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Περίληψη 

 
Στην παρούσα έρευνα γίνεται μία ανάλυση των διαδικασιών με των οποίων 

γίνεται η εισροή των εσόδων από φορολόγηση και παράλληλα η εξήγηση της πορείας 
τους στα τμήματα των υπηρεσιών υπεύθυνων για αυτήν.  

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην έννοια της 
φορολόγησης. Παραθέτονται τα βασικά στοιχεία των φόρων και οι θεμελιώσεις αρχές 
της φορολογίας. Ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν ζητήματα όπως η φοροδιαφυγή, 
ο δημόσιος δανεισμός και ζητήματα απαραίτητα για την κατανόηση των διαδικασιών 
εισροής των εσόδων στον κρατικό μηχανισμό.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μία ανάλυση των κινήσεων που θεωρούνται 
απαραίτητες ώστε το κράτος να μπορέσει να επιτελέσει τις λειτουργίες του. Θα 
ταξινομηθούν οι διάφοροι φόροι ανάλογα με το κριτήριά τους. Παράλληλα θα 
παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες και διαδικασίες εισαγωγής των εσόδων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται ένα παράδειγμα της πορείας των εσόδων στο 
τμήμα εσόδων μίας ΔΟΥ και της χρησιμότητάς τους στον κρατικό μηχανισμό.  

Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας αλλά και πιθανές 
μελλοντικές επισκοπήσεις. Οι τελευταίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον με βάση τα 
στοιχεία που αναφέρθηκαν και μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του 
γενικότερου κρατικού μηχανισμού.  
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Εισαγωγή 

Γίνεται κατανοητό ότι ένα κράτος έχει ως στόχο να φτάσει στο βαθμό που θα 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και τις δημόσιες  δαπάνες του. Με τον τρόπο αυτό θα 
είναι σε θέση παράλληλα να παράσχει δωρεάν δημόσια αγαθά και να βοηθήσει την 
κοινωνική και οικονομική διαβίωση των πολιτών του. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει 
να συγκεντρώσει πόρους και έσοδα καθώς η περιουσία που διαθέτει είναι 
περιορισμένη σε σχέση με τα αγαθά που πρέπει να παράσχει (Γεωργακόπουλος, 
2012) και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών δεδομένου ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης αλλάζουν συνεχώς. Η βασικότερη πηγή άντλησης δημοσίων εσόδων είναι 
οι φόροι και μετέπειτα ο δημόσιος δανεισμός. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν 
εκτενέστερα τα ζητήματα της φορολόγησης.  

Σε όλες τις χώρες εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός φόροι, ώστε να 
μπορούν να επιτελούνται όλες οι λειτουργίες του. Σε αυτές θα γίνει αναφορά στο 
δύτερο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας. Οι διάφοροι φόροι μπορούν να 
ταξινομηθούν ως προς τη φορολογική βάση, τη μέθοδο προσδιορισμού της 
φορολογητέας ύλης, τη μέθοδο υπολογισμού τους, το χαρακτήρα του φορολογικού 
συντελεστή και την αρχή που επιβάλλει τη φορολογία. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι έσοδα όπως οι δωρεές είναι αρκετά περιορισμένες 
και υπόκεινται στην ελεύθερη βούληση ιδιωτών ή κρατών. Όσον αφορά τα έσοδα από 
δημόσιες επιχειρήσεις και από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αυτά έχουν 
να κάνουν με πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ή ενοίκια για παράδειγμα ακινήτων 
που βρίσκονται στην κατοχή του δημοσίου (Δαλαμάγκας, 2010· Φινοκαλιώτης, 
2011). Για το λόγω αυτό δεν συμπεριλήφθησαν στην παρούσα έρευνα.  

Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν ιδιωτικά αγαθά, τα οποία 
διατίθενται στους πολίτες έναντι αμοιβής, όπως είναι για παράδειγμα η ηλεκτρική 
ενέργεια ή οι μεταφορές. Από αυτή την κατάσταση, δημιουργούνται κάποια οφέλη, 
τα οποία το κράτος εισπράττει. Η εισροή των χρημάτων αυτή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την λειτουργία ενός κράτους. Στην έρευνα αυτή γίνεται η προσπάθεια 
κατανόησης της έννοιας της φορολόγησης και των εσόδων που προσφέρει. 
Παράλληλα βλέπουμε την πορεία τους και την επίδραση που έχουν μέσα στην 
λειτουργία των τμημάτων διαχείρισης της φορολογικής διαδικασίας.   
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Κεφάλαιο1ο- Δημόσια Έσοδα 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία 
Το κράτος για να καλύψει τις ανάγκες και τις δημόσιες  δαπάνες, αλλά και για 

να παράσχει δωρεάν δημόσια αγαθά, πρέπει να συγκεντρώσει πόρους-έσοδα, καθώς η 
περιουσία που διαθέτει είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με τα αγαθά που πρέπει 
να παράσχει (Γεωργακόπουλος, 2012). Οι πόροι αυτοί μπορεί να έχουν τις εξής 
μορφές: 

 Φόροι 
 Έσοδα από εκούσια ή αναγκαστικά δάνεια(δημόσιος δανεισμός) 
 Ανταποδοτικά τέλη 
 Έσοδα από δημόσιες επιχειρήσεις 
 Έσοδα από αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 
 Έσοδα από πρόστιμα λόγω παραβάσεων 
 Δωρεές (ιδιωτικές ή διακρατικές) 
 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Η βασικότερη πηγή άντλησης δημοσίων εσόδων είναι οι φόροι και μετέπειτα 
είναι ο δημόσιος δανεισμός, γι’ αυτό και θα αναλυθούν εκτενέστερα σε αυτή την 
εργασία, ενώ οι δωρεές είναι αρκετά περιορισμένες και υπόκεινται στην ελεύθερη 
βούληση ιδιωτών ή κρατών. Όσον αφορά τα έσοδα από δημόσιες επιχειρήσεις και 
από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αυτά έχουν να κάνουν με πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών ή ενοίκια για παράδειγμα ακινήτων που βρίσκονται στην 
κατοχή του δημοσίου (Δαλαμάγκας, 2010· Φινοκαλιώτης, 2011). Οι δημόσιες 
επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν ιδιωτικά αγαθά, τα οποία διατίθενται στους 
πολίτες έναντι αμοιβής, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, οι μεταφορές κ.ά. Από αυτή την 
κατάσταση, δημιουργούνται κάποια οφέλη, όπως: 

 Μειώνονται τα αποτελέσματα από την ύπαρξη μονοπωλιακών επιχειρήσεων, 
λόγω της συμμετοχής του κράτους 

 Περιορίζονται οι εισοδηματικές ανισότητες, αφού το δημόσιο λαμβάνει 
υπόψη τα χαμηλά οικονομικά στρώματα και τιμολογεί ανάλογα 

 Προωθείται η ανάπτυξη, εφόσον πραγματοποιούνται επενδύσεις από τις 
δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μπορούν να προσαρμόσουν τις 
τιμές των αγαθών-υπηρεσιών, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις και από 
άλλους κλάδους 

 Αναλαμβάνονται εγχειρήματα σε κλάδους που δεν προτιμώνται από 
ιδιωτικούς φορείς λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαιο 
(Δαλαμάγκας, 2010) 

Με τον όρο «φόρο» εννοούμε τη μονομερή, οριστική και άμεση  μεταβίβαση 
αγοραστικής δύναμης εκ μέρους των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία. Είναι 
μονομερής, καθώς δεν υπάρχει ειδική αντιπαροχή από την πλευρά του δημοσίου αλλά 
στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών γενικά κι όχι συγκεκριμένα ανάλογα με το ποσό 
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του φόρου που καταβάλλει ο ιδιώτης(Φινοκαλιώτης, 2011, Γεωργακόπουλος, 2012). 
Βασικό χαρακτηριστικό του φόρου αποτελεί ο αναγκαστικός και υποχρεωτικός του 
χαρακτήρας με την εκάστοτε εξουσία να αποφασίζει τα χαρακτηριστικά των φόρων 
(Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Η οριστική παροχή του φόρου τίθεται σε αντίθεση με την προσωρινή παροχή 
των δανείων, τα οποία επιστρέφονται στους δανειστές μαζί με τους αναλογούντες 
φόρους. Συγκρίνοντας τους φόρους με τα εκούσια δάνεια, προκύπτει ότι με τα δάνεια, 
εκτός της προσωρινής παροχής, έχουμε και εκούσια βούληση στην παροχή τους εν 
αντιθέσει με τους φόρους που έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των 
αναγκαστικών δανείων, το κράτος (όπως και στους φόρους) επιβάλλει αναγκαστικά 
την παροχή τους από τους ιδιώτες όμως επιστρέφεται το ποσό και του κεφαλαίου 
αλλά και των αναλογούντων τόκων και έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Γενικότερα, ο 
δημόσιος δανεισμός συνδέεται με τη μελλοντική φορολογία, καθώς για να 
αποπληρώσει το κράτος τα δάνεια, αυξάνει τους φόρους μεταγενέστερα 
(Φινοκαλιώτης, 2011). 

Μια άλλη κατηγορία δημοσίων εσόδων αποτελούν τα ανταποδοτικά τέλη, τα 
οποία έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ειδική αντιπαροχή. Ειδική αντιπαροχή 
σημαίνει ότι ο πολίτης καταβάλλει αντίτιμο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία ή υποδομή (π.χ. διόδια). Αυτό 
το χαρακτηριστικό είναι που τα κάνει να διαφοροποιούνται από τους φόρους, καθώς 
και ότι στα ανταποδοτικά τέλη το αντίτιμο που θα πληρώσει ο πολίτης εξαρτάται από 
την υπηρεσία που του παρέχεται, ενώ στην περίπτωση των φόρων, ο φόρος εξαρτάται 
από τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός. Επιπλέον, στα ανταποδοτικά τέλη 
υπάρχει η δυνατότητα η συγκεκριμένη υπηρεσία ή υποδομή να χρησιμοποιείται 
ελεύθερα (Φινοκαλιώτης, 2011). 

 

1.2 Φορολόγηση  

1.2.1 Λειτουργίες των φόρων 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα δημόσια έσοδα κατά βάση χρηματοδοτούν τις 
δημόσιες δαπάνες και γι’ αυτό το λόγο οι πολίτες αναγκάζονται να καταβάλλουν 
φόρους στο δημόσιο. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται ταμιευτική λειτουργία των 
φόρων και είναι από τις πιο σημαντικές. Ο σκοπός των φόρων όμως δεν είναι μόνο 
ταμιευτικός, καθώς οι φόροι μπορούν να συνδράμουν στη χάραξη οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής. 

Όσον αφορά την οικονομική λειτουργία των φόρων, οι φόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία χάραξης και άσκησης οικονομικής πολιτικής. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση ύφεσης, μια μείωση των φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των ατόμων, οπότε και σε αύξηση της ζήτησης των 
αγαθών που θα ωθήσει την παραγωγή να αυξηθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει 



11 
 

τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Γενικά, μέσω των φόρων μπορεί να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη μια χώρας και να περιοριστεί η ανεργία εφόσον η φορολογική 
διαχείριση από το κράτος θα στοχεύει στη δημιουργία νέων επενδύσεων αλλά και 
στην επέκταση των υπαρχόντων, παρέχοντάς τους διάφορα φορολογικά κίνητρα. 

 Όσον αφορά την κοινωνική λειτουργία των φόρων, οι φόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσα που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως η άνιση διανομή του πλούτου. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί κυρίως μέσου της φορολογίας του εισοδήματος, στην οποία εφαρμόζονται 
προοδευτικοί φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την 
απόσπαση υψηλότερων φόρων από τα υψηλά στρώματα  σε σχέση με τα πιο χαμηλά 
στρώματα, αμβλύνοντας έτσι τις οικονομικές ανισότητες. Οι οικονομικές ανισότητες 
μπορούν να αμβλυνθούν και με την ύπαρξη υψηλών  φορολογικών συντελεστών σε 
είδη πολυτελείας και μειωμένων συντελεστών σε είδη πρώτης ανάγκης. Πέραν των 
οικονομικών ανισοτήτων, η φορολογία μπορεί να συντελέσει, αν και σε μικρότερο 
βαθμό, σε περιορισμό άλλων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ρύπανση του 
περιβάλλοντος, παρέχοντας ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
εξοπλισμό που περιορίζει τη ρύπανση (Γεωργακόπουλος, 2012· Τάτσος, 2012). 

1.2.2  Βασικά στοιχεία των φόρων 

Στην παρακάτω ενότητα θα εξεταστούν κάποια βασικά στοιχεία των φόρων που είναι 
αναγκαία για τον υπολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης του κάθε ατόμου. 

 Φορολογούμενη Μονάδα: Ονομάζεται το πρόσωπο του οποίου τα οικονομικά 
στοιχεία χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των φόρων και 
συνήθως είναι υποχρεωμένο να επωμιστεί το φορολογικό βάρος, δηλαδή να 
καταβάλλει το φόρο. Υπάρχουν περιπτώσεις που άλλος είναι υπόχρεος να 
καταβάλλει το φόρο βάσει νόμου κι άλλος είναι αυτός που τον επωμίζεται 
στην πραγματικότητα (μετακύλιση φόρου), οι οποίες θα εξεταστούν 
παρακάτω. Στην Ελλάδα φορολογούμενες μονάδες αποτελούν τα φυσικά και 
τα νομικά πρόσωπα, τη στιγμή που υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση για το 
αν τα νομικά πρόσωπα πρέπει να θεωρούνται φορολογούμενες μονάδες. Ένα 
άλλο ζήτημα που γεννάται είναι αν η οικογένεια πρέπει να αποτελεί 
φορολογούμενη μονάδα ως σύνολο ή ως κάθε μέλος της ξεχωριστά. Αυτό το 
ζήτημα είναι σημαντικό, γιατί σε περιπτώσεις προοδευτικών φόρων που η 
οικογένεια αποτελεί φορολογούμενη μονάδα στο σύνολό της, η φορολογική 
επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη από όταν κάθε άτομο θεωρείται ξεχωριστή 
φορολογούμενη μονάδα. 

 Φορολογική Βάση: Ονομάζεται το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται η 
φορολογική επιβάρυνση της κάθε φορολογούμενης μονάδας, ο φόρος 
δηλαδή που πρέπει να καταβληθεί. Ως φορολογική βάση είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί κάθε στοιχείο του φορολογούμενου που αποδεικνύει την 
οικονομική του δύναμη με πιο συνηθισμένα οικονομικά στοιχεία το 
εισόδημα, την περιουσία και τις δαπάνες. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι, 
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ποιο από αυτά είναι πιο κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί, ώστε να συμβάλλει 
σε μια πιο δίκαιη κατανομή της επιβάρυνσης. Στις μέρες μας, όλα 
χρησιμοποιούνται στην πράξη, όμως πιο σημαντικά είναι το εισόδημα και οι 
δαπάνες, ενώ η περιουσία είναι περιορισμένης σημασίας. 

 Φορολογικός Συντελεστής: Ονομάζεται ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε 
μονάδα  φορολογικής βάσης και διακρίνεται σε μέσο και οριακό φορολογικό 
συντελεστή, όπου ο πρώτος είναι ο λόγος του συνολικού φόρου  που 
καταβάλλεται προς το συνολικό ποσό της φορολογικής βάσης, δηλαδή 
αποτελεί τη συνολική φορολογική επιβάρυνση του φορολογούμενου. Ο 
δεύτερος, από την άλλη, είναι το επιπλέον ποσό του φόρου που πρέπει να 
καταβληθεί όταν η φορολογική βάση αυξηθεί κατά μία μονάδα 
(Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Απαλλαγές και εξαιρέσεις: Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκάστοτε νόμοι 
παρέχουν απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τους φόρους, με τους λόγους να είναι 
είτε οικονομικοί, όπως στις παραμεθόριες περιοχές που σκοπό έχουν την 
ενίσχυση της ανάπτυξης αυτών των περιοχών, είτε πολιτικοί είτε κοινωνικοί. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί οι φορολογούμενες μονάδες να μην 
υπόκεινται καθόλου σε φορολογία ή να υπόκεινται αλλά με κάποια έκπτωση 
(Φινοκαλιώτης, 2011). 

 

1.2.3 Θεμελιώδεις αρχές της φορολογίας 

Όπως προκύπτει από την οικονομική λειτουργία των φόρων, οι φόροι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση ως μέσα άσκησης 
πολιτικής, οπότε έγκειται σε εκείνη το πώς θα επιβληθούν οι φόροι και τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά τους. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούνται κάποιες 
αρχές στη θέσπιση φορολογικών νόμων. Οι αρχές που πρέπει να τηρούνται στην 
Ελλάδα είναι οι εξής: 

 Αρχή της νομιμότητας του φόρου: Όλοι οι φόροι πρέπει να καθορίζονται και 
να προσδιορίζονται επακριβώς από αντίστοιχο νόμο που θα ορίζει τα βασικά 
στοιχεία των φόρων  

 Αρχή της βεβαιότητας του φόρου: Αυτή η αρχή συνδέεται με την 
προηγούμενη και ορίζει ότι οι φόροι δεν πρέπει να είναι αυθαίρετοι, αλλά να 
καθορίζονται επακριβώς, ώστε οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν τι τους 
επιβάλλεται και πώς. Είναι πολύ σημαντική στη φάση της νομοθέτησης, 
καθώς επιβάλλει στο νομοθέτη να είναι σαφής 

 Αρχή της μη αναδρομικότητας των φορολογικών ρυθμίσεων: Δεν επιτρέπεται 
οι φόροι να έχουν αναδρομική ισχύ, ώστε οι φορολογούμενοι να είναι 
βέβαιοι ότι πράττουν σύμφωνα με έναν νόμο και τα αποτελέσματα των 
πράξεών τους είναι γνωστά σε αυτούς κατά τη στιγμή λήψης της απόφασης 

 Αρχή της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας: Σύμφωνα 
με αυτή την αρχή, όλοι οι πολίτες της χώρας πρέπει να συνεισφέρουν στο 
κράτος, αλλά και όσοι συνδέονται με τη χώρα αυτή με τρόπο οικονομικό ή 
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μη. Όσον αφορά τη φορολογική ισότητα, οι πολίτες πρέπει να 
φορολογούνται σύμφωνα με την οικονομική τους δύναμη ή αλλιώς τη 
φοροδοτική τους ικανότητα, ώστε να επιβαρύνονται δίκαια (Δαλαμάγκας, 
2010· Φινοκαλιώτης, 2011). 

 
 

1.2.4 Αντιδράσεις των φορολογούμενων 

 Όπως ορίστηκε και παραπάνω, οι φόροι είναι αναγκαστικοί και επιβαρύνουν 
τους πολίτες χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανταμοιβή γι’ αυτούς. Συνεπώς, 
οι φορολογούμενοι νιώθουν αδικημένοι και προσπαθούν να αντιδράσουν είτε με 
νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο έχοντας ως σκοπό να περιορίσουν την επιβάρυνσή 
τους  (Τάτσος, 2012). Αυτοί οι τρόποι συνήθως οδηγούν σε απώλεια δημοσίων 
εσόδων, εκτός από έναν συγκεκριμένο τρόπο, τη μετακύλιση των φόρων που θα 
αναλυθεί παρακάτω (Δαλαμάγκας, 2010). Βέβαια, οι φόροι μπορούν να επιδράσουν 
και με άλλο τρόπο στους φορολογούμενους και να τους οδηγήσει σε αλλαγή της 
συμπεριφοράς τους, όπως μεταβολή της αποταμίευσης ή της επένδυσης, 
επηρεάζοντας τα δημόσια έσοδα (Δαλαμάγκας, 2010). 

 

1.2..4.1 Φοροδιαφυγή 

 Η φοροδιαφυγή αποτελεί έναν παράνομο τρόπο, με τον οποίο οι 
φορολογούμενοι προσπαθούν να περιορίζουν ή να εκμηδενίσουν τη φορολογική τους 
επιβάρυνση. Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα όταν δηλώνεται χαμηλότερο 
εισόδημα ή ακόμα κι όταν δεν έχει καταβληθεί ο φόρος, ενώ έχει βεβαιωθεί (Τάτσος, 
2012). Το επίπεδο της φοροδιαφυγής σε μία χώρα, όμως, εξαρτάται από κάποιους 
παράγοντες, όπως: 

 Το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων: όσοι χαρακτηρίζονται από χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο συνήθως τείνουν περισσότερο προς τη φοροδιαφυγή, γιατί 
δεν κατανοούν ότι το κράτος χρησιμοποιεί τα έσοδα για παραγωγικούς 
σκοπούς 

 Η φορολογική επιβάρυνση: όσο πιο πολύ επιβαρύνεται ένα άτομο 
φορολογικά, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να προσφύγει σε φοροδιαφυγή, 
καθώς περιορίζεται το διαθέσιμο εισόδημά του και συνεπώς είναι ικανός να 
καλύψει λιγότερες ανάγκες 

 Η οργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών: όσοι πιο οργανωμένος είναι ο 
εισπρακτικός μηχανισμός και από άποψη προσωπικού, αλλά και από άποψη 
πληροφοριακών συστημάτων, τόσο πιο πιθανή είναι η μείωση της 
φοροδιαφυγής 

 Η εκμετάλλευση των δημοσίων εσόδων: όταν οι πολίτες γνωρίζουν ότι το 
κράτος θα δαπανήσει τα έσοδα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δεν έχουν 
κίνητρο να φοροδιαφύγουν. Αντιθέτως, όταν τα δημόσια έσοδα δαπανώνται 
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σε άλλους σκοπούς, οι πολίτες θεωρούν άσκοπο το να καταβάλλουν φόρους, 
αφού δεν γίνονται αντιληπτές οι θυσίες τους από το κράτος κ.ά. (Δαλαμάγκας 
2010· Τάτσος, 2012). 

 

Με τη φοροδιαφυγή δημιουργούνται πολλά οικονομικά, αλλά και κοινωνικά 
μειονεκτήματα. Αρχικά, δεν υπάρχει δίκαιη διανομή του εισοδήματος, αφού κάποιοι 
φοροδιαφεύγουν και δεν καταβάλλουν φόρους και ταυτόχρονα επιβαρύνουν 
περισσότερο τους ευσυνείδητους πολίτες που καλούνται να καλύψουν το κενό. 
Επιπλέον, το κράτος δεν εισπράττει τους φόρους που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα είτε 
να μειώνει τις δαπάνες του είτε να αναζητεί επιπλέον τρόπους συγκέντρωσης εσόδων, 
όπως μέσω αύξηση των φόρων ή μέσω δανεισμού. Τέλος, το κράτος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τους φόρους ως μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής, αφού δεν θα 
έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για 
περιορισμό της φοροδιαφυγής (Δαλαμάγκας 2010). 

1.2.4.2 Φοροαποφυγή 

 Στην περίπτωση της φοροαποφυγής, οι φορολογούμενοι βρίσκουν νόμιμους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να μειώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, 
όπως κάνοντας χρήση διάφορα κενά των νόμων. Οι πολίτες μπορούν για παράδειγμα, 
να διαθέσουν τα χρήματά τους σε τίτλους του δημοσίου που απαλλάσσονται της 
φορολογίας, αντί να καταθέσουν τα χρήματά τους σε μία τράπεζα, όπου οι τόκοι θα 
φορολογηθούν κανονικά. Αν εξαιρέσουμε ότι δε θεωρείται παράνομη, μοιάζει με τη 
φοροδιαφυγή  και στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται, αλλά και στις 
συνέπειες (Δαλαμάγκας 2010· Τάτσος, 2012). 

 

1.2.4.3 Μετακύλιση των φόρων 

 Με τον όρο μετακύλιση των φόρων νοείται η νόμιμη δυνατότητα μετάθεσης 
ενός φόρου από το άτομο στο οποίο επιβάλλεται σε ένα άλλο, το οποίο επιβαρύνεται 
πραγματικά και έχει κάποια συναλλακτική σχέση μαζί του. Με άλλα λόγια, η μία 
πλευρά προσπαθεί να εξαλείψει τη φορολογική επιβάρυνσή της και να τη 
μεταβιβάσει αλλού, πράγμα που γίνεται μέσω της αγοραίας τιμής. Οι φόροι που  
μετακυλίονται είναι οι έμμεσοι φόροι. Η μετακύλιση μπορεί να είναι είτε προς τα 
εμπρός, όπου η επιχείρηση στην οποία επιβάλλεται ο φόρος, μεταθέτει το φόρο στο 
επόμενο στάδιο, δηλαδή στους καταναλωτές μέσω αύξησης της τιμής, είτε προς τα 
πίσω όταν η επιχείρηση μεταθέτει το φόρο σε προηγούμενα στάδια, όπως σε 
προμηθευτές ή εργαζόμενους μειώνοντας τις πληρωμές σε αυτούς (Δαλαμάγκας, 
2010).  
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1.2.5 Διακρίσεις-Είδη των φόρων 

Σε όλες τις χώρες εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός φόροι, ώστε να 
μπορούν να επιτελούνται όλες οι λειτουργίες που εξετάστηκαν παραπάνω. Οι 
διάφοροι φόροι μπορούν να ταξινομηθούν ως προς α) τη φορολογική βάση, β) τη 
μέθοδο προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, γ) τη μέθοδο υπολογισμού τους, δ) 
το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή και ε) την αρχή που επιβάλλει τη 
φορολογία. 

 
α) ως προς τη φορολογική βάση: Σε αυτή την κατηγορία οι φόροι 
διακρίνονται περαιτέρω σε:  

i. Πραγματικούς και προσωπικούς: Πραγματικοί είναι οι φόροι που δε 
λαμβάνουν υπόψη την προσωπική και οικονομική κατάσταση του 
φορολογούμενου, όπως οι φόροι κατανάλωσης και ο Φόρος 
Μεταβίβασης Ακινήτων, αλλά μόνο το επίπεδο της φορολογικής 
βάσης. Απλό την άλλη, προσωπικοί είναι οι φόροι που λαμβάνουν 
υπόψη κι άλλα στοιχεία πέραν την φορολογικής βάσης, όπως η 
οικογενειακή κατάσταση και βασικές δαπάνες (π.χ. περίθαλψη). 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο φόρος εισοδήματος 
φυσικών προσώπων και ο φόρος κληρονομιάς. 

ii. Άμεσους και έμμεσους φόρους: Κριτήριο για να ταξινομηθούν οι 
φόροι σε αυτή την κατηγορία είναι η πρόθεση και η δυνατότητα του 
φορολογούμενου να μετακυλίσει (μεταβιβάσει) το φόρο σε κάποιον 
άλλο. Οπότε, άμεσοι είναι οι φόροι όπου ο υπόχρεος να καταβάλλει 
το φόρο διά νόμου ταυτίζεται με εκείνον που επωμίζεται το 
πραγματικό βάρος( πχ φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων), ενώ 
έμμεσοι είναι οι φόροι όπου αυτός που επωμίζεται το πραγματικό 
βάρος διαφέρει από τον διά νόμου υπόχρεο(π.χ. φόροι κατανάλωσης) 
(Φινοκαλιώτης, 2011) 

iii. Φόρους που επιβάλλονται στην τρέχουσα παραγωγή και στο 
εισόδημα: Μπορούν να επιβαρύνουν είτε τον αγοραστή είτε τον 
πωλητή και να επιβληθούν στην πηγή του εισοδήματος ή στην 
χρησιμοποίηση αυτού. Οι μεν ονομάζονται φόροι εισοδήματος, ενώ οι 
δε ονομάζονται φόροι δαπάνης. 

iv. Φόρους που επιβάλλονται σε κατοχή ή μεταβίβαση περιουσίας 
(Γεωργακόπουλος, 2012). 

  β) ως προς τη μέθοδο προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης: Κάθε πολίτης   
επιβαρύνεται με φόρο ανάλογα με την οικονομική του δύναμη. Όμως, επειδή 
το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι συχνό, η φορολογική νομοθεσία δίνει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ορισμένα τεκμήρια για τον υπολογισμό 
της φορολογητέας ύλης. Χρειάζεται προσοχή βέβαια σε αυτή την 
περίπτωση, ώστε να μην φορολογηθεί ο πολίτης για ανύπαρκτη φορολογική 
βάση 



16 
 

 γ) ως προς τη μέθοδο υπολογισμού τους: Σε αυτή την περίπτωση οι φόροι 
διακρίνονται σε:  

i. Φόρους επί της αξίας: Υπολογίζεται ο φόρος με βάση την αξία, σε 
χρηματικές μονάδες, του αντικειμένου που πρέπει να φορολογηθεί, 
όπως οι φόροι εισοδήματος, ο ΦΠΑ κ.ά. 

ii. Ειδικευμένοι φόροι: Υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία 
του αντικειμένου που πρέπει να φορολογηθεί και ορίζονται από τη 
νομοθεσία( βάρος, όγκος κ.ά.) και αφορούν τους φόρους 
κατανάλωσης. 

           δ) ως προς το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή: Σε αυτή την 
περίπτωση οι φόροι διακρίνονται σε: 

i. Αναλογικούς: Ο συντελεστής παραμένει σταθερός σαν ποσοστό της 
φορολογητέας ύλης, ανεξάρτητα από το ύψος της, όπως στο ΦΠΑ. 

ii. Προοδευτικούς: Ο συντελεστής αυξάνει, καθώς αυξάνει και η 
φορολογητέα ύλη, όπως στη φορολογία εισοδήματος φυσικών 
προσώπων. 

iii. Πάγιους: Επιβάλλεται σταθερό ποσό φόρου ανεξάρτητα από τη 
φορολογική βάση (Δαλαμάγκας, 2010· Φινοκαλιώτης, 2011,). 

 
ε) ως προς την αρχή που επιβάλλει τη φορολογία: Οι φόροι μπορούν να 
επιβάλλονται και να εισπράττονται από: 

i. την Κεντρική Διοίκηση: Οι φόροι αυτοί επιβάλλονται από τον 
Υπουργό Οικονομικών και δαπανώνται, ώστε να καλύψουν τις 
κρατικές δαπάνες. 

ii. την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σε αυτή την περίπτωση, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Περιφέρειες) είναι υπεύθυνη για την 
επιβολή των φόρων και τα έσοδα δαπανώνται σε τοπικό επίπεδο, 
ώστε να καλυφθούν τα έξοδα αυτών των φορέων. 

iii. τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης: Σε αυτή την κατηγορία 
εντάσσονται οι εργοδοτικές εισφορές, αλλά και οι εισφορές των 
εργαζομένων (Τάτσος, 2012). 

1.2.5.1 Φόρος εισοδήματος  

Με το φόρο εισοδήματος επιβαρύνονται τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία αποκομίζουν εισοδήματα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 
Μέσω αυτού του φόρου μπορεί να γίνει ανακατανομή του πλούτου, όπως 
επισημάνθηκε παραπάνω, εφόσον οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται ανάλογα με το 
ύψος του εισοδήματός τους αλλά και ανάλογα με την προσωπική τους κατάσταση 
(Φινοκαλιώτης, 2011, σελ.84). 

Βασικό ζήτημα στο φόρο εισοδήματος είναι να προσδιοριστεί το εισόδημα, 
για το οποίο έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί. Όμως, οι διάφορες νομοθεσίες καθορίζουν 
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ποιο εισόδημα ακριβώς πρέπει να φορολογηθεί και ποιο είναι το καθαρό, ακαθάριστο 
και φορολογητέο εισόδημα (Γεωργακόπουλος, 2012). Στην Ελλάδα ισχύει ότι 
εισόδημα θεωρείται το σύνολο όλων των εισοδημάτων, ανεξάρτητα από την πηγή 
από την οποία προέρχονται (μισθωτές υπηρεσίες, από κινητές αξίες κλπ) 
(Φινοκαλιώτης, 2011). Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, υπάρχουν έξι πηγές 
εισοδημάτων:   

 Εισόδημα από ακίνητα: Προκύπτει από την εκμίσθωση ακινήτων 
 Εισόδημα από κινητές αξίες: Περιλαμβάνει μερίσματα, τόκους κ.ά. 
 Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: Περιλαμβάνει κατά βάση τα κέρδη από 

ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις 
 Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις: Περιλαμβάνει τα κέρδη από την 

ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής 
 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: Περιλαμβάνει εισόδημα από μισθούς, 

συντάξεις, επιδόματα κ.ά. 
 Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή: 

Περιλαμβάνει το εισόδημα από την άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων, όπως 
ιατρών, δικηγόρων κ.ά. (Γεωργακόπουλος, 2012· Τάτσος, 2012). 

 

Το ακαθάριστο εισόδημα πρακτικά καθορίζεται από τις παραπάνω πηγές 
εισοδήματος συνήθως. Το καθαρό εισόδημα προκύπτει εάν από το ακαθάριστο 
εισόδημα αφαιρεθούν οι δαπάνες που έγιναν για να αποκτηθεί αυτό το εισόδημα. 
(Φινοκαλιώτης, 2011· Τάτσος, 2012). Υπάρχουν όμως δαπάνες που δύσκολα 
μπορούμε να διακρίνουμε αν αποτελούν δαπάνες που έγιναν για κατανάλωση ή 
δαπάνες που έγιναν για την απόκτηση του εισοδήματος. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να 
είναι: 

 Αγαθά διπλής χρήσης: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την απόκτηση 
εισοδήματος, αλλά και για ιδιωτική κατανάλωση, όπως η δαπάνη του 
αυτοκινήτου με το οποίο κάποιος πηγαίνει στη δουλειά του, ενώ παράλληλα 
χρησιμοποιείται και για ιδιωτική χρήση. Σε αυτή την περίπτωση ο 
διαχωρισμός είναι δύσκολος. 

 Δαπάνες εκπαίδευσης: Θεωρούνται κι αυτές δαπάνες διπλής χρήσης, ενώ 
επιπλέον πρέπει να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας που υπάρχει κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης (Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις έχουν να κάνουν με τη φθορά του παγίου που 
χρησιμοποιείται και αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως 
κάποιες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως αν τα ποσοστά των 
αποσβέσεων προσδιορίζονται βάσει νόμου, ποια μέθοδος απόσβεσης θα 
χρησιμοποιηθεί (ευθεία μέθοδος, μέθοδος επιταχυνόμενης απόσβεσης, 
μέθοδος επιβραδυνόμενης απόσβεσης) και τέλος με βάση ποια αξία θα 
υπολογιστεί η απόσβεση (τιμή κτήσης ή τιμή αντικατάστασης) 
(Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 
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Κάθε κράτος, βάσει των νομοθεσιών του, προσπαθεί να επιλύσει τα 
παραπάνω προβλήματα. Στην Ελλάδα, οι δαπάνες που αφαιρούνται έχουν να 
κάνουν κυρίως με εισοδήματα από γεωργικές, εμπορικές δραστηριότητες και 
ελεύθερα επαγγέλματα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις εισοδημάτων, όπως στα 
εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, λίγες δαπάνες αφαιρούνται (Φινοκαλιώτης, 
2011). 

 

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων επιβαρύνει όλα τα φυσικά 
πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα σε ορισμένο χρονικό 
διάστημα(συνήθως ένα έτος), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η ιθαγένεια, αλλά 
ούτε και ο τόπος κατοικίας τους. Επιβαρύνει επίσης και φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά έχουν εισοδήματα από την αλλοδαπή 
(Φινοκαλιώτης, 2011). Οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να 
υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση με βάση τα εισοδήματα της προηγούμενης 
χρονιάς, ώστε σύμφωνα με αυτή να υπολογιστεί η φορολογική τους επιβάρυνση. 
Όταν υπολογιστεί ο φόρος που πρέπει να καταβάλλει κάθε φορολογούμενος, 
εκδίδεται το εκκαθαριστικό σημείωμα, με το οποίο ενημερώνεται ο φορολογούμενος 
για το ποσό, το οποίο πρέπει να καταβάλλει (Τάτσος, 2012). 

Όμως, για να φορολογούνται οι πολίτες με βάση τη φοροδοτική τους 
ικανότητα, πρέπει να παρέχονται κάποιες εκπτώσεις, όπως: 

 Απαλλαγή από τη φορολογία ενός ελάχιστου ορίου που είναι απαραίτητο για 
τη συντήρηση του πολίτη αλλά και των εξαρτώμενων μελών: Αφαιρείται ένα 
ποσό που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του 
ιδίου και των εξαρτώμενων μελών. Ανακύπτουν όμως κάποια ζητήματα, 
όπως ο καθορισμός των εξαρτώμενων μελών για τα οποία δικαιούται 
απαλλαγή και το πού θα επιβληθεί η αφαίρεση, στο εισόδημα ή στο φόρο 
(Rosen and Gayer, 2009). 

 Διαφορετικός χειρισμός των διαφόρων πηγών εισοδήματος: Υποστηρίζεται 
ότι εισοδήματα από εργασία είναι επιτακτικό να φορολογούνται πιο επιεικώς 
από τις άλλες κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς είναι πιο δύσκολο να 
αποκτηθούν. 

 Διαφορετικός χειρισμός των ασταθών εισοδημάτων: Τα ασταθή εισοδήματα 
είναι εισοδήματα που μεταβάλλονται, αλλά όχι με το ίδιο μέγεθος κάθε έτος, 
όπως τα εισοδήματα των καλλιτεχνών. Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητάς 
τους, δημιουργούν προβλήματα όταν φορολογούνται με βάση την 
προοδευτικότητα. Γι’ αυτό, φορολογείται  το μέσο ετήσιο εισόδημα ενός 
χρονικού διαστήματος που περιλάμβανε ασταθή εισοδήματα ή 
φορολογούνται αυτοτελώς με ένα συγκεκριμένο συντελεστή 
(Γεωργακόπουλος, 2012· Τάτσος, 2012). 
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Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τη φορολογική μεταχείριση της οικογένειας 
και για το αν πρέπει να φορολογείται ως σύνολο ή κάθε μέλος της ξεχωριστά. Σε 
περίπτωση φορολόγησής της ως σύνολο και δεδομένης της προοδευτικής 
φορολογίας, η φορολογική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το σύνολο των 
ατομικών φόρων που θα κατέβαλλε κάθε μέλος ξεχωριστά, αφού φορολογείται με 
τους υψηλότερους οριακούς συντελεστές, ενώ δεδομένης της αναλογικής φορολογίας 
η φορολογική επιβάρυνση είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Κάθε χώρα μπορεί να 
αντιμετωπίσει διαφορετικά τη φορολόγηση της οικογένειας (Γεωργακόπουλος, 2012· 
Τάτσος, 2012). Στην Ελλάδα, όπως και στα περισσότερα  μέλη του ΟΟΣΑ, ισχύει ότι 
οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, ενώ φορολογούνται ξεχωριστά με 
βάση το εισόδημα του καθενός (Rosen and Gayer, 2009· Φινοκαλιώτης, 2011). 

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος γίνεται με βάση την προοδευτική 
κλίμακα, ώστε να αμβλύνεται η άνιση κατανομή του πλούτου και με βάση διάφορα 
κλιμάκια τα οποία καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, εμπεριέχοντας 
συνήθως ένα ορισμένο ύψος αφορολόγητου (Τάτσος, 2012). Έχοντας ως σκοπό τον 
περιορισμό της φοροδιαφυγής, θεσπίζονται τεκμήρια είτε για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων ή για τις δαπάνες διαβίωσης, τα οποία ορίζουν το τεκμαρτό 
εισόδημα με βάση το οποίο φορολογείται τελικά ο πολίτης (Rosen and Gayer, 2009· 
Γεωργακόπουλος, 2012 ). 

 Οι προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες κ.ά.) εντάσσονται στο 
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Αυτό 
γίνεται αφότου τα κέρδη κατανεμηθούν στους εταίρους με βάση τα ποσοστά 
συμμετοχής τους και στη συνέχεια προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που 
κατέχει καθένας τους και φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα. Στην Ελλάδα, ναι μεν 
εντάσσονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά με ειδικό 
φορολογικό καθεστώς και πιο συγκεκριμένα φορολογούνται με βάση ένα σταθερό 
συντελεστή (Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Τα κέρδη από τις ατομικές επιχειρήσεις υπάγονται κι αυτά στη φορολογία 
εισοδήματος φυσικών προσώπων και υποβάλλονται στη φορολογική δήλωση του 
επιχειρηματία. 

 Παρόλο που ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων επιβάλλεται στο 
σύνολο όλων των εισοδημάτων που αποκτά ο φορολογούμενος, υπάρχει και η 
περίπτωση κάποια εισοδήματα να φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή και να παύει 
η φορολογική τους υποχρέωση. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: α) τα 
συγκεκριμένα εισοδήματα υπόκεινται μόνα τους, χωρίς τα εισοδήματα από άλλες 
πηγές, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ τα εισοδήματα από 
άλλες πηγές υπόκεινται ξεχωριστά στη φορολογία φυσικών προσώπων ή β) τα 
συγκεκριμένα εισοδήματα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση μέσω ενός ενιαίου 
συντελεστή. Τέτοιες περιπτώσεις στη χώρα μας αποτελούν η αυτοτελής φορολόγηση 
εισοδημάτων από κινητές αξίες, από επιχειρήσεις ή μισθωτές υπηρεσίες (Rosen and 
Gayer, 2009· Γεωργακόπουλος, 2012). 
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 Αξιολογώντας το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μπορούμε να 
προβούμε σε κάποια σχόλια σχετικά με τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα 
μειονεκτήματα αυτού του φόρου. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, ο φόρος 
εισοδήματος φυσικών προσώπων θεωρείται από τους γενικότερα αποδεκτούς φόρους, 
αφού υποστηρίζεται ότι το εισόδημα αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό επίπεδο τη 
φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στην 
άμβλυνση των ανισοτήτων, αφού βασικό χαρακτηριστικό του είναι η 
προοδευτικότητα και διάφορα άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε 
φορολογούμενου, γι’ αυτό και ονομάζεται προσωπικός φόρος. Τέλος, σε αυτό το 
είδος φόρου δεν είναι συνηθισμένη η μετακύλιση, οπότε επιβαρύνει το άτομο στο 
οποίο επιβάλλεται. 

 Από την άλλη μεριά, παρουσιάζονται και κάποια μειονεκτήματα όσον αφορά 
το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επειδή η φορολογική του βάση είναι το 
εισόδημα, οι φορολογούμενοι θα προσπαθούν να το μειώσουν, θα έχουν ένα 
αντικίνητρο για να εργαστούν, για να μην φορολογηθούν υψηλά. Εξάλλου, λόγω της 
προοδευτικότητας, όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο θα αυξάνεται και ο φορολογικός 
συντελεστής και στην περίπτωση που το εισόδημα είναι υψηλό, αλλά και ο 
φορολογικός συντελεστής είναι υψηλός, ο φορολογούμενος έχει κίνητρο να 
περιορίσει την εργασία του. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι απωθούνται από την 
αποταμίευση και την επένδυση, γιατί τα υψηλά στρώματα που είναι οι κύριοι 
επενδυτές, φορολογούνται με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές κι επομένως, 
μειώνουν τις αποταμιεύσεις και επενδύσεις. Τέλος, η δυνατότητα φοροδιαφυγής είναι 
υψηλή, αφού κάποιες κατηγορίες εισοδημάτων είναι δύσκολο να βεβαιωθούν, όπως 
και κάποιες δαπάνες δεν είναι βέβαιο ότι πρέπει να εκπέσουν (Τάτσος, 2012). 

 

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 

 Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αφορά τη φορολόγηση των 
καθαρών κερδών των νομικών προσώπων, τα οποία διαχωρίζονται από τα φυσικά 
πρόσωπα που τα αποτελούν (Φινοκαλιώτης, 2011). Γενικά, υπάρχουν διάφορες 
απόψεις σχετικά με το πώς πρέπει να φορολογούνται τα νομικά πρόσωπα: α) 
αυτοτελώς και ξεχωριστά από τα φυσικά πρόσωπα που τα απαρτίζουν β) 
εντασσόμενα στα φυσικά πρόσωπα που τα αποτελούν και φορολογούμενα με το φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων. Έτσι, προκύπτουν τα εξής  φορολογικά συστήματα 
για τα νομικά πρόσωπα: 

 Το κλασικό σύστημα: Σε αυτή την περίπτωση, φορολογείται το σύνολο όλων 
των κερδών των νομικών  προσώπων με φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων και με αναλογικό συντελεστή και ύστερα, τα διανεμόμενα κέρδη 
των μετόχων προστίθενται στα εισοδήματά τους από άλλες πηγές και 
υπόκεινται στη φορολογία φυσικών προσώπων. Αυτό όμως, έχει ως 
συνέπεια τη διπλή φορολογία των διανεμόμενων κερδών και οδηγεί σε 
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αποθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συναντάται σε χώρες, 
όπως ΗΠΑ, Ολλανδία κ.ά. (Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Το πλήρως ενοποιημένο σύστημα: Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο όλων 
των κερδών των νομικών  προσώπων υπάγεται στο φόρο εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως διανομής τους ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, 
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου, υπολογίζονται τα 
κέρδη που του αναλογούν και αυτά τα κέρδη προστίθενται με τα εισοδήματά 
του από άλλες πηγές και τέλος, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων. Αυτό το σύστημα μπορεί να μην οδηγεί σε διπλή φορολογία, 
όμως, υποχρεώνει τους μετόχους να φορολογηθούν για εισόδημα που δεν 
απέκτησαν (αδιανέμητα κέρδη). Μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί σε 
καμία χώρα για τον παραπάνω λόγο ( Τάτσος, 2012). 

 Το μερικώς ενοποιημένο σύστημα: Σε αυτή την περίπτωση, φορολογείται το 
σύνολο όλων των κερδών των νομικών  προσώπων με φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων, όμως τα αδιανέμητα κέρδη επιβαρύνουν περισσότερο 
σε σχέση με τα  διανεμόμενα κέρδη ( Γεωργακόπουλος, 2012). 

Η επιλογή του φορολογικού συστήματος για τα νομικά πρόσωπα από μία χώρα 
εξαρτάται από το τι θέλει να πετύχει και πού θέλει να δώσει βαρύτητα ασκώντας 
οικονομική πολιτική, όπως για παράδειγμα αν ενδιαφέρεται για την αποδοτικότητα 
των επενδύσεων ή για την ανεύρεση κεφαλαίων, κ.ά. (Τάτσος, 2012). 

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων μπορεί να αποτελέσει μέσο για την 
άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς μέσω αυτού μπορεί να δοθεί ώθηση στην 
επενδυτική δραστηριότητα και άρα, στην ανάπτυξη μιας οικονομίας. Τα κίνητρα που 
μπορεί να δώσει το κράτος για αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας είναι: 

 Οι φορολογικές διακοπές: Ορίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η πλήρης 
απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων για συγκεκριμένους 
τύπους εταιριών, όπως νέων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των 
επενδύσεων. 

 Οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις: Όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενη 
υποενότητα, οι αποσβέσεις αποτελούν κόστος για τις επιχειρήσεις και 
αφαιρούνται, ώστε να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα. Όταν το κράτος 
επιδιώκει την προσέλκυση επενδύσεων, δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις 
να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της επιταχυνόμενης απόσβεσης, με την οποία 
στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους αποσβένουν μεγαλύτερα ποσοστά της 
αξίας και μικρότερα μελλοντικά. Με αυτό τον τρόπο, δεν αλλάζει η 
φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, αλλά μεταφέρεται μελλοντικά κι 
έτσι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, διατηρούν μεγαλύτερο απόθεμα 
χρημάτων. 

 Οι πρόσθετες αποσβέσεις: Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
υπολογίσουν μεγαλύτερες αποσβέσεις από την αξία των επενδύσεων κι έτσι 
υφίστανται οριστική μείωση στη φορολογική τους επιβάρυνση 
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 Οι εκπτώσεις πλασματικών δαπανών: Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 
να επωφεληθούν εκπτώσεων για πλασματικές δαπάνες.  
 

Στη χώρα μας, πλέον, έχουν μειωθεί τα κίνητρα που παρέχονται για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Γεωργακόπουλος, 2012). 

 

Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα, ισχύει ότι: 

Α. Στο φόρο αυτό υπόκεινται: «οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι δημόσιες, 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι 
αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς 
και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 
οικονομικών ωφελημάτων, οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), 
τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 
ιδρύματα» (Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Β. Το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ποικίλλει 
ανάλογα με τα νομικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, στις ημεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ, 
εξαιρουμένων των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών, είναι το καθαρό 
κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ενώ στις τραπεζικές και 
ασφαλιστικές εταιρίες, καθορίζεται με ειδικό τρόπο το καθαρό εισόδημα. Στις 
δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα,  ενώ στους 
συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και στις ενώσεις τους είναι το 
συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή πριν 
αφαιρεθούν οι εκπτώσεις που χορηγούνται στα μέλη τους. Τέλος, στις αλλοδαπές 
επιχειρήσεις, το αντικείμενο του φόρου είναι το καθαρό κέρδος που προκύπτει 
στην ημεδαπή από οποιαδήποτε πηγή (Φινοκαλιώτης, 2011· Γεωργακόπουλος, 
2012) 

 Γ. Ο νόμος στην Ελλάδα καθορίζει και κάποιες κατηγορίες που 
απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. 
Μερικές από αυτές είναι οι εξής: 

 Το ελληνικό δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και οι αποκεντρωμένες 
δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία 

 Τα εισοδήματα από κινητές αξίες των νομικών προσώπων 
 Τα αμοιβαία κεφάλαια κ.ά. (Γεωργακόπουλος, 2012) 
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Δ. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων επιβάλλεται στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων με αναλογικούς συντελεστές 
(Φινοκαλιώτης, 2011) 

 

1.2.5.2 Φόροι περιουσίας 

Ορισμός και διακρίσεις 

Ως φόροι περιουσίας ορίζονται οι φόροι που επιβάλλονται στην αξία ή τον 
όγκο των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών. Ανάλογα με το είδος των 
περιουσιακών στοιχείων, διακρίνονται σε:  

 φόρους κατοχής περιουσίας, οι οποίοι επιβάλλονται στην περιουσία που 
κατέχει κάθε πολίτης 

 φόρους μεταβίβασης περιουσίας, οι οποίοι επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων 

Οι φόροι κατοχής περιουσίας μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε: 

 φόρους καθαρού πλούτου, όπου λαμβάνεται υπόψη η καθαρή περιουσιακή 
κατάσταση του φορολογούμενου, δηλαδή αφαιρούνται οι υποχρεώσεις του. 
Συνήθως εφαρμόζονται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή είναι 
γενικοί. 

 ονομαστικούς φόρους περιουσίας, όπου δε λαμβάνονται υπόψη οι 
υποχρεώσεις, αλλά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Εφαρμόζονται σε 
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή είναι ειδικοί (Γεωργακόπουλος, 
2012 · Τάτσος, 2012). 

Οι φόροι μεταβίβασης περιουσίας μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε: 

 φόρους μεταβίβασης από επαχθή αιτία (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) 
 φόρους μεταβίβασης από χαριστική αιτία (Φόρος γονικής παροχής, δωρεών, 

κληρονομιάς) (Φινοκαλιώτης, 2011)  
 

Παρατηρώντας τα διάφορα είδη φόρων περιουσίας, προκύπτουν κάποια 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. Όσον αφορά την κοινωνική λειτουργία 
των φόρων, οι φόροι καθαρού πλούτου βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των 
άλλων, αφού λαμβάνουν υπόψη την καθαρή περιουσιακή κατάσταση των πολιτών 
και άρα υπάρχει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, σε αντίθεση με τους 
ονομαστικούς φόρους περιουσίας και τους φόρους μεταβίβασης. Όσον αφορά την 
οικονομική επιβάρυνση των φόρων, κι εδώ οι φόροι καθαρού πλούτου πλεονεκτούν 
από τη στιγμή που είναι γενικοί και επιβαρύνουν ίσα όλα τα περιουσιακά στοιχεία, 
όπως και οι φόροι κληρονομιών. Από την άλλη, οι ονομαστικοί φόροι κατοχής και 
κάποιοι από τους φόρους μεταβίβασης (π.χ. σε περίπτωση πώλησης), δεν έχουν 
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καθολική επιβάρυνση. Ως προς τα τεχνικά θέματα που αφορούν τους φόρους, με τους 
φόρους καθαρού πλούτου και τους φόρους κληρονομιάς, είναι δυσκολότερο να 
αποτιμηθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία (Γεωργακόπουλος, 2012). 

Σε γενικότερο πλαίσιο, οι φόροι περιουσίας, επικουρούν τους φόρους 
εισοδήματος, καθώς ένα άτομο το οποίο κατέχει περιουσία σε σύγκριση με ένα άτομο 
που δεν κατέχει, βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση, οπότε πρέπει να φορολογηθεί 
και για την περιουσία του, πέραν του εισοδήματός του, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη. 
Πέραν του ότι αυξάνουν τα δημόσια έσοδα, οι φόροι περιουσίας συντελούν και στον 
περιορισμό της φοροδιαφυγής, αφού μέσω αυτών ελέγχονται και τα στοιχεία που 
δηλώνουν οι φορολογούμενοι στη φορολογική τους δήλωση, με βάση την οποία 
υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος. Από την άλλη όμως, υπάρχει η άποψη, η οποία 
υποστηρίζει ότι η περιουσία είναι το αποτέλεσμα της αποταμίευσης των 
φορολογούμενων και αυτό το μέρος του εισοδήματός του έχει ήδη φορολογηθεί, 
οπότε θεωρείται άδικο να φορολογηθούν ξανά με φόρο περιουσίας. Εξάλλου, πολλές 
φορές είναι δύσκολο να μετρηθεί αξιόπιστα και με ακρίβεια το μέγεθος της 
περιουσίας τους ( Τάτσος, 2012). 

 

Φόροι κατοχής περιουσίας 

Οι φόροι κατοχής περιουσίας που επιβάλλονται τακτικά και ανά συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα υπολογίζονται με βάση αναλογικούς και πιο χαμηλούς συντελεστές 
συνήθως. Στην Ελλάδα, υπάρχει ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), ο οποίος 
επιβάλλεται ανά έτος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα όλων των 
φυσικών και νομικών προσώπων (Φινοκαλιώτης, 2011). Η ακίνητη περιουσία 
περιλαμβάνει: « α) το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή 
οίκησης επί ακινήτων β) το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, 
βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο 
τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω 
ακινήτων» (Γεωργακόπουλος, 2012, σελ. 432). 

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας 
του φυσικού ή νομικού προσώπου (Φινοκαλιώτης, 2011). Το βασικό ζήτημα που 
προκύπτει είναι πώς θα προσδιοριστεί όμως αυτή η αξία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είτε η τρέχουσα τιμή αγοράς (χρειάζονται στοιχεία παρόμοιων ακινήτων της 
περιοχής), είτε οι αντικειμενικές τιμές (τιμές εκκίνησης που προσδιορίζονται από την 
αρχή με βάση τη ζώνη και το είδος του ακινήτου και μπορούν να μεταβληθούν 
αναλόγως των συνθηκών), είτε η πραγματοποιούμενη ή μελλοντική απόδοση του 
ακινήτου με βάση καθορισμένους διά νόμου συντελεστές (κυρίως στην αγροτική γη). 

Και σε αυτή την περίπτωση ορίζονται κάποιες απαλλαγές από το φόρο, όπως 
για γήπεδα φυσικών προσώπων εκτός σχεδίου πόλης (δεν ισχύει για νομικά 
πρόσωπα),τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 
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από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.ά. (Rosen and Gayer, 2009· 
Γεωργακόπουλος, 2012). 

Στα φυσικά πρόσωπα, εφαρμόζεται ξεχωριστή φορολόγηση της ακίνητης 
περιουσίας των δύο συζύγων. Η επιβολή του φόρου γίνεται με ελαφρά προοδευτική 
κλίμακα και με ορισμένο ύψος αφορολόγητου συνήθως. Από την άλλη, στα νομικά 
πρόσωπα ισχύει αναλογικός συντελεστής (Φινοκαλιώτης, 2011). 

Στην Ελλάδα, ισχύει και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο αποτελεί κι 
αυτό φόρο κατοχής περιουσίας με συνέπεια να επιβαρύνονται διπλά οι έχοντες 
ακίνητη περιουσία. Χρησιμοποιούνται οι αντικειμενικές τιμές για να υπολογιστεί, 
επιβαρύνει το λογαριασμό της ΔΕΗ και η ΔΕΗ τον αποδίδει στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Rosen and Gayer, 2009· Φινοκαλιώτης, 2011· 
Γεωργακόπουλος, 2012). 

 

Φόροι μεταβίβασης περιουσίας 

Οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων, όπως είδαμε και πιο πάνω, διακρίνονται σε 
φόρους μεταβίβασης από επαχθή αιτία (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) και σε 
φόρους μεταβίβασης από χαριστική αιτία (Φόρος γονικής παροχής, δωρεών, 
κληρονομιάς) (Φινοκαλιώτης, 2011) Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι δύο 
υποκατηγορίες των φόρων μεταβίβασης περιουσίας. 

Η πιο συνηθισμένη μορφή φόρου μεταβίβασης από επαχθή αιτία είναι ο 
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, ο οποίος επιβάλλεται όταν υπάρχει κάποιο 
αντάλλαγμα, οικονομικό ή μη, μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών (π.χ. σε 
περίπτωση πώλησης ακινήτου) (Rosen and Gayer, 2009 · Φινοκαλιώτης, 2011). Ο 
φόρος επιβαρύνει τον αγοραστή και επιβάλλεται στην αγοραία αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται. Υπάρχουν βέβαια κι ορισμένες 
εξαιρέσεις, όπως στην περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας (Φινοκαλιώτης, 2011).   

Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων επικουρεί το κράτος στο να ελέγχει 
διάφορα στοιχεία των φορολογούμενων μέσω των αγοραπωλησιών που λαμβάνουν 
χώρα και ο υπολογισμός του είναι αρκετά εύκολος. Όμως, δημιουργεί αντικίνητρα 
για την αγορά ακινήτων, έναντι άλλων περιουσιακών στοιχείων, στα οποία δεν 
επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης. Επίσης, ο συγκεκριμένος φόρος δεν υπολογίζει 
διάφορα προσωπικά στοιχεία των ατόμων (Τάτσος, 2012). 

Όσον αφορά τους φόρους μεταβίβασης από χαριστική αιτία, αυτοί 
επιβάλλονται όταν μεταβιβάζεται ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα ή 
κινητή που προέρχεται από το εξωτερικό και αφορά περιπτώσεις κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών (Γεωργακόπουλος, 2012). Σε περιπτώσεις 
κληρονομιών που προήλθαν λόγω θανάτου, ο φόρος επιβαρύνει τους κληρονόμους 
και εφαρμόζεται με βάση την αγοραία αξία της περιουσίας. Όμως, η φορολογική 
επιβάρυνση δεν είναι ίδια για όλους τους κληρονόμους, αλλά εξαρτάται από το βαθμό 
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συγγένειας, με τους πιο στενούς συγγενείς να φορολογούνται λιγότερο και από το 
ύψος του μεριδίου που θα αποκτήσει ο κληρονόμος. Συνεπώς, από την αγοραία αξία 
των περιουσιακών στοιχείων, αφαιρούνται αυτά τα ποσά και υπολογίζεται ο φόρος 
βάση προοδευτικής κλίμακας και ανάλογα με το βαθμό συγγένειας. Και σε αυτή την 
περίπτωση υπάρχουν απαλλαγές, όπως σε περίπτωση θανάτου στρατιωτικού εν ώρα 
υπηρεσίας (Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 

Σε περιπτώσεις δωρεών, γίνεται οριστική μεταβίβαση περιουσίας χωρίς 
αντάλλαγμα (Rosen and Gayer, 2009). Ισχύουν σχεδόν ίδιες διατάξεις με το φόρο 
κληρονομιών (ίδιες κλίμακες φορολογίας, απαλλαγές, εκπτώσεις). Εκπίπτουν όμως οι 
φόροι παλαιότερων δωρεών και γονικών παροχών (Φινοκαλιώτης, 2011) 

Σε περιπτώσεις γονικών παροχών, έχουμε μεταβίβαση από τους γονείς στα 
παιδιά  περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την υποβοήθησή τους για οικογενειακούς 
ή επαγγελματικούς λόγους. Ισχύουν κι εδώ ίδιες σχεδόν διατάξεις με το φόρο 
κληρονομιών και δωρεών ( Rosen and Gayer, 2009· Γεωργακόπουλος, 2012).  

 

Φόροι δαπάνης-κατανάλωσης 

 Ως φόροι κατανάλωσης ορίζονται οι φόροι που επιβάλλονται με βάση τη 
δαπάνη των πολιτών για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών (Φινοκαλιώτης, 2011). Συνήθως 
ορίζονται ως έμμεσοι φόροι, γιατί επιβάλλονται πάνω στα προϊόντα των παραγωγών, 
αλλά αυτοί τους μετακυλίουν (μεταβιβάζουν) στους τελικούς καταναλωτές μέσω 
αυξημένων τιμών και ύστερα τους αποδίδουν στο δημόσιο. (Rosen and Gayer, 2009· 
Γεωργακόπουλος 2012). Συνήθως, οι φόροι δαπάνης συμβάλλουν σημαντικά στο 
σύνολο των φορολογικών εσόδων (Τάτσος, 2012). Με βάση το σύνολο των 
προϊόντων που επιβαρύνουν διακρίνονται σε: 

 γενικούς φόρους δαπάνης, οι οποίοι επιβαρύνουν, αν όχι όλα τα αγαθά, τα 
περισσότερα 

 ειδικούς φόρους δαπάνης, οι οποίοι επιβαρύνουν ορισμένα μόνο αγαθά ή 
υπηρεσίες (Γεωργακόπουλος, 2012· Τάτσος, 2012). 

 

Υποστηρίζεται ότι οι φόροι δαπάνης δεν επιδρούν τόσο στις επιλογές των 
ατόμων, όπως για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά 
απεναντίας, δημιουργεί κίνητρα για αποταμίευση και συνεπώς για επενδύσεις που σε 
τελικό βαθμό οδηγούν σε ανάπτυξη. Επίσης, οι φόροι δαπάνης είναι πιο εύκολοι στην 
εφαρμογή τους, αφού δε χρειάζεται να ληφθούν υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά των 
φορολογούμενων και δε γίνονται τόσο αντιληπτοί όσοι οι προσωπικοί φόροι, αφού 
ενσωματώνονται στις τιμές των αγαθών (Τάτσος, 2012).  
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Γενικοί φόροι δαπάνης 

Όπως προαναφέρθηκε, οι γενικοί φόροι δαπάνης αφορούν μια πληθώρα 
αγαθών. Μπορούν να επιβαρύνουν τόσο τις συναλλαγές των αγαθών όσο και τις 
ενδιάμεσες συναλλαγές (π.χ. έκδοση γραμματίων). Οι φόροι της δεύτερης 
περίπτωσης ονομάζονται φόροι συναλλαγών και θα αναλυθούν παρακάτω 
(Γεωργακόπουλος, 2012). 

Οι γενικοί φόροι μπορούν να επιβληθούν σε ένα μόνο ή και σε περισσότερα 
στάδια παραγωγής. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται σε πολλά ή σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, μπορούν να επιβληθούν είτε στο σύνολο της αξίας της συναλλαγής 
(σωρευτικοί φόροι δαπάνης), είτε στην προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου (φόροι 
προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ) Οι σωρευτικοί φόροι δαπάνης (φόροι κύκλου εργασιών)  
επιβάλλονται στο σύνολο της αξίας των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
εκείνη τη στιγμή από όλα τα προηγούμενα, εμπεριέχουν και τους φόρους από τα 
προηγούμενα στάδια και δημιουργούν έσοδα που στην περίπτωση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας θα απαιτούσαν υψηλότερους συγκριτικά συντελεστές. Όμως, 
από αυτό τον φόρο πλήττονται τα εγχώρια αγαθά, ενώ τα εισαγόμενα αγαθά 
βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση  (Γεωργακόπουλος, 2012· Τάτσος, 2012). 

Οι φόροι προστιθέμενης αξίας αποτελούν εξέλιξη του Φόρου Κύκλου 
Εργασιών (σωρευτικός φόρος) και τον αντικατέστησαν, γιατί είχε αρκετά 
μειονεκτήματα, όπως ότι οδηγούσε σε υψηλότερη επιβάρυνση όσων αγαθών 
περιλάμβαναν περισσότερα στάδια παραγωγής (Φινοκαλιώτης, 2011, σελ.128-9). 
Είναι από τους βασικότερους φόρους δαπάνης και δημιουργούν τα περισσότερα 
έσοδα σε σχέση με τους υπόλοιπους φόρους δαπάνης (Τάτσος, 2012). Το βασικό 
προτέρημα των φόρων προστιθέμενης αξίας είναι ότι είναι ουδέτεροι σε εγχώριο και 
παγκόσμιο επίπεδο, αφού από τη μία δεν επιβαρύνουν ανάλογα με τον αριθμό των 
σταδίων από τα οποία περνάει ένα προϊόν, αλλά με την προστιθέμενη αξία κάθε 
σταδίου και από την άλλη επιβαρύνουν το ίδιο τα εγχώρια και τα εισαγόμενα 
προϊόντα (Γεωργακόπουλος, 2012).  

Οι φόροι προστιθέμενης αξίας μπορούν να χωριστούν σε ορισμένες 
κατηγορίες, σύμφωνα με τις δαπάνες που υπόκεινται σε αυτό τον φόρο. Οι 
κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας εισοδηματικής μορφής: Αυτή η κατηγορία αφορά 
όλες τις δαπάνες που συντελούν στη δημιουργία του εθνικού εισοδήματος, 
δηλαδή καταναλωτικές, επενδυτικές δαπάνες μείον εισροές και αποσβέσεις. 
Συνεπώς, μοιάζει με ένα φόρο εισοδήματος που έχει ανάλογες επιπτώσεις. 

 Φόρος προστιθέμενης αξίας  καταναλωτικής μορφής: Αυτός ο φόρος 
επιβαρύνει μόνο τις καταναλωτικές δαπάνες και κανένα άλλο συστατικό 
στοιχείο του εθνικού εισοδήματος. Αποτελεί την πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη μορφή φόρου προστιθέμενης αξίας, εφαρμόζεται και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ο φόρος που θα αναλυθεί παρακάτω. 
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 Φόρος προστιθέμενης αξίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν: Σε αυτή την 
κατηγορία, ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλες τις δαπάνες, καταναλωτικές και 
επενδυτικές που διαμορφώνουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δηλαδή 
εντάσσονται και οι αποσβέσεις (Γεωργακόπουλος, 2012· Τάτσος, 2012). 
 

Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στα πρόσωπα, τα οποία ασκούν ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα έναντι αντιπαροχής (παραγωγοί, έμποροι κλπ) και ως αντικείμενό του 
ορίζεται η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, η εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποκτήσεις αγαθών εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Φινοκαλιώτης, 2011). Απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι εξαγωγές τη στιγμή που 
οι εισαγωγές επιβαρύνονται κανονικά. Ορίζονται, βέβαια, και ορισμένες απαλλαγές 
και εκπτώσεις, όπως η απαλλαγή του δημοσίου για τα αγαθά που παρέχει, η 
απαλλαγή των εξαγώγιμων προϊόντων και η έκπτωση ή επιστροφή του φόρου σε 
περιπτώσεις πρώτων υλών που είχαν αγοραστεί σε προηγούμενα στάδια 
(Φινοκαλιώτης, 2011 · Γεωργακόπουλος, 2012). 

Για να υπολογιστεί ο ΦΠΑ υπάρχουν δύο μέθοδοι: α) η άμεση μέθοδος, όπου 
αρχικά γίνεται υπολογισμός της αξίας που προσθέτει κάθε επιχείρηση και ύστερα 
εφαρμόζεται ο ανάλογος συντελεστής, πρακτικά πολύ  δύσκολο να εφαρμοστεί και β) 
η έμμεση μέθοδος ή μέθοδος πίστωσης φόρου, όπου αρχικά υπολογίζεται η 
φορολογική επιβάρυνση με βάση το συντελεστή στις συνολικές πωλήσεις (εκροές) 
και μετά αφαιρείται ο φόρος που κατέβαλε η επιχείρηση για τις αγορές της (εισροές). 
Η δεύτερη μέθοδος επικρατεί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας 
(Φινοκαλιώτης, 2011· Τάτσος, 2012). 

Οι φορολογικοί συντελεστές στην περίπτωση του ΦΠΑ είναι αναλογικοί και 
στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε είναι δύο: α) ένας χαμηλός συντελεστής που 
εφαρμόζεται στα είδη πρώτης ανάγκης και β) ένας κανονικός που εφαρμόζεται σε 
όλα τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Υπάρχουν, όμως, και χώρες που εφαρμόζουν και 
άλλους συντελεστές, όπως η Ελλάδα για την περίπτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
από τουριστικές επιχειρήσεις (Rosen and Gayer, 2009· Φινοκαλιώτης, 2011· 
Γεωργακόπουλος, 2012). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει η αρχή της 
χώρας προορισμού σε όλα τα κράτη – μέλη, δηλαδή τα προϊόντα φορολογούνται στη 
χώρα στην οποία καταναλώνονται και όχι στη χώρα από την οποία προήλθαν, γι’ 
αυτό τα εισαγόμενα αγαθά φορολογούνται όπως τα εγχώρια, ενώ τα εξαγόμενα 
απαλλάσσονται (Τάτσος, 2012). 

Ο ΦΠΑ αναγράφεται ξεχωριστά σε κάθε τιμολόγιο και αποδίδεται σε 
περιοδικό χρόνο με τις μεγάλες επιχειρήσεις να τον αποδίδουν σε συντομότερο 
χρονικό διάστημα, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο. Όμως, επειδή 
επιβάλλεται καθολικά, υπάρχουν και ειδικά  καθεστώτα που αφορούν συγκεκριμένες 
κατηγορίες υπόχρεων, όπως οι αγρότες (Γεωργακόπουλος, 2012). 
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Ειδικοί φόροι δαπάνης 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι ειδικοί φόροι δαπάνης επιβαρύνουν συγκεκριμένα 
προϊόντα και εφαρμόζονται σε πολλές χώρες. Οι φόροι αυτοί αφορούν τα καπνικά 
προϊόντα (αναλογικός συντελεστής  και ένας πάγιος φόρος για τα τσιγάρα), τα 
πετρελαιοειδή (με βάση τη μονάδα μέτρησης του προϊόντος), τα οινοπνευματώδη 
ποτά (ειδικευμένος φόρος), τα ενεργειακά προϊόντα και  την ηλεκτρική ενέργεια σε 
χρήση τους ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, τα αυτοκίνητα (Rosen and Gayer, 
2009· Φινοκαλιώτης, 2011). 

Οι συντελεστές με τους οποίους επιβάλλονται είναι συνήθως υψηλότεροι από 
τους αντίστοιχους των γενικών φόρων είτε επειδή αυτά τα αγαθά προκαλούν 
αρνητικές εξωτερικές επιβαρύνσεις στο κοινωνικό σύνολο ( π.χ. καπνός, αλκοόλ κ.ά.) 
είτε γιατί επειδή είναι αγαθά πολυτελείας είτε για λόγους ανταποδοτικούς (π.χ. υγρά 
καύσιμα) (Γεωργακόπουλος, 2012). Όμως, σε περίπτωση που αυξηθούν οι 
συντελεστές των ειδικών φόρων, οι καταναλωτές αυτών των αγαθών δεν θα 
αντιδράσουν με την ίδια ένταση που θα αντιδρούσαν, αν αυξανόταν ο συντελεστής 
κάποιου γενικού φόρου, αφού οι ειδικοί φόροι αφορούν ορισμένα μόνο αγαθά 
(Τάτσος, 2012). 

 

Δασμοί 

Οι δασμοί εντάσσονται στους φόρους δαπάνης και επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις κυρίως εισαγωγών προϊόντων (εισαγωγικοί δασμοί) και σπανιότερα σε 
εξαγωγές. Συνήθως, επιβάλλονται για λόγους α) ταμιευτικούς, αφού προσφέρουν 
υψηλά έσοδα στα κράτη β) προστατευτικούς, όπου στόχος είναι η προστασία της 
εγχώριας παραγωγής μέσω της αύξησης της τιμής των εισαγόμενων αγαθών λόγω 
δασμού. Εντός της Ε.Ε δεν επιβάλλονται δασμοί, αλλά μόνο σε τρίτες χώρες, ενώ έχει 
θεσπιστεί κοινό εξωτερικό δασμολόγιο που ισχύει για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε, το 
οποίο επιβάλλει κοινή δασμολογική μεταχείριση από όλα τα κράτη-μέλη για τις 
τρίτες χώρες (Rosen and Gayer, 2009· Φινοκαλιώτης, 2011· Γεωργακόπουλος, 2012). 

 

 

Φόροι επί των συναλλαγών 

 Οι φόροι αυτοί επιβάλλονται γενικά σε συναλλαγές και θα μπορούσαν να 
συμπεριλάβουν φόρους που αναλύθηκαν παραπάνω, όπως οι φόροι μεταβίβασης 
περιουσίας. Όμως, παρακάτω θα αναλυθούν όσοι φόροι έχουν ως βασικό αντικείμενό 
τους την ίδια τη συναλλαγή. (Φινοκαλιώτης, 2011) 

 Μία κατηγορία αποτελούν τα τέλη χαρτοσήμου, τα οποία επιβαρύνουν τα 
«έγγραφα που περιέχουν αστικές ή εμπορικές πράξεις ή συναλλαγές» (Φινοκαλιώτης, 
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2011). Συνεπώς, για να υπάρξει τέλος χαρτοσήμου πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά 
και ένα έγγραφο με βάση το οποίο θα επιβληθεί αυτός ο έμμεσος φόρος. Τα τέλη 
χαρτοσήμου μπορούν να επιβαρύνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα στη φάση 
κατάρτισης των σχετικών εγγράφων και μπορούν να εφαρμόζονται είτε αναλογικά επί 
της αναφερόμενης στο έγγραφο αξίας είτε πάγια με ένα προκαθορισμένο ποσό. Όμως, 
λόγω της ύπαρξης του ΦΠΑ, στην Ελλάδα έχουν μειωθεί οι περιπτώσεις επιβολής 
τέλους χαρτοσήμου και ειδικότερα απαλλάσσονται όσες συναλλαγές υπάγονται σε 
ΦΠΑ (Φινοκαλιώτης, 2011). 

 Μία άλλη κατηγορία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Φόρος 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, ο οποίος επιβαρύνει «εμπορικές εταιρίες, ενώσεις 
προσώπων, συνεταιρισμούς αλλά και υποκαταστήματα εταιριών με έδρα στην 
αλλοδαπή, σε περίπτωση συγκέντρωσης κεφαλαίων» (Φινοκαλιώτης, 2011). 

 

1.3 Δημόσιος Δανεισμός  

1.3.1 Γενικά 

 Ο δημόσιος δανεισμός αποτελεί, μετά τους φόρους, τη βασικότερη πηγή 
άντλησης δημοσίων εσόδων. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στους φόρους, έχουμε 
μεταβίβαση πόρων προς το δημόσιο. Όμως, διαφέρουν μεταξύ τους στα εξής: α) ο 
δημόσιος δανεισμός είναι κατά βάση εκούσιος, δηλαδή δεν έχει υποχρεωτικό 
χαρακτήρα, όπως οι φόροι, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ειδική αντιπαροχή, τον τόκο  
β) ο δημόσιος δανεισμός χρηματοδοτεί εκ των προτέρων τις δημόσιες δαπάνες και 
δεν οδηγεί σε οριστική κάλυψη του κόστους αυτών, σε αντίθεση με τους φόρους 
(Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Υπάρχει, βέβαια, και μια ειδική περίπτωση δανείων, τα επονομαζόμενα 
αναγκαστικά δάνεια, τα οποία μοιάζουν με το φόρο, καθώς επιβάλλονται σε όλους 
τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να συνεισφέρουν στα δημόσια έσοδα σε έκτακτες 
περιστάσεις. Όμως, από τη στιγμή που πρόκειται για δάνειο, υπάρχει κάποια 
αντιπαροχή προς τους πολίτες, η οποία αφορά την επιστροφή του κεφαλαίου, αλλά 
και του τόκου. Τα αναγκαστικά δάνεια είναι εσωτερικά, δηλαδή επιβάλλονται στα 
πλαίσια της χώρας και δεν προέρχονται από το εξωτερικό (Μπάρμπας 2011 
·Γεωργακόπουλος, 2012). 

 Ο δημόσιος δανεισμός θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες προϋποθέσεις, 
όπως: α) στην παροχή του δανείου σε παραγωγικούς σκοπούς (π.χ. δημόσια έργα), 
που απαιτούν μεγάλα ποσά για την κάλυψή τους, β) στην κάλυψη έκτακτων 
καταστάσεων που μπορεί να σχετίζεται με μια φυσική καταστροφή και γ) στην 
καταπολέμηση της οικονομικής ύφεσης, όταν παρουσιάζονται ελλείμματα που δεν 
μπορούν να καλυφθούν (Δαλαμάγκας, 2010). 
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1.3.2 Βασικότερες διακρίσεις των δημοσίων δανείων 

 Τα δημόσια δάνεια μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα 
με: 

 Την πηγή προέλευσής τους: Διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά 
δημόσια δάνεια με τα πρώτα να προέρχονται από την ημεδαπή, ενώ τα 
τελευταία από το εξωτερικό. Με τον εσωτερικό δανεισμό χρησιμοποιούνται 
κεφάλαια που θα μπορούσαν να επενδυθούν στον ιδιωτικό τομέα, σε 
αντίθεση με τον εξωτερικό δανεισμό που προσθέτει νέα κεφάλαια στην 
οικονομία. Από την άλλη, ο εξωτερικός δανεισμός οδηγεί σε καταβολή 
τόκων στο εξωτερικό, σε αντίθεση με τον εσωτερικό, όπου οι τόκοι 
καταβάλλονται σε πολίτες της ημεδαπής με αποτέλεσμα να διαφέρει η 
διανομή του εισοδήματος στις δύο περιπτώσεις. 

 Το χρόνο λήξης τους: Σε αυτή την περίπτωση, διακρίνονται σε διαρκή ή 
αορίστου χρόνου και σε χρεωλυτικά ή ορισμένου χρόνου. Τα πρώτα 
αφορούν δάνεια, τα οποία δεν επιστρέφουν κεφάλαιο, αλλά μόνο τόκους και 
δε λήγουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Από την άλλη, τα χρεωλυτικά ή 
δημόσια δάνεια ορισμένου χρόνου εξοφλούνται  από το κράτος 
καταβάλλοντας και κεφάλαιο αλλά και τους αναλογούντες τόκους 
(Μπάρμπας 2011· Γεωργακόπουλος, 2012). Ανάλογα με το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο πρέπει να αποπληρωθούν, τα χρεωλυτικά δημόσια 
δάνεια διακρίνονται περαιτέρω σε: 
α) βραχυπρόθεσμα, με διάρκεια εξόφλησης μικρότερη του έτους 
β) μεσοπρόθεσμα, με διάρκεια εξόφλησης μέχρι δέκα έτη και 
γ)μακροπρόθεσμα, με διάρκεια εξόφλησης πάνω από δέκα έτη  
Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των δημοσίων δανείων ανήκει σε 
βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα δάνεια, αφού λόγω μειωμένης πίστης, 
είναι δύσκολο να συναφθούν μακροπρόθεσμα δάνεια (Γεωργακόπουλος, 
2012). 

 Τη χρησιμοποίηση των δανείων: Τα δημόσια δάνεια εδώ διακρίνονται σε 
παραγωγικά και καταναλωτικά. Παραγωγικά είναι τα δημόσια δάνεια, τα 
οποία έχουν σκοπό να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις και θα 
συμβάλλουν στην τόνωση του εθνικού εισοδήματος (π.χ. δημόσια έργα), ενώ 
καταναλωτικά είναι τα δάνεια, τα οποία θα αναλωθούν σε καταναλωτικούς 
σκοπούς, δηλαδή δεν θα αυξήσουν το εθνικό εισόδημα (π.χ. στρατιωτικές 
δαπάνες) (Μπάρμπας 2011· Γεωργακόπουλος, 2012). 

 

1.3.3 Ρήτρες προσελκύσεως δανειστών 

 Για να μπορέσουν τα κράτη να δανειστούν, θα πρέπει να προσφέρουν κάποιες 
εγγυήσεις στους δανειστές, με τις οποίες τα δάνεια θα γίνονται πιο ελκυστικά. Δύο 
από τα πιο βασικά ζητήματα που αφορούν το δανειστή είναι: 
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α) το συνολικό οικονομικό όφελος-πλεονέκτημα που θα καρπωθεί από το δάνειο, 
αλλά και 

β) η εμπιστοσύνη που έχει στο κράτος ότι θα εξοφλήσει το δάνειο.  

 Όσον αφορά το οικονομικό όφελος, αυτό έχει να κάνει αρχικά με τον τόκο, 
δηλαδή το ποσό που θα καταβάλλει το κράτος στο δανειστή ως αντάλλαγμα για την 
παροχή των κεφαλαίων του. Ο τόκος υπολογίζεται επί της ονομαστικής αξίας του 
δανείου και είναι γνωστός και στα δύο μέρη της συναλλαγής. Εξαρτάται από τη 
διάρκεια του δανείου και συγκεκριμένα, όσο πιο μεγάλη η διάρκειά του τόσο 
μεγαλύτερος είναι και ο τόκος που πρέπει να καταβάλλει το κράτος, αλλά και από την 
προσφορά και ζήτηση κεφαλαίων. Από την άλλη, το επιτόκιο, δηλαδή το ποσοστό 
του τόκου μπορεί να είναι είτε σταθερό (δεν αλλάζει μελλοντικά), είτε κυμαινόμενο 
(αλλάζει, όταν αλλάζει το επιτόκιο της χρηματαγοράς). 

 Ο τόκος που αναφέρθηκε παραπάνω ήταν ο ονομαστικός τόκος, ο οποίος 
εξαρτάται από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προσδιορίζεται εύκολα. Υπάρχει, 
όμως, και ο πραγματικός τόκος, ο οποίος έχει να κάνει με τα πλεονεκτήματα 
οικονομικού περιεχομένου, με τα οποία επωφελούνται οι δανειστές, όπως η 
φορολογική απαλλαγή, τα βραβεία κ.ά. Ο πραγματικός τόκος μπορεί να διαφέρει από 
τον ονομαστικό, όταν υπάρχουν αυτά τα πλεονεκτήματα είτε να ίσος με τον 
ονομαστικό, όταν εξαλείφονται τα παραπάνω πλεονεκτήματα. Όσον αφορά τη 
φορολογική απαλλαγή, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για έναν εν δυνάμει 
δανειστή, ο οποίος θα προτιμήσει την παροχή των κεφαλαίων του στο δημόσιο 
(έντοκα γραμμάτια, ομόλογα δημοσίου) έναντι του ιδιωτικού τομέα. Ο λόγος που ο 
δημόσιος τομέας υπερτερεί είναι ότι απαλλάσσονται του φόρου (εισοδήματος 
συνήθως) οι τόκοι που προκύπτουν από τα δημόσια δάνεια. Στην Ελλάδα, το 
προνόμιο αυτό ίσχυε αρχικά, αλλά υπήρξαν διάφορες τροποποιήσεις, οι οποίες 
οδήγησαν στην απαλλαγή της φορολογίας των τόκων σε όσους δανειστές διαμένουν 
μόνιμα στο εξωτερικό (Μπάρμπας, 2011).  

 Επίσης, στα οικονομικά οφέλη συμπεριλαμβάνονται τόσο τα λαχεία όσο και 
τα βραβεία. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε τα λεγόμενα λαχειοφόρα δάνεια, στα 
οποία, όσοι κατέχουν τίτλους δημοσίου συμμετέχουν σε κλήρωση και στην 
περίπτωση που κληρωθούν επωφελούνται ένα επιπλέον χρηματικό ποσό, 
πολλαπλάσιο της ονομαστικής αξίας. Τα λαχειοφόρα δάνεια αντιμετωπίζονται θετικά 
και από το δημόσιο, εφόσον το επιτόκιο συνήθως είναι χαμηλό, λόγω της ελπίδας των 
δανειστών ότι θα αποκομίσουν κάποιο επιπλέον ποσό. Στη δεύτερη περίπτωση, σε 
όλους τους δανειστές του δημοσίου παρέχεται ένα επιπλέον χρηματικό ποσό ως 
βραβείο. Η διαφορά των δύο έγκειται στο ότι στα μεν λαχεία μόνο όσοι κληρώνονται 
επωφελούνται, ενώ στα βραβεία όλοι οι δανειστές επωφελούνται και στο ότι τα 
λαχεία μπορούν να δοθούν πριν από τη λήξη του δανείου, ενώ τα βραβεία δίνονται 
στη λήξη του δανείου. 
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 Όσον αφορά την εμπιστοσύνη που έχει ο δυνητικός δανειστής στο κράτος ή 
αλλιώς δημόσια πίστη, υπάρχει η αντίληψη ότι το κράτος είναι περισσότερο 
φερέγγυο από τον ιδιωτικό τομέα,  γιατί μπορεί να βρει τρόπους με τους οποίους θα 
αποκομίσει τα απαραίτητα έσοδα που απαιτούνται, ώστε να καλύψει τις δανειακές 
του υποχρεώσεις, όπως με τη φορολογία. Η εμπιστοσύνη σε ένα κράτος δεν πρέπει να 
συγχέεται με το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα, αλλά με τη γενικότερη οικονομική και 
πολιτική κατάσταση μιας χώρας. Η δημόσια πίστη αποτελεί προσδιοριστικό 
παράγοντα διαμόρφωσης του ονομαστικού τόκου. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο 
φερέγγυο είναι ένα κράτος, τόσο μικρότερο είναι το ύψος του ονομαστικού τόκου και 
αντίστροφα.  

 Παρ’ όλο, όμως που συνήθως τα κράτη θεωρούνται περισσότερο φερέγγυα σε 
σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει και ο κίνδυνος να αθετήσουν τις υποχρεώσεις 
τους απέναντι στους δανειστές τους. Γι’ αυτό το λόγο, σε περίπτωση που η δημόσια 
πίστη είναι σε χαμηλό επίπεδο, τα ίδια κράτη παρέχουν εγγυήσεις που θα 
εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Μία τέτοια μορφή 
εγγυήσεων είναι οι προσωπικές εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν εγγυήσεις που 
προέρχονται από διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο  ή ξένα κράτη και εγγυώνται τα εξωτερικά δημόσια δάνεια. Με άλλα λόγια, 
σε περίπτωση που μια χώρα δεν καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δανειακές της 
υποχρεώσεις, οι εγγυητές της υποχρεούνται να καλύψουν τις υποχρεώσεις της. 
Σύμφωνα με την ιστορική διαδρομή των κρατών όμως, οι εγγυήσεις δεν καταφέρνουν 
τελικά να υποχρεώσουν τα κράτη να εξοφλήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, 
αλλά το πιο βασικό ζήτημα στο δημόσιο δανεισμό είναι η εμπιστοσύνη που έχει ο 
δανειστής απέναντι στο κράτος (Μπάρμπας, 2011). 

 

1.3.4. Τρόποι έκδοσης και εξόφλησης δημοσίων δανείων 

 Για να μπορέσει ο δανειστής να προσφέρει τα κεφάλαιά του, πρέπει το κράτος 
να προβεί σε κάποιες ενέργειες, ώστε να γίνει γνωστή η πρόθεση για δημόσιο 
δανεισμό και να υπάρξει μια σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Οι τρόποι με τους 
οποίους μπορεί να γίνει αυτό είναι οι εξής: 

 Πώληση τίτλων σε δημόσια εγγραφή: Αρχικά, γνωστοποιείται η πρόθεση 
του κράτους να εκδώσει τίτλους και διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν τα 
οφέλη από αυτούς τους τίτλους, ώστε οι επενδυτές να εγγραφούν σε αυτό το 
δάνειο. Για να εγγραφεί κάποιος στο δάνειο, πρέπει να το κάνει, κατά βάση, 
σε μια εμπορική τράπεζα, η οποία θα εισπράξει το αντίτιμο των τίτλων, θα 
κρατήσει κάποια προμήθεια και θα μεταβιβάσει τους τίτλους στους 
επενδυτές. Βασικό χαρακτηριστικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι 
επενδυτές δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τους όρους προς όφελός τους, 
καθώς προαποφασίζονται από το κράτος κι ότι όλες οι συναλλαγές γίνονται 
στην πρωτογενή αγορά. Για να προσελκύσει επενδυτές, προσφέρει συνήθως 
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αρκετά οφέλη. Στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκδοσης 
εσωτερικών βραχυπρόθεσμων τίτλων (π.χ. έντοκα γραμμάτια). 

 Πώληση τίτλων σε τράπεζες: Αυτός ο τρόπος έκδοσης δημοσίων δανείων 
μπορεί να χωριστεί σε δύο επιμέρους τρόπους: α) στην πώληση τίτλων στις 
τράπεζες, έπειτα από διαπραγματεύσεις και β) στην πώληση τίτλων στις 
τράπεζες, μετά από δημοπρασία. Στην πρώτη περίπτωση, η μεταβίβαση των 
τίτλων στους επενδυτές γίνεται στη δευτερογενή αγορά, αφού οι τράπεζες σε 
πρώτο στάδιο και έπειτα από διαπραγματεύσεις με το κράτος, αγοράζουν 
αυτούς τους τίτλους και στη συνέχεια τους μεταπωλούν στους επενδυτές. Το 
όφελος για το κράτος έγκειται στην άμεση παροχή ρευστότητας, ενώ για τις 
τράπεζες ότι μέσω της διαπραγμάτευσης μπορούν να ζητήσουν υψηλά 
οικονομικά οφέλη για να μην υποστούν ζημίες. Συνηθίζεται σε εξωτερικά 
δάνεια, όταν οι τράπεζες του εξωτερικού είναι πιο αξιόπιστες από το κράτος 
που εκδίδει το δάνειο. Από την άλλη, στην πώληση τίτλων στις τράπεζες, 
μετά από δημοπρασία, οι όροι δεν καθορίζονται ούτε από το κράτος ούτε 
από τις τράπεζες, αλλά από τους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Γίνεται γνωστό στο κοινό ότι θα υπάρξει δημοπρασία, καθώς και το ποσό 
που πρέπει να αποκτηθεί και αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή 
αποκτά τους τίτλους. Συνεπώς, συνήθως η  ονομαστική τους αξία είναι 
μεγαλύτερη από την πραγματική (Μπάρμπας, 2011). 

 Πώληση τίτλων στο Χρηματιστήριο: Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος 
μεταβιβάζει στο Χρηματιστήριο ένα μικρό αριθμό τίτλων, με σκοπό την 
πώλησή τους, στην τιμή που καθορίζεται από τις δυνάμεις της ζήτησης και 
της προσφοράς. Το κράτος προβαίνει σε αυτό τον τρόπο έκδοσης, όταν το 
οικονομικό κλίμα είναι θετικό και το Χρηματιστήριο βρίσκεται σε άνοδο. 

 

 Το τελικό στάδιο σε ένα δάνειο είναι η εξόφλησή του. Συγκεκριμένα, όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούμενη υποενότητα, τα δημόσια δάνεια είναι προσωρινά και το 
κράτος πρέπει να τα εξοφλήσει, πληρώνοντας το κεφάλαιο, αλλά και τους τόκους που 
αναλογούν. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η εξόφληση είναι: 

 Εξόφληση σε ενιαία ημερομηνία: Σε αυτή την περίπτωση, το δάνειο 
εξοφλείται ολόκληρο σε μία δεδομένη ημερομηνία και γι’ αυτό δεν 
εφαρμόζεται σε μεγάλα δάνεια, τα οποία απαιτούν υψηλά επιστρεφόμενα 
ποσά. Αντιθέτως, στα βραχυπρόθεσμα δάνεια μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί 
τα ποσά είναι αρκετά μικρότερα. Βέβαια, συνήθως σε αυτά τα δάνεια (π.χ. 
έντοκα γραμμάτια) γίνεται ανανέωση όταν λήξουν και σε περιπτώσεις που 
υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. 

 Εξόφληση σε πολλαπλές ημερομηνίες: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 
εξόφληση του δανείου δε γίνεται σε μία δεδομένη ημερομηνία, αλλά 
σταδιακά και η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως απόσβεση των δανείων. 
Μπορεί να έχει τις δύο βασικές μορφές: 
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 Α) καταβολή ετήσιων τοκοχρεωλυτικών δόσεων: Εδώ, υπάρχει ετήσια 
καταβολή ενός ποσού, το οποίο περιλαμβάνει και κεφάλαιο, αλλά και τους 
δεδουλευμένους τόκους της περιόδου. Τα ποσά μπορεί να είναι σταθερά ή 
μεταβλητά. Στην πρώτη περίπτωση, το ποσό ναι μεν είναι σταθερό, αλλά 
όσο περνάει ο χρόνος, απομειώνεται το ποσό των τόκων, δηλαδή οι τόκοι 
εξοφλούνται κυρίως τα πρώτα έτη και το κράτος καταβάλλει περισσότερο 
κεφάλαιο αντί τόκους. Συνεπώς, τα τοκοχρεολύσια επιβαρύνουν εξίσου όλα 
τα έτη αποπληρωμής του δανείου. Αντιθέτως, στις μεταβλητές δόσεις, το 
ποσό που καταβάλλεται δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από τη σύμβαση 
μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων μερών, οπότε μπορεί είτε να αυξάνεται 
είτε να μειώνεται σταδιακά. Γενικότερα, η εξόφληση μέσω 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων συνηθίζεται όταν δανειστές είναι οι θεσμικοί 
επενδυτές.  
 Β) κλήρωση τίτλων στο Χρηματιστήριο: Σε αυτή την περίπτωση, 
κληρώνονται ανά διαστήματα οι τίτλοι, οι οποίοι θα αποπληρωθούν. Όλοι οι 
τίτλοι χωρίζονται σε σειρές και σε κάθε κλήρωση προκύπτει μία σειρά που 
πρέπει να αποπληρωθεί (Μπάρμπας, 2011). 

 

1.3.5 Σύγχρονη χρηματοδότηση στην Ελλάδα 

 Αυτός που αποφασίζει στην Ελλάδα για την δανειοδότηση του κράτους είναι 
ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών. Οι τίτλοι των δανείων μπορεί να είναι είτε 
φυσικοί, δηλαδή χάρτινοι, είτε άυλοι, δηλαδή να είναι λογιστικοί. Με τους άυλους 
τίτλους παύει να υφίσταται ο κίνδυνος την απώλειας, καθώς επίσης και περιορίζονται 
τα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση ή φύλαξη των τίτλων. Διαχειριστής στην 
περίπτωση των άυλων τίτλων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ στο σύστημα 
μπορούν να κάνουν εγγραφή όσοι θέλουν να αποκτήσουν αυτούς τους άυλους 
τίτλους, όπως τράπεζες που μπορούν να τους διαθέσουν μετέπειτα σε δυνητικούς 
αγοραστές. 

 Όταν το κράτος θέλει να δανειστεί, ώστε να καλύψει άμεσες ανάγκες 
προβαίνει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό μέσω εντόκων γραμματίων ή 
βραχυπρόθεσμων ομολόγων. Τα έντοκα γραμμάτια στοχεύουν στο να καλύψουν την 
έλλειψη ρευστότητας του κράτους άμεσα, ενώ έχουν σύντομο χρονικό ορίζοντα( 
μικρότερο του έτους), ενώ θεωρητικά είναι οι τίτλοι, οι οποίοι  εμπεριέχουν τον 
ελάχιστο κίνδυνο για τους δανειστές. Γι’ αυτό και η απόδοσή τους είναι σχετικά 
χαμηλή. Συνήθως, τέτοιοι τίτλοι αγοράζονται από απλούς επενδυτές, οι οποίοι 
προτιμούν να επενδύσουν σε τίτλους του δημοσίου τα χρήματά τους, αντί να τα 
καταθέσουν σε μια τράπεζα. Στα έντοκα γραμμάτια, ο τόκος δεν καταβάλλεται ούτε 
σταδιακά ούτε στο τέλος της περιόδου αποπληρωμής, αλλά τη στιγμή που 
αγοράζονται οι τίτλοι, δηλαδή ο επενδυτής πληρώνει την αξία του τίτλου μειούμενη 
των τόκων. Έτσι, φορολογούνται στην πηγή οι τόκοι, αφού αποτελούν εισόδημα από 
κινητές αξίες. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα, συνήθως η διάρκειά τους 
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κυμαίνεται από δύο έως πέντε έτη και αρχικά πωλούνται υπό το άρτιο σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω δημοπρασίας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
μετέπειτα τα πωλούν σε επενδυτές. Κάθε χρόνο το κράτος εξοφλεί το ποσό των 
τόκων (Μπάρμπας, 2011). 

 Όταν το κράτος θέλει να δανειστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
προβαίνει στη διάθεση μακροπρόθεσμων τίτλων., δηλαδή τίτλων με χρονική διάρκεια 
μεγαλύτερη των πέντε ετών.  

 Υπάρχουν όμως και κάποιες ειδικές κατηγορίες ομολογιακών δανείων, όπως: 

Α) Τα αποταμιευτικά ομόλογα: Παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως 
αφορολόγητο και σταθερό επιτόκιο και αφορούν μόνο φυσικά πρόσωπα που 
αποτελούν μικρούς επενδυτές, καθώς η αξία τους είναι αρκετά χαμηλή. 
Χρησιμοποιούνται σε μικρό χρονικό ορίζοντα και η καταβολή των τόκων γίνεται στο 
τέλος της περιόδου. 

Β) Τα ομόλογα χωρίς τοκομερίδιο: Μοιάζουν με τα έντοκα γραμμάτια, αλλά έχουν 
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Οι τόκοι, όπως και στα έντοκα γραμμάτια, 
καταβάλλονται τη στιγμή της αγοράς και η απόδοσή τους είναι σταθερή. 

 Γ) Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου: Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που 
απαιτείται μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος δανεισμός και οι δυνητικοί αγοραστές 
μπορεί να είναι είτε θεσμικοί επενδυτές είτε ιδιώτες. Κάθε χρόνο καταβάλλονται οι 
τόκοι, οι οποίοι είναι σταθεροί. Η εξόφληση των τίτλων πραγματοποιείται στο τέλος 
της χρονικής περιόδου αποπληρωμής και σε αξία ίση με την αξία που αγοράστηκε. 

Δ)  Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου: Σε αυτή την περίπτωση, ο δανεισμός είναι 
μεσοπρόθεσμος και οι δυνητικοί επενδυτές μπορεί να είναι ιδιώτες ή θεσμικοί 
επενδυτές. Από τη στιγμή που το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, οι επενδυτές 
λαμβάνουν αποδόσεις σύμφωνα με το τι επικρατεί στην χρηματαγορά (Μπάρμπας, 
2011). 
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Κεφάλαιο 2ο-Μορφές και Τρόποι Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων- Βεβαίωση Εσόδων 

 

2.1 Μορφές Είσπραξης  
 Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων διαφοροποιείται, κατά το τυπικό μέρος, 
ανάλογα με τα παραστατικά στοιχεία, που αποδεικνύουν την υποχρέωση για 
καταβολή συγκεκριμένου εσόδου από συγκεκριμένο υπόχρεο και από το γεγονός ότι 
πραγματοποιείται είτε οικειοθελώς ή κατόπιν γνωστοποίησης της χρηματικής 
απαίτησης του Δημοσίου. 

Έτσι η είσπραξη διακρίνεται σε τρεις μορφές: 

 Οίκοθεν είσπραξη  
 Είσπραξη με βάση δήλωση του υπόχρεου και  
 Είσπραξη με βάση εκτελεστό νόμιμο τίτλο κατόπιν γνωστοποίησης στον 

υπόχρεο της απαίτησης που περικλείει. 

 Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ενεργείται πάντοτε με (εκτελεστό) νόμιμο 
τίτλο, ο οποίος προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) κατά τρόπο 
περιοριστικό. Αντίστοιχος του νόμιμου τίτλου του Κ.Ε.Δ.Ε. είναι ο «εκτελεστός 
τίτλος» του Κ. Πολ. Δ., οι κατηγορίες του οποίου καθορίζονται επίσης κατά τρόπο 
περιοριστικό στο άρθρο 904. 

 

2.2 Οίκοθεν Είσπραξη   
 

2.2.1 Έννοια  

 

 «Οίκοθεν» θεωρείται η είσπραξη, που διενεργείται κατόπιν οικειοθελούς 
καταβολής και αφορά συγκεκριμένα έσοδα του δημοσίου, για την είσπραξη των 
οποίων ο νόμος που τα προβλέπει, δεν απαιτεί τη σύνταξη νόμιμου εκτελεστού τίτλου 
εκ μέρους του αλλά βασίζεται σε δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία 
προσκομίζονται από τον καταβάλλοντα και επέχουν θέση νόμιμου τίτλου σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ.2 εδάφιο β΄ του Κ.Ε.Δ.Ε. ή αποτελούν απλά σημειώματα μη 
έχοντα τον τύπο και την ουσία του νόμιμου τίτλου. 

 

2.2.2 Είσπραξη βάσει σημειωμάτων 
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2.2.2.1 Στοιχεία που περιέχονται στο σημείωμα του υπόχρεου. 

 
Όταν ο υπόχρεος προσκομίζει σημείωμα για οίκοθεν καταβολή αναγράφοντας 
επ’ αυτού υποχρεωτικά: 

 Ονοματεπώνυμο η επωνυμία  
 Α.Φ.Μ. 
 Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος  
 Εισπρακτέο ποσό  
 Αιτία καταβολής  
 Υπογραφή του υπόχρεου  

2.2.2.2 Ενέργειες μετά την, βάσει σημειωμάτων, οίκοθεν είσπραξη, 
για ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

 Για την τακτοποίηση των εσόδων που εισπράττονται οίκοθεν, λαμβάνουν 
χώρα οι κάτωθι ενέργειες: 

 εκδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης τύπου 
Α΄, με βάση τα στοιχεία του σημειώματος, 

 το αποδεικτικό είσπραξης καταχωρείται πρώτα στην ημερήσια κατάσταση και 
στη συνέχεια προωθείται στο διαχειριστή για την είσπραξη του ποσού. 

2.2.3 Είσπραξη εσόδων του δημοσίου από τα τελωνεία 

 Τα τελωνεία αποτελούν ένα δίκτυο είσπραξης εσόδων του Δημοσίου, 
εξασφαλίζοντας την είσπραξη των δασμολογικών τελών και φόρων, του Φ.Π.Α. σε 
προϊόντα εισαγόμενα και των φόρων επί των πετρελαιοειδών.  

 Οι εισπράξεις των δημοσίων εσόδων που διενεργούνται, ανεξαρτήτως της 
προέλευσης τους, από τα Τελωνεία και κατατίθενται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

 Διαδικασία τακτοποίησης των εισπράξεων των Τελωνείων. 
 
Τα τελωνεία καταθέτουν τις εισπράξεις που πραγματοποιούν για λογαριασμό 

του δημοσίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία. 
 

α) Τελωνεία που δεν εξυπηρετούνται από υποκαταστήματα ή πρακτορείο της 
Τράπεζας Ελλάδος: 

Κατά την κατάθεση των χρημάτων παραδίδουν στον αρμόδιο υπάλληλο της 
οίκοθεν είσπραξης και αναλυτική κατάσταση με τέσσερα (4) αντίτυπα, στην οποία 
αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εσόδων προϋπολογισμού και οι εκτός 
προϋπολογισμού λογαριασμοί με τα αντίστοιχα ποσά. Μετά την έκδοση του 
αποδεικτικού είσπραξης και την κατάθεση των χρημάτων, οι καταστάσεις 
υπογράφονται από τον εκδότη, το διαχειριστή ή βοηθό και από τον Προϊστάμενο της 
Δ.Ο.Υ. και τίθεται η σφραγίδα της Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος του τελωνείου 
παραλαμβάνει από το διαχειριστή το αποδεικτικό είσπραξης και τα τρία αντίτυπα των 
καταστάσεων. Η μια κατάσταση επισυνάπτεται στο πρωτότυπο αποδεικτικό 
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είσπραξης, για την καταχώριση στην ημερήσια κατάσταση των κωδικών αριθμών 
εσόδων προϋπολογισμού και των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών με τα 
αντίστοιχα ποσά.  

 
 
 
β) Τελωνεία που εξυπηρετούνται από πρακτορεία ή υποκατάστημα της Τράπεζας 
Ελλάδος: 

Όσα τελωνεία εξυπηρετούνται από υποκαταστήματα της Τράπεζας της 
Ελλάδος ή πρακτορεία αυτής καταθέτουν τις εισπράξεις τους απευθείας σε αυτά. 

Για κάθε κατάθεση χρημάτων εκδίδεται από το κατάστημα της τράπεζας ή του 
πρακτορείου ισόποση απόδειξη. 

Στο τέλος του μήνα το τελωνείο παραδίδει στη Δ.Ο.Υ. αντί για χρήματα τις 
αποδείξεις αυτές μαζί με την αναλυτική κατάσταση εισπράξεων. 

Οι αποδείξεις της τράπεζας καταχωρούνται στην πίστωση του αναλυτικού 
ημερολογίου πληρωμών, στη στήλη μετρητά και στην αντίστοιχη στήλη χρεωμένων 
λογαριασμών Τ.Ε.Σ.Ε.Π.Δ. 

 
 

2.2.4 Είσπραξη δημοσίων εσόδων από τα δικαστήρια, από 
δημοτικούς και κοινοτικούς εισπράκτορες. 

 
Είσπραξη δημοσίων εσόδων μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός Δ.Ο.Υ. με 

την ίδια διαδικασία. 
 
Διαδικασία κατάθεσης των πραγματοποιούμενων εισπράξεων εκτός Δ.Ο.Υ.  

   
Για κάθε είσπραξη εκτός της Δ.Ο.Υ. εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης τύπου 

Β΄. Προκειμένου να γίνει η κατάθεση των εισπράξεων, που πραγματοποίησαν τα 
αρμόδια όργανα εκτός Δ.Ο.Υ. με αποδεικτικά είσπραξης τύπου Β΄, συντάσσεται απ’ 
αυτά η ημερήσια κατάσταση εισπράξεων. 

Η κατάσταση αυτή, μετά την καταχώριση και του τελευταίου αποδεικτικού 
είσπραξης τύπου Β΄, αθροίζεται, ισοζυγίζεται και υπογράφεται από το αρμόδιο 
όργανο και μονογράφεται από τον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο, που ελέγχει 
ταυτόχρονα αν τα προς κατάθεση διπλότυπα αντιστοιχούν με τα βιβλία που 
χρεώθηκε. 

 
 

2.2.5 Διαδικασία κατάθεσης εισπράξεων ειδικών Ταμιών ή 
δημοσίων υπολόγων 

 
Σε περίπτωση κατάθεσης των εισπράξεων, που έκαναν οι ειδικοί ταμίες ή οι 

δημόσιοι υπόλογοι, ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Η ημερήσια κατάσταση, στην 
περίπτωση αυτή, συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία τα δύο (2) 
επιστρέφονται σ’ αυτούς, μετά την κατάθεση των εισπράξεων τους, υπογεγραμμένα. 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1049222/3926/0016/25.4.96 
(ΠΟΛ 1136) οι Ειδικοί Ταμίες αποδίδουν στις Δ.Ο.Υ. τα εισπραττόμενα από αυτούς 
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έσοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
ως εξής: 

α) Οι εδρεύοντες εντός της έδρας της Δ.Ο.Υ. τουλάχιστον δυο φορές την 
εβδομάδα  
β) Οι εδρεύοντες εκτός της έδρας της Δ.Ο.Υ. και σε απόσταση μέχρι 30 
χιλιόμετρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 
γ)  Οι εδρεύοντες εκτός της έδρας της Δ.Ο.Υ. και σε απόσταση μεγαλύτερη των 
30 χιλιομέτρων ή σε νησιά που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. τουλάχιστον μία φορά το 
15νθήμερο. 
 
 

2.2.6 Είσπραξη εσόδων από την διαχείριση αξιών του Δημοσίου. 

Διαχειριστής Δ.Ο.Υ. – Διαδικασίες  

 

2.2.6.1 Τήρηση βιβλίου αποθήκης  

Για τη διαχείριση των ενσήμων, υλικού και γενικά αξιών του Κράτους 
τηρείται, από το διαχειριστή της Δ.Ο.Υ., βιβλίο αποθήκης. 

Η χρέωση του διαχειριστή γίνεται με τα πρωτόκολλα αποστολής, από την 
υπηρεσία διαχείρισης εντύπων και αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) και τις 
αποδείξεις που εκδίδει από τα ειδικά βιβλία αποδείξεων παραλαβής. 
 

2.2.6.2 Κατάθεση αντιτίμου πώλησης αξιών  

Ανάλογα με την κίνηση της διαχείρισης σε ότι αφορά την πώληση 
χαρτοσήμου, δηλώσεων, παραβόλων, συναλλαγματικών κ.λπ. ο διαχειριστής 
καταθέτει τα χρήματα στη Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος των «οίκοθεν» εκδίδει 
διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης, τύπου Α΄. Ο διαχειριστής παραλαμβάνει από τον 
εκδότη και τα δύο αντίτυπα του διπλότυπου, υπογράφει κάτω από την πράξη 
είσπραξης και την ατομική του σφραγίδα. 

2.2.6.3 Λογιστική τακτοποίηση  

Την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα ο 
διαχειριστής παραδίδει στο τμήμα εσόδων αναλυτική κατάσταση στην οποία 
αναγράφει το είδος υλικού, τα τεμάχια που διέθεσε κατά περίπτωση, την αξία κάθε 
τεμαχίου, το σύνολο των τεμαχίων και τη συνολική αξία αυτών. Μαζί με την 
κατάσταση παραδίδει και όλα τα διπλότυπα αποδεικτικά είσπραξης. 

2.2.6.4 Παραλαβή χρημάτων, ενσήμων και γενικά αξιών του Δημοσίου 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την άφιξη χρημάτων, υλικού και γενικά 
αξιών του δημοσίου, μεριμνά για την παραλαβή τους από τον τόπο άφιξης μέχρι την 
εισαγωγή τους στη Δ.Ο.Υ..  
Η αποσφράγιση των δεμάτων ή κιβωτίων και το μέτρημα του περιεχομένου αυτών 
γίνεται με το πρωτόκολλο που τα συνοδεύει από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και τον 
διαχειριστή. 
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2.2.6.5 Αποστολή χρημάτων, ενσήμων και γενικά αξιών  

Όταν πρόκειται να γίνει αποστολή χρημάτων, υλικού και γενικά αξιών σε 
άλλη Δ.Ο.Υ. ή Αρχή, το μέτρημα, η συσκευασία αυτών και η σφράγιση των δεμάτων, 
ή φακέλων ή κιβωτίων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και τον διαχειριστή. 
Μετά συντάσσεται πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα. Τα ο πρώτο διαβιβάζεται με 
απόδειξη στη Δ.Ο.Υ. ή την Αρχή, που θα παραλάβει το υλικό, το δεύτερο παραμένει 
στο γραφείο, για να γίνουν οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία, και το τρίτο υποβάλλεται 
στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 

2.3 Είσπραξη Βάση Δήλωσης    
 

2.3.1 Έννοια 

 
Αποτελεί οικειοθελή καταβολή χρηματικής υποχρέωσης προς το Δημόσιο, 

που προβλέπεται από το νόμο να συντελείται ταυτόχρονα με την υποβολή της 
δήλωσης των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών ή εισοδημάτων, που προσδιορίζουν 
αυτή κατά ποσό. 

Για την εισαγωγή των εισπράξεων που προέρχονται από δήλωση γίνεται 
ανάλυση της μέχρι σήμερα χειρόγραφης διαδικασίας παραλαβής. Με την εισαγωγή 
του κάθε υποσυστήματος στο TAXIS, όπως του συστήματος του Φ.Π.Α., εκδίδεται 
για κάθε δήλωση και αποδεικτικό πληρωμής, εφόσον πρέπει να αποδοθεί φόρος.  

 
 

2.3.2 Είσπραξη εσόδων Φ.Π.Α βάσει περιοδικής δήλωσης 

 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καταβάλλεται από τον υπόχρεο 

ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, από την οποία προκύπτει και το προς  
καταβολή ποσό.  

 

2.3.2.1 Διαδικαστικές ενέργειες 

 
Παραλαβή δηλώσεων-Είσπραξη  

 
Όλες οι δηλώσεις του Φ.Π.Α. παραλαμβάνονται από το τμήμα Φ.Π.Α.. Μετά 

τη θεώρηση από το τμήμα Φ.Π.Α., οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δηλώσεις με 
ποσό για καταβολή, μεταβαίνουν στο διαχειριστή για την πληρωμή. 

 
Συμφωνία παραληφθεισών δηλώσεων και εισπραττόμενου ποσού 

 
Μετά το πέρας της συναλλαγής ο διαχειριστής ή ο βοηθός διαχειριστή 

προβαίνει σε ημερήσια συμφωνία μεταξύ των αθροισμάτων των ποσών για 
καταβολή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ελέγχεται εάν ορισμένοι φορολογούμενοι (με 
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βάση το Α.Φ.Μ.), που προσήλθαν στο τμήμα Φ.Π.Α. για θεώρηση της δήλωσης, 
αμέλησαν να πληρώσουν το οφειλόμενο ποσό στο διαχειριστή.  

 
Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

 
Στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. στέλνονται τα πρώτα αντίτυπα των περιοδικών δηλώσεων ως 

εξής: 
 

α) Αντίτυπα δηλώσεων με ποσό για καταβολή  
Τα αντίτυπα με ποσό για καταβολή αποστέλλονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο σε 
ημερήσια βάση, αφού δεματοποιηθούν σε δεσμίδες των 100 το πολύ 
τεμαχίων. 
 
β) Αντίτυπα δηλώσεων χωρίς ποσό για καταβολή  
Τα αντίτυπα χωρίς ποσό για καταβολή, που παραδίδονται περιτυλιγμένα σε 
Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων από το τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ., 
αποστέλλονται επίσης σε ημερήσια βάση στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Στα αντίτυπα αυτά 
αναγράφεται ως αριθμός δέματος, ο αριθμός που ακολουθεί, σε συνέχεια της 
αρίθμησης των κατά κατηγορία δηλώσεων (κανονικές, ταχυδρομικές, από 
λήπτες απαλ/νους), των δηλώσεων με ποσό για καταβολή. 

 
 

Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Ημερήσιου Δελτίου Είσπραξης 
Συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Εισπράξεων Φ.Π.Α., στο 

οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία κάθε Ημερήσιου Δελτίου Εισπράξεων Φ.Π.Α. 
σύμφωνα και με τις οδηγίες του σχετικού εντύπου. Σε περίπτωση που η ημερομηνία 
του Ανακεφαλαιωτικού σχετική μνεία θα γίνεται στις παρατηρήσεις. 

 
 

2.3.2.2 Τακτική εισαγωγή εισπράξεων Φ.Π.Α.  

 
α) Εγγραφή των εισπράξεων Φ.Π.Α. στο Αναλυτικό Ημερολόγιο Εισπράξεων 
& Πληρωμών 

 
Μετά τη συμφωνία των εισπράξεων του Φ.Π.Α., το λογιστικό γραφείο κάνει την 
εγγραφή στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων με πιστούμενο τον λογαριασμό 
Τ.Ε.Δ.Δ Φ.Π.Α (Α.Κ. 745) και ακόμη, μετά την κατάθεση όλων των εισπράξεων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, την εγγραφή στο αναλυτικό ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση 
του λογαριασμού Τ.Ε.Σ.Ε.Π.Δ. 

 
β) Εισαγωγή των εισπράξεων Φ.Π.Α. από τον εκτός προϋπολογισμού 
λογαριασμό Τ.Ε.Δ.Δ Φ.Π.Α (Α.Κ. 754) στα έσοδα του προϋπολογισμού στο 
τέλος του μήνα.  
 
γ) Αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο του Μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου 
Εισπράξεων Φ.Π.Α. 
 



43 
 

2.3.3 Είσπραξη λοιπών φόρων βάσει δήλωσης  

 
Εκτός του Φ.Π.Α., πλήθος άλλων φόρων καταβάλλεται με δήλωση, όπως: 
 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών  
Φόρος προμηθευτών του Δημοσίου  
Φόρος εργολάβων-μηχανικών  
Φόρος Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. 

2.4 Είσπραξη Βάσει Νόμιμου Τίτλου  
 

2.4.1 Έννοια της Είσπραξης βάσει Νόμιμου Τίτλου 

 
Αποτελεί την συνήθη μορφή είσπραξης, η οποία ενεργείται μόνο και εφόσον έχει 

συνταχθεί ο τίτλος, που νομιμοποιεί και προσδιορίζει κατά ποσό και είδος την 
απαίτηση του Δημοσίου, καθώς και τον υπόχρεο αυτής.  

 
Προβλέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δημοσίων 

εσόδων.  
Προϋποθέτει την σύνταξη νόμιμου τίτλου από την αρμόδια γι’ αυτό αρχή 

(φορολογική αρχή ή άλλη δημόσια) καθώς και την αποστολή του με μορφή 
χρηματικού καταλόγου, για την βεβαίωση –επικύρωση του (βεβαίωση σε στενή 
έννοια) από το Τμήμα Εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την οποία συντελείται η 
εμφάνιση της απαίτησης, που περικλείει, στα βιβλία του Δημοσίου και είναι δυνατή η 
επιδίωξη ικανοποίησης της απαίτησης με διοικητική εκτέλεση (ο τίτλος καθίσταται 
εκτελεστός). 

 
Αρμόδιο όργανο  
Αρμόδιος για τον έλεγχο των τίτλων είσπραξης είναι ο Προϊστάμενος του 

τμήματος εσόδων της Δ.Ο.Υ.  
 
Διαδικασία ελέγχου  
Σε κάθε τίτλο είσπραξης γίνεται, πριν από τη βεβαίωση, επαλήθευση των 

αθροίσεων και των λοιπών στοιχείων που πρέπει να περιέχονται σ’ αυτόν. Ο 
υπάλληλος που κάνει τον έλεγχο αναγράφει στο σώμα του τίτλου τη φράση «έγινε 
έλεγχος» και στη συνέχεια θέτει την υπογραφή του και την ατομική σφραγίδα. 

 
 

2.4.2 Νόμιμος Τίτλος Είσπραξης  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Κ.Ε.Δ.Ε. νόμιμος τίτλος είναι: 
α) Η κατά τους κείμενους νόμους βεβαίωση και ο προσδιορισμός, από τις αρμόδιες 
διοικητικές ή άλλες αρμόδιες από το νόμο Αρχές, του εισπρακτέου ποσού, του είδους 
του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται. 

 
β) Η οφειλή που αποδεικνύεται από δημόσια η ιδιωτικά έγγραφα. 
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γ) Η πιθανολογούμενη οφειλή από έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά κατά την έννοια του 
άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως προς την ύπαρξη και το ποσό 
αυτής.   

  
 

Ο νόμιμος τίτλος συγκροτείται από την απαίτηση και από το έγγραφο στο 
οποίο αυτή περικλείεται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 εδάφιο β΄Ν.2362/1995 «περί Δημοσίου 
Λογιστικού κ.λπ.» ο νόμιμος τίτλος συγκροτείται από τα παραστατικά στοιχεία, που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και από τα οποία προκύπτει ο οφειλέτης του 
δημοσίου, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο ποσό. 

 Η σύνταξη των τίτλων είσπραξης από τα αρμόδια τμήματα της ΔΔ.Π.Υ. ή 
άλλες Δ.Ο.Υ. και η αποστολή αυτών στο τμήμα εσόδων γίνεται μέσα στις προθεσμίες 
που ορίζουν οι φορολογικοί νόμοι. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνταξη και αποστολή 
τίτλων είσπραξης από άλλες Αρχές ή υπηρεσίες, που ορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις.(Άρθρο 80 του Ν.Δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε.).  

 
 Ο τίτλος της Αρχής που τους συντάσσει. 
 Ο αριθμός του τίτλου είσπραξης. 
 Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα κάνει τη βεβαίωση. 
 Το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, ο Α.Φ.Μ., το επάγγελμα, η ακριβής 

διεύθυνση του επαγγέλματος και της κατοικίας του οφειλέτη και αν πρόκειται 
για εταιρείες η επωνυμία τους, η έδρα τους και φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπόχρεα με τις διευθύνσεις τους. Όταν ο οφειλέτης είναι έγγαμη γυναίκα, 
εκτός των άλλων στοιχείων, πρέπει να αναγράφονται το όνομα του συζύγου 
και το γένος αυτής. 

 Το είδος του εσόδου, το οφειλόμενο ποσό, ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή 
εκτός, προϋπολογισμού λογαριασμό, σε ακέραιες μονάδες. 

 Ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητα τους σε μήνες. 
 Οι υπογραφές του υπαλλήλου που συντάσσει αυτούς, του αρμόδιου 

προϊσταμένου του τμήματος και του προϊστάμενου υπηρεσίας.  
 Η υπηρεσιακή σφραγίδα. 

 
Κάθε τίτλος είσπραξης συνοδεύεται απαραίτητα από περιληπτική κατάσταση 

βεβαίωσης σε τρία αντίτυπα. Το ένα, το πρωτότυπο, μαζί με τον τίτλο είσπραξης 
παραμένει στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. (τμήμα εσόδων), το άλλο, το αντίγραφο, 
επιστρέφεται συμπληρωμένο στην Αρχή που το εξέδωσε ή στο τμήμα της Δ.Ο.Υ. που 
συνέταξε τον τίτλο είσπραξης και το άλλο αντίγραφο υποβάλλεται στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο με τα λογιστικά στοιχεία του υπολόγου.  

 
Στις περιληπτικές καταστάσεις πρέπει να αναγράφονται: 

α) Ο τίτλος της Αρχής που τη συντάσσει. 
β) Ο τίτλος της Δ.Ο.Υ. που θα κάνει τη βεβαίωση. 
γ) Το είδος του φόρου. 
δ) Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών που περιλαμβάνονται στον 
χρηματικό κατάλογο και το γενικό σύνολο του εσόδου αριθμητικώς και 
ολογράφως. 
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στ) Οι υπογραφές του υπαλλήλου που συντάσσει αυτές, του 
προϊσταμένου του τμήματος και του προϊσταμένου της Αρχής καθώς και 
η υπηρεσιακή σφραγίδα.  

 
Κάθε χρηματικός κατάλογος, που εκδίδεται από το Κέντρο Πληροφορικής 

(ΚΕ.Π.Υ.Ο.) για Δ.Ο.Υ., στις οποίες δεν λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα, 
συνοδεύεται και από αυτοκόλλητες ταινίες, στις οποίες περιέχονται όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται, και οι οποίες επικολλώνται στα ατομικά δελτία χρεών των 
οφειλετών, εκτός αν η είσπραξη του σχετικού φόρου γίνεται με προεκτυπωμένα ή 
χειρόγραφα αποδεικτικά είσπραξης. 

 
  

2.4.3  Γνωστοποίηση της οφειλής  

 
Η γνωστοποίηση της απαίτησης του Δημοσίου προς τον οφειλέτη γίνεται με 

την αποστολή ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
Κ.Ε.Δ.Ε.  

Μετά τη γνωστοποίηση της οφειλής από τη Δ.Ο.Υ. στον οφειλέτη, ο 
τελευταίος υποχρεούται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. 
για την πληρωμή της οφειλής του.  

 

2.4.4 Είσπραξη 

Για κάθε είσπραξη ποσού εκδίδεται πάντοτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους 
της Δ.Ο.Υ. διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α΄.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφια δεύτερο και τρίτο του Ν. 2362/1995, οι 
Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), τα τελωνεία, οι ειδικοί ταμίες και τα λοιπά για την 
είσπραξη όργανα εκδίδουν για κάθε είσπραξη, αποδεικτικό είσπραξης, του οποίου ο 
τύπος ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η είσπραξη θεωρείται ότι δεν έγινε, αν δε έχει εκδοθεί το νόμιμο αποδεικτικό 
είσπραξης. Επιτρέπεται η είσπραξη με ένα διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης (τύπου 
Α΄ ή Β΄) πολλών οφειλών του ίδιου οφειλέτη, στο οποίο αναλύονται οι οφειλές κατά 
κωδικό αριθμό εσόδων Δ.Ο.Υ. προϋπολογισμού ή λογαριασμό. 

 
 

2.4.5  Οι τρόποι Διαπίστωσης των χρεών  

Σε περίπτωση είσπραξης χρεών του οφειλέτη, που ανήκουν σε διάφορα 
οικονομικά έτη, πιστώνεται πρώτα το χρέος του οποίου επίκειται η παραγραφή και, 
όταν δεν υπάρχει τέτοιο χρέος, η πίστωση γίνεται στο χρέος τρέχοντος οικονομικού 
έτους. Χρέη, που ανήκουν σε παρελθόντα οικονομικά έτη, εξοφλούνται κατά 
προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς βεβαίωσης αυτών. Η πίστωση γίνεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, έστω και αν ο οφειλέτης εκφράζει διαφορετική επιθυμία 
(άρθρο 3 του νδ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε.) 

Η πίστωση των ατομικών δελτίων χρεών γίνεται και με βάση τα γραμμάτια 
συμψηφισμού (μπλε) που φέρουν την ένδειξη «ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ» και με τα 
μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, στην περίπτωση που αυτά δεν λαμβάνονται 
υπόψη για πίστωση από το ΚΕ.Π.Υ.Ο..  
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2.4.6  Στοιχεία χρέωσης και πίστωσης  

Μπορούμε να κατατάξουμε τα στοιχεία της χρέωσης και πίστωσης σε κάποια 
συγκεκριμένα είδη και διαφοροποιήσεις τους. Αυτός ο διαχωρισμός φαίνεται 
παρακάτω. 

α) Τα στοιχεία χρέωσης είναι: 
 
 Ο αριθμός και η χρονολογία της βεβαίωσης,  
 το είδος του φόρου, 
 το οικονομικό έτος, 
 ο αριθμός του τίτλου είσπραξης και η ημερομηνία βεβαίωσης,  
 τα ποσά του φόρου, με τα ποσά που συμβεβαιώνονται, κατά κωδικό αριθμό 

εσόδου ή λογαριασμό,  
 ο αριθμός των δόσεων καταβολής αυτών και κάθε στοιχείο που είναι 

αναγκαίο για την καλύτερη επιδίωξη της είσπραξης. 
 

β) Τα στοιχεία της πίστωσης είναι: 
 
 Ο αριθμός και η χρονολογία του αποδεικτικού είσπραξης,  
 ο αριθμός κα η χρονολογία του τίτλου διαγραφής, 
 τα ποσά που εισπράττονται ή διαγράφονται κατά κωδικό αριθμό εσόδου ή 

λογαριασμό. 
 
Στις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. τα ατομικά δελτία χρεών είναι καταχωρημένα 

στον Η/Υ, οπού γίνεται ενημέρωση. Η μεταφορά των στοιχείων χρέωσης των τίτλων 
είσπραξης γίνεται αυτόματα, μετά από την επικύρωσή τους από το γραφείο 
βεβαίωσης. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τη μεταφορά των στοιχείων της πίστωσης 
μετά την επικύρωση των εκδοθέντων αποδεικτικών είσπραξης. 

Η διαγραφή ποσών της χρέωσης γίνεται με το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, που 
έχει εκκαθαριστεί ή με το πρωτόκολλο παράδοσης χρεών. 

Τα ατομικά δελτία χρεών αποτελούν παραστατικά λογιστικά στοιχεία των 
οριστικών χρηματικών υποχρεώσεων των οφειλετών και περιλαμβάνουν όλα τα 
στοιχεία χρέωσης και πίστωσης αυτών. 

 

2.5 Τρόποι Πληρωμής των Χρεών προς το Δημόσιο 
 

Η καταβολή των χρεών προς το Δημόσιο πραγματοποιείται με μετρητά ή με 
επιταγές. 
 

2.5.1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ. 
 

α) Α.Ν. 1819/1951, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 1041/1980, άρθρο 17 Ν.2579/1998. 
β) Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
 

Η πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο γίνεται υποχρεωτικά με επιταγές. Με 
μετρητά μπορεί να γίνει μόνο μέχρι του ποσού που κάθε φορά επιτρέπεται με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 



47 
 

Επιτρέπεται η πληρωμή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και με μετρητά για ποσά μέχρι 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, κατά την κρίση του προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
δραχμές. Η δυνατότητα όμως αυτή δεν παρέχεται για πληρωμή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. 
Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπου η 
πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά με επιταγές (Α.Υ.Ο 2028489/9293-
7/0016/ΠΟΛ1273/18.10.1996) εκτός του ποσού των προσαυξήσεων, που μπορεί να 
γίνει και με μετρητά μέχρι όμως το παραπάνω όριο. 

 
2.5.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ  

 
Η Πληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο, από κάθε αιτία, ενεργείται 

υποχρεωτικά με επιταγές. Οι επιταγές εκδίδονται είτε απευθείας σε διαταγή του 
Ελληνικού Δημοσίου ή σε διαταγή της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η πληρωμή. Οι 
επιταγές αυτές εκδίδονται είτε από τον υπόχρεο προς πληρωμή σε βάρος 
λογαριασμού του που τηρείται σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα ή στο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (προσωπικές 
επιταγές). 

Οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται για ποσό ίσο προς την οφειλή που πρόκειται 
να πληρωθεί ή για μικρότερο ποσό αυτής, όχι όμως για ποσό μεγαλύτερο της 
οφειλής.  
 

Πληρωμή οφειλών με προσωπικές επιταγές-περιορισμοί  

Προσωπικές επιταγές. 
Οι προσωπικές επιταγές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον εκδίδονται σε βάρος 

λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται σε τράπεζα που έχει κατάστημα ή 
υποκατάστημα στην ίδια πόλη με την Δ.Ο.Υ. η οποία ενεργεί την είσπραξη. Οι 
οφειλέτες των Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της τέως διοικήσεως πρωτευούσης μπορούν να 
εκδίδουν επιταγές επί οποιουδήποτε καταστήματος ή υποκαταστήματος τράπεζας της 
περιφέρειας αυτής στο οποίο έχουν καταθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους οφειλέτες 
των Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Παλλήνης και Κορωπίου Αττικής (Α.Υ.Ο. 
95748/17.11.87 – Φ.Ε.Κ. 711/1987 τ.Β΄). 

 
Περιπτώσεις επιταγών που δεν γίνονται δεκτές  
Οι επιταγές, είτε προσωπικές ή τραπεζικές, που εκδίδονται σε διαταγή τρίτου 

και οπισθογράφονται απ’ αυτόν σε διαταγή της Δ.Ο.Υ. δεν γίνονται δεκτές για 
εξόφληση του τελευταίου οπισθογράφου προς το Δημόσιο.  

Επίσης η επιταγή που εκδίδεται σε βάρος του λογαριασμού τρίτου (άλλου από 
τον οφειλέτη ή συνυπόχρεου) δεν γίνεται δεκτή για την εξόφληση του χρέους. 
Επιταγές που φέρουν ημερομηνία έκδοσης άλλη απ’ αυτή που γίνεται η πληρωμή 
(προχρονολογημένες ή μεταχρονολογημένες επιταγές), δεν γίνονται δεκτές από τις 
Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση χρεών. 
 
 
 

Ακάλυπτες επιταγές – προσαύξηση οφειλής  
Η έκδοση προσωπικής επιταγής για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο η 

οποία δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή (τράπεζα) επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο 
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υπόλοιπο στον λογαριασμό του εκδότη της, εκτός από τις συνέπειες που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933, όπως ισχύει, συνεπάγεται την 
προσαύξηση της οφειλής προς το Δημόσιο, για την οποία εκδόθηκε η επιταγή κατά 
ποσό ίσο με το ποσό της επιταγής που δεν πληρώθηκε.  

Η προσαύξηση αυτή επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
στην οποία επιστράφηκε απλήρωτη η επιταγή η οποία κατατέθηκε για εξόφληση 
οφειλής και μειώνεται κατά το ποσό που υπήρχε ως διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο 
στον οικείο λογαριασμό κατά την ημέρα εμφάνισης της επιταγής ή εφόσον αυτή 
εμφανίσθηκε προς πληρωμή μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή 
της με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού της τελευταίας ημέρας λήξεως του 
οκταημέρου.         
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Κεφάλαιο 3ο- Παράδειγμα Πορείας των Εσόδων  
 

3.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται μία προσπάθεια ανίχνευσης των εσόδων 

φορολόγησης. Παρατίθεται η πορεία των εσόδων μέσα στον κρατικό μηχανισμό και 
στο τμήμα των εσόδων της ΔΟΥ. Πρέπει φυσικά στην ανάλυση αυτή να παρατεθούν 
και οι πηγές των εσόδων αυτών. Η ροή των εσόδων εξετάζεται συγκριτικά με 
προηγούμενες χρονικά χρηματικές ροές. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιληπτή όχι 
μόνο η πορεία αλλά και η λογική που χρησιμοποιείται επί της διαχείρισης  των 
εσόδων φορολόγησης. Η κατανόηση της διαδικασίας και της χρησιμότητας της 
φορολόγησης έρχεται στο φως.  

Παρατηρούνται ακόμη μερικές ιδιοσυγκρασίες της συλλογής των 
φορολογικών εσόδων. Με τις ιδιοσυγκρασίες αυτές θα ασχοληθεί η έρευνα αυτή στο 
επόμενο κεφάλαιο. Εκεί θα παρατεθούν νέες προτάσεις καθώς η κίνηση των εσόδων 
αποκάλυψε ενδιαφέρουσες τροπές που στις οποίες θα μπορούσε να κινηθεί η έρευνα 
των εσόδων. 

Παρακάτω αναφέρουμε τα έσοδα ανάλογα με το είδος της φορολόγησης που 
ακολουθήθηκε και με την οποία τα έσοδα κατέληξαν στον κρατικό μηχανισμό. Η 
ανάλυση δεν θα αναφέρει την χρήση των εσόδων καθώς μία τέτοια επισκόπηση θα 
έβγαινε από τα πλαίσια της έρευνας αυτής.  

3.2 Μελέτη Εσόδων του 2016 
Σε σχετική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την εξέλιξη και την 

διακύμανση των φορολογικών εσόδων του 2016 αναλύεται η πορεία των 
φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, 
σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίθηκαν  
τα έσοδα του Ιανουαρίου του 2016 με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και 
αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Τα στοιχεία 
αφορούσαν έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Τα συνολικά φορολογικά 
έσοδα τόσο από άμεσους και έμμεσους φόρους εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 4,32% 
έναντι του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή προήλθε 
κυρίως από  τα έσοδα στο φόρο περιουσίας, τον ΕΝ.Φ.Α. και τον ΦΠΑ εγχωρίων 
προϊόντων. 

 3.2.1 Άμεσοι Φόροι  

Οι άμεσοι φόροι βρέθηκαν αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος 
του 2015. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρατηρείται ότι η ανωτέρω αύξηση 
οφείλόταν: 
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 Στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας καθώς αποτέλεσαν  το 
30% των συνολικών άμεσων φόρων.  

 Στην αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών 
ετών  καθώς, αποτέλεσαν το 21,5% των συνολικών άμεσων φόρων  

 Στην αύξηση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους  αποτέλεσαν το 
10,5% των συνολικών άμεσων φόρων 

 Στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές 

στους άμεσους φόρους το 2% των συνολικών άμεσων φόρων  
 Αντιθέτως, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος, τα οποία ήταν το 36% των 

συνολικών άμεσων φόρων,  

 

3.2.2 Έσοδα από φόρους εισοδήματος και Ειδικών κατηγοριών  

Ειδικότερα, για τη φορολογία εισοδήματος παρατηρείται ότι τα έσοδα από τη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων , (83% των συνολικών φόρων 
εισοδήματος) εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 3,5% τον πρώτο μήνα του έτους, σε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Η προαναφερθείσα 
μείωση αποτελεί αποτέλεσμα μειώσεων των υποκείμενων υποκατηγοριών φόρου και 
ειδικότερα:  

 της παρακράτησης πλην μισθών και συντάξεων  

 της παρακράτησης από μισθούς και συντάξεις,  

Παρόμοια εικόνα με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζουν 
και τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (μόλις το 1% των 
συνολικών φόρων εισοδήματος). Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα έσοδα εμφανίστηκαν 
μειωμένα κατά 7% τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία 
του Ιανουαρίου του 2015. Η προαναφερθείσα μείωση οφείλεται στην αυξομείωση 
των επιμέρους υποκατηγοριών φόρου. Πιο συγκεκριμένα, σε φόρους:  

 στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( 

 στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 
και 2, του ν.2065/92 άρθρο 42 και του ν.2238/94 άρθρο 13 (ΚΑΕ 0127),   

 στο εισόδημα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής  

 στο εισόδημα εταιριών κλπ. (αρθ.7 ν.2065/92 και άρθρο 10,64 ν.2238/94, 
ΚΑΕ 0128),   

 στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα   

Τα έσοδα που εμφανίζονται για τον Ιανουάριο οφείλονται εν μέρει σε πληρωμή 
δόσεων από επιχειρήσεις που υπάγονται στην ΠΟΛ. 1060/19-03-15. Τέλος, 
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επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τις κατηγορίες φόρων εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων εισπράττονται κατά κύριο λόγο μετά την υποβολή των δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος. 

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων 
παρατηρήθηκαν μειωμένα κατά 33,3%,. Η μείωση αποτελεί αποτέλεσμα 
αυξομειώσεων των υποκείμενων υποκατηγοριών φόρου. Συγκεκριμένα:  

 των εσόδων από τη φορολογία επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών 
επαναγοράς, ομολόγων κλπ. μειωμένα κατά 47%, κυρίως λόγω πτώσης στην 
αγορά επενδυτικών προϊόντων,  

 των εσόδων από λοιπούς φόρους ειδικών κατηγοριών μειωμένα κατά 13%,  

 των εσόδων από τη φορολογία επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών 
εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών, αρθ.54, παρ.1 και αρθ. 55, παρ.1, 
περ. δ’ του ν.2238/94, όπως ισχύει), μειωμένα κατά 89%. Η μείωση οφείλεται 
εν μέρει στον περιορισμό της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

 των εσόδων από τη φορολογία σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, 
ΠΡΟ- ΠΟ κ.λ.π. αυξημένα κατά 63%,  

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, 
εισπραττόμενα με τη μορφή παρακράτησης αποτέλεσαν το 0,6% των συνολικών 
φόρων εισοδήματος κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016 και παρατηρήθηκαν 
μειωμένα κατά 35%. Η προαναφερθείσα μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των 
εσόδων από τη φορολογία επί πληρωμών:  

 για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν 
συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας κατά 35%,  

 για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί 
συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας μειωμένα κατά 31%,  

 

3.2.3 Έσοδα από ειδικές περιπτώσεις φορολόγησης  

Αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων από φόρους στην περιουσία παρατηρείται 
ότι τα έσοδα για το μήνα Ιανουάριο του 2016 ήταν υψηλότερα σε σύγκριση με εκείνα 
του Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους κατά 11,84%. Τα έσοδα από φόρους στην 
περιουσία αποτελούν το 30% των εσόδων από τους συνολικούς άμεσους φόρους για 
τον Ιανουάριο του 2016. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως:  

 στην αύξηση των εσόδων από το τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων 
επιφανειών Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. κατά € 8,2 εκ. (αύξηση 129,5% σε σχέση με τον 
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Ιανουάριο του 2015. Τα έσοδα από τον φόρο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. κατά τα έτη 
2014-2016 αποτελούν οφειλές του έτους 2013 ή προγενέστερων ετών 
αφού το τέλος αυτό έχει καταργηθεί από 1/1/2014) και  

 στην αύξηση των εσόδων από τον θεσμοθετημένο από το έτος 2014 ενιαίο 
φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΚΑΕ 0225) κατά € 36,4 εκ, (που 
αντιστοιχεί σε μια αύξηση του 10,8%) λόγω της πληρωμής των δύο 
τελευταίων μηνιαίων δόσεων κατά το πρώτο δίμηνο του έτους 2016. 
Εξάλλου η συνεισφορά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα έσοδα του φόρου ακίνητης 
περιουσίας για τον Ιανουάριο του 2016 αντιστοιχεί στο 96%.  

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών ήταν 
αυξημένα κατά 14,19%. Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών είναι μια 
σημαντική κατηγορία εσόδων και αποτελούν το 21,5% των εσόδων από άμεσους 
φόρους. Η αύξηση των συγκεκριμένων εσόδων οφείλεται στην αύξηση των εσόδων 
από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν και από 
άμεσους φόρους που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από 
υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσίασαν αύξηση κατά 14%. Η 
αύξηση στα έσοδα από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών οφειλόταν:  

 στην αύξηση των εσόδων από προκαταβολές φόρων στο 
εισόδημα φυσικών προσώπων κατά 3,9%  

 στην αύξηση των εσόδων από προκαταβολές φόρου στο 
εισόδημα νομικών προσώπων κατά 162,35%  

 στην αύξηση στον κύριο φόρο στο εισόδημα φυσικών 
προσώπων (ΚΑΕ 0633) κατά 14,36% (€ 7,27 εκ. περίπου), και 

 στην αύξηση των εσόδων από τον κύριο φόρο στο εισόδημα 
νομικών προσώπων κατά 23,5%  

Αυτές οι 4 υποκατηγορίες συνεισέφεραν για το μήνα Ιανουάριο του 2016 το 77% των 
εσόδων από υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών. 

Εντούτοις, παρατηρήθηκε μείωση των εσόδων από υπόλοιπα παρελθόντων 
οικονομικών ετών λοιπών περιπτώσεων κατά 19,26% η οποία όμως είναι μικρότερή 
από την αύξηση των υπολοίπων μεγεθών που διαμόρφωσαν τα έσοδα από υπόλοιπα 
παρελθόντων οικονομικών ετών.  

Οι άμεσοι φόροι που βεβαιώνονται για πρώτη φορά παρουσίασαν αύξηση κατά 
70%, περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οφειλόμενη 
στην αύξηση των εσόδων από φόρο στο εισόδημα φυσικών προσώπων κατά € 1,82εκ 
περίπου και στην αύξηση στα έσοδα από φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων 
κατά € 194χιλ. περίπου. 
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Πρόστιμα και χρηματικές ποινές Αναφορικά με τα έσοδα από προσαυξήσεις, 
τα πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους είχαν αύξηση κατά € 
3,11εκ. οφειλόμενη στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις στους άμεσους 
φόρους κατά € 6εκ. και την ταυτόχρονη μείωση από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 
στους άμεσους φόρους  κατά € 2,89εκ. (Γράφημα 12). 

Τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) συνεισφέρουν για 
τον Ιανουάριο του 2016 στο 10,5% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και 
παρουσιάζονται αυξημένα κατά 24,4% (€ 26,9εκ. περίπου) σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2015 (Γράφημα 13). 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση στα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους 
κατά 112,06% και ειδικότερα από:  

 την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος  

 τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης  

 την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα  

  

3.2.1 Έμμεσοι Φόροι  

Τα μηνιαία έσοδα από έμμεσους φόρους τον Ιανουάριο του 2016 κατέγραψαν 
ποσοστιαία αύξηση 4,3%) έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Ιανουαρίου του 2015. 

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από:  

 την άνοδο κατά 5,3% των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), και  

 τη διεύρυνση των εσόδων από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών 
ετών κατά 46,2%.  

Η άνοδος των εσόδων στις παραπάνω δύο κατηγορίες υπερσκελίζει την πτώση 
της τάξεως του 9,2% που καταγράφουν τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που 
εισπράττονται από τα τελωνεία.  

Σημειώνεται ότι οι τρεις παραπάνω γενικές κατηγορίες εσόδων έμμεσων 
φόρων (ΦΠΑ, Π.Ο.Ε. και φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία) 
κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στα συνολικά μηνιαία έσοδα από 
έμμεσους φόρους του Ιανουαρίου του 2016.  

Παρακάτω αναλύεται η πορεία των μηναίων εσόδων τον Ιανουάριο του 2016 
σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 ανά κύρια κατηγορία έμμεσων φόρων. 
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3.2.1.1 Έσοδα από το ΦΠΑ και Φόροι Συναλλαγών   

Τα μηνιαία έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία κατείχαν το υψηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους (περίπου 63%), για τους 
μήνες αναφοράς. Σημειώνεται ότι τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ απαρτίζονται από τα 
έσοδα από το ΦΠΑ εγχωρίων που αποτελούν το 91,6% του συνόλου των εσόδων από 
ΦΠΑ και τα έσοδα από το ΦΠΑ εισαγόμενων, που αποτελούν το 8,4% του συνόλου 
των εσόδων από ΦΠΑ.  

Η παρατηρούμενη αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ αποδίδεται κυρίως στην 
αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ εγχωρίων και πιο συγκεκριμένα των εσόδων από ΦΠΑ 
σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. Τα 
τελευταία ενισχύονται σημαντικά (ποσοστιαία αύξηση 12,43%).  

Αντίθετα, για τον ΦΠΑ εγχωρίων, σημαντική μείωση παρουσίασαν τα έσοδα από 
το ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών, τα 
οποία ελαττώθηκαν κατά 23,1%. Πτώση παρουσίασαν επίσης τα έσοδα από ΦΠΑ 
εγχωρίων σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων 
καθώς και τα έσοδα από ΦΠΑ εγχωρίων στα προϊόντα καπνού. Τα έσοδα από το 
ΦΠΑ εισαγόμενων παρουσιάζουν μείωση κατά 7,26% τον Ιανουάριο του 2016. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στη συρρίκνωση κατά 8% περίπου των εσόδων από το ΦΠΑ 
στα λοιπά εισαγόμενα, που αποτελούν το 97,8% των εσόδων από ΦΠΑ του 
συγκεκριμένου είδους. Η παρατηρούμενη μείωση των εσόδων του ΦΠΑ εισαγομένων 
δεν καθίσταται ικανή να ανατρέψει την ανοδική πορεία των συνολικών εσόδων από 
ΦΠΑ, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των εσόδων από ΦΠΑ εγχωρίων. Τέλος, 
σημειώνεται ότι τα έσοδα από ΦΠΑ των Δ.Ο.Υ., τα οποία αντιπροσωπεύουν το 79% 
των συνολικών εσόδων από ΦΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο του 2016, καταγράφουν 
άνοδο κατά 121 εκ. ευρώ περίπου (δηλαδή κατά 12,4% περίπου) σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2015. 

Τα μηνιαία έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών υποχώρησαν κατά 
3,3%. Η υποχώρηση προήλθε σε μεγαλύτερο βαθμό από:  

 τη μείωση των εσόδων από τον φόρο στη μεταβίβαση οικοδομών  

 τον φόρο μεταβίβασης οικοπέδων και αγροκτημάτων  

 τον φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων  

Αντίθετα, έντονα ανοδικά κινήθηκαν τα έσοδα από λοιπούς φόρους στις 
μεταβιβάσεις κεφαλαίων, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν μετριάζοντας τη μείωση 
των εσόδων από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών. Επίσης, τα ειδικά τέλη 
χαρτοσήμων παρουσίασαν μείωση κατά 10,65%. 
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3.2.1.2 Λοιποί Φόροι  

Τα μηνιαία έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης ανήλθαν στα 70,9 
εκ. ευρώ περίπου, καταγράφοντας άνοδο κατά 35,7% ανάμεσα στους μήνες 
αναφοράς. Η άνοδος αυτή προέρχεται κυρίως:  

 από τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων από τους λοιπούς ειδικούς 
φόρους, τέλη και εισφορές κατά 118,4%  

 από την αύξηση των εσόδων από τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους 
οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος 
(αύξηση κατά 14,9%).  

Επιμέρους κατηγορίες εσόδων που συνεισφέρουν περισσότερο στην αύξηση 
των εσόδων από λοιπούς ειδικούς φόρους, τέλη και εισφορές είναι: 

 τα έσοδα από τον φόρο ασφαλίστρων του άρθρ.29, ν.3492/06 (ΚΑΕ 1352), τα 
οποία σχεδόν εννεαπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015  

  τα έσοδα από τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τα 
οποία αυξήθηκαν κατά 53,7%  

 ο ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση  

 Τα ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων εμφάνισαν αύξηση 
κατά 33,25% που οφείλονται στις πρόσφατες ενέργειες της διοίκησης 
εντοπισμού ιδιοκτητών που δεν έχουν προσέλθει προς έλεγχο ΚΤΕΟ των 
οχημάτων τους. 

 

Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράχθηκαν από τα τελωνεία 
κατείχαν περίπου το 23% των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους, 
καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 9,2%, γεγονός που επιδρά αρνητικά στα 
συνολικά μηνιαία έσοδα από έμμεσους φόρους.  

Σημειώνεται ότι τα μηνιαία έσοδα των κύριων υποκατηγοριών της παραπάνω 
κατηγορίας εσόδων εμφανίζουν, στην πλειονότητα τους, πτώση. Συγκεκριμένες 
υποκατηγορίες εσόδων που παρουσιάζουν πτώση και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
στην υποχώρηση των εσόδων από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα 
τελωνεία είναι: 

 τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) βενζινών 
εγχωρίων και Ε.Ε., τα οποία καταγράφουν πτώση κατά 12,5% 

 τα έσοδα από ΕΦΚ diesel εγχωρίων και Ε.Ε. ακολουθούν την ίδια 
αρνητική πορεία κατά 13,6% 
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 τα έσοδα από ΕΦΚ σε diesel εισαγόμενο από τρίτες χώρες τα οποία 
μειώθηκαν κατά 23,8%. Τα μειωμένα έσοδα οφείλονται στην πτώση 
των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, η οποία επιφέρει αντίστοιχη 
μείωση και στον ΦΠΑ πετρελαιοειδών, 

 τα έσοδα από ΕΦΚ σε προϊόντα καπνού εγχωρίων και Ε.Ε., τα οποία 
μειώθηκαν κατά 5,71%.  

 Αντίθετα, σημαντική άνοδος έδειξαν τα έσοδα από ΕΦΚ 
οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών, της τάξεως του 14,2%, η 
οποία όμως δεν καθίσταται ικανή να αντισταθμίσει τη σημαντική 
πτώση των μηνιαίων εσόδων στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά τον 
μήνα Ιανουάριο 2016 αποτέλεσαν περίπου το 8,5% των έμμεσων φόρων. Αυτή η 
κατηγορία εσόδων αυξήθηκε κατά 46,16%  για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη αύξηση των εσόδων από τα υπόλοιπα 
παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν κατά 47,31%,. 

Τα μηνιαία έσοδα από προσαυξήσεις πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους 
έμμεσους φόρους κατέγραψαν πτώση κατά περίπου 21,5%. Η πτώση αυτή 
επιμερίζεται σχεδόν ισόποσα ανάμεσα στην κατηγορία των προσαυξήσεων στους 
έμμεσους φόρους γενικά και στην κατηγορία των προστίμων και χρηματικών ποινών 
στους έμμεσους φόρους. 

Τα μηνιαία έσοδα που εισπράχθηκαν για την Ε.Ε. συρρικνώθηκαν κατά 8,4% 
τον Ιανουάριο του 2016. Συρρίκνωση αποδιδόμενη κατά κύριο λόγο στη μείωση των 
εσόδων από δασμούς σε ποσοστό και απόλυτο μέγεθος περίπου ίσο με εκείνο της 
γενικής κατηγορίας των εσόδων που εισπράττονται από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, 
συρρίκνωση κατά 8,3% εμφανίζουν τα έσοδα από δασμούς και λοιπά τέλη 
επιβαλλόμενα στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε. με βάση το κοινό 
τελωνειακό Δασμολόγιο. 

 

3.3 Ανάλυση Εισροών Εσόδων 
 

Ο βαθμός εισροής των ετήσιων αναμενόμενων εσόδων από δράσεις της 
φορολογικής πολιτικής είναι εννοιολογικά ασύμβατος με τη μηνιαία παρακολούθηση 
των στοιχείων, ιδίως όταν βρισκόμαστε στην αρχή του τρέχοντος έτους. Αυτό 
εξηγείται από παράγοντες εποχικότητας που εξηγούν την επιβολή ενός φορολογικού 
μέτρου. Ανάλογα παραδείγματα είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης φυσικών και 
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νομικών προσώπων. Παράλληα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συσσώρευσης πολλών 
φορολογικών υποχρεώσεων.  

Η όποια ανάλυση περιορίζεται στην περιγραφή των εισροών που αναμένονταν 
συναρτήσει των πραγματοποιηθέντων και αναμενόμενων φορολογικών εσόδων του 
προηγούμενου έτους. Για το έτος 2015, το ποσοστό επίτευξης των άμεσων φόρων ως 
προς την αναμενόμενη εισροή του ανήλθε στο 113,22%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους έμμεσους φόρους ξεπέρασε το 107,3%. Στην κατηγορία των άμεσων φόρων, 
ενδιαφέρον έχει η κατηγορία των φόρων στο εισόδημα φυσικών και νομικών 
προσώπων καθώς η αναμενόμενη εισροή ήταν ήταν μικρότερη από την 
πραγματοποιηθείσα. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό αυξήθηκε κατά κατά 2,5%, ενώ η 
αντίστοιχη επιθυμητή εισροή για τον φόρο περιουσίας (ΕΝ.Φ.Α) αυξήθηκε κατά 
33,27%.  

Επίσης σημαντική αναμένεται να είναι η εισροή εσόδων από την συνεισφορά 
των λοιπών άμεσων φόρων στα φορολογικά έσοδα. Αυτό φαίνεται από την αύξηση 
της αναμενόμενης επιθυμητής εισροής κατά 3,81%, ιδίως για τις υποκατηγορίες των 
εισφορών συνταξιοδότησης και αλληλεγγύης.  

Στην κατηγορία των έμμεσων φόρων, η αναμενόμενη εισροή του Φ.Π.Α. 
ξεπεράστηκε κατά ποσοστό 2,27% ως αποτέλεσμα των μέτρων της φορολογικής 
διοίκησης στη βελτίωση της συμμόρφωσης. Στην κατηγορία των λοιπών φόρων 
κατανάλωσης η εισροή αυξήθηκε κατά 13,18% και αφορούσε κυρίως ασφάλιστρα, 
τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και διαφημίσεις που προβάλλονται στην 
τηλεόραση.  

Τέλος, οι φόροι κατανάλωσης που εισήχθησαν από τελωνεία αναμενόταν να 
είναι αυξημένοι κατά 1,82%. Συγκεκριμένα, σημαντική συμβολή αναμένεται να 
παρατηρηθεί από πλευράς κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων και προϊόντων 
καπνού και οινοπνευματωδών ποτών.  
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Συμπεράσματα 
 

 Οι πηγές από τις οποίες το δημόσιο μπορεί να αποκομίσει έσοδα είναι 
αρκετές, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες. Όμως, καθώς τα 
δημόσια έσοδα αλλά και ο δημόσιος δανεισμός συμβάλλουν περισσότερο στη 
συγκέντρωση δημοσίων εσόδων, κρίνεται επιβεβλημένη η συνετή χρήση τους 
και η τήρηση κάποιων κανόνων που στόχο θα έχουν και την ικανοποίηση των 
πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη. Άπτεται της εκάστοτε κυβέρνησης σε ποιο 
βαθμό θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι δύο τρόποι, όμως βασικό τους μέλημα 
πρέπει να είναι το να μην δημιουργούνται υπέρμετρες στρεβλώσεις στην 
οικονομία. Όλοι οι μέθοδοι δημιουργίας δημοσίων εσόδων έχουν θετικά και 
αρνητικά στοιχεία, γι’ αυτό πρέπει να αξιολογείται ποια μέθοδος είναι 
καλύτερη τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο τρόπος καταγραφής των εισροών εσόδων στον 
κρατικό μηχανισμό είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Το 
συμπέρασμα αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την αναλυτική επεξήγηση της 
πορείας του εσόδου.    

Σε μελλοντικές έρευνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ανάλυση 
των προβλέψεων και των αυξομειώσεων που αναμένονται από τους 
συνολικούς φορολογικούς στόχους προς επίτευξη. Με προσανατολισμό τους 
στόχους επίτευξης των εσόδων και της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων 
μπορεί να προβλεφθεί η δράση του ελεγκτικού μηχανισμού και η 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.   

Επιπρόσθετα θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί το κατά πόσο θα 
συμβάλλουν διοικητικές και τεχνολογικές αλλαγές στις διαδικασίες είσπραξης 
των δημόσιων εσόδων. Πιο συγκεκριμένα να ερευνηθούν οι εφαρμογές 
αποτελεσματικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και η διασύνδεση με 
πληροφοριακά συστήματα για την άντληση πληροφοριών και η επέκταση του 
υφιστάμενου συστήματος βάσεων δεδομένων με στοιχεία δανειακών 
συναλλαγών και χρηματιστηριακών προϊόντων. 
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