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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί μια νοσηρή πραγματικότητα, ένα σημαντικό πρό-

βλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει  ένα κράτος. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας 

βιώνει μια σοβαρή οικονομική κρίση. Στόχος της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να πα-

τάξει ή έστω να περιορίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής το οποίο κατά μια άποψη 

επιβάρυνε την ήδη δυσχερή οικονομική θέση της Ελλάδας. Η παρούσα  μελέτη μέσα 

και από το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε, προσπαθεί  να εξετάσει τους  παράγο-

ντες και τους λόγους που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την φορολογική συμπεριφο-

ρά των φορολογούμενων. Οι φορολογικές όσο και οι πολιτικές αρχές, πρέπει να κα-

τανοήσουν με την σειρά τους αυτούς τους παράγοντες για να επιτευχθεί και η αύξηση 

του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης . 

Λέξεις κλειδιά: Φόρος, αιτίες φοροδιαφυγής, φοροαποφυγή, εφορία, παραοι-

κονομία 
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ABSTRACT  

 

Tax evasion is a morbid reality, a major problem that a state has to face. In re-

cent years our country is experiencing a serious economic crisis. The government's 

goal is to stop or at least to reduce the tax evasion phenomenon which is a additional 

burdened on Greece's already difficult financial position. The present study, through a 

questionnaire, seeks to examine the factors and the reasons which influence and shape 

the tax behavior of taxpayers. Both tax and political authorities need to understand 

these factors, in order to achieve and raise the level of tax compliance.  

Key words: tax, causes of tax evasion, tax avoidance, tax authorities, black 

economy 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Φορολογία και φοροδιαφυγή 

 

1.1 Ορισμός του φόρου και της φορολογίας 

«Φόρος είναι η χρηματική παροχή που επιβάλλεται αναγκαστικά από το κρά-

τος σε βάρος των ιδιωτών, χωρίς αντιπαροχή με σκοπό την κάλυψη δημόσιων βα-

ρών» (Μπαλής, 1998).  Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο φόρος είναι αναγκαστικός, 

δεν έχει αντιπαροχή αλλά επιπλέον είναι οριστικός δηλαδή δεν επιστρέφεται ποτέ το 

ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί (Γεωργακόπουλος και Πάσχος, 2003). Η φορο-

λογία είναι η πιο σημαντική πηγή εσόδων του δημόσιου τομέα γιατί με αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίζει τα περισσότερα έσοδά του (Βαβούρας και Μανωλάς, 2004). Ένα 

κράτος επιβάλει σε όλους τους πολίτες του και τις επιχειρήσεις φόρους και τέλη για 

να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του. Φόρους πρέπει να καταβάλλουν στο κράτος 

όλα τα νομικά και όλα τα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. 

Οι φόροι βοηθούν στην λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και στην κάλυψη δαπα-

νών. Τέτοιες δαπάνες είναι οι δαπάνες υγείας, οι δαπάνες παιδείας κ.λπ.  

«Φόρος είναι το μονομερές αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων απ’ τον ιδιω-

τικό προς το δημόσιο τομέα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των δημόσιων 

βαρών» (Γεωργακοπούλου & Πατσουράτης, 1993). Επομένως, οι φόροι αποτελούν 

ένα αναγκαστικό μέσο προκειμένου να μεταφερθούν πόροι από τον ιδιωτικό τομέα 

στο δημόσιο. Επίσης, οι φόροι είναι μονομερής, δηλαδή παρέχονται από τους ιδιωτι-

κούς φορείς προς τους δημόσιους χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παροχή από τους δη-

μόσιους στους ιδιωτικούς φορείς (Κορομηλάς, 2009).  

Ο φόρος έχει φορολογική βάση, υποκείμενο φορολογίας και φορολογικό συ-

ντελεστή. Φορολογική βάση είναι το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται η φορο-

λογική υποχρέωση του φορολογούμενου δηλαδή το πόσο του φόρου που πρέπει να 

καταβάλλει. Φορολογική βάση μπορεί να αποτελέσουν το εισόδημα και η περιουσία 

του φορολογούμενου. Υποκείμενο του φόρου είναι το πρόσωπο που τα οικονομικά 

του στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου. Υποκείμενα του φό-

ρου μπορούν να είναι νομικά και φυσικά πρόσωπα και είναι υποχρεωμένα να κατα-

βάλλουν το φόρο. Ο φορολογικός συντελεστής εκφράζεται σαν ποσοστό και είναι το 

ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης.  
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Βασικός σκοπός της φορολογίας είναι η εξασφάλιση δημόσιων εσόδων προ-

κειμένου να καλυφθούν οι δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή ο σκοπός της είναι κυρίως τα-

μειακός. Βέβαια, η φορολογία έχει και κοινωνικό σκοπό αφού αποτελεί μέσο κατα-

πολέμησης της οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Η 

φορολόγηση επιδιώκει επίσης την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων λαϊκών 

στρωμάτων και την οικονομική επιβάρυνση των οικονομικά ισχυρότερων στρωμάτων 

και γι’ αυτό γίνεται διάκριση του εισοδήματος σε κατηγορίες και η κάθε κατηγορία 

επιβαρύνεται με διαφορετικό ποσό. Με αυτόν τον τρόπο, τα φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα που έχουν μεγάλα εισοδήματα φορολογούνται περισσότερο και τα αυτά που έχουν 

χαμηλά εισοδήματα φορολογούνται λιγότερο έως καθόλου. Τέλος, η φορολόγηση 

έχει και οικονομικό σκοπό, αφού μπορεί να μειώσει το φόρο σε προϊόντα που έχουν 

αυξηθεί πολύ για να μειωθεί η τιμή τους. Μπορεί επιπλέον, να δώσει φορολογικές 

ελαφρύνσεις σε διάφορες επενδυτικές δράσεις έτσι ώστε να ωθήσει τον κόσμο στο να 

κάνει επενδύσεις.  

Οι νομικές αρχές οι οποίες διέπουν τους νόμους είναι: 

 Η αρχή της νομιμότητας 

 Η αρχή της ετήσιας συγκατάθεσης της βουλής για την βεβαίωση και 

την είσπραξη του φόρου 

 Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου 

 Η αρχή της ισότητας του φόρου 

 Η αρχή της καθολικότητας του φόρου 

 Η αρχή της μη αναδρομικότητας του φόρου 

 

1.2 Διαχωρισμός φόρων 

«Οι φόροι μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές και διακρίνονται σε φόρους 

εισοδήματος, σε φόρους περιουσίας και σε φόρους δαπάνης» (Φινοκαλιώτης, 2001).  

Φόροι εισοδήματος είναι οι φόροι που επιβάλλονται για την απόκτηση εισοδήματος 

που μπορεί να προέρχεται από αμοιβή εργασίας ή από κέρδος επιχείρησης ή από το 

προϊόν του κεφαλαίου. Φόροι περιουσίας είναι οι φόροι που επιβάλλονται στα περι-

ουσιακά στοιχεία λόγω απόκτησής τους. Τέτοιοι φόροι είναι οι φόροι κληρονομιάς, 

δωρεάς κ.λπ. Φόροι δαπάνης είναι οι φόροι που επιβάλλονται για την απόκτηση αγα-

θών ή υπηρεσιών για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς (Αναστόπουλος & 

Φορτσάκης, 2003).  
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Επιπλέον, οι φόροι μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες (Κα-

ραγιώργος & Γεωργίου, 2003): 

Σε άμεσους φόρους που είναι οι ονομαστικοί φόροι και επιβάλλονται σε ορι-

σμένα πρόσωπα στο παραγόμενο εισόδημά τους ή στην περιουσία τους. Τέτοιοι φό-

ροι είναι ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος κληρονομιών, ο φόρος δωρεών και γονικών 

παροχών, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λπ.  

Σε έμμεσους φόρους που είναι οι πραγματικοί φόροι και επιβάλλονται στο 

δαπανώμενο εισόδημα. Ο φόρος αυτός δεν εισπράττεται ονομαστικά αλλά με την ευ-

καιρία πραγματοποίησης ορισμένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι ο 

Φ.Π.Α., οι δασμοί, τα τέλη χαρτοσήμου, οι φόροι κατανάλωσης κ.λπ. 

Οι άμεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι των έμμεσων. Είναι πιο δίκαιοι γιατί 

πλήττουν περισσότερο τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη φορολογική ικανότητα 

ενώ οι έμμεσοι επιβάλλονται αδιακρίτως σε όλους τους πολίτες. Επίσης είναι πιο 

σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Οι έμμεσοι φόροι πλεονεκτούν έναντι των άμεσων. Επιβάλλονται εύκολα σε 

όλους τους πολίτες, γεγονός που δεν συμβαίνει με τους άμεσους φόρους. Και έχουν 

μικρότερο κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται ευκολότερα σε σχέση με τους άμε-

σους φόρους.  

Ένας ακόμη τρόπος διάκρισης των φόρων είναι με βάση τη φύση του φορολο-

γικού συντελεστή. Έτσι, διακρίνονται σε αναλογικούς, σε προοδευτικούς και σε πά-

γιους.  

Αναλογικοί είναι οι φόροι, που οι φορολογικοί συντελεστές τους παραμένουν 

σταθεροί ως ποσοστό. Για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων α-

νήκει σε αυτήν την κατηγορία αφού επιβάλλεται με ενιαίο συντελεστή. Και ο Φ.Π.Α. 

είναι ένας φόρος που έχει σταθερό συντελεστή και γι’ αυτό το λόγο ανήκει σε αυτήν 

την κατηγορία.  

Προοδευτικοί είναι οι φόροι, που οι φορολογικοί συντελεστές τους αυξάνο-

νται στο μέτρο που αυξάνεται και η φορολογητέα ύλη. Προοδευτικός είναι π.χ. ο φό-

ρος εισοδήματος φυσικών προσώπων γιατί ο συντελεστής του αυξάνεται όσο αυξάνε-

ται το ύψος του εισοδήματος του φυσικού προσώπου. Ένα άλλο παράδειγμα προο-

δευτικού φόρου είναι ο φόρος κληρονομιών γιατί ο συντελεστής αυξάνεται όσο αυ-

ξάνεται και η αξία της κληρονομικής μερίδας του κληρονόμου.  
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Πάγιοι είναι οι φόροι που έχουν σταθερό ποσό για όλους τους πολίτες ανε-

ξάρτητα από το μέγεθος της φορολογητέας ύλης. Τέτοιοι φόροι είναι τα τέλη χαρτο-

σήμου κ.ά.  

 

1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φόρου 

Τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι φόροι έχουν κάποια πλεονεκτήματα και 

κάποια μειονεκτήματα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα των άμεσων φόρων είναι ότι 

είναι δίκαιοι, έχουν μικρό κόστος είσπραξης και έχουν σταθερή απόδοση. Επίσης, και 

οι έμμεσοι φόροι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, όπως είναι η εύκολη είσπραξή τους, 

η εύκολη καταβολή τους, εμποδίζουν ή τουλάχιστον δυσκολεύουν την φοροδιαφυγή, 

έχουν μεγάλη απόδοση και εισπράττονται και από τους τουρίστες που είναι ξένοι.  

Από την άλλη πλευρά οι φόροι έχουν και μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα 

των άμεσων φόρων είναι ότι δεν έχουν άμεση απόδοση, ευνοούν την φοροδιαφυγή, η 

διαδικασία είσπραξής τους είναι δύσκολη και γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμε-

τάλλευσης. Τέλος, το σημαντικότερο μειονέκτημα των έμμεσων φόρων είναι η αβέ-

βαιη είσπραξη σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.  

 

1.4 Υποκείμενο και αντικείμενο φόρου 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2238/1994, τροποποιημένος με το 

Ν.4272/2014, υποκείμενο του φόρου θεωρείται: 

 Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα α-

νεξάρτητα από την ιθαγένειά του ή από τον τόπο κατοικίας του ή κάθε 

φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, το οποίο διαθέτει 

κατοικία στην Ελλάδα και εισοδήματα στην αλλοδαπή.  

 Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τόπο κατοικίας την Ελλάδα αλλά 

δουλεύουν στην αλλοδαπή. 

 Όσοι έχουν σχολάζουσα κληρονομιά. 

 Και όσοι έχουν εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, κοινωνίες αστι-

κού δικαίου, αφανείς, κοινοπραξίες, κερδοσκοπικές ή μή) 

 

Υποκείμενο του φόρου θεωρείται κάθε πρόσωπο ή οντότητα που διαθέτει ακί-

νητη περιουσία από την ημέρα που θα συνταχθεί το συμβόλαιο του σπιτιού, κάθε υ-
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περθεματιστής από τη στιγμή που θα συνταχθεί η κατακυρωτική έκθεση, κάθε κλη-

ρονόμος είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαιρέτου, εφόσον η διαθήκη έχει δημοσιευτεί μέ-

χρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και κάθε πολίτης που έχει αποκτήσει δι-

καιώματα σε κάποιο ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο 

θάνατος έχει επέλθει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.  

Σύμφωνα με το Ν.4272/2014, αντικείμενο φόρου θεωρείται: 

 Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται 

μέσα στα πλαίσια της χώρας 

 Η εισαγωγή αγαθών στην χώρα 

 Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται μέσα στην 

χώρα 

 Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, που υπάγονται σε ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης  

 

1.5 Φοροδιαφυγή 

«Ως φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολο-

γούμενων, που έχει σκοπό τη μείωση της νομικής φορολογικής υποχρέωσης και την 

αποφυγή καταβολής του φόρου». Για παράδειγμα ως φοροδιαφυγή θεωρείται η από-

κρυψη των πωλήσεων από επιχειρήσεις, η απόκρυψη εισοδημάτων από φυσικά πρό-

σωπα που φορολογούνται, η μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων κ.ά.  

Με την φοροδιαφυγή στην ουσία οι πολίτες εξαπατούν το κράτος έτσι ώστε 

να αποφύγουν να πληρώσουν ή να μειώσουν το ύψος των φορολογικών υποχρεώ-

σεών τους. Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώ-

ρες και που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η φοροδιαφυγή 

και η φοροαποφυγή είναι δύο έννοιες που έχουν διαφορετική σημασία και δεν πρέπει 

να συγχέονται. Η φοροδιαφυγή έχει πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες στην οικονο-

μία ενός κράτους και στερεί από το δημόσιο τα χρήματα που δικαιούται τα οποία με-

ταφράζονται σε σημαντικούς πόρους. Το αποτέλεσμα της φοροδιαφυγής είναι ότι υ-

πάρχουν ανισότητες στην φορολογία και οδηγεί το κράτος στην επιβολή νέων φόρων 

έτσι ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειάζεται.   

Είναι δύσκολο να υπάρξει ένας ακριβής ορισμός της φοροδιαφυγής γιατί υ-

πάρχουν πολλοί φόροι και ο καθένας από αυτούς έχει διαφορετικές ιδιαιτερότητες, οι 

οποίες παρέχουν διαφορετικές δυνατότητες και τρόπους φοροδιαφυγής. Επιπλέον, οι 
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ιδιαιτερότητες των πολλών φόρων εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ομά-

δα επαγγελματιών.  

Η φοροδιαφυγή εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, με την απόκρυψη 

εισοδημάτων που προκύπτουν από διάφορες πηγές από τους πολίτες, η οποία έχει 

σκοπό να μειώσει τον φόρο που πρέπει να πληρώσουν οι συγκεκριμένοι πολίτες και 

με την εμφάνιση ή τη δημιουργία ψεύτικων δαπανών με μεγάλα χρηματικά ποσά , η 

οποία έχει σκοπό και πάλι την μείωση του φόρου.  

Η φοροδιαφυγή είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί σε εισοδήματα που προέρχο-

νται από μισθωτές υπηρεσίες ή από εκμετάλλευση ακινήτων, επειδή σε αυτούς τους 

τομείς υπάρχει η διασταύρωση των στοιχείων. Από την άλλη όμως στα ελεύθερα ε-

παγγέλματα η φοροδιαφυγή είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Ο μοναδικός τρό-

πος για να εντοπιστεί είναι οι επιτόπιοι έλεγχοι.  

 

1.6 Τρόποι φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή όπως αναφέραμε προηγουμένως υπάρχει σχεδόν σε όλες τις 

χώρες όμως το μέγεθός διαφέρει σε κάθε χώρα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

μέγεθος της φοροδιαφυγής είναι η δομή της κάθε χώρας, ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που υπάρχουν σε αυτή, η λογιστική οργάνωσή των επιχειρήσεων, η δομή των φορο-

τεχνικών υπηρεσιών της και η λειτουργία του φορολογικού συστήματος που διαθέτει 

η κάθε χώρα. Η φοροδιαφυγή μέσα σε μία κοινωνία μπορεί να εμφανιστεί με απλούς 

τρόπους αλλά και με άλλους πιο εφευρετικούς.  

Η φοροδιαφυγή εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στα φυσι-

κά πρόσωπα, στα νομικά πρόσωπα, στο ΦΠΑ, στον κατασκευαστικό τομέα, στον το-

μέα της υγείας, στους δασμούς και στα τέλη, στις κληρονομιές και στις δωρεές, στις 

τουριστικές επιχειρήσεις, στα κέντρα διασκέδασης κ.ά.  

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και τα αποτε-

λέσματά της φαίνονται στους νέους φόρους που ζητάει συνέχεια το κράτος. Συγκριτι-

κά με τις άλλες χώρες η Ελλάδα έχει πολύ υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής. Οι φοροτε-

χνικές υπηρεσίες στην χώρα μας δεν λειτουργούν σωστά με αποτέλεσμα να καθι-

στούν την φοροδιαφυγή εύκολη.  

Ο φόρος που πλήττεται περισσότερο από όλους στην Ελλάδα σχετικά με την 

φοροδιαφυγή είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυτό συμβαίνει γιατί 

είναι άμεσος φόρος και γίνεται εύκολα αντιληπτός από όλους τους φορολογούμενος, 
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οι οποίοι δυσανασχετούν. Ο φόρος εισοδήματος διέπει διάφορες επαγγελματικές ο-

μάδες και γι’ αυτό το λόγο είναι πολύπλοκος. Πολλές φορές όμως δημιουργεί το αί-

σθημα της αδικίας στους πολίτες ανάμεσα στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Το 

κράτος με σκοπό να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, έβαζε όλο και 

περισσότερους φόρους και αυτό ώθησε τους πολίτες να αναζητήσουν νέους τρόπους 

για να περιορίσουν τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις. Ένας τρόπος που βρήκαν οι 

πολίτες έτσι ώστε να αποκρύπτουν ένα μέρος του εισοδήματός τους είναι η μετατρο-

πή του εισοδήματός τους σε είδος. Ο φόρος εισοδήματος διακρίνεται στον φόρο ει-

σοδήματος φυσικών προσώπων και στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.  

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων περιλαμβάνει τα εισοδήματα από 

μισθωτές υπηρεσίες, τα εισοδήματα από ενοίκια, τα εισοδήματα από γεωργικές επι-

χειρήσεις, τα εισοδήματα από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και τα εισοδήμα-

τα από Ο.Ε., Ε.Ε. και μικρών επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή στις μισθωτές υπηρεσίες 

μπορεί να γίνει μέσω της απόκρυψης της εργασίας έτσι ώστε να μην χαθεί κάποιο ε-

πίδομα ανεργίας, μέσω της δεύτερης εργασίας η οποία δεν δηλώνεται και μέσω της 

αμοιβής από εργασία σε είδος. Η φοροδιαφυγή από ενοίκια μπορεί να πραγματοποιη-

θεί μέσω της απόκρυψης της ενοικίασης κάποιου ακινήτου ή μέσω της δήλωσης μι-

κρότερου ποσού. Η φοροδιαφυγή από τις γεωργικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με 

τη διακίνηση ή την πώληση αγροτικών προϊόντων χωρίς παραστατικά ή με παραστα-

τικά που αναγράφουν μικρότερες ποσότητες, με τη διακίνηση προϊόντων ως κοινοτι-

κά ενώ δεν είναι και με την επίδειξη εικονικών δαπανών προκειμένου να μειωθεί η 

φορολογία. Η φοροδιαφυγή από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος μπορεί να γίνει 

με την μη έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών ή με την έκδοση δελτίου με μικρότερο 

ποσό σε σχέση με το πραγματικό (Κορομηλάς, 2009).  

Η φοροδιαφυγή στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων μπορεί να 

γίνει με πολλούς τρόπους όπως με την υπερτιμολόγηση των εισαγωγών και την υπο-

τιμολόγηση των εξαγωγών, με την διόγκωση δαπανών, με την υποτίμηση της αξίας 

των προϊόντων και με την παραγωγή προϊόντων με τη μέθοδο του φασόν που δεν 

μπορεί να εντοπιστεί εύκολα ο όγκος της παραγωγής (Κορομηλάς, 2009).  

Φοροδιαφυγή μπορεί να υπάρχει και στον τομέα των αυτοκινήτων και συνή-

θως γίνεται με την μη έκδοση παραστατικών για την επισκευή ή την συντήρηση των 

αυτοκινήτων. Επίσης, ένας άλλος τρόπος φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό είναι η ει-

σαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εικονική πώληση σε άλλες χώρες αποφεύγοντας τα τέλη και τους φό-

ρους.  
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Στον κατασκευαστικό τομέα η φοροδιαφυγή είναι πολύ πιο εύκολη γιατί οι 

τεχνικές εταιρείες μπορούν να παρουσιάζουν εικονικές δαπάνες, εικονικές ώρες ερ-

γασίας και εικονικές συνεργασίες. Μπορούν πολύ εύκολα να μεταφέρουν τα τιμολό-

για εργασίας και υλικών από την μία οικοδομή στην άλλη έτσι ώστε να γλιτώσουν το 

ΦΠΑ. Οι μηχανικοί μπορούν να δηλώσουν το ελάχιστο προβλεπόμενο κόστος οικο-

δόμησης και να μην δηλώσουν όλη την αμοιβή που λαμβάνουν.  

Φοροδιαφυγή μπορεί να υπάρχει και στον ΦΠΑ, παρόλο που θεωρείται ότι εί-

ναι ένας φόρος που περιορίζει την φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή μπορεί να γίνει με 

πολλούς τρόπους μερικοί από τους οποίους είναι: με διακίνηση εμπορευμάτων από 

χώρες της Ε.Ε. με πλαστά παραστατικά, με την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων με 

εικονικό περιεχόμενο μεταξύ επιχειρήσεων, με την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών 

στην Ε.Ε. πολλά αγαθά μεταφέρονται μέσα στις προσωπικές τους αποσκευές, με εμ-

φάνιση παραστατικών από ανύπαρκτες εταιρείες της Ε.Ε., με δήλωση πωλήσεων 

προς τα νησιά που έχουν χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ ενώ στην πραγματικότητα δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί εκεί, με εικονικά τιμολόγια προμηθευτών, με αλλοίωση των 

αριθμητικών δεδομένων, με έκδοση παραστατικών που έχουν πιο μικρό ποσό από το 

πραγματικό κ.ά. (Καλυβιανάκης, 1993). 

Στον τομέα της μεταβίβασης ακινήτων και στην φορολογία κληρονομιών, δω-

ρεών και γονικών παροχών έχει εισαχθεί το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού 

της αξίας των ακινήτων και έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή. Παρόλα αυτά υπάρχει τρό-

πος φοροδιαφυγής μέσω προσδιορισμού χαμηλής αξίας στα ακίνητα και μέσω της 

εύκολης μεταβίβασης αντικειμένων μεταξύ των συγγενικών προσώπων. Ακόμα και 

στον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας μπορεί να υπάρξει φοροδιαφυγή με την δή-

λωση μικρότερης αξίας (Βαβούρας και Μανωλάς, 2004).   

Η φοροδιαφυγή είναι πολύ έντονη και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

υγρών καυσίμων, οινοπνεύματος και καπνοβιομηχανικών προϊόντων γιατί οι φορολο-

γικές συντελεστές είναι πολύ μεγάλοι. Τις περισσότερες φορές η φοροδιαφυγή γίνεται 

με τη νόθευση και την λαθρεμπορία. Όσον αφορά τα καύσιμα, το πετρέλαιο είναι αυ-

τό που γίνεται η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πετρε-

λαίου, για θέρμανση, για κίνηση, για καράβια. Στον τομέα των ποτών και των τσιγά-

ρων η φοροδιαφυγή πραγματοποιείται με την παράνομη εισαγωγή και διάθεση αλκο-

ολούχων ποτών και προϊόντων καπνού. Η φοροδιαφυγή σε αυτούς τους τομείς μπορεί 

να γίνει με την αγορά και την πώληση προϊόντων και αγαθών χωρίς παραστατικά ή 

με την έκδοση παραστατικών με λιγότερες ποσότητες, με την υπερτιμολόγηση των 

εισαγωγών και την υποτιμολόγηση των εξαγωγών, με την μη έκδοση αποδείξεων σε 
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πελάτες στα κέντρα διασκέδασης και με τη χρήση της απόδειξης σε επόμενο πελάτη 

κ.ά. (Κορομηλάς, 2009).  

Η φοροδιαφυγή στον τομέα της υγείας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη καθώς υ-

πάρχει καλή σχέση μεταξύ των γιατρών και των ασθενών. Οι γιατροί μπορούν να μην 

εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και να αναγράφουν μικρότερο ποσό από το 

πραγματικό στις αποδείξεις. Λόγω της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι πολύ δύσκο-

λο να αποκαλυφθεί η μη έκδοση απόδειξης. Επίσης, στον κλάδο αυτό τα λεγόμενα 

«φακελάκια» είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο (Βαβούρας και Μανωλάς, 2004). 

Τέλος, η φοροδιαφυγή είναι πολύ έντονη και στις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Πολλές από αυτές δημιουργούν συμμαχίες με άλλες τουριστικές επιχειρήσεις του ε-

σωτερικού και του εξωτερικού έτσι ώστε να μπορούν να αποκρύπτουν τα έσοδά τους 

αφήνοντάς τα σε κάποιους άλλους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Επίσης, μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τα τουριστικά πακέτα και να βάζουν κάποιες παροχές μέσα σε αυτά 

ενώ να τις εισπράττουν κανονικά από τους πελάτες.  

 

1.7 Παράγοντες που προσδιορίζουν τη φοροδιαφυγή 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την φοροδιαφυγή είναι (Τάτσος, 2001): 

 Η οικονομία και η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι καλά διαρ-

θρωμένη 

 Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν την ικανότητα να καταγράφουν α-

κριβώς το σύνολο των δραστηριοτήτων 

 Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να βεβαιώσουν, να εισπρά-

ξουν και να διασταυρώσουν με ακρίβεια τα διάφορα φορολογικά στοι-

χεία 

 Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κτηματολόγιο 

 Δεν γίνεται σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και δεν υπάρχει 

σωστός τρόπος διακυβέρνησης 

 Το κράτος πολλές φορές μεταχειρίζεται άδικα τους φορολογούμενος 

για παράδειγμα τα πολύ υψηλά τιμολόγια στα ποσά που οι πολίτες ο-

φείλουν 

 Το επίπεδο των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 

 Το ύψος των ποινών για τις διάφορες φορολογικές παραβάσεις 
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 Το μέγεθος του δημόσιου τομέα 

 Το στάδιο του οικονομικού κύκλου που βρίσκεται η οικονομία (ύφε-

ση) 

 

1.8 Αίτια φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή υπάρχει περισσότερο σε χώρες που έχουν μεγάλο αριθμό αυ-

τοαπασχολούμενων και σε χώρες που υπάρχει έντονο το φαινόμενο της παραοικονο-

μίας. Τα πιο συχνά αίτια της φοροδιαφυγής είναι (Μανεσιώτης, 2011): 

 Οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και δεν πι-

στεύουν ότι οι κρατικοί φορείς διαχειρίζονται σωστά τα δημόσια χρή-

ματα 

 Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρει το κράτος δεν είναι σε ικα-

νοποιητικό επίπεδο 

 Ο άνθρωπος έχει τη τάση να αποφεύγει τις επιβαρύνσεις 

 Η ανοχή από το κράτος και η ατιμωρησία που υπάρχει για τα άτομα 

που φοροδιαφεύγουν 

 Υπάρχουν μεγάλοι φορολογικοί συντελεστές 

 Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να καταγράφουν με ακρίβεια το 

σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας  

 Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν κάποιον τρόπο έτσι ώστε να βεβαιώ-

σουν, να διασταυρώσουν και να εισπράξουν τους φόρους από τους πο-

λίτες 

 Οι φορολογούμενοι νιώθουν ότι δεν μεταχειρίζονται δίκαια από το 

κράτος γιατί όταν οι ίδιοι οφείλουν στο κράτος τα επιτόκια επιβάρυν-

σης είναι πολύ υψηλά ενώ όταν το κράτος τους οφείλει δεν είναι 

 Το ίδιο το φορολογικό σύστημα και οι συχνές αλλαγές των νόμων. 

Πολλές φορές υπάρχουν ατέλειες μέσα στους νόμους που ευνοούν την 

φοροδιαφυγή  

 Η υψηλή φορολογία και οι υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

 Η οργάνωση και το μέγεθος των επιχειρήσεων 
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 Η μη σωστή μέτρηση του μεγέθους του πληθυσμού μιας χώρας (μετα-

νάστες) 

 

1.9 Συνέπειες 

Οι φοροδιαφυγή έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία μιας χώρας και 

στην επίτευξη των στόχων της. Η φοροδιαφυγή επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των 

πολιτών και στη συνέχεια όλη την οικονομία του κράτους, την προσφορά και τη ζή-

τηση της απασχόλησης, την κατανομή του χρήματος, το επίπεδο και τον ρυθμό των 

εισαγωγών και των εξαγωγών.  

 Αρχικά με την φοροδιαφυγή δεν ισχύει η δίκαιη κατανομή των φορολογικών 

εισφορών που έχει σαν στόχο κάθε κράτος. Εφόσον το κράτος δεν έχει όλα τα χρήμα-

τα που είχε υπολογίσει ότι θα λάβει τότε αντιμετωπίζει ταμιακές δυσχέρειες. Έτσι, 

αναγκάζεται είτε να αυξήσει τους φόρους, είτε να μειώσει τις δαπάνες σε διάφορους 

τομείς της οικονομίας (υγεία, παιδεία), είτε να δανειστεί. Οι φορολογούμενοι που 

πληρώνουν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν επηρεάζονται αρνητικά και 

έτσι βαθμιαία εξαπλώνεται η φοροδιαφυγή σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. 

Επίσης, υπάρχει ανισότητα μεταξύ των πολιτών γιατί ορισμένα επαγγέλματα έχουν τη 

δυνατότητα της φοροδιαφυγής ενώ κάποια άλλα δεν την έχουν. Αποτέλεσμα είναι ότι 

οι πολίτες που δεν μπορούν να φοροδιαφεύγουν πληρώνουν τα περισσότερους φό-

ρους από ότι κανονικά θα έπρεπε συγκριτικά με αυτούς που φοροδιαφεύγουν.  

Οι συνέπειες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία μιας χώρας και 

γι’ αυτό το λόγο ο στόχος των περισσοτέρων κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν όσο 

το δυνατόν τη φοροδιαφυγή.  

Εκτός όμως από αυτές τις αρνητικές συνέπειες της φοροδιαφυγής υπάρχουν 

πολλοί που υποστηρίζουν ότι η φοροδιαφυγή έχει και κάποιες θετικές συνέπειες. Η 

φοροδιαφυγή βοηθάει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να αποταμιεύσουν και με αυτόν 

τον τρόπο η επέρχεται πιο γρήγορα η οικονομική ανάπτυξη.  

 

1.10 Τρόποι αντιμετώπισης φοροδιαφυγής 

Η φοροδιαφυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και για να γίνει αυτό θα πρέ-

πει να πραγματοποιηθούν μια σειρά από ελέγχους. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

έλεγχοι έτσι ώστε να διασταυρωθούν: 

 όλες οι καταστάσεις μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 
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 όλες οι διασταυρώσεις οφειλετών με περιουσιολόγιο,  

 όλες οι επιχειρήσεις που είχαν σημαντικές διαφορές στα κέρδη τους 

μεταξύ των χρήσεων 

 όλες οι δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και οι βεβαιώσεις απο-

δοχών για τις υπηρεσίες του δημοσίου με τα εισοδήματα από μισθωτές 

υπηρεσίες και συντάξεις 

 όλες οι παραδόσεις από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις του 

εξωτερικού 

 οι επιχειρηματικές αμοιβές 

 οι έλεγχοι των καταστάσεων που ζητούνται από τις φορολογικές και 

ελεγκτικές υπηρεσίες 

 η υποβολή ΦΠΑ και εισοδήματος με τις δηλώσεις ΚΒΣ 

 οι επιτηδευματίες που δεν αποδέχτηκαν την περαίωση με βάση κάποια 

κριτήρια  

 τα στοιχεία διπλοτύπων απόδοσης ΦΜΥ με το σύστημα εσόδων 

 εντοπισμός φυσικών προσώπων που νοικιάζουν σπίτια και δεν τα δη-

λώνουν 

 δημιουργία μιας βάσης δεδομένων προκειμένου να ελέγχονται οι επι-

χειρήσεις 

 εντοπισμός όσων δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας 

 έρευνα μέσω ΟΟΣΑ για να εντοπιστούν εισοδήματα Ελλήνων στο ε-

ξωτερικό 

 οι εισαγωγές και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 

 δημιουργία και υποστήριξη των ομάδων αντιμετώπισης της φοροδια-

φυγής του υπουργείου 

 αποστολή ειδοποιήσεων στους πολίτες για τις φορολογικές υποχρεώ-

σεις που δεν έχουν υλοποιηθεί και για αυτές που θα πρέπει να υλοποι-

ηθούν 

 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και γι’ αυτό το κράτος 

δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και δεν μπορεί να βγει από την ύ-
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φεση στην οποία βρίσκεται. Το 2011 εκπονήθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα Αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο 

περιείχε τις παρακάτω προτάσεις: 

 Κατάργηση του ειδικού τρόπου προσδιορισμού και φορολογίας που 

υπήρχε για συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών και εφαρμογή ενός 

ενιαίου λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος για όλες 

τις επιχειρήσεις 

 Κάθε φυσικό πρόσωπο μαζί με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

πρέπει να υποβάλλει μια ειδική δήλωση που θα περιέχει όλες τις αλλα-

γές της περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν την προη-

γούμενη χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο τηρείται αυστηρά το πόθεν έσχες 

και διερευνώνται τα κριτήρια απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων.  

Μερικές ακόμη ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπι-

στεί η φοροδιαφυγή είναι: 

 Να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των φυσικών προσώ-

πων. Κάθε χρόνο θα πρέπει να δηλώνονται τα ακίνητα και τα κινητά 

τους περιουσιακά στοιχεία 

 Πρέπει να καταργηθούν οι απαλλαγές που υπάρχουν από το πόθεν έ-

σχες 

 Να καταργηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών και του συμβιβασμού 

 Να καταργηθεί ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων 

 Να εφαρμόζονται ποινικές κυρώσεις μέχρι και φυλάκιση σε αυτούς 

που φοροδιαφεύγουν 

 Να ελεγχτούν οι εφοριακοί για τις υποθέσεις που έλεγξαν 

 Να συσταθεί ένα σώμα εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας 

 

Είναι καλό επίσης, να απλοποιηθεί η νομοθεσία και να δημιουργηθεί ένα ευέ-

λικτο ορθολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία των φορο-

λογικών αρχών και της δικαιοσύνης. Να υπάρξει άμεση εκδίκαση όλων των φορολο-

γικών υποθέσεων και να επιβληθούν αυστηρές ποινικές κυρώσεις. Πρέπει ο έλεγχος 

που πραγματοποιείται από το κράτος να είναι αποτελεσματικός. Για να γίνει αυτό θα 
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πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης και διαχρονικής παρακολούθησης 

των φορολογικών δεδομένων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να παταχθεί η διαφθορά στο ελεγκτικό σώμα και 

να περιοριστούν οι προσωπικές επαφές των φορολογούμενων με τους ελεγκτές. Για 

να γίνει αυτό θα πρέπει να απολυθούν όλοι οι ελεγκτές που εμπλέκονται σε χρηματι-

σμό, να τους ασκηθεί ποινική δίωξη και να τους απαγορευτεί η πρόσληψή τους ξανά 

στον δημόσιο τομέα. Επίσης, θα πρέπει να διαχωριστούν οι φοροελεγκτικές αρχές 

από τις φοροεισπρακτικές υπηρεσίες και να οριστεί ένα τρίτο ανεξάρτητο σώμα για 

τον έλεγχο και των δύο πλευρών. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αυτοματοποίηση ό-

λων των φορολογικών διαδικασιών των πολιτών και η αυτοματοποίηση του ΦΠΑ 

πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.  

Θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία που έχουν οι πολίτες ότι υπάρχει ατιμωρη-

σία, εκτεταμένη διαφθορά και άνιση μεταχείριση των φορολογούμενων. Επομένως, 

θα πρέπει όλοι οι πολίτες που φοροδιαφεύγουν να τιμωρηθούν άμεσα και αυστηρά 

έτσι ώστε να αποδοθεί κοινωνική δικαιοσύνη.  

Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή θα πρέπει το κράτος να 

υποχρεώνει τους πολίτες να πληρώνουν μέσω των καρτών τους είτε αυτές είναι χρε-

ωστικές είτε πιστωτικές. Οι επιχειρήσεις όταν πληρώνονται με κάρτες δεν μπορούν 

να μην εκδώσουν παραστατικό για την συγκεκριμένη συναλλαγή κι έτσι αναγκαστικά 

δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες το τελευταίο χρο-

νικό διάστημα από την πολιτεία προκειμένου να δώσει κίνητρα στους πολίτες έτσι 

ώστε να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους. Ενώ υπάρχουν πολλά άτομα που χρησιμο-

ποιούν τις κάρτες για τις πληρωμές τους είναι πάρα πολλά τα άτομα που χρησιμοποι-

ούν ακόμα μετρητά.  
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Κεφάλαιο 2: Φοροαποφυγή  

 

 

2.1 Φοροαποφυγή 

Η φοροαποφυγή είναι η εφαρμογή λογιστικών πρακτικών, οι οποίες είναι πο-

λύ καλά σχεδιασμένες και προκύπτουν από την προσεκτική μελέτη της νομοθεσίας, 

των δικαστικών και των υπουργικών αποφάσεων, της φορολογικής πρακτικής με 

σκοπό να μειώσουν τη φορολογητέα ύλη ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Για να 

το πετύχει αυτό κάποιος πολίτης, θα πρέπει να έχει κάνει προσεκτική μελέτη και να 

έχει δημιουργήσει διάφορα σενάρια. Στο τέλος, ο πολίτης θα επιλέξει το πιο ευνοϊκό 

σενάριο από όλα με βάση φυσικά τον ισχύοντα νόμο (Τάτσος, 2001).  

Η φοροαποφυγή είναι η νόμιμη απαλλαγή φόρου ή η μείωση της φορολογικής 

υποχρέωσης του πολίτη, έτσι ώστε να μειώσει την φορολογία του, χωρίς να δεχτεί 

συνέπειες.  

Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι δύο πολύ κοντινές έννοιες. Η φορο-

αποφυγή όπως και η φοροδιαφυγή έχει σαν στόχο την πλήρη ή την μερική αποφυγή 

του φόρου. Στην ουσία η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή έχουν στόχο την ολική ή 

την μερική αποφυγή των φόρων. Επομένως, ως προς το οικονομικό κομμάτι, αυτές οι 

δύο έννοιες είναι σχεδόν ίδιες. Αν τις συγκρίνουμε όμως με το πολιτικό ή το ηθικό 

κομμάτι, οι δύο αυτές έννοιες έχουν διαφορές. Στην φοροαποφυγή, τα φυσικά ή τα 

νομικά πρόσωπα αποφεύγουν να πληρώσουν τον φόρο μέσα από διαδικασίες που δεν 

τιμωρούνται και δεν έχουν νομικές συνέπειες. Η φοροαποφυγή είναι η προσπάθεια 

των πολιτών να δώσουν στις φορολογικές αρχές μία πλαστή εικόνα που δεν είναι α-

ποδεκτή (Τσάτσος, 2001).   

Μέσα από την φοροαποφυγή ο πολίτης εκμεταλλεύεται τα κενά που έχει αφή-

σει ο νομοθέτης σε κάποιους νόμους. Στην ουσία στην φοροδιαφυγή όπως και στην 

φοροαποφυγή ο στόχος είναι ο ίδιος, η απαλλαγή φόρου ή η μείωση της φορολογικής 

υποχρέωσης, όμως στην φοροαποφυγή αυτό πραγματοποιείται με νόμιμες ενέργειες. 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί μία παράνομη πράξη, ενώ η φοροαποφυγή εκμεταλλεύεται 

τις φορολογικές διατάξεις του νόμου. Το αποτέλεσμα όμως και στις δύο περιπτώσεις 

της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι το ίδιο, η μη καταβολή φόρου και η 

στέρηση εσόδων από τον δημόσιο τομέα.  
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Η φοροαποφυγή εκμεταλλεύεται τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τα φορολογι-

κά κίνητρα, την μείωση της προσφοράς εργασίας λόγω ύπαρξης φόρων κ.ά. που έχει 

ο νόμος. Η φοροαποφυγή χαρακτηρίζεται από ανειλικρίνεια, εικονικότητα και πλα-

στότητα με σκοπό την αποφυγή του φόρου, εκμεταλλεύεται κενά και ασάφειες που 

υπάρχουν στον νόμο και είναι μυστική έτσι ώστε οι αρχές να μην το καταλάβουν έ-

γκαιρα.  

Η φοροαποφυγή δημιουργεί πολλά προβλήματα όπως για παράδειγμα δημι-

ουργεί την παραοικονομία, δημιουργεί τις συνθήκες έτσι ώστε να στρεβλώσει ο α-

νταγωνισμός στην αγορά, δημιουργεί αισθήματα αδικίας και επηρεάζει την κοινωνική 

συνοχή του κράτους, δημιουργεί ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος, δημι-

ουργεί δημοσιονομική επιβάρυνση και είναι η κύρια αιτία των δημόσιων ελλειμμά-

των και τέλος, τα άτομα αυτά που φοροαποφεύγουν απολαμβάνουν τα δημόσια αγα-

θά και τις υπηρεσίες αλλά δεν πληρώνουν τίποτα για το όφελος που απολαμβάνουν 

(Υπουργείο Οικονομικών, 2011).  

Προκειμένου κάποιος πολίτης να μειώσει ή να απαλλαχθεί από την καταβολή 

φόρου προβαίνει σε κάποιες ενέργειες. Για παράδειγμα στη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τον νόμο οι δύο σύζυγοι πρέπει να φορολογούνται 

χωριστά. Πολλές φορές όμως ο ένας σύζυγος μεταβιβάζει στον άλλο κάποια εισοδή-

ματα έτσι ώστε να γλιτώσουν τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ένα άλλο 

παράδειγμα αφορά τον φόρο κληρονομιών. Σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες απο-

φεύγουν να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί με διαδοχικές μεταβιβάσεις της 

περιουσίας τους στους διαδοχικούς κληρονόμους τους, ενώ βρίσκονται ακόμα στη 

ζωή (διαΝΕΟσις, 2016).   

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω παραδείγματα, οι πολίτες χρησιμοποιούν 

τις ατέλειες και τα παραθυράκια που έχει η ελληνική νομοθεσία προκειμένου να α-

παλλαγούν ή να μειώσουν τον φόρο που τους αναλογεί. Πολλές φορές οι ατέλειες 

αυτές στους νόμους δημιουργούνται από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την φορο-

αποφυγή και οι οποίες τελικά καταφέρνουν να επηρεάσουν την πολιτική εξουσία και 

να δημιουργήσουν τα κενά στους νόμους έτσι ώστε να μπορούν να τα εκμεταλλευ-

τούν στην συνέχεια.  

Εκτός από τους πολίτες και οι εταιρείες μπορούν να κάνουν διάφορες ενέργει-

ες έτσι ώστε να φοροαποφεύγουν. Για παράδειγμα μία μεγάλη εταιρεία καταναλωτι-

κών προϊόντων έχει μία θυγατρική εταιρεία της στην Ελλάδα. Η εταιρεία αυτή δαπα-

νά κάθε χρόνο τεράστια ποσά στο μάρκετινγκ, όμως εμφανίζονται μόνο στην θυγα-

τρική εταιρεία της που βρίσκεται στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η θυγατρική της 
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εταιρεία στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες δαπάνες και έτσι μειώνονται τα κέρδη της 

και φορολογείται λιγότερο. Ένα άλλο όφελος από τις υψηλές δαπάνες που παρουσιά-

ζει είναι ότι διαθέτει το κατάλληλο άλλοθι για να υπερτιμολογήσει τα προϊόντα της 

στην Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομικών, 2011).  

 

2.2 Παραοικονομία 

Παραοικονομία θεωρείται κάθε οικονομική δραστηριότητα, η οποία ασκείται 

λαθραία και παράνομα (Βαβούρας και Μανωλάς, 2004). Οι δραστηριότητες αυτές της 

παραοικονομίας δεν καταγράφονται και δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό εθνικό 

προϊόν και στις εκτιμήσεις της συνολικής δραστηριότητας όπως είναι το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Στην ουσία η παραοικονομία είναι 

η διαφορά μεταξύ πραγματικού και δηλούμενου ακαθάριστου προϊόντος. 

Η παραοικονομία περιλαμβάνει δραστηριότητες που δεν είναι μέσα στον μη-

χανισμό της αγοράς (παραγωγή των νοικοκυριών), παράνομες δραστηριότητες (απα-

γορευμένη παραγωγή και διάθεση ουσιών) και νόμιμες δραστηριότητες που δεν κα-

ταγράφονται για κάποιους λόγους (φοροδιαφυγή).  

 Το μέγεθος της παραοικονομίας δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί με ακρίβεια, 

ούτε καταγράφεται από τις στατιστικές υπηρεσίες. Η παραοικονομία εμφανίζεται μό-

νο όταν οι καταναλωτικές δαπάνες στο σύνολό τους είναι πολύ περισσότερες από το 

συνολικό δηλωθέν εισόδημα μιας χώρας. Η παραοικονομία είναι ένα φαινόμενο που 

υπάρχει σε πολλές χώρες.  

Όταν μία χώρα έχει μεγάλη παραοικονομία, δεν μπορεί να εφαρμόσει αποτε-

λεσματικά τις πολιτικές της γιατί αυτές επηρεάζουν μόνο τους πολίτες που δεν παρα-

νομούν. Η παραοικονομία είναι στην ουσία μία παράλληλη οικονομία που βοηθάει 

στην αύξηση της φοροδιαφυγής και στην άνιση κατανομή των φόρων. Μπορεί επίσης 

να θεωρηθεί και ως ένα ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας που θα έπρεπε να 

είναι καταγεγραμμένο αλλά δεν είναι (Κορομηλάς, 2009). 

Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι δύο έννοιες που συμπληρώνουν η 

μία την άλλη αφού η παραοικονομία στην ουσία δημιουργείται από την μη πληρωμή 

φόρων με ύπουλο τρόπο (Βαβούρας και Μανωλάς, 2004). Η παραοικονομία εκτός 

από την φοροδιαφυγή περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες όπως η αποφυγή κρα-

τικών περιορισμών. Ακόμα και οι υπόλοιπες όμως δραστηριότητες οδηγούν αυτόματα 

στην φοροδιαφυγή έτσι ώστε να μην αποκαλυφθούν. Η φοροδιαφυγή όμως δεν είναι 

ταυτόσημη με την παραοικονομία, γιατί η παραοικονομία περιλαμβάνει κι κάποιες 
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οικονομικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της φοροδιαφυ-

γής.  

Όπως είναι λογικό, η παραοικονομία έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις, οι ο-

ποίες είναι (Κορομηλάς, 2009): 

Όταν η παραοικονομία σε μια χώρα είναι πολύ μεγάλη σημαίνει ότι ένα μεγά-

λο μέρος των δραστηριοτήτων της δεν καταγράφονται από τις επίσημες στατιστικές 

υπηρεσίες. Έτσι, το εθνικό προϊόν που παρουσιάζει η χώρα αυτή είναι πολύ υποεκτι-

μημένο σε σχέση με το πραγματικό. Επίσης, τα μέτρα που μπορεί να λάβει μία χώρα 

για την αποφυγή της είναι αναποτελεσματικά γιατί οι οικονομικές πολιτικές μιας χώ-

ρας βασίζονται μόνο στην επίσημη οικονομία της.  

Η παραοικονομία δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και υπερκέρδη. Επιπλέον, 

υποεκτιμά την ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας και οδηγεί σε λάθος συμπερά-

σματα, στα οποία θα βασιστούν οι καινούργιες οικονομικές πολιτικές που θα εφαρ-

μοστούν. Επίσης, με την παραοικονομία ευνοείται και η φοροδιαφυγή και έτσι το 

κράτος φαίνεται ότι έχει μειωμένα φορολογικά έσοδα και μεγαλύτερο δημοσιονομικό 

έλλειμμα. 

Όπως συμβαίνει και με την φοροδιαφυγή έτσι και η παραοικονομία εκτός από 

αρνητικές συνέπειες έχει και θετικές επιδράσεις μέσα σε ένα κράτος. Οι πιο σημαντι-

κές από τις θετικές επιδράσεις είναι ότι η παραοικονομία δημιουργεί απασχόληση και 

εισοδήματα. Οι επιχειρήσεις που στρέφονται στην παραοικονομία μπορούν να αυξή-

σουν την ανταγωνιστικότητά τους έτσι ώστε να επιβιώσουν (Βαβούρας και Μανωλάς, 

2004). Η παραοικονομία επίσης δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας, αφού οι επιχει-

ρήσεις αυτές χρειάζονται εργατικό δυναμικό.  

Η παραοικονομία είναι στην ουσία η φοροαποφυγή κάποιων ανθρώπων με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται το φορολογικό βάρος των ατόμων που απασχολούνται 

στην επίσημη οικονομία της χώρας. Όταν όμως τα άτομα που ασχολούνται με την 

παραοικονομία είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος, τότε αυξάνεται η κατανομή του 

διαθέσιμου εισοδήματος και κατ’ επέκταση και η ευημερία των πολιτών μιας κοινω-

νίας.  

Τέλος, η παραοικονομία βοηθάει στην αποκέντρωση της οικονομικής δρα-

στηριότητας. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δρουν μέσα στην παραοικονομία μπο-

ρούν εύκολα να ευδοκιμήσουν έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.  
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2.3 Διαφορές παραοικονομίας –φοροδιαφυγής.  

Η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή είναι πολύ κοντινές έννοιες όμως για να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από την πολιτεία θα πρέπει διαχωριστούν. Η ύπαρ-

ξη της φοροδιαφυγής σε ένα κράτος δεν σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει και παραοι-

κονομία. Η φοροδιαφυγή διακρίνεται στην φοροδιαφυγή που σχετίζεται με την τρέ-

χουσα συνολική οικονομική δραστηριότητα και με την φοροδιαφυγή που σχετίζεται 

με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη η παραοικονομία σχετίζε-

ται μόνο με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα και όχι με τη συνολική. Επομέ-

νως, η έννοιες της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής δεν είναι ταυτόσημες 

(Παυλόπουλος, 1987). 

Η παραοικονομία σαν έννοια καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που πραγμα-

τοποιούνται σε μια χώρα και δεν καταγράφονται στα εθνικά της στοιχεία.  
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Σχεδιάγραμμα 1: Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή 

 

Πηγή: Βασαρδάνη, 2011 

 

 

 

Παρόλα αυτά η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή μπορούν να συνυπάρξουν 

σε μια χώρα εφόσον δεν έχουν καταγραφεί οι τρέχουσες οικονομικές δραστηριότητες 

και τα αντίστοιχα εισοδήματα των συντελεστών παραγωγής στις οικονομικές υπηρε-

σίες (Κορομηλάς, 2009). 



21 
 

 

Κεφάλαιο 3: Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή στην Ελ-

λάδα 

 

3.1 Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και οι διάφοροι τρόποι για την 

αντιμετώπισή της είναι ο πρωταρχικός στόχος κάθε κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα μείζον πρόβλημα και αποτελεί συχνά πεδίο συχνών νομο-

θετικών μεταρρυθμίσεως, ειδικά από το 2008 και μετά που η Ελλάδα αντιμετωπίζει 

μία έντονη χρηματοπιστωτική κρίση.  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η φοροδιαφυγή είναι η αποφυγή πλη-

ρωμής φόρων όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινή-

των (ΕΝΦΙΑ), ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), διάφορα τέλη και εισφορές 

κ.ά. με την απόκρυψη φορολογητέας ύλης από τη φορολογική διοίκηση είτε με την 

μη υποβολή δήλωσης είτε με την ψευδή υποβολή δήλωσης (Άρθρο 155, 

Ν.2960/2001). Η παρουσίαση ψευδών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ανεξάρ-

τητα από το αν ο πολίτης διαφεύγει ή όχι την πληρωμή του φόρου αποτελεί πράξη 

του ποινικού αδικήματος της φοροδιαφυγής. Επίσης, το λαθρεμπόριο θεωρείται κι 

αυτό πράξη φοροδιαφυγής γιατί πραγματοποιείται εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων 

χωρίς να πληρώνονται οι δασμοί, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που προβλέπει ο νόμος.  

Στην Ελλάδα, καθημερινά διαδραματίζονται διάφορες πράξεις φοροδιαφυγής 

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Οι πιο συχνές πράξεις φοροδιαφυγής πραγματοποι-

ούνται στην φορολογία φυσικών προσώπων και στην απόκρυψη φορολογητέας ύλης 

για να γλυτώσουν είτε τον ΦΠΑ είτε τη φορολογία εισοδήματος (Matsaganis & 

Flevotomou, 2010). 

O ΟΟΣΑ στην έκθεση του για την Ελλάδα αναφέρει ότι αν εισέπραττε τις α-

σφαλιστικές εισφορές της, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος αποτελεσματικά όπως 

κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. τότε θα είχε αύξηση των φορολογικών εσό-

δων της κατά 5% του ΑΕΠ. Η φράση αυτή δείχνει την έντονη φοροδιαφυγή που υ-

πάρχει στην Ελλάδα καθώς και την ανικανότητα του κράτους να εντοπίσει και να πα-

τάξει την φοροδιαφυγή (OECD, 2011). 

Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικό έλλειμα ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια. Το 

2012 η Ελλάδα είχε έλλειμα ΦΠΑ 33,4% και ήταν η πέμπτη χώρα κατά σειρά που 
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παρουσίασε το μεγαλύτερο έλλειμα ΦΠΑ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε τον επόμενο 

χρόνο σε 34% και η Ελλάδα έλαβε την τέταρτη θέση στην κατάταξη (European 

Commission, 2015). Το μεγάλο έλλειμα του ΦΠΑ που υπάρχει στην Ελλάδα οφείλε-

ται σε πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως στην πώληση αγαθών ή στην παροχή υπη-

ρεσιών χωρίς την έκδοση του κατάλληλου παραστατικού αλλά και στην αποδοχή της 

αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από τον καταναλωτή χωρίς να λάβει το α-

ντίστοιχο παραστατικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις για τις συναλλαγές αυτές δεν κατα-

βάλλεται το ΦΠΑ. Πολλές φορές μάλιστα πραγματοποιείται αγορά ενός προϊόντος 

στην τελική του τιμή χωρίς την έκδοση παραστατικού με αποτέλεσμα το ΦΠΑ να ει-

σπράττεται από τον πελάτη αλλά να μην αποδίδεται στο κράτος.  

Στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή στους αυτοαπασχολούμενους είναι πολύ μεγα-

λύτερη 57-58% σε σχέση με τους μισθωτούς που είναι 0,5-1% γιατί στους μισθωτούς 

η φοροδιαφυγή είναι εύκολα ανιχνεύσιμη (Matsaganis & Flevotomou, 2010). Η αυ-

τοαπασχόληση στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, σχεδόν διπλάσια από το μέσο όρο 

των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Το 2011, το 64% των ελεύθερων επαγγελματιών 

στην Ελλάδα βρισκόταν κάτω από το αφορολόγητο ποσό. Τον ίδιο χρόνο το ποσό 

των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα αποτελούσε το 26% του συνολικού εισοδή-

ματος. Τα παραπάνω ποσοστό μπορεί να αποδεικνύουν την ύπαρξη φοροδιαφυγής.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Artavanis, Morse και Tsoutsoura (2015), η οποία 

άντλησε στοιχεία από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για το χρονικό διάστημα 2003-

2011, το πραγματικό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων για το οικονομικό έτος 

2009 ήταν 26,8 δισεκατομμύρια, ενώ το δηλωθέν εισόδημα ήταν 1,75-1,84 φορές κά-

τω από το πραγματικό. Το ποσό που θα έπρεπε να εισπράξει το δημόσιο ήταν 11,2 

δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω αν σκεφτεί κανείς ότι υπολογίζεται το 40% των ει-

σοδημάτων που δεν δηλώθηκαν.  
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Σχεδιάγραμμα 2: Εκτιμώμενος πολλαπλασιαστής εισοδήματος 

 

Πηγή: Artavanis et al, 2015 

 

 

Από την άλλη πλευρά το ποσό της φοροδιαφυγής των μισθωτών στην Ελλάδα 

είναι πολύ μικρό 0,5-1%. Οι Έλληνες θεωρούν ότι όλο το φορολογικό βάρος το ση-

κώνουν οι μισθωτοί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολο οι μισθωτοί να 

αποκρύψουν εισοδήματα γιατί πλέον οι αποδοχές δηλώνονται αυτόματα από τον ερ-

γοδότη.  

Το πολύ μικρό ποσοστό φοροδιαφυγής όμως δημιουργεί υπόνοιες για το ότι 

γίνονται συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτών και των υπαλλήλων τους (Matsaganis, 

2011). Οι συμφωνίες αυτές είναι πολύ εύκολες ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις. Πολ-

λοί εργοδότες συμφωνούν με τους υπαλλήλους τους να δηλώσουν μικρότερες αποδο-

χές από τις πραγματικές έτσι ώστε να ευνοούνται και οι εργαζόμενοι αφού δεν φορο-

λογούνται για τα επιπλέον εισοδήματα που λαμβάνουν και οι επιχειρήσεις αφού δεν 

καλύπτουν πολλές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτές οι συμφωνίες είναι πολύ δύσκολο 

να εντοπιστούν ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις (Βασαρδάνη, 2011). 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε έλεγχο το 2010 σε 22.000 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και διαπίστωσε ότι το 25% των εργαζομένων δεν ήταν δηλω-

μένο. Το ποσοστό αυτό ανέβηκε την επόμενη χρονιά και έφτασε το 30% (Matsaganis, 
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2011). Το 2012 υπολογίστηκε ότι ο ένας στους τρεις εργαζομένους ήταν αδήλωτος 

(ΙΟΒΕ, 2012). Το 2013, το 40,5% των εργαζομένων ήταν αδήλωτοι. Ειδικά σε κάποι-

ους τομείς της οικονομίας όπως είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός και ο κατασκευαστι-

κός κλάδος θεωρείται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι αδήλωτοι (Matsaganis, 

2011). 

 

3.2 Αιτίες φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

Οι αιτίες της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα 

με τη φύση τους. Αρχικά, οι σημαντικότερες αιτίες της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 

είναι οι νομοθετικές και οι πολιτικές αιτίες, δηλαδή η πολυπλοκότητα του φορολογι-

κού συστήματος σε συνδυασμό με την πολυνομία που υπάρχει, η συνεχής αύξηση 

των φορολογικών βαρών, η ανασφάλεια δικαίου και η αδυναμία αντιμετώπισης του 

φαινομένου της φοροδιαφυγής (OECD, 2013).  

Η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, η ύπαρξη πολλών νόμων και 

η συνεχής τροποποίηση – αναθεώρησή τους ενισχύει την φοροδιαφυγή. «Στην Ελλά-

δα από το 1975, που σήμανε η Μεταπολίτευση, μέχρι σήμερα, δηλαδή μόνο σε 40 

χρόνια, ψηφίσθηκαν 250 φορολογικά νομοθετήματα και τροπολογίες μαζί με άλλους 

3.450 νόμους και 115.000 υπουργικές αποφάσεις. Τους τελευταίους 30 μήνες έχουν 

ψηφιστεί 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα και 17 νόμοι, στους οποίους συ-

μπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τις διατάξεις αυτές εκδόθηκαν 

111 υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι» (Συνήγορος Του Πολί-

τη, 2011). Εκτός από τους νόμους έχουν δημιουργηθεί και πολλές εγκύκλιοι και υ-

πουργικές αποφάσεις που ερμηνεύουν τους νόμους και καλύπτουν τα κενά τους. Α-

ποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι πολίτες να αδυνατούν να παρακολουθήσουν 

τις πολλές εξελίξεις και να οδηγούνται σε ηθελημένες ή μη παρερμηνείες των νόμων.  

Όλα τα παραπάνω σίγουρα οδηγούν σε ανασφάλεια του δικαίου καθώς οι πο-

λίτες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τον ισχύον φορολογικό νόμο 

και το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση στους φορολογούμενους. Επίσης, με την πο-

λυνομία και τις πάρα πολλές εγκυκλίους που υπάρχουν δυσκολεύεται ακόμα και το 

έργο των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης που αδυνατούν να γνωρίζουν ποιον 

νόμο πρέπει να εφαρμόσουν κάθε φορά (Συνήγορος Του Πολίτη, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το φορολογικό βάρος των πολιτών (φο-

ρολογία εισοδήματος , συντελεστές ΦΠΑ, συντελεστές φόρων κατανάλωσης σε προ-

ϊόντα καπνού, οινοπνευματώδη ποτά και καύσιμα κ.λ.π.) 
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Η όλο και μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων όλων των πο-

λιτών οδηγεί στην φοροδιαφυγή εξ’ αιτίας της απόκρυψης εισοδημάτων. Αυτό γίνεται 

γιατί το όφελος από την απόκρυψη εισοδημάτων σε σχέση με το αναλαμβανόμενο 

ρίσκο είναι μεγάλο. 

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος προκαλούν 

πολιτική αστάθεια και μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του φαι-

νομένου της φοροδιαφυγής.  

Μία ακόμη αιτία που αυξάνει την φοροδιαφυγή είναι η έλλειψη τεχνολογικής 

και οργανωτικής δομής. Η ηλεκτρονική μηχανογράφηση της φορολογικής διοίκησης 

δεν έχει πολλά χρόνια που έχει εφαρμοστεί και δεν είναι πλήρης (OECD, 2011). Η 

έλλειψή της οδηγεί στην αύξηση της γραφειοκρατίας και στην αδυναμία διασταύρω-

σης όλων των στοιχείων έτσι ώστε να πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι. Ακόμα και 

σήμερα οι υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης διαμαρτύρονται για την ελλιπή μη-

χανογράφηση και πολλές φορές δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και πολύ 

μικρό αριθμό επιχειρήσεων σε σχέση με τις άλλες χώρες.  

 

Σχεδιάγραμμα 3: Ποσοστό αυτοαπασχόλησης ως προς το σύνολο των απασχο-

λούμενων 

 

Πηγή: διαΝΕΟσις, 2016 
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Η διάρθρωση αυτή της ελληνικής οικονομίας βοηθάει στην απόκρυψη εισο-

δημάτων των αυτοαπασχολούμενων και στην αύξηση της φοροδιαφυγής καθώς δυ-

σχεραίνεται η δυνατότητα φορολογικού ελέγχου. Η ύπαρξη της παραοικονομίας ευ-

νοείται από την ύπαρξη μικρών επιχειρήσεων και γι’ αυτό η Ελλάδα έχει ένα από τα 

μεγαλύτερα επίπεδα παραοικονομίας. Σύμφωνα με τους Buehn και Schneider (2016), 

η αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα επεξηγεί περίπου το 1/3 της συνολικής παραοικο-

νομίας σε σχέση  με τους άλλους παράγοντες.   

 

 

Σχεδιάγραμμα 4: Παραοικονομία και απασχόληση 

 

Πηγή: Schneider (2015) 

 

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας που ευνοεί τη φοροδιαφυγή είναι η 

φορολογική κουλτούρα των πολιτών της και η άποψη ότι το κράτος δεν ανταποκρίνε-

ται αποτελεσματικά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.  

Η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία και η διαφθορά στην Ελλάδα και σε άλλες 

χώρες του ΟΟΣΑ αυξάνονται όσο αυξάνονται οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις των πολιτών και όσο οι νόμοι γίνονται αυστηρότεροι. Επίσης, τα παρα-

πάνω αναπτύσσουν μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την ηθική που έχουν οι πολί-

τες για την φορολογία (φορολογική ηθική) και με τις προσφερόμενες από το κράτος 

υπηρεσίες. Επομένως όταν το αίσθημα της ηθικής των πολιτών αυξάνεται τότε η φο-
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ροδιαφυγή και η παραοικονομία μειώνονται. Σημαντική αιτία είναι και η ποιότητα 

των δημόσιων φορέων (διαφθορά, παράνομες δραστηριότητες)  (Schneider, 2015). 

Οι πολίτες ενός κράτους είναι πολύ πιο πρόθυμοι να πληρώσουν τους φόρους 

που τους αναλογούν όταν λαμβάνουν ανταπόδοση από το κράτος λαμβάνοντας ποιο-

τικές υπηρεσίες γιατί δεν νιώθουν ότι το κράτος του εξαπατά (Schneider, 2012). Επί-

σης, οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους τους όταν φοβούνται ότι αν δεν το κάνουν θα 

τιμωρηθούν από το κράτος. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει και το αίσθημα του φό-

βου και η πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που 

τους αναλογούν (Slemrod, 2007). 

Η διαΝΕΟσις το Νοέμβριο του 2015 πραγματοποίησε μία έρευνα για την φο-

ροδιαφυγή. Το 41,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχει υψηλή φορο-

λογία και ισχυρό κράτος πρόνοιας για όλους και το 45,7% ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

υψηλή φορολογία ακόμα και αν αυτό συνοδεύεται με χαμηλή μέριμνα. Το 36,6% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι για την φοροδιαφυγή ευθύνεται η απουσία φοροελεγκτικών 

μηχανισμών, το 32,3% η έλλειψη της αποδοτικότητάς και το 29,9% η φορολογική 

κουλτούρα των Ελλήνων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης, ότι οι πε-

ρισσότεροι θεωρούν την φοροδιαφυγή ως κλοπή αλλά επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν 

γιατί αυτό κάνουν οι περισσότεροι πολίτες (διαΝΕΟσις, 2016). 

 

3.3 Τρόποι αντιμετώπισης 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει όλες τις χώρες και όχι μόνο 

την Ελλάδα και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η συνεργασία όλων των χωρών προκειμέ-

νου να αντιμετωπιστεί. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από όλα τα κράτη 

όχι μόνο να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή αλλά και να καλλιεργηθεί η φορολογική 

συνείδηση στους πολίτες.  

Τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και τα κράτη που συμμετέχουν στη Σύνοδο Υ-

πουργών Οικονομικών G20, ξεκίνησαν το 2011 κάποιες δράσεις για την αντιμετώπι-

ση της φοροδιαφυγής. Οι επιμέρους δράσεις των κρατών εγκρίθηκαν το 2015 και έ-

χουν στόχο την πρόληψη της φοροδιαφυγής και την εξάλειψη της διπλής φορολόγη-

σης. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής ειδικά στις μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, στις οποίες πραγματοποιείται εξονυχιστικός έλεγχος.  

Η πάταξη της φοροδιαφυγής  και της φοροαποφυγής είναι πολύ σημαντικό 

ζήτημα και γι’ αυτό το λόγο ανάλογες δράσεις έχουν δημιουργηθεί και σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο δράσεων αυτό δημιουργήθηκε το 2016 και παρου-
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σιάστηκε σαν οδηγία. Στόχος του είναι να εντοπιστεί και να παταχτεί η φοροδιαφυγή 

και οι πρακτικές της και να μην μεταφέρονται ποσά σε άλλες αγορές εκτός από την 

ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

Με τη σειρά της και η Ελλάδα έχει εισάγει κανόνες και νόμους για την πάτα-

ξη της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα έχει εισάγει στον Κώδικα Φορολογικής Δι-

αδικασίας έναν κανόνα ο οποίος λέει ότι «κατά τον προσδιορισμό του φόρου η Φο-

ρολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση, ή σειρά διευθετήσε-

ων, που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και η οποία οδηγεί σε φορολογικό 

πλεονέκτημα» (Άρθρο 38, Ν. 4174/2013). Μέσα στον ίδιο νόμο εισάγονται και άλλες 

τεχνικές καταπολέμησης της φοροδιαφυγής όπως είναι οι κανόνες για την αποτροπή 

της φοροδιαφυγής των ελληνικών εταιρειών μέσω της μεταφοράς των κερδών τους 

σε θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν πιο μικρή φορολογία από εμάς.  

Οι νόμοι που έχει θέσει η Ελλάδα αλλά και η συμμόρφωσή της με τους παρα-

πάνω νόμους μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και 

της φοροαποφυγής στα νομικά και στα φυσικά πρόσωπα.  

Θετικά αποτελέσματα προς αυτή τη κατεύθυνση μπορεί να έχουν και οι πολυ-

μερείς έλεγχοι, τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία. Πρόκειται για τους 

ελέγχους που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες χώρες (η μία πρέπει να ανήκει 

στην Ε.Ε.) σε φορολογούμενους πολίτες για τους οποίους έχουν κοινά ή συμπληρω-

ματικά συμφέροντα.  

Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να περι-

οριστεί η φοροδιαφυγή. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι η αυτόματη ανταλλαγή πλη-

ροφοριών για αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών μεταξύ των χωρών. Η 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, η οποία είχε τη δυνατότη-

τα να ελέγχει όλους τους λογαριασμούς που τηρούσαν οι Αμερικάνοι πολίτες σε όλα 

τα αλλοδαπά τραπεζικά συστήματα. Το 2014 η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

ενσωματώθηκε και από την ΟΟΣΑ (OECD, 2013) και από την Ε.Ε. (Οδηγία 

2014/107/ΕΕ, 2014) και από την Ελληνική νομοθεσία (Ν. 4378/2016 και Ν. 

4428/2016).  

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα 

αφού οι αρχές έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους 

των αδήλωτων εισοδημάτων. Παρόλα αυτά για να έχει θετικά αποτελέσματα αυτός ο 

μηχανισμός θα πρέπει η πολιτεία να αξιολογεί σωστά και έγκαιρα τις πληροφορίες 



29 
 

που λαμβάνει έτσι ώστε να εντοπίσει την φοροδιαφυγή αλλά και να διασφαλίσει την 

αποφυγή της διπλής φορολόγησης.  

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενα κεφάλαια η υψηλή φορολογία μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της φοροδιαφυγής γιατί ο φορολογούμενος έχει μεγαλύτερο ό-

φελος και παίρνει το ρίσκο που απαιτείται για να φοροδιαφύγει. Επομένως, είναι πο-

λύ σημαντικό να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές (ΦΠΑ, φορολογία εισοδήμα-

τος κ.ά.), οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι φο-

ρολογικοί συντελεστές αυξάνουν την φοροδιαφυγή γιατί το ποσό που θα επωφεληθεί  

ο πολίτης δεν είναι καθόλου αμελητέο. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν 

επιφέρει τα αναμενόμενα έσοδα, ενώ το κέρδος από την αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών είναι μικρότερο από τα έσοδα που λάμβανε το κράτος με μικρότερους 

φορολογικούς συντελεστές (ΣΕΒ, 2015). 

Η μείωση των φορολογικών εισφορών μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της 

φοροδιαφυγής όμως είναι καλό να συνδυαστεί με αυστηρά μέτρα που θα αναγκάζουν 

τους φορολογούμενους να συμμορφώνονται. Οι φορολογούμενοι μπορούν να συμ-

μορφωθούν πιο αποτελεσματικά όταν φοβούνται την επιβολή αυστηρών προστίμων 

(Alm J. & McKee, 2006). Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να πραγματοποιούνται απο-

τελεσματικοί έλεγχοι έτσι ώστε να αποκαλύπτονται οι παραβιάσεις.  

Τέλος, σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει την φοροδιαφυγή είναι οι ηλε-

κτρονικές συναλλαγές και η χρήση του πλαστικού χρήματος. Κάθε ηλεκτρονική συ-

ναλλαγή αφήνει αποτύπωμα κι έτσι εμποδίζεται η φοροδιαφυγή ενώ ταυτόχρονα αυ-

ξάνονται τα έσοδα του κράτους (Καλαντώνης, 2015). Η Ελλάδα βρίσκεται στην προ-

τελευταία θέση στην χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε σχέση με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ε.Ε. 
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Σχεδιάγραμμα 5: Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με Ηλεκτρονικά μέσα 

 

Πηγή: διαΝΕΟσις, 2016 

 

 

Στην χώρα μας οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα αντι-

προσωπεύουν μόνο το 6% των συνολικών συναλλαγών, όταν ο μέσος όρος στην Ευ-

ρώπη είναι 24%. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε περισσότερο μετρητά 

σημαίνει ότι υπάρχει παραοικονομία και φοροδιαφυγή.  

Η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να βοηθήσει και στην αποτε-

λεσματική απόδοση του ΦΠΑ. Η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει έναν μηχανισμό με 

τον οποίο να λαμβάνει τον ΦΠΑ ηλεκτρονικά.  

Η μείωση του ημερήσιου ορίου συναλλαγής το 2015 στην Ελλάδα έδωσε μία 

ώθηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει επι-

πλέον κίνητρα στους πολίτες της για να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

αντί των μετρητών. Ίσως θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις ή κάποιες 

επιστροφές μετρητών σε περίπτωση που οι πολίτες χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές.  
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα έχει κύριο σκοπό να καταγράψει τις απόψεις των ατόμων 

για την φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή που εργάζονται σε δημόσιους χώρους όπως εί-

ναι οι εφορίες. Η έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο η έλλειψη παιδείας, η 

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, η ατιμωρησία και η υπερβολική φορολόγηση επη-

ρεάζουν την φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εφορίες του Ν. Θεσσαλονίκης και συμπλη-

ρώθηκαν από τους υπαλλήλους που εργαζόταν στους χώρους αυτούς. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Κατά πόσο η έλλειψη παιδείας -κουλτούρας επηρεάζει τη φοροδιαφυ-

γή- φοροαποφυγή; 

 Κατά πόσο η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας επηρεάζει τη φοροδια-

φυγή- φοροαποφυγή; 

 Κατά πόσο η ατιμωρησία επηρεάζει τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή; 

 Κατά πόσο η υπερβολική φορολόγηση επηρεάζει τη φοροδιαφυγή- 

φοροαποφυγή; 

 Κατά πόσο η φοροδιαφυγή επηρεάζει τους φόρους και τους υπαλλή-

λους; 

 

4.2 Ερευνητική μέθοδος 

Η στατιστική μέθοδος που επιλέχτηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η 

ποσοτική έρευνα. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε γιατί θεωρείται η πιο 

αντικειμενική μορφή έρευνας, αφού διεξάγεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. 

Στην ποσοτική έρευνα ο ερευνητής κάνει αντικειμενική συλλογή των δεδομένων, στη 

συνέχεια τα μετατρέπει σε αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία και στη συνέχεια με συ-

γκεκριμένες στατιστικές διαδικασίες εξηγούνται τα υπό μελέτη φαινόμενα.  
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Για να ξεκινήσει η ποσοτική έρευνα θα πρέπει να υπάρχει ένα κύριο ερώτημα, 

με βάση το οποίο θα τεθούν οι στόχοι και οι σκοποί της έρευνας. Το επόμενο βήμα 

που πρέπει να γίνει είναι το ερωτηματολόγιο. Είναι πολύ σημαντικός ο σχεδιασμός 

του ερωτηματολογίου με τον κατάλληλο τρόπο. Στην ποσοτική έρευνα καθορίζεται 

από την αρχή σε ποιους θα απευθύνεται το ερωτηματολόγιο και τι είδους ανάλυση θα 

πραγματοποιηθεί.  

 

4.3 Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα όπως προαναφέρ-

θηκε και πριν είναι το ερωτηματολόγιο και περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επι-

λογής και ερωτήσεις της κλίμακας Likert. Η έρευνα με τη βοήθεια του ερωτηματολο-

γίου προτιμάται γιατί οι ερευνητές μπορούν να λάβουν μεγάλο αριθμό απαντήσεων 

σε μικρό χρονικό διάστημα.  

Οι απαντήσεις μπορούν κατευθείαν να εισάγονται στον υπολογιστή, ειδάλλως 

θα πρέπει να γίνει επεξεργασία των δεδομένων η οποία περιλαμβάνει την προετοιμα-

σία και μεταφορά αυτών για ανάλυση. Τα ποσοτικά δεδομένα ταξινομούνται και κω-

δικοποιούνται. 

Η σχεδίαση του παρόντος ερωτηματολογίου και επιλογή των ερωτήσεων στη-

ρίχτηκε στη βιβλιογραφική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη θεωρία της εργασίας 

αυτής. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα πρώτα 

κεφάλαια, δημιουργήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας και κατ’ επέκτα-

ση και το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 6 κατηγορίες, στις προ-

σωπικές ερωτήσεις, στις ερωτήσεις που αφορούν την έλλειψη παιδείας- κουλτούρας, 

στις ερωτήσεις που αφορούν την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, στις ερωτήσεις που 

αφορούν την ατιμωρησία, στις ερωτήσεις που αφορούν την υπερβολική φορολόγηση 

και στις ερωτήσεις που αφορούν τη φοροδιαφυγή.  

Για να διεξαχθεί η έρευνα και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων χρειά-

στηκε περίπου ένας μήνας. Η διάρκεια που χρειάστηκε για να συμπληρωθεί το κάθε 

ένα από τα ερωτηματολόγια ήταν περίπου 15 με 20 λεπτά. Η συλλογή όλων των ερω-

τηματολογίων καθώς και η ανάλυσή τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας 

διήρκησε 2 μήνες. Συμπληρώθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά 56 ερωτηματολόγια.  

Αφού συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις 

και περάστηκαν σε SPSS ώστε να προκύψουν τα ποσοστά. Οι αναλύσεις στο SPSS 
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πραγματοποιήθηκαν κυρίως με περιγραφική στατιστική ανάλυση, σύμφωνα με την 

οποία προέκυψαν τα ποσοστά των απαντήσεων.  

Στη συνέχεια, προέκυψαν οι πίνακες και τα διαγράμματα τα οποία παρατίθε-

νται παρακάνω και σχολιάζονται για την άμεση κατανόηση μέσω αριθμητικών δεδο-

μένων των όσων προέκυψαν από την έρευνα. 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα έρευνας 

 

5.1 Προσωπικές ερωτήσεις 

Αρχικά εξετάζουμε το φύλλο των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στο παρακάτω πίνακα  

Πίνακας 1: Φύλο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 22 39,3 39,3 39,3 

Γυναίκα 34 60,7 60,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 60,7% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες και 

το 39,3% είναι άντρες. Τα αποτελέσματα φαίνονται και στο διάγραμμα που ακολου-

θεί. 

 
Σχεδιάγραμμα 6: Φύλο 

 

 



35 
 

Ακολουθεί η ηλικία των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στον 

παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-34 2 3,6 3,6 3,6 

35-44 20 35,7 35,7 39,3 

45-54 19 33,9 33,9 73,2 

55-64 15 26,8 26,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 35,7% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο είναι από 35-44 

ετών, το 33,9% είναι από 45-54 ετών, το 26,8% είναι από 55-64 ετών και το 3,6% 

είναι από 25-34 ετών. Τα αποτελέσματα φαίνονται και διαγραμματικά: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 7: Ηλικία 
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Η εκπαίδευση αποτελεί την τρίτη παράμετρο των προσωπικών ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 3: Εκπαίδευση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δευτεροβάθμια 12 21,4 21,4 21,4 

Απόφοιτος ΤΕΙ 6 10,7 10,7 32,1 

Απόφοιτος ΑΕΙ 20 35,7 35,7 67,9 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 15 26,8 26,8 94,6 

Κάτοχος Διδακτορικού 2 3,6 3,6 98,2 

Διαθέτετε δεύτερο πτυχίο 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνετε ότι το 35,7% των ατόμων που απάντησαν 

το ερωτηματολόγιο είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 26,8% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 

21,4% έχουν τελειώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 10,7% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 

3,6% είναι κάτοχοι διδακτορικού και το 1,8% διαθέτουν δεύτερο πτυχίο. Τα αποτε-

λέσματα φαίνονται και διαγραμματικά: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 8: Εκπαίδευση 
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Στην τελευταία παράμετρο εξετάζουμε το επάγγελμα: 

 

Πίνακας 4: Επάγγελμα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δημόσιος τομέας 56 100,0 100,0 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα και απάντησαν το ερωτηματολόγιο εργάζονται στον δημόσιο τομέα, αφού τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε εργαζόμενους της εφορίας.  

 

 

 
Σχεδιάγραμμα 9: Επάγγελμα 
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5.2 Ερωτήσεις που αφορούν τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή 

5.2.1 Έλλειψη παιδείας - κουλτούρας 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην έλλειψη παιδείας και κουλ-

τούρας. Συγκεκριμένα στην ερώτηση «κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η φορολο-

γική συνείδηση τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή;» οι απαντήσεις που δόθηκαν φαί-

νονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η φορολογική συνείδηση τη φο-

ροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 2 3,6 3,6 3,6 

Αρκετά 7 12,5 12,5 16,1 

Πολύ 24 42,9 42,9 58,9 

Πάρα πολύ 23 41,1 41,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 42,9% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι η 

φορολογική συνείδηση επηρεάζει πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή, το 41,1% 

αυτών πιστεύουν ότι την επηρεάζει πάρα πολύ, το 12,5% πιστεύουν ότι την επηρεάζει 

αρκετά και το 3,6% ότι την επηρεάζει λίγο. Τα αποτελέσματα φαίνονται και δια-

γραμματικά: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 10: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η φορολογική συνείδηση 

τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει το μορφωτικό επίπεδο – η 

κουλτούρα των φορολογουμένων τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή;»οι απαντήσεις 

που δόθηκαν ήταν: 

Πίνακας 6: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει το μορφωτικό επίπεδο – η κουλ-

τούρα των φορολογουμένων τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 11 19,6 19,6 19,6 

Αρκετά 14 25,0 25,0 44,6 

Πολύ 18 32,1 32,1 76,8 

Πάρα πολύ 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 32,1% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι το 

μορφωτικό επίπεδο- η κουλτούρα των φορολογούμενων επηρεάζει πολύ την φοροδι-

αφυγή- φοροαποφυγή, το 25% ότι την επηρεάζει αρκετά, το 23,2% ότι την επηρεάζει 

πάρα πολύ και το 19,6% ότι την επηρεάζει λίγο. Διαγραμματικά παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 11: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει το μορφωτικό επίπεδο – η 

κουλτούρα των φορολογουμένων τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η επιχειρηματική ηθική 

τη    φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή των επιχειρήσεων;»οι απαντήσεις που δόθηκαν 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η επιχειρηματική ηθική τη φο-

ροδιαφυγή – φοροαποφυγή των επιχειρήσεων; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 

Λίγο 4 7,1 7,1 8,9 

Αρκετά 12 21,4 21,4 30,4 

Πολύ 27 48,2 48,2 78,6 

Πάρα πολύ 12 21,4 21,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 48,2% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η επιχειρηματική ηθική επηρεάζει 

πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή των επιχειρήσεων, το 21,4% ότι την επηρεάζει 

πάρα πολύ, το 21,4% ότι την επηρεάζει αρκετά, το 7,1% ότι την επηρεάζει λίγο και το 

1,8% ότι δεν την επηρεάζει.  

Παρακάτω εμφανίζονται και διαγραμματικά: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 12: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η επιχειρηματική ηθική 

τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή των επιχειρήσεων; 
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Στην ερώτηση «κατά πόσο πιστεύετε ότι αποτελεί η φοροδιαφυγή – φοροα-

ποφυγή μέρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων;» οι απαντήσεις που 

δόθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 8: Κατά πόσο πιστεύετε ότι αποτελεί η φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή 

μέρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,4 5,4 5,4 

Λίγο 6 10,7 10,7 16,1 

Αρκετά 7 12,5 12,5 28,6 

Πολύ 25 44,6 44,6 73,2 

Πάρα πολύ 15 26,8 26,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Το 44,6% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή 

αποτελεί πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, το 

26,8% ότι αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος, το 12,5% ότι αποτελεί αρκετά μεγάλο 

μέρος, το 10,7% ότι αποτελεί μικρό μέρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχει-

ρήσεων και το 5,4% πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή δεν αποτελεί μέ-

ρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Παρακάτω εμφανίζονται και 

διαγραμματικά: 

 
Σχεδιάγραμμα 13: Κατά πόσο πιστεύετε ότι αποτελεί η φοροδιαφυγή – φοροα-

ποφυγή μέρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων; 
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5.2.2 Πολυπλοκότητα νομοθεσίας 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην πολυπλοκότητα της νομο-

θεσίας.        Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι 

συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή;» οι απα-

ντήσεις που δόθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 9: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι συχνές αλλαγές του νομοθε-

τικού πλαισίου τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 3 5,4 5,4 5,4 

Αρκετά 7 12,5 12,5 17,9 

Πολύ 13 23,2 23,2 41,1 

Πάρα πολύ 33 58,9 58,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 58,9% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι οι 

συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου επηρεάζουν πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή – 

φοροαποφυγή, το 23,2% πιστεύουν ότι την επηρεάζουν πολύ, το 12,5% πιστεύουν ότι 

την επηρεάζουν αρκετά και το 5,4% ότι την επηρεάζουν λίγο.  

 
Σχεδιάγραμμα 14: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι συχνές αλλαγές του 

νομοθετικού πλαισίου τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν τη φοροδιαφυγή – φοροα-

ποφυγή τα παράθυρα/κενά των νόμων;» οι ερωτηθέντες απάντησαν: 

 

Πίνακας 10: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή 

τα παράθυρα/κενά των νόμων; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 3 5,4 5,4 5,4 

Αρκετά 6 10,7 10,7 16,1 

Πολύ 12 21,4 21,4 37,5 

Πάρα πολύ 35 62,5 62,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 62,5% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα παράθυρα/ κενά των νόμων βο-

ηθούν τη φοροδιαφυγή-φοροαποφυγή πάρα πολύ, το 21,4% πιστεύουν ότι τη βοη-

θούν πολύ, το 10,7% πιστεύουν ότι τη βοηθούν αρκετά και το 5,4% πιστεύουν ότι τη 

βοηθούν λίγο.  

 

 
Σχεδιάγραμμα 15: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν τη φοροδιαφυγή – φοροα-

ποφυγή τα παράθυρα/κενά των νόμων; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η άγνοια των εγκυκλίων τη φο-

ροδιαφυγή – φοροαποφυγή;» οι ερωτηθέντες απάντησαν: 

 

Πίνακας 11: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η άγνοια των εγκυκλίων τη φο-

ροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 7,1 7,1 7,1 

Λίγο 15 26,8 26,8 33,9 

Αρκετά 10 17,9 17,9 51,8 

Πολύ 12 21,4 21,4 73,2 

Πάρα πολύ 15 26,8 26,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 36,8% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η άγνοια των εγκυκλίων επηρεάζει 

πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή, το 26,8% πιστεύουν ότι την επηρεάζει 

λίγο, το 21,4% ότι την επηρεάζει πολύ, το 17,9% ότι την επηρεάζει αρκετά και το 

7,1% ότι δεν την επηρεάζει. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω σχε-

διάγραμμα. 

 

 
Σχεδιάγραμμα 16: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η άγνοια των εγκυκλίων 

τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «κατά πόσο πιστεύετε ότι  επηρεάζει η γραφειοκρατία τη φο-

ροδιαφυγή-φοροαποφυγή;» οι απαντήσεις που δόθηκαν βρίσκονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 12: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η γραφειοκρατία τη φοροδια-

φυγή – φοροαποφυγή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 7 12,5 12,5 12,5 

Αρκετά 10 17,9 17,9 30,4 

Πολύ 14 25,0 25,0 55,4 

Πάρα πολύ 25 44,6 44,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 44,6% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η γραφειοκρατία επηρεάζει πάρα 

πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή, το 25% πιστεύουν ότι την επηρεάζει πολύ, το 

17,9% ότι την επηρεάζει αρκετά και το 12,5% ότι την επηρεάζει λίγο. Τα αποτελέ-

σματα εμφανίζονται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

 

 
Σχεδιάγραμμα 17: Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η γραφειοκρατία τη φο-

ροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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5.2.3 Ατιμωρησία 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην ατιμωρησία. Συγκεκριμένα 

στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η παραγραφή προστίμων το φαινό-

μενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής;» οι απαντήσεις  φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Πίνακας 13: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η παραγραφή προστίμων το φαινό-

μενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 7,1 7,1 7,1 

Αρκετά 9 16,1 16,1 23,2 

Πολύ 19 33,9 33,9 57,1 

Πάρα πολύ 24 42,9 42,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 42,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η παραγραφή προστίμων βοηθά 

πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή-φοροαποφυγή, το 33,9% πιστεύουν ότι την βοηθά πολύ, 

το 16,1% ότι την βοηθά αρκετά και το 7,1% ότι την βοηθά λίγο. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

 
Σχεδιάγραμμα 18: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η παραγραφή προστίμων το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 
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Στην ερώτηση «κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν οι ελαφριές ποινές το φαι-

νόμενο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

 

Πίνακας 14: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν οι ελαφριές ποινές το φαινόμενο 

της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 

Λίγο 7 12,5 12,5 14,3 

Αρκετά 10 17,9 17,9 32,1 

Πολύ 21 37,5 37,5 69,6 

Πάρα πολύ 17 30,4 30,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 37,5% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι οι 

ελαφριές ποινές βοηθούν πολύ τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή, το 30,4% πιστεύουν 

ότι την βοηθούν πάρα πολύ, το 17,9% πιστεύουν ότι τη βοηθούν αρκετά, το 12,5% 

ότι την βοηθούν λίγο και το 1,8% ότι δεν την βοηθούν.  

 

 
Σχεδιάγραμμα 19: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν οι ελαφριές ποινές το φαι-

νόμενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 
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Στην ερώτηση «κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η ατιμωρησία στο χρηματισμό 

των δημοσίων λειτουργών το φαινόμενο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής» οι απα-

ντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

 

Πίνακας 15: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η ατιμωρησία στο χρηματισμό των 

δημοσίων λειτουργών το φαινόμενο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,4 5,5 5,5 

Λίγο 7 12,5 12,7 18,2 

Αρκετά 10 17,9 18,2 36,4 

Πολύ 16 28,6 29,1 65,5 

Πάρα πολύ 19 33,9 34,5 100,0 

Total 55 98,2 100,0  

Missing System 1 1,8   

Total 56 100,0   

 

Το 34,5% των ατόμων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι η α-

τιμωρησία στο χρηματισμό των δημοσίων λειτουργών βοηθά πάρα πολύ το φαινόμε-

νο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής, το 29,1% πιστεύουν ότι βοηθά πολύ, το 18,2% 

ότι βοηθά αρκετά, το 12,7% ότι βοηθά λίγο και το 5,4% πιστεύουν ότι δεν βοηθά. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

 
Σχεδιάγραμμα 20: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η ατιμωρησία στο χρηματι-

σμό των δημοσίων λειτουργών το φαινόμενο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε η ιδεοληψία των φορολογουμένων ότι 

δεν πρόκειται να τιμωρηθούν για τα φορολογικά τους παραπτώματα βοηθά το φαινό-

μενο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

 

Πίνακας 16: Κατά πόσο πιστεύετε η ιδεοληψία των φορολογουμένων ότι δεν 

πρόκειται να τιμωρηθούν για τα φορολογικά τους παραπτώματα βοηθά το φαι-

νόμενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 1,8 1,8 1,8 

Αρκετά 11 19,6 19,6 21,4 

Πολύ 21 37,5 37,5 58,9 

Πάρα πολύ 23 41,1 41,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 41,1% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ιδεοληψία των φορολογουμένων 

ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν για τα φορολογικά τους παραπτώματα βοηθά πάρα 

πολύ το φαινόμενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής, το 37,5% πιστεύουν ότι βοη-

θά πολύ, το 19,6% ότι βοηθά αρκετά και το 1,8% ότι βοηθά λίγο. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται και στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

 
Σχεδιάγραμμα 21: Κατά πόσο πιστεύετε η ιδεοληψία των φορολογουμένων ότι 

δεν πρόκειται να τιμωρηθούν για τα φορολογικά τους παραπτώματα βοηθά το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 
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5.2.4 Υπερβολική φορολόγηση 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην υπερβολική φορολόγηση. 

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν οι υψηλοί συ-

ντελεστές φορολόγησης τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή;» οι απαντήσεις που δόθη-

καν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 17: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν οι υψηλοί συντελεστές φορο-

λόγησης τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 2 3,6 3,6 3,6 

Αρκετά 10 17,9 17,9 21,4 

Πολύ 15 26,8 26,8 48,2 

Πάρα πολύ 29 51,8 51,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 51,8% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ενθαρρύνουν πάρα πολύ οι υψηλοί 

συντελεστές φορολόγησης τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή, το 26,8% ότι την ενθαρ-

ρύνουν πολύ, το 17,9% ότι την ενθαρρύνουν αρκετά και το 3,6% ότι την ενθαρρύ-

νουν λίγο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

 
Σχεδιάγραμμα 22: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν οι υψηλοί συντελεστές 

φορολόγησης τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν τα υψηλά τεκμήρια τη φορο-

διαφυγή-φοροαποφυγή» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

 

Πίνακας 18:  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 3,6 3,6 3,6 

Λίγο 5 8,9 8,9 12,5 

Αρκετά 9 16,1 16,1 28,6 

Πολύ 20 35,7 35,7 64,3 

Πάρα πολύ 20 35,7 35,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 35,7% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ενθαρρύνουν πάρα πολύ τα υψηλά 

τεκμήρια τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή, το 35,7% ότι την ενθαρρύνουν πολύ, το 

16,1% ότι την ενθαρρύνουν αρκετά, το 8,9% ότι την ενθαρρύνουν λίγο και το 3,6% 

ότι δεν την ενθαρρύνουν. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διά-

γραμμα: 

 

Σχεδιάγραμμα 23: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν τα υψηλά τεκμήρια τη 

φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει η άδικη φορολογική 

κλίμακα τη φοροδιαφυγή-φοροαποφυγή» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

 

Πίνακας 19: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει η άδικη φορολογική κλίμακα 

τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 7,1 7,1 7,1 

Αρκετά 9 16,1 16,1 23,2 

Πολύ 21 37,5 37,5 60,7 

Πάρα πολύ 22 39,3 39,3 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 39,3% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ενθαρρύνει πάρα πολύ η άδικη φο-

ρολογική κλίμακα τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή, το 37,5% ότι την ενθαρρύνει πο-

λύ, το 16,1% ότι την ενθαρρύνει αρκετά και το 7,1% ότι την ενθαρρύνει λίγο. Τα α-

ποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 24: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει η άδικη φορολογική 

κλίμακα τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή – φο-

ροαποφυγή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, η στοχευμένα υψη-

λή φορολογία στις συγκεκριμένες ομάδες;» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

 

Πίνακας 20: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή – φοροαπο-

φυγή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, η στοχευμένα υψηλή 

φορολογία στις συγκεκριμένες ομάδες; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 7,1 7,1 7,1 

Αρκετά 13 23,2 23,2 30,4 

Πολύ 20 35,7 35,7 66,1 

Πάρα πολύ 19 33,9 33,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 33,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ενθαρρύνει πάρα πολύ τη φοροδι-

αφυγή – φοροαποφυγή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, η στο-

χευμένα υψηλή φορολογία στις συγκεκριμένες ομάδες, το 35,7% πιστεύουν ότι την 

ενθαρρύνουν πολύ, το 23,2% ότι την ενθαρρύνουν αρκετά και το 7,1% ότι την εν-

θαρρύνουν λίγο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

 
Σχεδιάγραμμα 25: Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή – φορο-

αποφυγή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, η στοχευμένα 

υψηλή φορολογία στις συγκεκριμένες ομάδες; 
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5.2.5 Φοροδιαφυγή 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μετράν την φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα στην 

ερώτηση «Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε άμεσους φόρους (π.χ. φόρος εισοδή-

ματος);» οι απαντήσεις που δόθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 21: Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε άμεσους φόρους (π.χ. φόρος 

εισοδήματος); 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 

Λίγο 5 8,9 8,9 10,7 

Αρκετά 16 28,6 28,6 39,3 

Πολύ 18 32,1 32,1 71,4 

Πάρα πολύ 16 28,6 28,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 32,1% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή 

στους άμεσους φόρους, το 28,6% ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, το 

28,6% ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη φοροδιαφυγή, το 8,9% ότι υπάρχει λίγο φοροδια-

φυγή και το 1,8% ότι δεν υπάρχει καθόλου φοροδιαφυγή στους άμεσους φόρους. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

 
Σχεδιάγραμμα 26: Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε άμεσους φόρους (π.χ. 

φόρος εισοδήματος); 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε έμμεσους φόρους(π.χ. 

ΦΠΑ);»οι απαντήσεις που δόθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 22: Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε έμμεσους φόρους (π.χ. ΦΠΑ); 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 7,1 7,1 7,1 

Αρκετά 5 8,9 8,9 16,1 

Πολύ 21 37,5 37,5 53,6 

Πάρα πολύ 26 46,4 46,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 46,4% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φοροδι-

αφυγή στους έμμεσους φόρους, το 37,5% ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, το 

8,9% ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη φοροδιαφυγή και το 7,1% ότι υπάρχει λίγο φοροδι-

αφυγή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 27: Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε έμμεσους φόρους (π.χ. 

ΦΠΑ); 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο φοροδιαφεύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες;» οι 

απαντήσεις που δόθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 23: Κατά πόσο φοροδιαφύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες;  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αρκετά 1 1,8 1,8 1,8 

Πολύ 27 48,2 48,2 50,0 

Πάρα πολύ 28 50,0 50,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 50% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδια-

φεύγουν πάρα πολύ, το 48,2% θεωρούν ότι φοροδιαφεύγουν πολύ και το 1,8% ότι 

φοροδιαφεύγουν αρκετά. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακάτω διά-

γραμμα: 

 

  

 
Σχεδιάγραμμα 28: Κατά πόσο φοροδιαφύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες; 
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Στην ερώτηση «Κατά πόσο φοροδιαφεύγουν οι μισθωτοί υπάλληλοι;» οι απα-

ντήσεις που δόθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 24: Κατά πόσο φοροδιαφύγουν οι μισθωτοί υπάλληλοι; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 23 41,1 41,1 41,1 

Λίγο 26 46,4 46,4 87,5 

Αρκετά 5 8,9 8,9 96,4 

Πολύ 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Το 46,4% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι μισθωτοί φοροδιαφεύγουν λίγο, 

το 41,1% θεωρούν ότι δεν φοροδιαφεύγουν, το 8,9% ότι φοροδιαφεύγουν αρκετά και 

το 3,6% ότι φοροδιαφεύγουν πολύ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο παρακά-

τω διάγραμμα: 

 

 
Σχεδιάγραμμα 29: Κατά πόσο φοροδιαφύγουν οι μισθωτοί υπάλληλοι; 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο φόρος είναι αναγκαστικός και επιβάλλεται σε όλα τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα. Η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι οι φόροι και ο βασικός σκοπός 

τους είναι η κάλυψη των δημόσιων βαρών. Οι φόροι έχουν επίσης σαν στόχο και την 

καταπολέμηση της οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στους πολίτες μιας χώρας γιατί 

φορολογούνται ανάλογα με το εισόδημα τους. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες φόρων, 

οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας και οι φόροι δαπάνης. Επίσης, οι φόροι 

κατηγοριοποιούνται σε έμμεσους και άμεσους φόρους.  

Η φοροδιαφυγή είναι παράνομη γιατί οι πολίτες προσπαθούν να εξαπατήσουν 

το κράτος για να αποφύγουν την φορολογική τους υποχρέωση ή για να μειώσουν 

τους φόρους που τους αντιστοιχούν. Η φοροδιαφυγή είναι πιο συχνή σε ανθρώπους 

που τα εισοδήματά τους προέρχονται από ελεύθερα επαγγέλματα γιατί σε αυτά είναι 

δύσκολο να εντοπιστεί. Από την άλλη πλευρά η φοροδιαφυγή μπορεί εύκολα να ε-

ντοπιστεί στις μισθωτές υπηρεσίες και στην εκμετάλλευση ακινήτων γιατί πραγματο-

ποιείται διασταύρωση των στοιχείων.  

Στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο γιατί οι κρατι-

κές φοροτεχνικές υπηρεσίες στην χώρα μας δεν λειτουργούν σωστά με αποτέλεσμα 

να καθιστούν την φοροδιαφυγή εύκολη. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα πραγματοποι-

είται σε πολλούς τομείς, στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, στη φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων, στον τομέα των αυτοκινήτων, στον κατασκευαστι-

κό τομέα, στον ΦΠΑ, στον τομέα της μεταβίβασης ακινήτων και στην φορολογία 

κληρονομιών, στον τομέα της υγείας και στον τομέα του τουρισμού. 

Η φοροδιαφυγή έχει αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη των στόχων μιας χώ-

ρας γιατί μειώνονται τα έσοδα του κράτους. Γι’ αυτό το λόγο οι περισσότερες κυβερ-

νήσεις λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να την περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσό-

τερο.  
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Η φοροαποφυγή είναι η νόμιμη απαλλαγή φόρου ή η μείωση της φορολογικής 

υποχρέωσης του πολίτη. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι δύο πολύ κοντινές 

έννοιες όμως δεν είναι ταυτόσημες. Και οι δύο έννοιες έχουν στόχο την ολική ή την 

μερική αποφυγή των φόρων όμως στην φοροαποφυγή, τα φυσικά ή τα νομικά πρό-

σωπα αποφεύγουν να πληρώσουν τον φόρο μέσα από διαδικασίες που δεν τιμωρού-

νται και δεν έχουν νομικές συνέπειες. 

Η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα και ειδικά μετά από το 2008 με την χρηματοοικονομική κρίση που έχει ξε-

σπάσει. Σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο η φοροδιαφυγή είναι η απόκρυψη φορολο-

γητέας ύλης είτε με την μη υποβολή δήλωσης είτε με την ψευδή υποβολή δήλωσης. Η 

αλλοίωση των φορολογικών στοιχείων είτε ο πολίτης αποφεύγει την πληρωμή φόρου 

είτε όχι, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Στην Ελλάδα οι πιο συχνές πράξεις φοροδιαφυγής 

θεωρούνται η απόκρυψη της φορολογητέας ύλης είτε για να γλυτώσουν το ΦΠΑ είτε 

την φορολογία εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλο έλ-

λειμα ΦΠΑ, το οποίο αυξάνεται. Το μεγάλο έλλειμα του ΦΠΑ οφείλεται κυρίως στην 

πώληση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών χωρίς το κατάλληλο παραστατικό.  

Βασιζόμενη στη θεωρία της εργασίας πραγματοποιήθηκε μία έρευνα με σκο-

πό να δείξουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιή-

θηκε σε δημόσιους υπαλλήλους και οι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες, ηλι-

κίας 35-44 ετών και είναι απόφοιτοι ΑΕΙ.  

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η φορολογική συνείδηση, το μορφωτικό επίπε-

δο- η κουλτούρα των φορολογούμενων, η επιχειρηματική ηθική και η κοινωνική υ-

πευθυνότητα των επιχειρήσεων επηρεάζουν πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή. 

Σύμφωνα με μία έρευνα του ΙΟΒΕ (2012), ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας 

που ευνοεί τη φοροδιαφυγή είναι η φορολογική κουλτούρα των πολιτών της και η 

άποψη ότι το κράτος δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα δικαιώματα και τις υ-

ποχρεώσεις του. Σημαντικός παράγοντας είναι και η φορολογική ηθική των πολιτών, 

δηλαδή η ηθική που έχουν οι πολίτες για την φορολογία σε σχέση με τις προσφερό-

μενες από το κράτος υπηρεσίες. Οι πολίτες ενός κράτους είναι πολύ πιο πρόθυμοι να 

πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν όταν λαμβάνουν ανταπόδοση από το 

κράτος λαμβάνοντας ποιοτικές υπηρεσίες γιατί δεν νιώθουν ότι το κράτος του εξαπα-

τά (Schneider, 2012). 

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, 

τα παράθυρα/ κενά των νόμων, η άγνοια των εγκυκλίων και η γραφειοκρατία επηρεά-

ζουν πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή. Σύμφωνα με την έρευνα του OECD 
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(2013), οι σημαντικότερες αιτίες της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι οι νομοθετικές 

και οι πολιτικές αιτίες, δηλαδή η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος σε 

συνδυασμό με την πολυνομία που υπάρχει. Επίσης, η έλλειψή ηλεκτρονικής μηχανο-

γράφησης της φορολογικής διοίκησης οδηγεί στην αύξηση της γραφειοκρατίας και 

στην αδυναμία διασταύρωσης όλων των στοιχείων έτσι ώστε να πραγματοποιούνται 

συχνοί έλεγχοι.  

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η παραγραφή προστίμων, η ατιμωρησία στο 

χρηματισμό των δημοσίων λειτουργών και η ιδεοληψία των φορολογουμένων ότι δεν 

πρόκειται να τιμωρηθούν για τα φορολογικά τους παραπτώματα επηρεάζουν πάρα 

πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι ελαφριές 

ποινές  επηρεάζουν πολύ τη φοροδιαφυγή- φοροαποφυγή. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι 

πολίτες πληρώνουν τους φόρους τους όταν φοβούνται ότι αν δεν το κάνουν θα τιμω-

ρηθούν από το κράτος. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει και το αίσθημα του φόβου 

και η πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που τους 

αναλογούν (Slemrod, 2007). 

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης, τα υψη-

λά τεκμήρια, η άδικη φορολογική κλίμακα και η στοχευμένα υψηλή φορολογία των 

επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών ενθαρρύνουν πάρα πολύ τη φοροδι-

αφυγή – φοροαποφυγή. Σύμφωνα με τη θεωρία, η συνεχόμενη αύξηση των φορολο-

γικών επιβαρύνσεων όλων των πολιτών οδηγεί στην φοροδιαφυγή εξ’ αιτίας της από-

κρυψης εισοδημάτων. Αυτό γίνεται γιατί το όφελος από την απόκρυψη εισοδημάτων 

σε σχέση με το αναλαμβανόμενο ρίσκο είναι μεγάλο. 

Τέλος, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει πολύ φοροδιαφυγή στους άμε-

σους φόρους και πάρα πολύ φοροδιαφυγή στους έμμεσους φόρους. Οι περισσότεροι 

πιστεύουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν πάρα πολύ ενώ οι μισθω-

τοί υπάλληλοι φοροδιαφεύγουν λίγο έως καθόλου. Το συμπέρασμα αυτό της έρευνας 

συμπίπτει και με τις υπόλοιπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. Στην Ελλάδα η φο-

ροδιαφυγή στους αυτοαπασχολούμενους είναι πολύ μεγαλύτερη 57-58% σε σχέση με 

τους μισθωτούς που είναι 0,5-1% γιατί στους μισθωτούς η φοροδιαφυγή είναι εύκολα 

ανιχνεύσιμη (Matsaganis & Flevotomou, 2010). Για το χρονικό διάστημα 2003-2011, 

το πραγματικό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων για το οικονομικό έτος 2009 ή-

ταν 26,8 δισεκατομμύρια, ενώ το δηλωθέν εισόδημα ήταν 1,75-1,84 φορές κάτω από 

το πραγματικό (Artavanis et al, 2015). Σύμφωνα με τη θεωρία επιβεβαιώνεται το γε-

γονός ότι οι μισθωτοί δεν μπορούν να φοροδιαφεύγουν το ίδιο εύκολα με τους ελεύ-

θερους επαγγελματίες. Το πολύ μικρό ποσοστό φοροδιαφυγής που υπάρχει στους μι-
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σθωτούς στην Ελλάδα όμως γεννά υποψίες για αμοιβαίες συμφωνίες μεταξύ των ερ-

γοδοτών και των υπαλλήλων τους (Matsaganis, 2011). Αυτές οι συμφωνίες είναι πολύ 

δύσκολο να εντοπιστούν ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις (Βασαρδάνη, 2011). 

 Η μελλοντική έρευνα η οποία μπορεί να εξετάζει και τις απόψεις άλλων με-

ρών καθώς και η επικαιροποίησή της σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να βοη-

θήσει στην εξεύρεση των παραμέτρων και των παραγόντων που οδηγούν στο φαινό-

μενο της φοροδιαφυγής. Η μελέτη και η σύγκριση των αποτελεσμάτων μπορεί να 

δώσει σημαντική βοήθεια στην κεντρική διοίκηση για την χάραξη μιας νέας πολιτι-

κής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. 
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Προσωπικές ερωτήσεις 

1. Φύλο: Άνδρας     □        Γυναίκα:     □ 

 

2. Ηλικία:  18-24    □ 

   25-34    □ 

   35-44    □ 

   45-54    □ 

   55-64    □ 

   65+        □   

 

3. Εκπαίδευση:      Δευτεροβάθμια   □ 

   Απόφοιτος ΤΕΙ   □ 

   Απόφοιτος ΑΕΙ                  □ 

   Κάτοχος Μεταπτυχιακού             □ 
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Ερωτήσεις που αφορούν τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή 

 

1.Έλλειψη παιδείας - κουλτούρας 

1.1 Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η φορολογική συνείδηση τη φοροδιαφυγή – 

φοροαποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

1.2 Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει το μορφωτικό επίπεδο – η κουλτούρα των 

φορολογουμένων τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή;  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

1.3 Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η επιχειρηματική ηθική τη φοροδιαφυγή – 

φοροαποφυγή των επιχειρήσεων; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

1.4 Κατά πόσο πιστεύετε ότι αποτελεί η φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή μέρος της 

κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

2.Πολυπλοκότητα νομοθεσίας 

2.1 Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι συχνές αλλαγές του νομοθετικού πλαι-

σίου τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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2.2 Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή τα παρά-

θυρα/κενά των νόμων; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

2.3 Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η άγνοια των εγκυκλίων τη φοροδιαφυγή – 

φοροαποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

2.4 Κατά πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει η γραφειοκρατία τη φοροδιαφυγή – φοροα-

ποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

 

 

3.Ατιμωρησία 

3.1 Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η παραγραφή προστίμων το φαινόμενο της φο-

ροδιαφυγής – φοροαποφυγής; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

3.2 Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθούν οι ελαφριές ποινές το φαινόμενο της φορο-

διαφυγής – φοροαποφυγής; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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3.3 Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά η ατιμωρησία στο χρηματισμό των δημοσίων λει-

τουργών το φαινόμενο της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής;  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

3.4 Κατά πόσο πιστεύετε η ιδεοληψία των φορολογουμένων ότι δεν πρόκειται να 

τιμωρηθούν για τα φορολογικά τους παραπτώματα βοηθά το φαινόμενο της φορο-

διαφυγής – φοροαποφυγής;  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

 

4.Υπερβολική φορολόγηση 

4.1 Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης τη 

φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

4.2 Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνουν τα υψηλά τεκμήρια τη φοροδιαφυγή – 

φοροαποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

4.3 Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει η άδικη φορολογική κλίμακα τη φοροδια-

φυγή – φοροαποφυγή; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
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4.4 Κατά πόσο πιστεύετε ότι ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή των επι-

χειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, η στοχευμένα υψηλή φορολογία 

στις συγκεκριμένες ομάδες; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

 

5.Φοροδιαφυγή 

5.1 Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε άμεσους φόρους;( πχ φόρος εισοδήματος) 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

5.2 Κατά πόσο υπάρχει φοροδιαφυγή σε έμμεσους φόρους; ( πχ ΦΠΑ) 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

5.3 Κατά πόσο φοροδιαφύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

5.4 Κατά πόσο φοροδιαφύγουν οι μισθωτοί υπάλληλοι; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

 

 

 

 


