχή και την 

εμπιστοσύνη στους άλλους, δηλαδή άτομα που συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική 

και δεν εμπιστεύονται τους άλλους έχουν χαμηλότερη βαθμολογία στη φορολογική 

ηθική (Sá el al, 2015). 

 

Το ίδιο ερωτηματολόγιο με την προηγούμενη έρευνα αξιολογήθηκε για την 

Τουρκία και την Ισπανία και πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις. Στην Τουρκία είναι οι 

παράγοντες του κοινωνικού κεφαλαίου είχαν μεγαλύτερη σχέση με τη φορολογική 

ηθική σε σχέση με ατομικές μεταβλητές. Πιο αναλυτικά, τα αισθήματα της 

εμπιστοσύνης προς το κράτος, της θρησκευτικότητας και της εθνικής υπερηφάνειας 

συσχετίζονται με τη συμμόρφωση προς τις κοινωνικές απαιτήσεις όπως η πληρωμή 

του φόρου. Με άλλα λόγια οι Τούρκοι που αισθάνονται ότι εμπιστεύονται τις 

κοινωνικές οντότητες έχουν υψηλό επίπεδο φορολογικής ηθικής σε σύγκριση με 

αυτούς που δυσπιστούν (Bilgin, 2014). 
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Η σύγκριση αυτών των ευρημάτων με εκείνα που προέρχονται από το 

ισπανικό μοντέλο δείχνει ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της φορολογικής ηθικής 

στις δύο χώρες δεν είναι τόσο όμοιες. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η εμπιστοσύνη 

στις πολιτικές οντότητες δεν εξηγεί τη φορολογική ηθική στην Ισπανία, ούτε η 

θρησκεία έχει τόσο σημαντικό ρόλο όπως στην Τουρκία. Μόνο το εθνικό επίπεδο 

υπερηφάνειας και ανώτερη εκπαίδευση έχουν πραγματική επίπτωση στη θετική 

φορολογική νοοτροπία. Η φορολογική ηθική στην Ισπανία συνδέεται περισσότερο με 

τους προσωπικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των πολιτών όπως είναι το επίπεδο 

εισοδήματος, η ηλικία, η εκπαίδευση, και η ικανοποίηση από το ύψος του 

εισοδήματος που απολαμβάνουν (Bilgin, 2014). 

 

Στη Ρωσία ανέλυσαν διαχρονικά τα ευρήματα της έρευνας WVS για τα έτη 

1999, 2006 και 2011, για την οποία το δείγμα ήταν 2040, 2500 και 2500 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αντίστοιχα. Τα ευρήματα αναμένονταν με 

ενδιαφέρον καθώς αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο 

φορολογικό σύστημα και τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, στο οποίο η διαφθορά 

είναι αρκετά υψηλή και το κράτος συναντά δυσκολίες να συλλέξει τους φόρους. Η 

ανάλυση έδειξε μια πτώση του επιπέδου της φορολογικής ηθικής τα τελευταία 

χρόνια, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί από τις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές στις 

οποίες φαίνεται να είναι κερδισμένοι οι πλούσιοι και ριγμένοι οι φτωχοί. Αυτό 

μάλλον μείωσε την επιθυμία των πολιτών να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις (Yew et al, 2014).  

 

Μια επίσης μεγάλη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν, στην οποία 

απάντησαν 2.562 άτομα από 13 περιοχές του Πακιστάν σχετικά με το πόσο 

δικαιολογημένο είναι να μην πληρώσουν τους φόρους τους (βαθμολογία 1-5). 

Παράλληλα υπήρχαν δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία) και τα 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά (εκπαίδευση, απασχόληση) των ερωτηθέντων 

με τα οποία έγιναν συσχετίσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν 

σημαντικά υψηλότερη φορολογική ηθική από τους άνδρες. Ομοίως οι συνταξιούχοι 

συμμορφώνονται περισσότερο από τους μη συνταξιούχους, οι εισοδηματίες σε σχέση 

με τους μισθωτούς. Αντίθετα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ερωτώμενοι με χαμηλή 

επαγγελματική κατάρτιση παρουσιάζουν πιο χαλαρή φορολογική ηθική (Cyan et al, 

2016).  
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Στη Μαυριτανία δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν 

293 άτομα στο οποίο σε αντίθεση με έρευνες από άλλα κράτη βρέθηκε ότι οι 

γυναίκες έχουν πιο χαλαρή ηθική από τους άνδρες σε σχέση με τη φορολογία. Όμοια 

με άλλες έρευνες βρέθηκε ότι οι παντρεμένοι συμμορφώνονται με τους φορολογικούς 

κανόνες και οι ηλικιωμένοι σε σχέση με τους νέους. Όσοι πίστευαν ότι η καταβολή 

φόρου είναι κοινωνικός κανόνας, αυτό είχε θετική επίδραση στη στάση τους. Η 

δικαιοσύνη και η αίσθηση ότι τα φορολογικά έσοδα δαπανώνται σωστά βελτιώνει την 

προθυμία του φορολογούμενου να συμμορφωθεί, το ίδιο και η εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση. Ομοίως, όταν πιστεύουν οι πολίτες ότι το σύστημα επιβάρυνσης είναι 

δίκαιο, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στο νομικό σύστημα, όταν υπάρχει σταθερότητα 

και περιορίζεται η διαφθορά, όταν το σύστημα είσπραξης φόρων δεν είναι πολύπλοκο 

(Vythelingum et al, 2017).  

 

Εκτός από τις προθέσεις του γενικού πληθυσμού, σε έρευνα στη Λετονία 

εξετάσθηκε αποκλειστικά η άποψη επιχειρηματιών και διευθυντικών στελεχών 

σχετικά με τη φορολογική ηθική στις επιχειρήσεις. Απαντήθηκαν 279 

ερωτηματολόγια μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Διαπιστώθηκε ότι η 

νομιμότητα των φορολογικών αρχών και της κυβέρνησης (κανονιστική διάσταση), η 

αίσθηση του να ανήκουν στο έθνος (πολιτισμική- γνωστική διάσταση) και οι 

αντιλήψεις για τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα της τιμωρίας (ρυθμιστική διάσταση) 

δημιουργούν υψηλότερη φορολογική ηθική στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τους 

διευθυντές (Mickiewicz et al, 2017). 

 

Μια πολύ πρόσφατη έρευνα στην οποία ομαδοποιήθηκαν στοιχεία για 35 

Ευρασιατικές χώρες, οι υποθέσεις που επιβεβαιώθηκαν με στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα είναι ότι η φορολογική ηθική είναι υψηλότερη στις πλουσιότερες χώρες, 

οι οποίες έχουν περισσότερα δημόσια έσοδα και δαπάνες στις κοινωνίες με ισχυρά 

νομικά δικαιώματα και μεγαλύτερη ισότητα των πολιτών και τις χώρες με χαμηλό 

επίπεδο διαφθοράς. Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τα άτομα με υψηλότερη 

εκπαίδευση και τα άτομα που έχουν παιδιά έχουν υψηλότερο αίσθημα ότι πρέπει να 

πληρώσουν τους φόρους τους. Επιβεβαιώθηκε μερικώς και η υπόθεση ότι οι 

αυτοαπασχολούμενοι και οι άνεργοι έχουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογικής ηθικής 

και ελαφρώς επιβεβαιώθηκε ότι οι παντρεμένοι σε σχέση με τους μη παντρεμένους 

έχουν και αυτοί υψηλό αίσθημα φορολογικής ηθικής (Williams et al, 2017). 
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Κεφάλαιο 2. Η φοροδιαφυγή  

2.1. Ορισμός φοροδιαφυγής – εννοιολογικό πλαίσιο 

 

Σύμφωνα με το γλωσσάρι των φορολογικών όρων του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization of Economic Cooperation 

and Development – OECD, 2017), η φοροδιαφυγή (tax evasion)  είναι ένας όρος που 

είναι δύσκολο να οριστεί αλλά χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει παράνομες 

ρυθμίσεις όπου η φορολογική υποχρέωση είναι κρυμμένη ή αγνοείται, δηλαδή ο 

φορολογούμενος πληρώνει λιγότερο φόρο από αυτόν που υποχρεούται νομικά να 

πληρώσει με την απόκρυψη εισοδήματος ή πληροφοριών από τις φορολογικές αρχές. 

Η φορολογική απάτη (tax fraud) είναι μια μορφή σκόπιμης φοροδιαφυγής, η οποία 

γενικά τιμωρείται από το ποινικό δίκαιο. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις κατά τις 

οποίες υποβάλλονται εσκεμμένα ψευδείς δηλώσεις, παράγονται ψευδή έγγραφα κ.λπ. 

 

Το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων (2017) αναφέρει ότι η φοροδιαφυγή είναι 

οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου πολίτη, με την 

οποία επιχειρεί να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση ή αποφεύγει να καταβάλει 

το φόρο που του έχει βεβαιωθεί. Με τη φοροδιαφυγή καταστρατηγούνται οι διατάξεις 

των φορολογικών νόμων, όπως για παράδειγμα παραβλέπεται η υποβολή 

φορολογικής δήλωσης ή υποβάλλεται ανακριβής δήλωση ή παρουσιάζονται ανακριβή 

φορολογικά παραστατικά. Η φοροδιαφυγή δεν είναι ταυτόσημος όρος με τη 

φοροαποφυγή η οποία είναι η προσπάθεια των φορολογουμένων να μειώσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις ή να αποφύγουν την καταβολή τους 

εκμεταλλευόμενοι κενά του νόμου χωρίς όμως να προβούν σε παράνομες ενέργειες, 

όπως λόγου χάρη η μεταβίβαση ακινήτων σε μέλη της οικογένειας για να πληρωθούν 

χαμηλότεροι φόροι. Τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της σκιώδους οικονομίας 

έχουν ανυπολόγιστες αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς 

δημιουργούν ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών και εισοδημάτων και στερούν 

τα κράτη από βασικά έσοδα. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε κυβέρνηση δημιουργεί 

νέους φορολογικούς νόμους που επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τα άτομα που δεν έχουν 

δυνατότητα να αποφύγουν τη φορολόγηση. Ακολούθως, επιδεινώνονται οι 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, και οι προσπάθειες για ανάκαμψη της οικονομίας 

δεν ευοδώνουν αλλά είναι μάταιες.  
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2.2. Τέσσερις οπτικές για τη φοροδιαφυγή 

 

Ο Robert W. McGee, που είναι ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολείται πολλά 

χρόνια και έχει πλήθος δημοσιεύσεων για τη φοροδιαφυγή, γράφει σε σχετικό του 

βιβλίο (McGee, 2011) ότι υπάρχουν τέσσερις οπτικές για τη φοροδιαφυγή οι οποίες 

είναι: 

 

1. Η φοροδιαφυγή δεν είναι ποτέ ηθική. Τα άτομα έχουν την υποχρέωση να 

πληρώνουν το φόρο που ζητά το κράτος, και δεν είναι σωστή η άποψη ότι οι 

φόροι είναι πολύ υψηλοί καθώς αποφασίζονται από τους ανθρώπους μιας 

δημοκρατίας. Η θεωρία αυτή δεν εξετάζει ότι πολλές φορές οι πολιτικοί 

νομοθετούν μόνο για το δικό τους όφελος και όχι για αυτό των φτωχών. 

 

2. Η φοροδιαφυγή είναι πάντα ηθική. Αυτή είναι μια αναρχική άποψη κατά την 

οποία το κράτος είναι ένας στυγνός κλέφτης που απομυζά τα χρήματα των 

πολιτών χωρίς τη συναίνεσή τους. Το κράτος νομιμοποιείται υποτίθεται να 

παρεμβαίνει σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, καθώς από τα 

χρήματα που λαμβάνει χρηματοδοτεί βασικές ανάγκες όπως η υγεία, η παιδεία 

και η άμυνα. Το Σύνταγμα όμως και οι νόμοι, υποστηρίζεται από κάποιους 

πρέπει να επαναπροσδιορίζονται ανάλογα με τις απόψεις της πλειοψηφίας 

σήμερα και δεν πρέπει να δεσμεύουν όποιον δεν συναινεί.  

 

3. Η φοροδιαφυγή είναι κάποιες φορές ηθική. Εάν για παράδειγμα το κράτος 

μέσα από τους νόμους που έχει θεσπίσει απορροφά το 90% του εισοδήματος που 

τόσο δύσκολα βγάζει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος δεν μπορεί να 

συντηρήσει την οικογένειά του, τότε μπορεί αυτό το άτομο να θεωρεί ότι κάποιες 

φορές είναι ηθικό να φοροδιαφύγει. Βεβαίως εδώ αναρωτιέται κανείς ποιο 

ακριβώς είναι το σημείο που η φορολογία γίνεται υπερβολικά άδικη. 

 

4. Οι πολίτες έχουν καθήκον να φοροδιαφύγουν όταν το κράτος είναι κακό, και 

χρησιμοποιεί τα χρήματά των πολιτών για ανήθικους σκοπούς, όπως για 

παράδειγμα για να χρηματοδοτήσουν έναν άδικο πόλεμο, να κλείσουν στη 

φυλακή άτομα που έχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και άλλες 

αντίστοιχες πράξεις. 
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2.3. Σκιώδης οικονομία  

 

Όταν εξετάζει κανείς το φαινόμενο της φοροδιαφυγής πρέπει να αναφέρει και 

τη συνέπεια της, δηλαδή τη σκιώδη, υπόγεια, άτυπη ή παράλληλη οικονομία 

(shadow, underground, informal or parallel economy).  Δεν υπάρχει μόνο ένας 

ορισμός για να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Για παράδειγμα υπάρχουν προϊόντα που 

παράγονται και καταναλώνονται μέσα σε ένα νοικοκυριό, και δεν δηλώνονται που 

όμως είναι προϊόντα μιας πολύ «απαλής» μορφής οικονομικής δραστηριότητας εκτός 

των κανόνων, υπάρχει από την άλλη η παράνομη εργασία, οι κοινωνικές απάτες και 

οι εγκληματικές οικονομικές δραστηριότητες (Schneider & Enste, 2013).  

 

Με απλά λόγια, η σκιώδης οικονομία αντιπροσωπεύει όλες τις νόμιμες ή 

παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες εάν δηλωνόντουσαν θα ήταν φορολογητέες. Η 

εκτίμηση του μεγέθους της σκιώδους οικονομίας είναι δύσκολη. Εξάλλου, οι 

άνθρωποι που ασχολούνται με τις υπόγειες δραστηριότητες καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για να αποφύγουν την ανίχνευση. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής και οι υπάλληλοι χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με το πόσοι άνθρωποι 

δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία, πόσο συχνά εκδηλώνονται αυτές οι 

δραστηριότητες και σε ποιο μέγεθος. Έτσι, οι οικονομολόγοι και οι κυβερνητικοί 

στατιστικολόγοι έχουν δημιουργήσει μια ποικιλία εργαλείων για να μετρήσουν πόσο 

μεγάλη είναι η άτυπη οικονομία (Schneider & Enste, 2002).  

 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οι άνθρωποι καταφεύγουν στη σκιώδη 

οικονομία ως εξής (OECD, 2017): 

Κατά τα άλλα νόμιμες δραστηριότητες 

• Ευκαιρίες και ο κίνδυνος ανίχνευσης: είναι η επιλογή να ασκείται δραστηριότητα 

παραοικονομίας διότι ο κίνδυνος να εντοπιστεί η παρατυπία είναι μικρός 

• Παροχές: τα οφέλη της μη καταβολής φόρου (ή άλλων διοικητικών εξόδων) 

μειώνουν το κόστος και κάνουν το προϊόν πιο ανταγωνιστικό, ειδικά σε χώρες με 

υψηλότερα επίπεδα φορολογίας, σε σχέση με χώρες στις οποίες το φορολογικό 

σύστημα ευνοεί το να υπάρχουν χαμηλές διοικητικές δαπάνες 

• Αποτροπή: τα εμπειρικά στοιχεία δεν είναι πάντα σαφή, αλλά το επίπεδο των 

κυρώσεων μπορεί να είναι χαμηλό και να μην έχει μεγάλο αντίκτυπο. Η 
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αποτροπή μπορεί να κυμανθεί από ποινικές κυρώσεις σε χρηματικές ή σε 

επιπτώσεις στη φήμη. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων κρίνεται ανάλογα με 

το πόσο δημιουργεί φόβο στο ενδιαφερόμενο άτομο και τους υπολογισμούς του 

όσον αφορά τον κίνδυνο και την ανταμοιβή. 

• Δυσκολία συμμόρφωσης: όταν είναι δύσκολο να τηρηθεί η φορολογική 

νομοθεσία, για παράδειγμα υπάρχουν δυσκολίες στην εγγραφή στο φόρο ή στην 

κατανόηση της φορολογικής υποχρέωσης. Σε ορισμένες χώρες, η δυσκολία στην 

εγγραφή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κινητήριο μοχλό για αυτό που είναι 

συχνά γνωστό σε αυτό το πλαίσιο ως η άτυπη οικονομία.) 

• Φορολογική ηθική: η χαμηλή φορολογική ηθική μπορεί να επηρεάσει την τάση 

συμμόρφωσης σε ορισμένες καταστάσεις και μπορεί να μειωθεί εάν θεωρηθούν 

κυρώσεις αναποτελεσματικές, εάν τα ποσοστά ανίχνευσης είναι χαμηλά ή εάν 

υπάρχει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια με τη δικαιοσύνη του φορολογικού 

συστήματος. 

Οικονομικά εγκλήματα: 

• Για μη βίαια εγκλήματα οι κυριότεροι παράγοντες περιγράφονται παραπάνω, αν 

και τα οικονομικά οφέλη ενδέχεται να είναι κυρίαρχα. 

• Για βίαια εγκλήματα, όπως η εμπορία ανθρώπων ή ναρκωτικών, ληστείες και 

οργανωμένη εγκληματικότητα, τα κίνητρα θα είναι συνήθως τα μεγάλα δυνητικά 

οικονομικά οφέλη σε σύγκριση σε άλλες δραστηριότητες. Επομένως, οι κύριες 

στρατηγικές θα επικεντρωθούν στη μείωση των ευκαιριών, στην αύξηση των 

ποσοστών εντοπισμού και τη σοβαρότητα των κυρώσεων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δραστηριότητες και 

παραδείγματα σκιώδους οικονομίας.  

Πίνακας 1. Παραδείγματα από δραστηριότητες σκιώδους οικονομίας 

Δραστηριότητα Παράδειγμα 

Μη εγγεγραμμένες 

επιχειρήσεις 

 

Επιχειρήσεις που δεν εγγράφονται στα φορολογικά συστήματα, 

δεν πληρώνουν φόρο και δεν αποδίδουν φόρο προστιθέμενης 

αξίας.  

Υπο-αναφορά του 

επιχειρηματικού 

εισοδήματος 

Επιχειρήσεις ή ιδιώτες λαμβάνουν μέρος των εσόδων τους το 

οποίο δεν δηλώνουν από εταιρείες που μπορεί να εμπλέκονται 

σε μεγαλύτερες απάτες  
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Μη αναφερόμενες 

πηγές εισοδήματος 

Επιχειρήσεις ή άτομα που λαμβάνουν πηγές εισοδήματος που 

δεν τα αναφέρουν ώστε να πληρώσουν τον αναλογούντα φόρο  

Πληθωρισμός των 

δαπανών 

Ορισμένοι διογκώνουν τα εκπίπτοντα φορολογικά έξοδα, για 

παράδειγμα μέσω της χρήσης ψευδών αποδείξεων ή τιμολογίων 

ή συμπράττουν με άλλους για να τα καταφέρουν  

Απάτη ταυτότητας Χρήση πλαστών ταυτοτήτων για την αποφυγή φορολογικών 

υποχρεώσεων ή για αξίωση επιστροφών οφειλόμενων σε 

άλλους. Επίσης χρησιμοποιείται συνήθως για να συνεχίσει να 

διεκδικεί παροχές κατά την εργασία. 

Εταιρείες μαϊμού 

(εικονικές) 

Εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να γίνουν 

αφερέγγυες πριν την πληρωμή φόρων και άλλων λογαριασμών 

(με τη μεταβίβαση της επιχείρησης, αλλά όχι με τη μεταβίβαση 

των χρεών). Ομοίως, οι εταιρείες μπορούν να απομακρύνουν 

περιουσιακά στοιχεία και να εξαφανιστούν πριν από την 

καταβολή του φόρου. 

Moonlighters Άτομα που έχουν εγγραφεί στα φορολογικά συστήματα για 

μέρος της απασχόλησης, π.χ. κάποιος με μερική απασχόληση 

που πληρώνεται με μετρητά πέρα από την κανονική εργασία. 

Φαντάσματα Όσοι είναι άγνωστοι στα φορολογικά συστήματα και δεν έχουν 

ποτέ εγγραφεί στο φόρο, όπως ανεπίσημοι έμποροι της αγοράς, 

ημερήσιοι ή εποχιακοί εργάτες, οικιακές βοηθοί και άτομα που 

διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα. 

Διασυνοριακή 

απάτη 

Όσοι διεξάγουν διασυνοριακές δραστηριότητες με στόχο την 

αξιοποίηση των κενών για να αποκρύψουν εισοδήματα και 

δραστηριότητες. 

Απάτη εργοδότη Μη δήλωση εργαζομένων, μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

παρακράτησης φόρου ή κοινωνικής ασφάλισης, εργασία 

ατόμων χωρίς άδεια, ανήλικων, παράνομων κλπ πληρώνοντας 

ελάχιστο μισθό·  

Νομιμοποίηση 

εσόδων παράνομες 

δραστηριότητες 

Φέρνοντας χρήματα από παράνομες δραστηριότητες σε μια 

νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να φανούν 

τα έσοδα ως νόμιμα . 

Πηγή: OECD, 2017 



26 
 

2.4. Διεθνή στατιστικά δεδομένα για τη φοροδιαφυγή 

 

Τα διεθνή δεδομένα για τη φοροδιαφυγή ουσιαστικά μετρώνται είτε συνολικά, 

προσπαθώντας να δει κανείς τι περιλαμβάνει η σκιώδης οικονομία, είτε 

παρουσιάζονται κατηγορίες φοροδιαφυγής ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα πόσα 

άτομα προσφέρουν μαύρη εργασία, πόσοι ασχολούνται με το εμπόριο χωρίς να έχουν 

δηλώσει τις επιχειρήσεις τους ή πόσοι ιδιώτες αποκρύπτουν εισοδήματα. Το θέαμ 

πάντως είναι εξαιρετικά ευρύ και πολύπλοκο. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται 

το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας ανά τον κόσμο για το έτος 2006 (Singh et al, 

2014). 

 

Εικόνα 2. Σκιώδης οικονομία ανά τον κόσμο το έτος 2006 

Πηγή: Singh et al, 2014 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη, ορισμένες περιοχές της Ασίας, η 

Αυστραλία και η Βόρεια Αμερική έχουν λιγότερο από 20% προβλήματα 

παραοικονομίας, το οποίο βέβαια δεν είναι και αμελητέο. Περισσότερα προβλήματα 

υπάρχουν στη Βόρεια Αφρική και τη Λατινική Αμερική με υπόγειες οικονομικές 

συναλλαγές της τάξης του 30 με 40% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Στη 

Ρωσία και την Κεντρική Αφρική τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα με ένα ποσοστό 

40 έως 50%, ενώ πρωταθλητές με περισσότερο από 50% παραοικονομία 

αναδεικνύονται κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της κεντρικής Αφρικής 

(Singh et al, 2014). 
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Αναφορικά με την αδήλωτη / παράνομη εργασία παρουσιάζονται στοιχεία από 

τον καταμερισμό που έχει βρεθεί ότι υπάρχει σε Αυστρία και Γερμανία  

 

 

Γράφημα 1. Κατανομή αδήλωτης εργασίας στην Αυστρία 

Πηγή: Schneider & Enste, 2013 

 

Γράφημα 2. Κατανομή αδήλωτης εργασίας στη Γερμανία 

Πηγή: Schneider & Enste, 2013 

Από τα γραφήματα φαίνεται ότι ο κύριος όγκος της αδήλωτης εργασίας αφορά 

σε προσωπικές υπηρεσίες στις οποίες κυριαρχούν οι συντηρήσεις παντός είδους, η 

φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων, η καθαριότητα και τα ιδιαίτερα μαθήματα, τα 

οποία τελικά είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις αρχές γιατί γίνονται μέσα στα 

σπίτια ή στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο (Schneider & Enste, 2013). 
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2.5. Εθνικά στατιστικά δεδομένα για τη φοροδιαφυγή 

 

Τα εθνικά στατιστικά δεδομένα για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα θα 

παρουσιαστούν αντλώντας στοιχεία από την έρευνα του Οργανισμού Έρευνας και 

Ανάλυσης διαΝΕΟσις, με τίτλο «Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: αιτίες, έκταση και 

προτάσεις καταπολέμησής της» την οποία ολοκλήρωσαν με την βοήθεια της Ernst & 

Young (EY) τον Ιούνιο του 2016. Το δημοσιευμένο κείμενο έχει επικαιροποιηθεί  στο 

κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας τον 3ο του 2017. Αρχικά όμως παρουσιάζονται 

και περιγράφονται τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (σε εκατ. Ευρώ) 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2017 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα έσοδα του κράτους το 2016 ήταν 53 

δισεκατομμύρια Ευρώ  περίπου και  κατέγραψαν αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2015. 

Τα έσοδα ενισχύθηκαν κυρίως από τους φόρους εισοδήματος, τους φόρους 

παρελθόντων οικονομικών ετών, το ΦΠΑ, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντων 

καπνού και αλκοόλ και από την καταβολή αυξημένου μερίσματος από την Τράπεζα 

της Ελλάδος. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία παρουσίασαν αύξηση κατά 10,5% 

σε σχέση με το 2015 (+4,5% από τη φορολογία εισοδήματος  και +37,1% από το 

φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων), οι εισπράξεις από τους φόρους περιουσίας 

αυξήθηκαν κατά 13,3%, και οι εισπράξεις από την έμμεση φορολογία αυξήθηκαν 

κατά 8,0% έναντι του 2015, ενώ μόνο οι εισπράξεις από τους φόρους στα 

πετρελαιοειδή είχαν αρνητικό πρόσημο. Η αύξηση των εσόδων βέβαια έρχεται μετά 

από τα προηγούμενα χρόνια τα οποία υπήρξε πτώση των εσόδων (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2017). 

 

Δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο να πηγαίνει ένας αγοραστής σε ένα 

κατάστημα και να μην κόβει αυτό απόδειξη, ιδιαίτερα σε είδη ένδυσης και 

καταστήματα ψιλικών. Καθώς όμως οι εισαγωγές και η παραγωγή δηλώνεται και από 

άλλες πηγές οι οικονομολόγοι έχουν υπολογίσει πόση είναι η υστέρηση της 

είσπραξης του ΦΠΑ σε σχέση με το αναμενόμενο. Στο Γράφημα παρουσιάζονται 

συγκριτικά στοιχεία της ΕΕ των 26 χωρών, της Ελλάδας και ορισμένων ακόμη χωρών 

της ΕΕ. 

 

 

Γράφημα 3. Υστέρηση εσόδων από ΦΠΑ 

Πηγή: διαΝΕΟσις, 2016 
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Από το Γράφημα 3 φαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική υστέρηση 

των εσόδων από το ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

η οποία έφτασε στο ανώτερο σημείο της το έτος 2011. Προφανώς η μείωση 

προκύπτει από την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά τα επόμενα έτη και την 

αύξηση των προστίμων. Η χώρα που ακολουθεί αμέσως επόμενα είναι μια ακόμη 

χώρα της Μεσογείου και συγκεκριμένα η Ιταλία (διαΝΕΟσις, 2016). 

 

Γράφημα 4. Υστέρηση είσπραξης ΦΠΑ και Παραοικονομία για το έτος 2013 

Πηγή: διαΝΕΟσις, 2016 

 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον γράφημα παρουσιάζει το ποσοστό υστέρησης 

είσπραξης του ΦΠΑ σε σχέση με το ποσοστό της παραοικονομίας στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταθλήτρια εδώ φαίνεται να είναι η Ρουμανία καθώς 

εμφανίζει 6% υστέρηση είσπραξης ΦΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ  και 29%  

παραοικονομία στην φορολογία ΦΠΑ. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά ψηλά δυστυχώς 

σε θέματα φορολογίας, αλλά και αρκετά ψηλά σε θέματα παραοικονομίας 

(διαΝΕΟσις, 2016). 

 

Αναφορικά με το ποιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητες καταγράφουν 

υψηλότερο ποσοστό αδήλωτης εργασίας το επόμενο γράφημα μπορεί να διαφωτίσει 

το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. 



31 
 

 

Γράφημα 5. Κατανομή αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα  

Πηγή: International Labour Organization, 2016 

 

Από τα γράφημα φαίνεται ότι η πιο συχνή κατηγορία αδήλωτης εργασίας στη 

χώρα αφορά στην κατασκευή ειδών ένδυσης (38,74%). Ακολουθούν άλλες 

μεταποιητικές δραστηριότητες (20,65%), και δραστηριότητες παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών (18,30%). Στη συνέχεια βρίσκονται οι αθλητικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες διασκέδασης (12,17%), η βιομηχανία ξύλου (10,99%), οι 

δημιουργικές δραστηριότητες τέχνης & διασκέδασης (9,71%) και οι υπηρεσίες 

εστίασης (9,23%), η διαφήμιση και έρευνα αγοράς (8,93%) και τέλος οι διοικητικές 

δραστηριότητες γραφείου (7,94%) (International Labour Organization, 2016). 

 

Το 2013 πραγματοποιήθηκε μια Ευρωπαϊκή Έρευνα για την αδήλωτη εργασία 

στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα στην οποία ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες 

σχετικά με το τι επαφή είχαν με την αδήλωτη οικονομία τον τελευταίο χρόνο. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι 30% δήλωσαν ότι είχαν αγοράσει αδήλωτα αγαθά και 

υπηρεσίες ύψους 750 Ευρώ περίπου, τα οποία ήταν κυρίως λοιπά αγαθά (εκτός 

τροφίμων) (16,5%), υπηρεσίες επισκευής ή ανακαίνισης σπιτιού (7,4%), τρόφιμα 

6,5%, λοιπές υπηρεσίες (6,3%), υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτου (3,8%), υπηρεσίες 

οικιακής καθαριότητας (3,5%) και σε λιγότερο του 1% κηπουρικές υπηρεσίες, 

διδασκαλία κατ' οίκον, υπηρεσίες σιδερώματος ρούχων, υπηρεσίες μετακόμισης, 

υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένου, υποστήριξη πληροφορικής, και υπηρεσίες 

φύλαξης παιδιών. Σταδιακά αυξάνονται και οι υπηρεσίες ενοικίασης τύπου Airbnb 

(European Commission, 2014). Στις άτυπες πληρωμές δεν πρέπει να ξεχνά κανείς και 

τον τομέα της υγείας, τα γνωστά φακελάκια (Liaropoulos et al, 2008). 
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2.6. Δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια σε φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή 

 

Πάντοτε η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή απασχολούσαν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), καθώς τα μειωμένα έσοδα (από την απόκρυψη εισοδημάτων και 

παραγόμενου έργου) των κατοίκων κρατών μελών επιδρούν στο Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν της κάθε χώρας και κατ’ επέκταση επιδρούν και στα έσοδα που μπαίνουν στο 

Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο, αλλά παραποιούν τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν που 

πραγματικά βρίσκεται σε μακροοικονομικό επίπεδο η οικονομία της.  Όμως, η 

αρμοδιότητα επιβολής φόρων ανήκει στα κυρίαρχα κράτη και η ΕΕ έχει μόνο 

περιορισμένες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα. Η ανάπτυξη των φορολογικών 

διατάξεων της ΕΕ αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ενώ η 

εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας αντιμετωπίστηκε σε προγενέστερο στάδιο και 

σε βάθος από εκείνη της άμεσης φορολογίας. Παράλληλα με αυτές τις προσπάθειες, η 

ΕΕ εντείνει τη δράση της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, οι οποίες συνιστούν απειλή για τον θεμιτό ανταγωνισμό και 

προκαλούν σημαντική έλλειψη φορολογικών εσόδων (European Parliament, 2017). 

 

Από το 2008 και έπειτα, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, 

άρχισαν να λαμβάνονται πιο αυστηρά μέτρα για τον εντοπισμό κρυμμένων 

εισοδημάτων (van Thiel, 2012). Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα φορολογικά μέτρα 

πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Ενώ η φορολογική πολιτική 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητείται η γνώμη του σχετικά με αυτό 

το θέμα, εκτός από τα θέματα του προϋπολογισμού, για τα οποία, ως αρμόδια αρχή 

του προϋπολογισμού, μοιράζεται τις εξουσίες λήψης αποφάσεων με το Συμβούλιο. Η 

αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού 

αποτελεί βασική πρόκληση. Τα πρώτα μέτρα αποφασίσθηκαν εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όταν η συνάντηση των είκοσι πλουσιότερων κρατών στο Πίτσμπουργκ το 

2009 αποφασίσθηκε να μπορεί να αρθεί το απόρρητο των τραπεζικών λογαριασμών 

που μέχρι τότε ήταν σχεδόν άβατο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε η ορθή 

διακυβέρνηση στο πεδίο της φορολογίας και γενικότερα θεσπίστηκαν μέτρα 

ανταλλαγής πληροφοριών οικονομικής φύσεως μεταξύ των μελών αλλά και τρίτων 

χωρών, όπως η Ελβετία, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και το Λιχτενστάιν (European 

Commission, 2009).  
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Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με τις δύο ειδικές 

επιτροπές του σχετικά με τη φορολογία και την επιτροπή έρευνας για τα έγγραφα του 

Παναμά, διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση νέας φορολογικής 

πολιτικής και στην ανάληψη νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής, του 

επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (European Parliament, 2017). Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

να μπορούν να βρεθούν οι δρόμοι προς τους λεγόμενους φορολογικούς παράδεισους 

με την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων συνεργασιών που θα ξεσκεπάσουν τις 

απάτες (van Thiel, 2012). 

 

2.7. Μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

 

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις νομοθετούν συνεχώς μέτρα ενάντια τη 

φοροδιαφυγή, την αδήλωτη εργασία, το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνού και 

άλλων μορφών μείωσης των φορολογικών εσόδων του κράτους. Χαρακτηριστικές 

είναι οι ποινικές κυρώσεις για εγκλήματα φοροδιαφυγής όπως αναφέρονται στα 

άρθρα 66 - 70 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 8 του ν. 

4337/2015. Βέβαια η Ελλάδα δεν στερείται νόμων, αντίθετα, η πολυνομία δημιουργεί 

παράθυρα για καταστρατήγηση των νόμων και η πολυπλοκότητα αποτελεί αφορμή 

για τη φοροαποφυγή. Παρόλα αυτά υπάρχουν μέτρα που βοηθούν στην 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα έχουν ενταθεί 

οι έλεγχοι την τουριστική περίοδο όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3. Έλεγχοι κατά την τουριστική περίοδο 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, 2016 
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Το έτος 2015 οι έλεγχοι κατά την τουριστικοί περίοδο ήταν πενταπλάσιοι το 

έτος 2015 σε σχέση με το έτος 2013 και από περισσότερες ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός ελέγχων από τις εφορίες και τα 

βεβαιωθέντα ποσά προστίμων για επιλεγμένους μήνες του έτους 2016.  

 

Πίνακας 4. Πλήθος διενεργηθέντων ελέγχων από τις Εφορίες ανά είδος ελέγχου 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, 2016 

 

Ένα ακόμη σύστημα που βοηθά να μειωθεί η αδήλωτη εργασία είναι το 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 

2013.  

 

Γράφημα 6. Ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης πρώτου 9μηνου 2001 – 2017 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης, 2017 
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Με αυτό το καταγράφονται ηλεκτρονικά οι ροές μισθωτής απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αποτυπώνοντας, σε πραγματικό χρόνο και σε όλη την 

Ελλάδα στοιχεία που μέχρι τότε παρουσιάζονταν χειρόγραφα δίνοντας το περιθώριο 

για παρατυπίες. Ενώ λοιπόν η χώρα αποδεδειγμένα παρουσιάζει ύφεση οι προσλήψεις 

το Σεπτέμβριο του 2017 είχαν καταγράψει αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση 

μηνός Σεπτεμβρίου, από το 2001 μέχρι το έτος 2007 και το υψηλότερο ισοζύγιο ροών 

μισθωτής απασχόλησης για το πρώτο εννεάμηνο του κάθε έτους (Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2017). 

 

Τέλος, το taxisnet, παρά τις αστοχίες του, έχει βοηθήσει κατά πολύ να μειωθεί 

η γραφειοκρατία, να αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρχει άμεση πληροφόρηση για να 

μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κερδίσουν τη μάχη με τη φοροδιαφυγή, αν και 

συχνά έχει διατυπωθεί κριτική για τον τρόπο που λειτουργεί (Κόλλιας, 2014). 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία έρευνας 

3.1. Γενικά 

Η ερευνητική μεθοδολογία για τη ανίχνευση ενός φαινομένου, κατέχει 

πρωτεύοντα ρόλο στο κατά πόσο τα αποτελέσματα θα είναι φερέγγυα, απαλλαγμένα 

από σφάλματα και ικανά να ανακοινωθούν στο πλαίσιο μιας δημοσιευμένης 

εργασίας. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή 

την αποτυχία της έρευνας, των αποτελεσμάτων, των συμπερασμάτων και των 

προτάσεων. Αρχικά μια έρευνα πρέπει να στηρίζεται σε σαφώς ορισμένο θεωρητικό 

υπόβαθρο, να έχει ξεκάθαρους σκοπούς και ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια 

πρέπει να επιλεχθεί η καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση. Σε θέματα που η 

θεωρία δεν έχει εδραιωθεί μια ποιοτική έρευνα στην οποία λαμβάνονται συνεντεύξεις 

με ανοικτού τύπου ερωτήσεις είναι η πλέον κατάλληλη. Σε άλλες περιπτώσεις, στις 

οποίες ένα θέμα έχει διερευνηθεί σε μία χώρα ή μια ομάδα πληθυσμού με ποσοτική 

έρευνα, δηλαδή κυρίως με ερωτηματολόγια που έχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου, και 

η θεωρία έχει λίγο ως πολύ διατυπωθεί, τότε η αξιοποίηση ενός αξιόπιστου 

εργαλείου, όπως ένα ερωτηματολόγιο ευρείας αποδοχής αποτελεί μια καλή λύση. Η 

χρήση του ερωτηματολογίου σε ένα άλλο περιβάλλον και έναν άλλο πληθυσμό θα 

βοηθήσει να εδραιωθεί η θεωρία ή να φανούν νέα ενδιαφέροντα ευρήματα.   

3.2. Σκοπός της έρευνας 

 

Τα άτομα συνειδητά φοροδιαφεύγουν, αφενός γιατί βρίσκουν κενά στους 

νόμους, αφετέρου διότι ο φόβος να τους πιάσουν δεν αντισταθμίζεται με τα απτά 

οφέλη της βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης. Εφόσον όμως η 

φοροδιαφυγή είναι μια παράνομη δραστηριότητα, ενώ η πληρωμή των φόρων 

υποχρεωτική, κάτι μέσα την προσωπικότητα του ανθρώπου και στους κοινωνικούς 

του κανόνες είναι πιο χαλαρό από τα πρέπει της κοινωνίας και του κράτους. Αυτό 

λοιπόν είναι η φορολογική ηθική που έχει κάθε άτομο. Δεν είναι όμως όλοι όσοι 

γνωρίζουμε γύρω μας στυγνοί εγκληματίες, όσοι φοροδιαφεύγουν. Προφανώς στην 

ηθική τους βλέπουν και την άλλη πλευρά, δηλαδή το κράτος να απομυζά το 

υστέρημά τους, να κατασπαταλά τα δημόσια έσοδα και έτσι συνειδητά ή 

υποσυνείδητα να δικαιολογούν τους εαυτούς τους που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό 

φοροδιαφεύγουν.  
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαλευκανθεί το θέμα της 

φορολογικής ηθικής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα πρόκειται να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν  οι στάσεις δείγματος Ελληνικού πληθυσμού σχετικά με το σε ποιες 

καταστάσεις και αν θεωρούν ηθική τη φοροδιαφυγή.  

 

3.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιδιώκονται να απαντηθούν μέσα από την 

παρούσα ερευνητική εργασία είναι τα εξής: 

• Σε ποιες καταστάσεις είναι αποδεκτή / ηθική η φοροδιαφυγή; 

• Ποιες ομάδες πληθυσμού θεωρούν τη φοροδιαφυγή πιο αποδεκτή; 

• Υπάρχουν δημογραφικά χαρακτηριστικά που οδηγούν στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή 

• Πώς συγκρίνεται η φορολογική ηθική των Ελλήνων με άλλους πληθυσμούς 

που έχουν απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τη φορολογική ηθική; 

 

3.4. Υλικό και μέθοδος   

  

Καθώς ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει την αντίληψη των 

φορολογουμένων σχετικά με τη φοροδιαφυγή, επιλέγεται για την παρούσα εργασία 

μια έρευνα ποσοτικής προσέγγισης που θα εξετασθεί με ένα περιγραφικό ερευνητικό 

σχέδιο μελέτης. Αυτή η ερευνητική στρατηγική θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω της 

ικανότητάς της να βλέπει συνολικά και λεπτομερώς τα μεγάλα ερωτήματα που 

τέθηκαν στη έρευνα. Σύμφωνα με τον Denscombe (2014), αυτός ο ερευνητικός 

σχεδιασμός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος συλλογής πληροφοριών από ένα 

μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων και ικανός να αξιοποιήσει στατιστικές τεχνικές που 

προσδιορίζουν τη στατιστική σημασία. Για τη διανομή του ερωτηματολογίου  

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Google Forms. Η συγκέντρωση των απαντήσεων έγινε 

αυτόματα στο λογιστικό πακέτο Excel. Τα στοιχεία μεταφέρθηκαν στο  πρόγραμμα 

στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων ΙΒΜ SPSS Statistics 19.0 και οι περιφραστικές  

απαντήσεις μετατράπηκαν σε αριθμητικές και στη συνέχεια έγινε ανάλυση των 

αποτελεσμάτων με το ίδιο πρόγραμμα.  
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Οι συμμετέχοντες προσελκύστηκαν με ηλεκτρονικά μέσα όπως τα κοινωνικά 

δίκτυα και η ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα οποία υπήρξε παράκληση να 

κοινοποιηθεί η υπερσύνδεση με το ερωτηματολόγιο περαιτέρω.  Η φόρμα έμεινε 

ανοιχτή για να δέχεται απαντήσεις για ένα μήνα.  

 

 

Εικόνα 3. Εισαγωγή και πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 

Πηγή: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUuPl8XdW7WcYCUjYH2Hk0PMszw

UsF2dNqq8phu5iDECs4Uw/viewform 

 

Πριν από το ερωτηματολόγιο υπήρχε ένα εισαγωγικό κείμενο στο οποίο 

περιγράφηκε ο σκοπός της έρευνας, το όνομα του ερευνητική και του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος, ενώ διατυπώθηκε ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, υπάρχει 

εγγύηση της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας, και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUuPl8XdW7WcYCUjYH2Hk0PMszwUsF2dNqq8phu5iDECs4Uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUuPl8XdW7WcYCUjYH2Hk0PMszwUsF2dNqq8phu5iDECs4Uw/viewform
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Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο  που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία έχει δημιουργηθεί από τον καθηγητή McGee, ο οποίος με 

συνεργάτες του το έχει αξιοποιήσει σε πλήθος μελετών σε όλο τον κόσμο (π.χ. 

McGee & Rossi, 2006, McGee et al, 2008). Το ερωτηματολόγιο έχει ακόμη 

χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές μέχρι και τις μέρες μας (πχ. Tarekegn, 2015). 

Αντίγραφο που ερωτηματολογίου και της εισαγωγικής επιστολής βρίσκεται στο 

παράρτημα. 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 18 δηλώσεις στις οποίες ο 

συμμετέχοντας πρέπει να εκφράσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του σε μια 

επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου κάθε βαθμός αντιστοιχεί: 1- συμφωνώ 

απόλυτα, 2 – συμφωνώ, 3 – σχεδόν συμφωνώ, 4 - μου είναι αδιάφορο,  5 – σχεδόν 

διαφωνώ, 6 - διαφωνώ, 7 – διαφωνώ απόλυτα. 

 

Η μετάφραση του  ερωτηματολογίου στην Ελληνική γλώσσα έγινε από άτομο 

που γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και ακολούθησε συζήτηση με φιλόλογο, 

ώστε να γίνουν διορθώσεις σε θέματα που υπήρξαν μικρές παρατηρήσεις. Στη 

συνέχεια το ερωτηματολόγιο εκτυπώθηκε και δόθηκε σε πέντε άτομα από 

διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και ζητήθηκε ανατροφοδότηση εάν ήταν 

κατανοητό.  

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου  μπήκαν οι ερωτήσεις για να συλλεχθούν 

στοιχεία σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, επαγγελματική 

κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση και οικονομική 

κατάσταση. Θεωρήσαμε ότι η τοποθέτηση των δημογραφικών πληροφοριών στο 

τέλος δίνει έμφαση στο πρώτο μέρος και μειώνει τις εγκαταλείψεις, το οποίο έχει 

υποστηριχθεί από κάποιους ερευνητές, αν και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ποια θέση 

είναι η πλέον ενδεδειγμένη (στην αρχή ή στο τέλος) (Green et al, 2000).  

 

Συνολικά οι ερωτήσεις ήταν 24. Η πλατφόρμα έμεινε ανοιχτή για ένα μήνα 

(28/9/2017 έως 26/10/2017) χρονικό διάστημα στο οποίο συμπληρώθηκαν 307 

ερωτηματολόγια.  

 



40 
 

Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα 

4.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

 

Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 307 άτομα σε χρονικό διάστημα ενός 

μήνα. Από αυτά τα ερωτηματολόγιο αφαιρέθηκαν δύο, διότι είχαν συμπληρώσει μόνο 

ελάχιστες ερωτήσεις. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 41,99 ετών 

(ΤΑ:10,97, min:17, max:75) Για τα υπόλοιπα περιγράφονται αρχικά τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 61,3% άνδρες 

(n:187) και 37,7% γυναίκες (n:187) (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5. Δημογραφικά χαρακτηριστικά - Φύλο 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα Άνδρας 187 61,3 61,9 61,9 

Γυναίκα 115 37,7 38,1 100,0 

Σύνολο 302 99,0 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 3 1,0     

Σύνολο 305 100,0     

 

Αναφορικά με την επαγγελματική κατάσταση, η πλειοψηφία ήταν 

επιχειρηματίες (34,4%, n:105), και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (23,9%, n:73), 

οι δημόσιοι υπάλληλοι (23,3%, n:71), όσοι δήλωσαν άλλο επάγγελμα (7,2%, n:22), 

ενώ πολύ κοντά είναι οι συνταξιούχοι (5,6%, n:17)με τους ανέργους (5,2%, n:16) 

(Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Δημογραφικά χαρακτηριστικά – Επαγγελματική κατάσταση 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα Ιδιωτικός 

υπάλληλος 
73 23,9 24,0 24,0 

Δημόσιος 

υπάλληλος 
71 23,3 23,4 47,4 

Επιχειρηματίας 105 34,4 34,5 81,9 

Συνταξιούχος 17 5,6 5,6 87,5 

Άνεργος 16 5,2 5,3 92,8 

Άλλο 22 7,2 7,2 100,0 

Σύνολο 304 99,7 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 1 ,3     

Σύνολο 305 100,0     
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Σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι μισοί σχεδόν από τους 

συμμετέχοντες είχαν βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (49,5%, n:151), ένα 

μεγάλο ποσοστό είχαν λάβει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών (31,8%, 

n:97), 40 άτομα είχαν απολυτήριο λυκείου  (13,1%) και 11 άτομα είχαν ολοκληρώσει 

μόνο το γυμνάσιο (3,6%). (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Δημογραφικά χαρακτηριστικά – Εκπαιδευτικό επίπεδο 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα Ως γυμνάσιο 11 3,6 3,7 3,7 

Λύκειο 40 13,1 13,4 17,1 

Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ 151 49,5 50,5 67,6 

Μεταπτυχιακό - 

Διδακτορικό 97 31,8 32,4 100,0 

Σύνολο 299 98,0 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 6 2,0     

Σύνολο 305 100,0     

 

Όσον αφορά με την οικονομική κατάσταση, η πλειοψηφία δηλώνει ότι 

βρίσκονται σε μεσαία οικονομική κατάσταση με ατομικό ετήσιο εισόδημα μεταξύ 

10.000 και 30.0000 Ευρώ ετησίως (57,7%, n:176), ακολουθούν αυτοί που έχουν 

χαμηλό οικονομικό εισόδημα ετησίως μέχρι 10.000 Ευρώ ετησίως (29,2%, n:89), ενώ 

περίπου ένα 10% (n:32) δήλωσαν ότι έχουν υψηλή οικονομική κατάσταση με ετήσιο 

εισόδημα μεγαλύτερο των 30.000 Ευρώ ετησίως (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8. Δημογραφικά χαρακτηριστικά – Οικονομική κατάσταση 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα Χαμηλή οικονομική 

κατάσταση 89 29,2 30,0 30,0 

Μεσαία οικονομική 

κατάσταση 176 57,7 59,3 89,2 

Υψηλή οικονομική 

κατάσταση 32 10,5 10,8 100,0 

Σύνολο 297 97,4 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 8 2,6     

Σύνολο 305 100,0     
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Τέλος, αναφορικά με το οικογενειακό επίπεδο, το 59,3% ήταν παντρεμένοι 

(n:181) και 36,7% ήταν ανύπαντροι (n:112). (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 9. Δημογραφικά χαρακτηριστικά – Οικογενειακή κατάσταση 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα Ελεύθερος/η 112 36,7 38,2 38,2 

Παντρεμένος/η 181 59,3 61,8 100,0 

Σύνολο 293 96,1 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 12 3,9     

Σύνολο 305 100,0     

 

4.2. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής  

 

Τα αποτελέσματα των 18 ερωτήσεων για το κατά πόσο η φοροδιαφυγή είναι 

ηθική πράξη απαντήθηκαν από το σύνολο του δείγματος ως εξής: Στην ερώτηση εάν 

θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν οι φορολογικοί 

συντελεστές είναι υπερβολικά υψηλοί, οι μισοί τείνουν να συμφωνούν (49,8% 

συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, σχεδόν συμφωνώ) και οι μισοί να διαφωνούν (48,2% 

διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, σχεδόν διαφωνώ), ενώ ένα 1,3% τους είναι αδιάφορο 

(Γράφημα 7). 

 

 

Γράφημα 7. Απάντηση σχετικά με το ύψος των φορολογικών συντελεστών 
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Στην ερώτηση που διερευνά το κατά πόσο ισχύει η άποψη ότι οι 

συμμετέχοντες πιστεύουν πως το κράτος δεν δικαιούται να παίρνει φόρους 

διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα το 76,7% του δείγματος (Γράφημα 8). 

 

Γράφημα 8. Απάντηση σχετικά με το δικαίωμα του κράτους να εισπράττει φόρους 

 

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται γενικά με το κατά πόσο πιστεύουν οι 

ερωτώμενοι ότι το φορολογικό σύστημα είναι άδικο, συνεπώς δικαιολογείται η 

φοροδιαφυγή, φαίνεται με να υπάρχουν διάφορες απόψεις καθώς μεν το 26% 

απάντησε ότι διαφωνεί, όμως τα αποτελέσματα είναι κατά τα άλλα ισομερώς 

κατανεμημένα σε κάθε δυνατή απάντηση συμφωνίας ή διαφωνίας (Γράφημα 9) 

 

Γράφημα 9. Απάντηση σχετικά με την αδικία του φορολογικού συστήματος 
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Ομοίως με την προηγούμενη ερώτηση υπάρχει προβληματισμός κατά πόσο 

πρέπει κανείς να πληρώνει φόρους εάν τα χρήματα που συλλέγονται χαραμίζονται. 

Το 50,5% κλίνουν προς τη συμφωνία και 45,2 κλίνουν προς τη διαφωνία, ενώ 3,6 

δηλώνουν αδιαφορία (Γράφημα 10). 

 

Γράφημα 10. Απάντηση σχετικά με την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος 

 

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η ερώτηση 5 η οποία εξετάζει τη 

φορολογική ηθική ακόμη και σε περίπτωση που τα χρήματα θα ξοδεύονταν με σωστό 

τρόπο. Εδώ το 84,9% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα (Γράφημα 11). 

 

 

Γράφημα 11. Απάντηση για τη φορολογική ηθική αν γίνεται ορθή αξιοποίηση των 

φόρων 
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Ακόμη όμως και αν οι ερωτώμενοι διαφωνούν με τον τρόπο που 

καταναλώνονται τα δημόσια έσοδα (χωρίς όμως να καταναλώνονται σε ανήθικες 

δράσεις), οι φορολογούμενοι φαίνεται να έχουν ισχυρή φορολογική ηθική, διότι 

68,2% αναφέρουν ότι διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα ότι θα φοροδιαφύγουν σε 

αυτήν την περίπτωση (Γράφημα 12). 

 

Γράφημα 12. Απάντηση για τη φορολογική ηθική σε περίπτωση διαφωνίας 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγαλύτερη ακόμη διαφωνία για το να θεωρηθεί 

ηθική ο φοροδιαφυγή (81,6% διαφωνώ ή διαφωνώ απόλυτα) υπάρχει για την 

περίπτωση που υπάρχει σύνεση στον τρόπο που αξιοποιούνται τα χρήματα των 

πολιτών (Γράφημα 13). 

 

Γράφημα 13. Απάντηση για τη φορολογική ηθική σε συμφωνία για τις δαπάνες 



46 
 

Ακόμη και εάν οι φόροι χρησιμοποιούνται σε πράγματα που δεν ωφελούν 

τους ερωτώμενους προσωπικά, το 80,3% διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα ότι η 

φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη (Γράφημα 14). 

 

Γράφημα 14. Απάντηση για τη φορολογική ηθική αν οι φόροι δεν ξοδεύονται προς 

όφελος του ερωτώμενου 

 

Ελάχιστοι (5,2%) πιστεύουν ότι είναι ηθικό να φοροδιαφεύγει κανείς εάν τα 

χρήματα πηγαίνουν σε πράγματα που ωφελούν τους ενδιαφερόμενους, ενώ η ευρεία 

πλειοψηφία διαφωνεί (Γράφημα 15). 

 

Γράφημα 15. Απάντηση για τη φορολογική ηθική αν οι φόροι ξοδεύονται προς 

όφελος του ερωτώμενου 
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Στην ερώτηση εάν η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη όταν όλοι 

φοροδιαφεύγουν και πάλι οι συμμετέχοντες δεν πείσθηκαν ότι αυτό ισχύει με ένα 

72,1% να διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα (Γράφημα 16).  

 

Γράφημα 16. Απάντηση για τη φορολογική ηθική εάν όλοι φοροδιαφεύγουν 

 

Εντελώς διαφορετική εικόνα υπάρχει στην επόμενη ερώτηση. Περισσότεροι 

από τους μισούς συμμετέχοντες κλείνουν να συμφωνούν (55,7%), πως εάν τα 

χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν στις τσέπες διεφθαρμένων πολιτικών, τότε είναι 

ηθική πράξη να φοροδιαφύγει κανείς (Γράφημα 17). 

 

Γράφημα 17. Απάντηση για τη φορολογική ηθική ένα τα χρήματα χρησιμοποιούνται 

από διεφθαρμένους πολιτικούς 
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Απόλυτη σχεδόν διαφωνία υπάρχει στο ερώτημα αν η φοροδιαφυγή είναι 

ηθική εάν οι πιθανότητες να σε πιάσουν είναι χαμηλές (91,1% διαφωνώ απόλυτα, 

διαφωνώ, σχεδόν διαφωνώ) (Γράφημα 18). 

 

Γράφημα 18. Απάντηση για τη φορολογική ηθική σε σχέση με την πιθανότητα να 

εντοπιστεί η ενέργεια 

 

Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του δείγματος σχετικά με βαθμό 

συμφωνίας τους στο ενδεχόμενο οι φόροι να χρηματοδοτούν ένα άδικο πόλεμο. Εδώ 

το 42,3% συμφωνούν (σε όλες στις διαβαθμίσεις συμφωνίας) και το 52,8% διαφωνεί 

αντίστοιχα με το δίλημμα (Γράφημα 19). 

 

Γράφημα 19. Απάντηση για τη φορολογική ηθική και τη χρηματοδότηση πολέμου 
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Η επόμενη ερώτηση προβληματίζει σχετικά με το εάν η φοροδιαφυγή είναι 

ηθική εάν δεν αντέχω να πληρώσω. Εδώ υπήρξε διάχυση των απόψεων, αφού 21% 

απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα, 13,1 ότι συμφωνούν, 20,3 ότι σχεδόν 

συμφωνούν (σύνολο 54,4%) , 11,5% απάντησαν ότι διαφωνούν απόλυτα, 18,4 ότι 

διαφωνούν, 12,5 ότι σχεδόν διαφωνούν (σύνολο 42,3%) και 2,6 ότι τους είναι 

αδιάφορο (Γράφημα 20). 

 

Γράφημα 20. Απάντηση για τη φορολογική ηθική αν δεν μπορεί ο ερωτώμενος να 

πληρώσει 

Μεγάλη διαφωνία 91,1% με την άποψη ότι φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη 

ακόμη και εάν σημαίνει ότι εάν πληρώσω λιγότερο, άλλοι θα πληρώσουν 

περισσότερο (Γράφημα 21). 

 

Γράφημα 21. Απάντηση για τη φορολογική ηθική που μεταθέτει τη δαπάνη σε 

άλλους 
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Από αυτούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο οι 73,4% διαφωνούν ή 

διαφωνούν απόλυτα ότι είναι η φοροδιαφυγή ηθική εάν δεν είναι ο φορολογούμενος 

πολίτης της χώρας που φορολογείται (Γράφημα 22). 

 

Γράφημα 22. Απάντηση για τη φορολογική ηθική σε σχέση με την ιθαγένεια 

 

Λιγότεροι αλλά και πάλι αποτελούν πλειοψηφία οι συμμετέχοντες που 

διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα (63,3%) ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν 

το κράτος φέρεται με προκατάληψη στο φορολογούμενο λόγω της θρησκείας του 

(Γράφημα 23). 

 

Γράφημα 23. Απάντηση για τη φορολογική ηθική σε σχέση με τη θρησκευτική 

ελευθερία 
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Τέλος, 35% διαφωνούν απόλυτα, 23,4% διαφωνούν, 8,5% σχεδόν διαφωνούν, 

8,2 τους είναι αδιάφορο, 8,5 σχεδόν συμφωνούν, 8,9% συμφωνούν και 7,2 

συμφωνούν απόλυτα ότι Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν το κράτος φυλακίζει 

ανθρώπους για τις πολιτικές / θρησκευτικές τους πεποιθήσεις (Γράφημα 24). 

 

 

Γράφημα 24. Απάντηση για τη φορολογική ηθική σε σχέση με τη φυλάκιση λόγω 

πεποιθήσεων 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι Έλληνες γενικά δηλώνουν ότι η 

φοροδιαφυγή είναι ανήθικη πράξη, ενώ υπάρχει προβληματισμός κυρίως σε τρεις 

δηλώσεις, όταν τα χρήματα των φορολογούμενων πηγαίνουν σε διευκολύνσεις των 

πολιτικών φίλων, όταν χρηματοδοτούν έναν άδικο πόλεμο, και όταν οι ίδιοι δεν 

αντέχουν να πληρώσουν.  
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4.3. Στατιστικές συσχετίσεις 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στατιστικές συσχετίσεις των εξαρτημένων με 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως στατιστικά σημαντική θεωρείται η τιμή p<0,05 και 

ως πολύ στατιστική η τιμή p<0,001. Δεν βρέθηκε καμία ερώτηση να έχει στατιστικά 

σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση. Επίσης, αν και για η ηλικία δίνει 

κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις η ανάλυση σε ηλικιακές ομάδες δεν 

έδειξε κάτι συγκεκριμένο. Για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές ακολουθεί 

περαιτέρω ανάλυση. Σημειώνεται ότι ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

είναι υψηλός r=0,917. 

Πίνακας 10. Πίνακας στατιστικών συσχετίσεων με ανεξάρτητες μεταβλητές 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 
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1. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, εάν οι φορολογικοί 

συντελεστές είναι υπερβολικά υψηλοί  
4,06 ** 

 
* * * 

 

2. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν οι 

φορολογικοί συντελεστές δεν είναι πολύ υψηλοί, γιατί 

το κράτος δεν δικαιούται να παίρνει όσα παίρνει από 

εμένα 

5,78 
 

* 
 

  
 

3. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη γιατί το φορολογικό 

σύστημα είναι άδικο 
4,17 ** 

  
  

 

4. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται χαραμίζονται 
3,87 

 
** 

 
  

 

5. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν ένα 

μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται 

ξοδεύονται με σωστό τρόπο 

6,14 
 

* 
 

  
 

6. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν σε 

πράγματα για τα οποία διαφωνώ 

5,64 
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7. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν ένα 

μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται 

πηγαίνουν σε πράγματα για τα οποία συμφωνώ 

6,00 
   

  
 

8. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν σε 

πράγματα που δεν με ωφελούν προσωπικά 

5,95 
   

  
 

9. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν ένα 

μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται 

πηγαίνουν σε πράγματα που με ωφελούν προσωπικά 

6,03 
   

  
 

10. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική όταν όλοι φοροδιαφεύγουν  5,61 
  

* **  
 

11. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν στις 

τσέπες διεφθαρμένων πολιτικών, στις οικογένειες και 

τους φίλους τους 

3,70 
   

**  
 

12. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν οι πιθανότητες 

να σε πιάσουν είναι χαμηλές  
6,08 

 
** 

 
* * 

 

13. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν μέρος των 

χρημάτων πηγαίνει σε έναν άδικο πόλεμο  
4,30 

   
  

 

14. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν δεν αντέχω να 

πληρώσω 
3,74 * 

  
*  

 

15. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν 

σημαίνει ότι εάν πληρώσω λιγότερο, άλλοι θα 

πληρώσουν περισσότερο 

5,94 
 

** 
 

  
 

16. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν δεν είμαι 

πολίτης της χώρας που φορολογούμαι 
5,65 

   
**  

 

17. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν το κράτος 

φέρεται με προκατάληψη σε μένα λόγω της θρησκείας 

μου 

5,27 
 

* 
 

  
 

18. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν το κράτος 

φυλακίζει ανθρώπους για τις πολιτικές / θρησκευτικές 

τους πεποιθήσεις 

 

5,01 * * 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι άνδρες έχουν στατιστικά 

σημαντικά χαμηλότερη φορολογική ηθική εάν οι συντελεστές φορολογίας είναι 

υπερβολικά υψηλοί σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης υπάρχει μια στατιστικά πολύ 

σημαντική σχέση αναφορικά με τη θεώρηση ότι μπορεί κανείς να έχει ελαστικότερη 

φορολογική ηθική επειδή το φορολογικό σύστημα είναι άδικο, με τους άνδρες να 

συμφωνούν περισσότερο και τις γυναίκες να διαφωνούν. Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση που οι άνδρες δεν αντέχουν να πληρώσουν, αλλά και αν το κράτος 

φυλακίζει τους ανθρώπους για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Δε γενικές γραμμές, σε 

όλους τους μέσους όρους παρατηρείται οι γυναίκες να απαντούν ότι δεν 

διαπραγματεύονται τόσο τη φορολογική τους ηθική σε οποιαδήποτε κατάσταση 

παρουσιάζεται. 

 

Αναφορικά με το επάγγελμα, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την 

δήλωση ότι η φοροδιαφυγή είναι φορολογικά ηθική πράξη ακόμη και εάν οι 

φορολογικοί συντελεστές δεν είναι πολύ υψηλοί, γιατί το κράτος δεν δικαιούται να 

παίρνει όσα παίρνει από εμένα, πιο αυστηρά απάντησαν οι άνεργοι (από τους οποίους 

βέβαια δεν λαμβάνονται ιδιαίτεροι φόροι), στη συνέχεια οι μισθωτοί και τελευταίοι 

ήταν οι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι. Οι επιχειρηματίες και οι συνταξιούχοι 

πιστεύουν επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική αν τα 

χρήματα χαραμίζονται. Πολύ πιο αρνητικοί ήταν όλοι για την περίπτωση που τα 

χρήματα ξοδεύονταν με σωστό τρόπο, ίσως λιγότερο όμως να ήταν και πάλι οι 

επιχειρηματίες. Οι συνταξιούχοι και οι επιχειρηματίες επίσης θεωρούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν η πιθανότητα να τους πιάσουν είναι 

χαμηλές. Οι άνεργοι, οι επιχειρηματίες και οι συνταξιούχοι πιστεύουν ακόμη σε 

μεγαλύτερο βαθμό ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ακόμη και εάν σημαίνει 

ότι εάν πληρώσουν λιγότερο, άλλοι θα πληρώσουν περισσότερο. Οι ίδιες 

επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν πιο πιθανό να φοροδιαφύγουν εάν το κράτος δεν 

σεβόταν την θρησκεία, ή φυλάκιζε άτομα λόγω πολιτικών / θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Σε γενικές γραμμές, οι άνεργοι, οι επιχειρηματίες και οι συνταξιούχοι 

δηλώνουν πιο χαλαρή φορολογική ηθική από τους ιδιωτικούς και δημόσιους 

υπαλλήλους, οι οποίοι μάλλον ούτως ή αλλιώς δεν μπορούν εύκολα να 

φοροδιαφύγουν.  
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Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης, τα άτομα με το χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο συμφωνούν σχεδόν εξ ολοκλήρου ότι η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, εάν 

οι φορολογικοί συντελεστές είναι υπερβολικά υψηλοί. Στατιστικά πολύ σημαντική 

σχέση υπάρχει ακόμη στα ερωτήματα που καταλήγουν στο όταν όλοι 

φοροδιαφεύγουν, εάν δεν είμαι πολίτης αυτής της χώρας και εάν ένα μεγάλο μέρος 

από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν στις τσέπες διεφθαρμένων πολιτικών, 

στις οικογένειες και τους φίλους τους, στο οποίο επίσης σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας συμφώνησαν. Στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τα άτομα που έχουν φτάσει έως και στο γυμνάσιο να είναι 

τα άτομα που συμφωνούν περισσότερο υπάρχει στις ερωτήσεις αν η φοροδιαφυγή 

είναι ηθική πράξη, εάν οι πιθανότητες να με πιάσουν είναι χαμηλές και αν δεν αντέχω 

να πληρώσω. 

 

Μια τελευταία ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται είναι η οικογενειακή 

κατάσταση και συγκεκριμένα εάν το άτομο είναι παντρεμένο ή ελεύθερο. Σε γενικές 

γραμμές οι ελεύθεροι φαίνεται να έχουν πιο αυστηρή φορολογική ηθική σε σχέση με 

τους παντρεμένους. Στατιστικά σημαντικές σχέσεις βρέθηκαν στις ερωτήσεις «Η 

φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, εάν οι φορολογικοί συντελεστές είναι υπερβολικά 

υψηλοί», και β. «Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν οι πιθανότητες να σε πιάσουν 

είναι χαμηλές». 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

5.1. Σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες 

 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγιο που δημιουργός του ήταν 

ο Robert McGee. Με συνεργάτες από διάφορες ο χώρες ο McGee διερεύνησε το θέμα 

της φορολογικής ηθικής σε φοιτητές κυρίως από διάφορες χώρες. Στον πίνακα 11 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 8 διαφορετικές χώρες στις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες έρευνες  

Πίνακας 11. Σύγκριση απαντήσεων Ελλήνων διαφόρων ηλικιών και πολιτών από 8 

χώρες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Ελλάδα 

n=305 

Ρουμανία1 

n=134 

Αργεντινή2 

n=218 

Χονγκ 

Κονγκ3  

n=219 

Γκουα-

τεμάλα4 

n=114 

Γερμανία5 

n=71 

Σλοβακία6 

n=184 

Βοσνία7 

n=132 

Ινδία8 

n=468 

1. Η φοροδιαφυγή είναι 

ηθική πράξη, εάν οι 

φορολογικοί συντελεστές 

είναι υπερβολικά υψηλοί 4,06 4,17 4,80 5,30 5,20 6,38 5,34 5,06 4,69 

2.ακόμη και εάν οι 

φορολογικοί συντελεστές 

δεν είναι πολύ υψηλοί, γιατί 

το κράτος δεν δικαιούται να 

παίρνει όσα παίρνει από 

εμένα 5,78 5,00 6,50 6,00 6,30 6,31 6,11 5,76 5,49 

3. γιατί το φορολογικό 

σύστημα είναι άδικο 4,17 3,87 4,40 4,50 4,50 6,21 4,89 3,93 3,72 

4. εάν ένα μεγάλο μέρος από 

τα χρήματα που συλλέγονται 

χαραμίζονται 3,87 4,38 4,70 4,20 4,40 6,04 4,74 4,14 3,57 

5. ακόμη και εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που 

συλλέγονται ξοδεύονται με 

σωστό τρόπο 6,14 4,80 6,60 4,40 6,30 6,00 5,91 6,09 5,93 

6. εάν ένα μεγάλο μέρος από 

τα χρήματα που συλλέγονται 

πηγαίνουν σε πράγματα για 

τα οποία διαφωνώ 5,64 4,69 5,50 4,70 4,80 4,97 5,32 5,65 4,91 

7. ακόμη και εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που 

συλλέγονται πηγαίνουν σε 

πράγματα για τα οποία 

συμφωνώ 6,00 4,72 6,10 6,40 5,80 5,72 5,89 6,11 5,85 

8. εάν ένα μεγάλο μέρος από 

τα χρήματα που συλλέγονται 

πηγαίνουν σε πράγματα που 

δεν με ωφελούν προσωπικά 5,95 4,95 6,40 6,20 6,00 5,13 5,66 5,80 5,48 
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9. ακόμη και εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που 

συλλέγονται πηγαίνουν σε 

πράγματα που με ωφελούν 

προσωπικά 6,03 4,86 6,50 6,50 6,30 5,07 4,61 6,09 5,71 

10. όταν όλοι 

φοροδιαφεύγουν 5,61 5,24 6,20 6,00 6,20 4,76 5,41 5,66 5,74 

11. εάν ένα μεγάλο μέρος 

από τα χρήματα που 

συλλέγονται πηγαίνουν στις 

τσέπες διεφθαρμένων 

πολιτικών, στις οικογένειες 

και τους φίλους τους 3,70 4,18 4,20 3,70 3,70 4,48 4,04 3,44 3,61 

12. εάν οι πιθανότητες να σε 

πιάσουν είναι χαμηλές 6,08 5,16 6,50 6,00 6,20 4,25 5,26 5,74 5,66 

13. εάν μέρος των χρημάτων 

πηγαίνει σε έναν άδικο 

πόλεμο 4,30 4,45 4,80 4,00 4,90 4,24 4,89 4,66 4,85 

14. εάν δεν αντέχω να 

πληρώσω 3,74 4,16 4,10 4,80 4,50 4,03 4,83 4,30 4,36 

15. ακόμη και εάν σημαίνει 

ότι εάν πληρώσω λιγότερο, 

άλλοι θα πληρώσουν 

περισσότερο 5,94 5,03 6,30 6,00 6,10 3,69 5,38 5,81 5,57 

16. εάν δεν είμαι πολίτης της 

χώρας που φορολογούμαι 5,65 4,50 4,10   4,00 3,65 2,80 4,89 4,27 

17. εάν το κράτος φέρεται με 

προκατάληψη σε μένα λόγω 

της θρησκείας μου 5,27 4,07 4,60   4,30 3,59 3,35 3,44 4,03 

18. εάν το κράτος φυλακίζει 

ανθρώπους για τις πολιτικές 

/ θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις 5,01 4,32 4,90   4,70 3,41 3,95 3,92 4,37 

 Μέσος όρος 5,16 4,59 5,40 5,25 5,23 4,89 4,91 5,03 4,88 

  
1 McGee, R. W., & Preobragenskaya, G. G. (2006). The ethics of tax evasion: A survey of Romanian 

business students and faculty. Accounting and Financial Systems Reform in Eastern Europe and Asia, 

299-334 
2 McGee, R. W., & Rossi, M. J. (2006). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Law and Business 

Students in Argentina. presented at the Sixth Annual International Business Research Conference, co-

sponsored by the Coggin College of Business, University of North Florida and the School of 

Management, Warsaw University, February 10-11, 2006, Jacksonville, Florida. 
3 McGee, R. W., & Ho, S. S. (2006). The ethics of tax evasion: A survey of accounting, business and 

economics students in Hong Kong. Presented at the International Academy of Business and Public 

Administration Disciplines (IABPAD), 2006 Winter Conference, Orlando, Florida, January 3-6, 2006 
4 McGee, R. W., & Lingle, C. (2006). The ethics of tax evasion: a survey of Guatemalan opinion. 

Presented at the 60th International Atlantic Economic Conference, New York, October 6-9, 2005 
5 McGee, R. W., Nickerson, I., & Fees, W. (2005). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of German 

Business Students. Academy of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 33 
6 McGee, R. W., & Tusan, R. (2008). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Slovak Opinion. 

In Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies (pp. 575-601). Springer US. 
7 McGee, R. W., Basic, M., & Tyler, M. (2006). The ethics of tax evasion: A survey of Bosnian 

opinion. Presented at the Fifteenth Annual World Business Congress of the International Management 

Development Association (IMDA), Sarajevo, Bosnia, June 18-21, 2006 
8 McGee, R. W., & Jain, R. K. (2012). The ethics of tax evasion: A study of Indian opinion. In The 

Ethics of Tax Evasion (pp. 321-336). Springer New York. 
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Διερευνήθηκε εάν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες στον ελληνικό χώρο με 

θέμα τη φορολογική ηθική και τη φοροδιαφυγή. Βρέθηκε μια πτυχιακή εργασία που 

είχε ως συμμετέχοντες κυρίως φοιτητές. Σε ερώτηση εάν η φοροδιαφυγή θεωρείται 

δικαιολογήσιμη, οι περισσότεροι που εξέφρασαν τη διαφωνία τους ήταν γυναίκες. 

Ακόμη, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι το κράτος δεν έχει διδάξει 

στους πολίτες του τη φορολογική ηθική (Ταρούσα, 2017). Σε μια άλλη πτυχιακή 

εργασία, η πλειοψηφία των 150 περίπου συμμετεχόντων δήλωσε ότι όλα τα βάρη τα 

φέρει η μεσαία τάξη, υπάρχουν πολλά παράθυρα στους νόμους, οι συντελεστές του 

φόρου εισοδήματος είναι πολύ υψηλοί, το φορολογικό σύστημα είναι περίπλοκο και 

ακατανόητο και τιμωρούνται οι ειλικρινείς φορολογούμενοι (Πασσάδης, 2013).  

 

Συγκριτικά με τις άλλες χώρες οι Έλληνες έχουν ότι αποδέχονται λιγότερο ότι 

η φοροδιαφυγή είναι ηθική, έχοντας μέσο όρο 5,16, ενώ από τις 9 χώρες ο μέσος όρος 

είναι 5,04. Η χώρα στην οποία δηλώνεται μικρότερη φορολογική ηθική είναι η 

Ρουμανία και μέσο όρο 4,59, ενώ η χώρα με την υψηλότερη φορολογική ηθική 

φαίνεται να είναι το Χονγκ Κονγκ αν και δεν δόθηκαν οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις 

που αναφέρονται στις διακρίσεις του κράτους. Στο σύνολο των 18 ερωτήσεων, η 

χώρα με την υψηλότερα δηλωμένη φορολογική ηθική είναι η Γουατεμάλα. Η 

ερώτηση που σε όλες τις χώρες απάντησαν αρκετοί συμμετέχοντες ότι θα μπορούσαν 

να φοροδιαφύγουν είναι αυτοί που αναφέρεται σε διεφθαρμένους πολιτικούς 

(ΜΟ:3,89). Αντίθετα, ο πιο υψηλός μέσος όρος (ΜΟ:5,91) σχετίζεται με το αν έχει το 

δικαίωμα το κράτος να λαμβάνει φόρους από τους πολίτες. Συνεπώς είναι γενικά 

αποδεκτό ότι το κράτος πρέπει για να λειτουργήσει να εισπράττει φόρους, όταν όμως 

τους σπαταλά σε ημέτερους, τότε αυτό δεν γίνεται αποδεκτό.  

 

Υπάρχουν ακόμη διαφορές στα σημεία στα οποία πολίτες διαφόρων χωρών 

είναι πιο ελαστικοί ή άκαμπτοι ανάλογα με την κουλτούρα τους. Για παράδειγμα, ενώ 

οι Γερμανοί διαφωνούν σχεδόν ολοκληρωτικά με το να αιτιολογήσει τη φοροδιαφυγή 

κανείς ως ηθικοί, αν οι φορολογικοί συντελεστές είναι υπερβολικά υψηλοί (ΜΟ: 

6,38) στην Ελλάδα οι απαντήσεις τείνουν προς τη φοροδιαφυγή (ΜΟ:4,06). Αντίθετα, 

οι Έλληνες δεν λαμβάνουν τόσο αρνητικό το θέμα της προκατάληψης λόγω της 

θρησκείας ή της πολιτικής κατεύθυνσης (ΜΟ>5), ενώ οι Γερμανοί σε αυτές τις 

ερωτήσεις δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους με βαθμολογία μικρή (ΜΟ<3). Ο 

χαμηλότερος μέσος όρος εντοπίζεται στη Σλοβακία (ΜΟ:2,8) στο θέμα ότι η 



59 
 

φοροδιαφυγή θεωρείται γενικά ηθική πράξη εάν ο φορολογούμενος δεν είναι πολίτης 

της χώρας που φορολογείται. 

 

Και σε άλλες έρευνες εξερευνήθηκαν αντίστοιχα φαινόμενα. Σε εμπειρική 

μελέτη των Aronmwan et al. (2015) σχετικά με τη φορολογία, η αντίληψη που έχουν 

οι φορολογούμενοι για την κυβέρνηση έχει σημαντική επίδραση στη φορολογική. Η 

αξιολόγηση των φορολογουμένων αφορά στη λογοδοσία, την ακεραιότητα, την ορθή 

διαχείριση και τη διαφάνεια οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη 

φορολογική. Οι Ortega et al., (2016) δήλωσαν ακόμη ότι οι φορολογούμενοι είναι πιο 

πιθανό να πληρώνουν φόρους όταν παρατηρούν ότι η κυβέρνηση κάνει καλή δουλειά 

και όχι φυσικά εάν χαλάν τα χρήματα στη διαφθορά.  

Στην έρευνά μας, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερους 

φόρους εάν πιστεύουν ότι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτούς τους πόρους για τη 

βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού, πράγμα που ωφελεί και τον φορολογούμενο. 

Εάν αυτή η σχέση δεν είναι σαφής, οι φορολογούμενοι έχουν λιγότερες πιθανότητες 

να θεωρούν τους φόρους ως ανταποδοτικό μέσο γενικής ευημερίας (Kiow al., 2017). 

 

Αναφορικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές στις οποίες βρέθηκαν συσχετίσεις, 

τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συγκρίνονται με αυτά  άλλων χωρών όπως 

δημοσιεύθηκαν στην ευρύτερη διεθνή βιβλιογραφία. Στην Ελλάδα βρέθηκε ότι οι 

παντρεμένοι έχουν χαμηλότερη φορολογική ηθική. Σε αυτό μπορεί να παίζει ρόλο ότι 

η παρούσα φορολογική πολιτική δεν υποστηρίζει ιδιαίτερα την οικογένεια και οι 

παντρεμένοι που συνήθως έχουν παιδιά έχουν περισσότερες καθημερινές ανάγκες να 

καλύψουν και άρα λιγότερο περιθώριο να δώσουν χρήματα στο κράτος. Σε άλλες 

όμως έρευνες έχει βρεθεί το αντίθετο (Ma, 2017). 

 

Οι άνδρες δηλώνουν συχνά πιο χαλαρή φορολογική ηθική σε σχέση με τις 

γυναίκες. Αυτό συμφωνεί με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 20 κατασκευαστικές 

εταιρείες στην Ινδονησία (Novita, 2016). Σε έρευνα από την Ιρλανδία, δεν 

διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Βρέθηκαν διαφορές ανάλογα με την 

ηλικία, το οποίο στη δική μας περίπτωση δεν επιβεβαιώθηκε ξεκάθαρα (Doyle et al, 

2014). Μια κριτική ανασκόπηση που μελέτησε δευτερογενώς πλήθος ερευνών βρήκε 

ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση από τους άνδρες στην 

Αυστραλία, τον Καναδά, την Εσθονία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία, την 
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Ολλανδία και την Ιταλία, ενώ στην Ισπανία δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (Ma, 2017). 

 

Τα πιο μορφωμένα άτομα είναι πιο πιθανό να ξέρουν περισσότερα σχετικά με 

τη φορολογική νομοθεσία και πιθανούς ευνοϊκούς συνδυασμούς επομένως, έχουν 

καλύτερη γνώση των πλεονεκτημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος από 

τους μη εκπαιδευμένους φορολογούμενους, αλλά μπορεί επίσης να είναι περισσότερο 

επικριτικοί για τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί το κράτος και ιδιαίτερα όταν δαπανά 

αναίτια τα φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, κατανοούν καλύτερα τις ευκαιρίες για 

φοροδιαφυγή και αποφυγή, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη φορολογική ηθική 

(Torgler & Schneider, 2005). 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι τα 

άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου έχουν χαμηλότερη φορολογική ηθική. 

Αυτό έρχεται σε συμφωνία με έρευνα που εξέτασε δεδομένα από 45 χώρες 

(Richardson, 2016). Σχετικά με το ποιοι φοροδιαφεύγουν, οι πλούσιοι ή οι φτωχοί, 

υπάρχει ένα αγγλικό γνωμικό που αναφέρει ότι «οι φτωχοί φοροδιαφεύγουν και οι 

πλούσιοι αποφεύγουν (τη φορολογία)», καθώς οι πλούσιοι έχουν τα μέσα – και 

στρατιές λογιστών – που ασχολούνται με τον τρόπο που ο εργοδότης τους θα 

παρουσιάσει μικρότερα έσοδα και θα έχει δαπάνες που εκπίπτουν από την εφορία. 

Στην παρούσα έρευνα δεν έδειξε κάποια στατιστική διαφορά ανάμεσα στα άτομα με 

χαμηλότερο ή υψηλότερο οικονομικό υπόβαθρο σε σχέση με τη φορολογική ηθική. 

Είναι όμως δύσκολο να έχει κανείς αποδείξεις για το ποιος τελικά φοροδιαφεύγει και 

ποιος φοροαποφεύγει (Slemrod, 2007). 

 

Στη φορολογική βιβλιογραφία υπάρχει το ισχυρό επιχείρημα ότι τα άτομα που 

αυτοαπασχούνται όπως οι επιχειρηματίες έχουν  υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης 

από ότι οι μισθωτοί. Οι φόροι είναι  πιο ορατοί για τους αυτοαπασχολούμενους και 

έχουν μια μεγαλύτερη ευκαιρία αποφυγή των φόρων το οποίο οδηγεί στην πρόβλεψη 

ότι έχουν χαμηλότερη φορολογική ηθική από τους μισθωτούς (Torgler & Schneider, 

2005). Αυτός ο συλλογισμός επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα, αν και εξίσου 

χαμηλή φορολογική ηθική δείχνουν να έχουν στην Ελλάδα και οι συνταξιούχοι, ίσως 

γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν παράλληλα εισοδήματα από άλλες πηγές.  
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Το δυνατό της σημείο της παρούσας έρευνας είναι η πρωτοτυπία της για τα 

ελληνικά δεδομένα, διότι δεν εντοπίστηκαν άλλες έρευνες που αξιοποίησαν ένα 

διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό εργαλείο με το οποίο μπορούσαν να γίνουν 

συγκρίσεις με άλλες χώρες και να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά των πολιτών που 

τους κάνουν να δικαιολογούν εν μέρει τη φοροδιαφυγή. Από την άλλη, είναι μια 

έρευνα που οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν μόνοι τους ένα ερωτηματολόγιο στο 

διαδίκτυο και δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς – όπως και σε κάθε ποσοτική έρευνα – 

πόσο ειλικρινά απάντησαν.  

 

Η συμβολή της παρούσας εργασίας στην επιστήμη είναι πολλαπλή. Άτομα 

που ασχολούνται με τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς και τους ελέγχους θα 

μπορέσουν να εμβαθύνουν στους όρους φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Θα 

γνωρίσουν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και όχι αποκλειστικά στον ελληνικό 

χώρο. Θα κατανοήσουν πώς επηρεάζεται η φορολογική ηθική κάθε ατόμου ανάλογα 

με τις καταστάσεις στις οποίες εμπλέκεται. Η παρούσα εργασία είναι χρήσιμη και σε 

φοιτητές οικονομικών σχολών ως μια πρώτη προσέγγιση του φαινομένου.  

 

5.2. Συμπεράσματα  

 

Η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή είναι φαινόμενα όχι μόνο της σύγχρονης 

πραγματικότητας, αλλά και του παρελθόντος και του μέλλοντος. Οι φορολογούμενοι 

μπαίνουν στο δίλημμα να φοροδιαφύγουν και αναλαμβάνουν το ρίσκο κυρίως όταν 

δεν τους ικανοποιεί ο τρόπος που καταναλώνονται τα φορολογικά έσοδα. Επομένως, 

η διαφάνεια είναι ένα ζητούμενο, ώστε οι φορολογούμενοι να πιστέψουν στην αξία 

της συλλογικής προσπάθειας και να διαθέσουν πρόθυμα μέρος του εισοδήματός τους 

στο γενικό καλό. Ακόμη, θα πρέπει να περιοριστεί η κακή εικόνα οποιασδήποτε 

κυβέρνησης. Όταν στους πολιτικούς κυριαρχεί η ατιμωρησία, όταν για κάθε 

παράβαση υπάρχει βουλευτική ασυλία και διακριτή αντιμετώπιση, ο πολίτης, όπως 

ένα παιδί μιμείται τις πράξεις των γονέων του, θα αναπαράγει την παρανομία. Δεν θα 

πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους να είναι στο απυρόβλητο, αλλά να 

υπάρχει παραδειγματική τιμωρία τους σε περιπτώσεις διαφθοράς. Επιπρόσθετα, 

πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην μπορούν οι δημόσιοι 

λειτουργοί και οι απλοί πολίτες να φοροδιαφύγουν εύκολα.  
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Από την παρούσα εργασία φάνηκε ότι οι άνδρες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

και οι συνταξιούχοι και οι παντρεμένοι έχουν πιο ελαστική φορολογική ηθική. Αυτό 

ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι εκλαμβάνουν τους εαυτούς τους ως τις ομάδες στις 

οποίες πέφτει το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος άδικα. Από την άλλη, εκτός από το 

θέμα των αποδείξεων, τουλάχιστον στον φόρο εισοδήματος, οι μισθωτοί και να 

θέλουν δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν γι’ αυτό και δεν μπαίνουν στο δίλημμα. 

 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επανεξετασθεί αν το φορολογικό σύστημα 

είναι άδικο, και σε ποιους πέφτουν τα βάρη του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Η 

πολυνομία είναι ένα ακόμη πρόβλημα του ελληνικού κράτους. Όταν η φορολογική 

νομοθεσία αλλάζει συχνά, είναι πολύπλοκη και αμφιλεγόμενη, οι πολίτες 

δυσκολεύονται να την κατανοήσουν και αυτό τους δημιουργεί ανασφάλειες. 

Πιστεύουν ότι ούτως ή αλλιώς δεν μπορούν να ακολουθήσουν το γράμμα και το 

πνεύμα της φορολογικής νομοθεσίας και αναζητούν τρόπους φοροαποφυγής μέσα 

από παράθυρα που αφήνουν τυχαία ή με δόλο όσοι νομοθετούν. 

 

Δεν διαφέρει ιδιαίτερα η φορολογική ηθική των Ελλήνων σε σχέση με άλλες 

χώρες, όμως υπάρχουν διαφορές στο τι θεωρείται πιο δυσάρεστο στον πολίτη κάθε 

χώρας και τον κάνει να σκεφθεί τη φοροδιαφυγή. Στην Ελλάδα υπάρχει η πεποίθηση 

ότι το κράτος ζητά από τους πολίτες υπερβολικά μεγάλο μέρος του χαμηλού τους 

μισθού, ενώ στη Γερμανία για παράδειγμα δεν ανέχονται θέματα που θίγουν τις 

ατομικές ελευθερίες.   

 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο το οποίο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 

περιοχές στην Ελλάδα, ώστε να γίνουν συγκρίσεις και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται και άλλες 

έρευνες για να μπορέσουν να γενικευθούν τα συμπεράσματα. 

 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν ακόμη να αξιολογήσουν στην Ελλάδα το 

θέμα της φορολογικής ηθικής με ποιοτική προσέγγιση για να γίνουν κατανοητά τα 

βαθύτερα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους σε παραβατικές οικονομικές 

συμπεριφορές. Εις βάθος συνεντεύξεις από διάφορες ομάδας πληθυσμού μπορούν να 

βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση.  
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Από  την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε 

δύο κατευθύνσεις: αφενός , στην κατεύθυνση του «κοινωνικού ελέγχου» , δηλαδή 

στην κατανόηση του γεγονότος ότι η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή έχουν βαρύτατες 

συνέπειες που ξεκινάνε από  την απώλεια κάποιων δις ευρώ δυνητικά εισπράξιμων 

εσόδων και μπορούν να φτάσουν έως την παράλυση του κοινωνικού κράτους. Επίσης 

δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάθε μια συναλλαγή που πραγματοποιεί η επιχείρηση 

να υπάρχει και ένας εφοριακός. Άρα η φοροκλοπή ως πράξη έχει μεγαλύτερη 

βαρύτητα από την κλοπή της ατομικής ιδιοκτησίας και ο κάθε πολίτης πρέπει να 

συμμετέχει ενεργά κατά το μερίδιο που του αναλογεί και με τα φορολογικά βάρη που 

αναλαμβάνει και με την μη συναίνεσή του σε παράνομη πράξη κατά την διενέργεια 

των συναλλαγών του.  

 

Αφετέρου πρέπει να δοθεί έμφαση στην αύξηση της αίσθησης της 

πιθανότητας ελέγχου που έχει ο φορολογούμενος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

φοροδιαφυγή εξαρτάται από τρία πράγματα : α) από το ύψος των φορολογικών 

συντελεστών, β) από την πιθανότητα εντοπισμού του φοροδιαφεύγοντα και γ) από το 

ύψος των προστίμων. Με την αύξηση της αίσθησης της πιθανότητας ελέγχου 

αυξάνεται ταυτόχρονα και η πιθανότητα συμμόρφωσης γιατί το κρίσιμο ερώτημα για 

τον φορολογούμενο είναι: Να συμμορφωθώ ή όχι με τις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις; Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη θετικής απάντησης είναι αυτή 

ακριβώς: η αίσθηση της πιθανότητας ελέγχου. 

 

Εν κατακλείδι ,  για τον περιορισμό του φαινομένου της φοροδιαφυγής θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της φοροδιαφυγής  και όχι στην 

καταστολή της και ο κύριος στόχος των σχεδιαστών του φορολογικού συστήματος 

πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ Κράτους-

πολιτών και του αισθήματος της δικαιοσύνης στην κατανομή των φορολογικών 

βαρών. 
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Παρακαλώ συμπληρώστε το βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σας με τα παρακάτω 
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1. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη, εάν οι φορολογικοί 

συντελεστές είναι υπερβολικά υψηλοί  

            

2. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν οι 

φορολογικοί συντελεστές δεν είναι πολύ υψηλοί, γιατί 

το κράτος δεν δικαιούται να παίρνει όσα παίρνει από 

εμένα 

       

3. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη γιατί το φορολογικό 

σύστημα είναι άδικο 

            

4. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται χαραμίζονται 

       

5. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν ένα 

μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται 

ξοδεύονται με σωστό τρόπο 

            

6. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν σε 

πράγματα για τα οποία διαφωνώ 

       

7. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν ένα 

μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται 

πηγαίνουν σε πράγματα για τα οποία συμφωνώ 

            

8. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν σε 

πράγματα που δεν με ωφελούν προσωπικά 

       

9. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν ένα 

μεγάλο μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται 

πηγαίνουν σε πράγματα που με ωφελούν προσωπικά 

            

10. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική όταν όλοι φοροδιαφεύγουν  
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11. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν ένα μεγάλο 

μέρος από τα χρήματα που συλλέγονται πηγαίνουν στις 

τσέπες διεφθαρμένων πολιτικών, στις οικογένειες και 

τους φίλους τους 

       

12. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν οι πιθανότητες 

να σε πιάσουν είναι χαμηλές  

       

13. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν μέρος των 

χρημάτων πηγαίνει σε έναν άδικο πόλεμο  

       

14. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν δεν αντέχω να 

πληρώσω 
        

  

  

15. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη ακόμη και εάν 

σημαίνει ότι εάν πληρώσω λιγότερο, άλλοι θα 

πληρώσουν περισσότερο 
        

  

  

16. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν δεν είμαι 

πολίτης της χώρας που φορολογούμαι 
        

  

  

17. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν το κράτος 

φέρεται με προκατάληψη σε μένα λόγω της θρησκείας 

μου 
        

  

  

18. Η φοροδιαφυγή είναι ηθική πράξη εάν το κράτος 

φυλακίζει ανθρώπους για τις πολιτικές / θρησκευτικές 

τους πεποιθήσεις 
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