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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για να κατανοήσει κάποιος το ζήτημα της φοροδιαφυγής απαιτεί, τουλάχιστον, 

κάποια κατανόηση των παραγόντων που κρύβονται πίσω από την απόφαση του 
ατόμου να πληρώσει ή όχι τους φόρους του. Κάποιοι οικονομολόγοι αρκούνται να 

θεωρούν τη φοροδιαφυγή ως κάποια μορφή παιγνίου: ρισκάρουν, δηλαδή, οι 
φορολογούμενοι για ένα επιπλέον εισόδημα με την πιθανότητα να τους 
ανακαλύψουν και να τους επιβάλλουν τις ανάλογες ποινές. Αυτό σημαίνει ότι για να 
βρεθούν τα σωστά μέτρα μείωσης της φοροδιαφυγής, είναι απλά θέμα του να βρεθεί 

ο κατάλληλος συνδυασμός επιβολής μέτρων και ποινών.
Πάντως, η εμπειρική έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, 

δείχνει ότι αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκο από απλά μία μορφή παιγνίου. 
Διαπολιτισμικές έρευνες στην Ευρώπη, δείχνουν ότι εκτός από την "πειθώ" της 

φορολογικής αρχής, εξίσου σημαντική είναι η γενική στάση των φορολογουμένων. Η 
θετική στάση απέναντι στο φορολογικό σύστημα, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι 
αυτό είναι ισότιμο και δίκαιο, καθώς και η αρνητική στάση απέναντι σε αυτούς που 
φοροδιαφεύγουν, μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της φορολογικής 
συμμόρφωσης σε ένα κράτος. Επομένως, η επιλογή ανάμεσα στη φορολογική 
συμμόρφωση και τη φοροδιαφυγή, φαίνεται ότι πηγάζει όχι μόνο από έναν 
υπολογισμό των ποινών, αλλά και από μία σειρά στάσεων και νορμών 
συμπεριφοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική συμμόρφωση σχετίζεται με τις έννοιες της 

ισοτιμίας και της δικαιοσύνης, της αποτελεσματικότητας στην απόδοση της 
φορολογίας και, κάποιες φορές, των συγκυριών. Εάν, για παράδειγμα, οι πλούσιοι 
φοροδιαφεύγουν κατά μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι φτωχοί, τότε το φορολογικό 
σύστημα δε θα θεωρείται ισότιμο και έτσι θα παρατηρείται κάποια μορφή άνισης 
κατανομής της φορολογίας. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι η κάθε 
προσπάθεια ενάντια στη φοροδιαφυγή προϋποθέτει ένα υψηλό κόστος για το 
κράτος. Η κυβέρνηση απαιτεί κάποια σταθερά έσοδα μέσω της φορολόγησης των 

πολιτών. Εφόσον η φοροδιαφυγή σχετίζεται με την άνιση κατανομή στη 

φορολόγηση, ίσως να είναι αναγκαία πιο υψηλή και ακόμα πιο άνισα κατανεμημένη 
φορολόγηση ώστε να μειωθούν οι συνέπειες της φοροδιαφυγής και το κράτος να 

διατηρήσει σταθερά τα έσοδά του! Τέλος, όσο αφορά την επίδραση των συγκυριών,
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θεωρείται ότι επηρεάζουν τη φοροδιαφυγή μια και, για παράδειγμα, οι 
αυτοαπασχολούμενοι, που είναι πιο εύκολο να φοροδιαφύγουν, πληρώνουν 

μικρότερο μερίδιο φόρων.
Έτσι, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η φορολογική συμμόρφωση συνδέεται 

άμεσα με την αγορά εργασίας, με βάση το ότι ανάλογα με το επάγγελμα του 

καθενός, ποικίλει ο πιθανός βαθμός φοροδιαφυγής. Επομένως, η φοροδιαφυγή έχει 
σχέση με τους μισθούς και την ταξινόμηση των φόρων, τα οποία μπορεί να 

επηρεάσουν την επιλογή του επαγγέλματος, την επένδυση ανθρώπινου κεφαλαίου 
και την προσφορά εργασίας.

Οι οικονομολόγοι μοντελοποιούν τη φοροδιαφυγή, απλά προσθέτοντας ένα 
επιπλέον περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο ενός 
νοικοκυριού. Αυτή αποτελεί μια παραδοσιακή προσέγγιση, μια και μόλις τώρα οι 
οικονομολόγοι ξεκίνησαν να ασχολούνται με τις ανακαλύψεις άλλων κοινωνικών 
επιστημών, που θα μπορούσαν να δώσουν εξήγηση στα παρατηρούμενα επίπεδα 
φορολογικής συμμόρφωσης. Αναφερόμαστε, βέβαια, στην αίσθηση ηθικής ή 
κοινωνικής υποχρέωσης που πιθανόν να έχει ένα νοικοκυριό ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις.

Μία φορολογική αρχή, λοιπόν, με περιορισμένες δυνατότητες, πρέπει να 
παρακολουθήσει, να ελέγξει και να σχεδιάσει ένα πλάνο φορολόγησης, ελέγχου 
λογιστικών βιβλίων και επιβολής ποινών, ώστε να εξασφαλιστούν τα επιθυμητά 
έσοδα. Αυτό το ζήτημα μπορεί να διαπραγματευτεί με διάφορους τρόπους, όπως με 
μία ποικιλία υποθέσεων σχετικά με τις πληροφορίες, τις δεσμεύσεις και τους 
σκοπούς της φορολογικής αρχής. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολύπλοκα, 
μα ταυτόχρονα σημαντικά και για τη θεωρία και για την τακτική που θα προτιμηθεί.

Συνοψίζοντας, τα οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τη φορολογική 
συμμόρφωση μπορούν να μελετηθούν από διάφορες απόψεις και με διαφορετικές 
προεκτάσεις. Μπορούμε, λοιπόν, να προσεγγίσουμε τη φορολογική συμμόρφωση 
ως πρόβλημα:

• Δημοσίων οικονομικών

• Εφαρμογής του νόμου

• Οργανωτικού μοντέλου

• Προσφοράς εργασίας

• Ηθικών κανόνων
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ή και συνδυασμού όλων ή κάποιων από τα παραπάνω.
Κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών υπήρξε μία αύξηση σε έρευνες 

πάνω στην φορολογική συμμόρφωση. Καινοτόμα μοντέλα σχετικά με την 

φορολογική ανταπόκριση και τα μέτρα συμμόρφωσης, χρησιμοποιήθηκαν για να 
ερευνηθεί μία ποικιλία ζητημάτων τακτικής. Τον αντίκτυπο, δηλαδή, των μέτρων 
αυτών πάνω στη συμμόρφωση, τις δαπάνες του κράτους γι’ αυτά και τις συνέπειες 
της φοροδιαφυγής στην προσφορά εργασίας και στις επενδύσεις κεφαλαίου.

Στην παρούσα ανάλυση, περιγράφονται τα σημαντικότερα θεωρητικά και 
εμπειρικά δεδομένα στην πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με τη φορολογική 

συμμόρφωση, εισάγοντας μια νέα παράμετρο και εστιάζοντας μόνο στη φορολογική 
συμμόρφωση του προσωπικού εισοδήματος.



1° ΜΕΡΟΣ
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/. Βασικά δεδομένα πάνω στη φορολογική συμμόρφωση.

Τα βασικότερα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη φορολογική συμμόρφωση 

προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα στοιχεία, επομένως, στα 
οποία θα αναφερθούμε προέρχονται από τη χώρα αυτή. Ένας δημοφιλής δείχτης 

του μεγέθους φοροδιαφυγής στις Η.Π.Α. είναι το φορολογικό χάσμα (tax gap), η 
διαφορά, δηλαδή, ανάμεσα στους φόρους εισοδήματος όπου τα νοικοκυριά 
πραγματικά οφείλουν, και σε αυτούς που δηλώνουν και πληρώνουν εκούσια σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, για τα φορολογικά έτη 1973 
έως 1992, το ονομαστικό φορολογικό χάσμα, είχε μία περίπου πενταπλή αύξηση, 
από $22,7 δις σε $95,3 δις. Παρόλα αυτά, αυτή η τάση μη συμμόρφωσης συμπίπτει 
με μία σημαντική αύξηση στις φορολογικές υποχρεώσεις στην ίδια χρονική περίοδο. 
Το φορολογικό χάσμα του 1992 αντιπροσωπεύει περίπου το ίδιο ποσοστό 
οφειλόμενων φόρων, δηλαδή ανέρχεται στο 17,3%, όπως παρατηρείται και το 1973.

Ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής και του μεγέθους της αποτελεί ένα 
πολύπλοκο εγχείρημα, μια και από τη φύση της αυτή είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί. 
Θεωρείται ότι οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες προέρχονται από το Πρόγραμμα 
Μέτρησης Συμμόρφωσης Φορολογουμένων (Taxpayer Compliance Measurement 
Program, T.C.M.P.) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (Internal Revenue Service, 

I.R.S.).
To Πρόγραμμα Μέτρησης Συμμόρφωσης Φορολογουμένων αναφέρεται στις 

ατομικές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και είναι ένα πρόγραμμα εντατικού 
ελέγχου των λογιστικών βιβλίων, το οποίο εφαρμόζεται πάνω σε ένα τυχαίο δείγμα 
δηλώσεων εισοδήματος. Οι πιο πρόσφατοι έλεγχοι σε λογιστικά βιβλία από το 
Πρόγραμμα αυτό ήταν το 1982, το 1985 και το 1988. Παρόλο που είναι γνωστό ότι το 
Πρόγραμμα δεν καταφέρνει να ανιχνεύσει ενδεχομένως σημαντικά ποσά 
φοροδιαφυγής, θεωρείται ωστόσο, η καλύτερη πηγή δεδομένων σχετικά με τη 
φορολογική μη συμμόρφωση.

Το 1988, το Πρόγραμμα αποκαλύπτει ότι περίπου το 40% των αμερικανικών 
νοικοκυριών πλήρωσαν λιγότερους φόρους απ' ότι τους αναλογούσαν, το 53% 

πλήρωσαν ακριβώς και το 7% πλήρωσαν περισσότερους απ’ ό,τι έπρεπε. Από 

αυτούς που πλήρωσαν παραπάνω, το επιπλέον ποσό ήταν σχετικά μικρό για τους 

περισσότερους. Ο στατιστικός μέσος των επιπλέον φόρων ήταν $158. Εάν 

υποθέσουμε ότι η πληρωμή επιπλέον φόρων υπόκειται σε σφάλμα, και ότι ένα
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ανάλογο ποσοστό της φοροδιαφυγής, επίσης υπόκειται σε σφάλμα, αυτό θα 
υπονοούσε ότι περίπου τα δύο τρίτα όλων των φορολογούμενων είχαν σκοπό να 
πληρώσουν τους πραγματικούς φόρους που τους αναλογούν. Παρόλα αυτά, ένα 
σημαντικό ποσοστό των φορολογούμενων πλήρωσε πολύ λιγότερο απ' ότι έπρεπε. 

Για παράδειγμα, πάνω από το ένα πέμπτο όλων των φορολογουμένων βρέθηκε να 
έχουν φοροδιαφύγει κατά $1.500 ή παραπάνω*.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων έχει ως κύριο σκοπό τη διατήρηση σε 

σταθερά επίπεδα των φορολογικών εσόδων του κράτους και την πάταξη της 
φοροδιαφυγής. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους 
συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων του 
Προγράμματος Μέτρησης Συμμόρφωσης Φορολογουμένων, χρησιμοποιήθηκαν από 
αυτήν την Υπηρεσία για να δημιουργήσει μία αυστηρά ακριβή μέθοδο την οποία 
χρησιμοποιεί για να αντιστοιχήσει σε κάθε δήλωση εισοδήματος ένα βαθμό - που 
ονομάζεται βαθμός DIF - ο οποίος δείχνει την πιθανότητα να παρατηρείται στη 

δήλωση εισοδήματος φοροδιαφυγή ή κάποιου άλλου είδους παράβαση. Οι μισοί 
έλεγχοι και άνω, βασίζονται τουλάχιστον μερικώς στο σκορ DIF. Οι υπόλοιποι 
έλεγχοι μπορεί να είναι αιφνίδιοι, π.χ. έρευνα σε περιπτώσεις κατάχρησης, ή μπορεί 
να επιλεγούν με εναλλακτικές μεθόδους, π.χ. με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. 
Παρατηρείται λοιπόν ότι, ενώ οι έλεγχοι που γίνονται από το Πρόγραμμα είναι 
αυστηρά τυχαίοι, οι έλεγχοι που γίνονται από την Υπηρεσία δεν είναι. Ένας μέσος 
έλεγχος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων αποφέρει πάνω από $5.500 σε 
επιπλέον εισφορές, ενώ ένας αντίστοιχος τυχαίος έλεγχος του Προγράμματος 
αποφέρει μόνο $289.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το ποσοστό όλων των ατομικών δηλώσεων 
εισοδήματος που ελέγχονται έπεσε σημαντικά. Το 1995 το ποσοστό ήταν το 4,75%, 
αλλά μέχρι το 1990 είχε πέσει στο 0,8%. Παρόλο που το ποσοστό ελέγχων έχει 
αρχίσει πάλι να ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας το 1,7% το 1995, είναι 
ακόμη πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα της δεκαετίας του 1960.

Οι αμερικανοί φορολογούμενοι που δηλώνουν λιγότερο εισόδημα μπορεί να 

υπόκεινται σε αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Συνήθως, αστικές κυρώσεις 
εφαρμόζονται σε ένα ποσοστό 20% του συνόλου των φοροφυγάδων, ως 

αποτέλεσμα συγκεκριμένης κακής διαχείρισης (αμέλεια, σημαντική φοροδιαφυγή,

* Όλα τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πίνακες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (Andreoni, 
J., Erard, Β. and Feinstein, J.S, 1998)



λανθασμένη εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, κ.τ.λ.). Παρόλα αυτά, σε 
περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, το οποίο περιλαμβάνει καθαρές και πειστικές 
αποδείξεις ότι ο φορολογούμενος ενεπλάκη σε σκόπιμο αδίκημα, μία αστική κύρωση 
μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ποσοστό 75%. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
οικονομικού εγκλήματος, μπορεί να εφαρμοστούν και ποινικές κυρώσεις. Μία εκ 
προθέσεως προσπάθεια φοροδιαφυγής είναι κακούργημα και τιμωρείται με ένα 

πρόστιμο το πολύ $100.000, μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε χρόνια, ή και τα δύο. 
Μία ποινική κύρωση είναι επίσης πιθανή για την παράλειψη συμπλήρωσης 
φορολογικής δήλωσης. Αντίθετα από το οικονομικό έγκλημα, αυτή η μορφή 
παραπτώματος θεωρείται πταίσμα, και τιμωρείται μόνο με πρόστιμο, $25.000 το 
πολύ, φυλάκιση το πολύ ένα χρόνο, ή και τα δύο.

Παρόλο που οι θεσπισμένες ποινές για τη φοροδιαφυγή μπορεί μερικές φορές 
να είναι αρκετά βαριές, στην ουσία, σπάνια εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 1995 μόνο το 4,1% όλων των φορολογουμένων των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μετά από επανεξέταση των δηλώσεών τους, τους 
επιβλήθηκε κάποια κύρωση, είτε οικονομικού εγκλήματος, είτε αμέλειας, είτε άλλου 
είδους.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν μία χαμηλή 
πιθανότητα να τους ανακαλύψουν και να τιμωρηθούν, τοποθετεί τα προηγούμενα 
στατιστικά δεδομένα της μη - συμμόρφωσης, κάτω από μία διαφορετική οπτική. Οι 
φορολογούμενοι θεωρούν μικρό το κόστος των κυρώσεων σε περίπτωση που 
ανακαλυφθεί ότι φοροδιαφεύγουν για μικρά ποσά, όπως φοροαπαλλαγές από 
φιλανθρωπίες ή όταν δε δηλώνουν μικρό μέρος του εισοδήματος τους. Επομένως, 

είναι λογικό να διερωτηθούμε, γιατί τόσα πολλά νοικοκυριά είναι έντιμα και γιατί αυτοί 
που επιλέγουν να φοροδιαφύγουν, δεν το κάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Μέρος της εξήγησης βρίσκεται στη δραματική αύξηση στην ανταπόκριση 
πληροφοριών (information reporting) στις Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 1960. Ενώ 
περίπου 340 εκατομμύρια δηλώσεις συγκεντρώθηκαν από την εφορία (IRS) κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 1965, πάνω από ένα δισεκατομμύριο τέτοια έγγραφα 

παραλήφθηκαν το 1990. Η ανταπόκριση πληροφοριών οριοθετεί αυστηρά τη σφαίρα 

ενδιαφέροντος για τη φοροδιαφυγή σε πολλά σημαντικά φορολογικά και 

φοροαπαλλακτικά ζητήματα, όπως οι αμοιβές και οι μισθοί, οι τόκοι και οι συντάξεις. 

Η ανταπόκριση πληροφοριών, επίσης, μειώνει τη δυνατότητα για ακούσια λάθη στη 
δήλωση, ξεκαθαρίζοντας στο φορολογούμενο το ποσό που νόμιμα θα έπρεπε να
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δηλωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις (βασισμένες στην εφορία για το φορολογικό έτος 
1992), περίπου τα τρία τέταρτα όλων των εισοδημάτων τα οποία θα έπρεπε να 
δηλωθούν σε φορολογικές δηλώσεις, υπόκεινται σε ανταπόκριση πληροφοριών.

Το εισόδημα που προέρχεται από αγροκτήματα ή ανεξάρτητες ιδιοκτησίες δεν 
υπόκειται σε ανταπόκριση πληροφοριών. Οι φορολογούμενοι με εισόδημα από αυτές 
τις πηγές τείνουν να δηλώνουν πολύ λιγότερα από άλλους φορολογούμενους. 
Συγκριτικά με το μέσο όρο φοροδιαφυγής των $289 για όλο τον πληθυσμό, το 1988 

οι στατιστικές του Προγράμματος έδειξαν ότι ο μέσος όρος φοροδιαφυγής για 
φορολογούμενους με εισόδημα προερχόμενο από αγροκτήματα και ανεξάρτητες 
ιδιοκτησίες είναι $1.058 και $827 αντίστοιχα.

Η εφορία εκτιμά ότι για το φορολογικό έτος 1992, το 91,7% του εισοδήματος 

που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί, δηλώθηκε στην πραγματικότητα. Όμως, μόνο τα 
τρία τέταρτα του συνολικού εισοδήματος υπόκεινται σε ανταπόκριση πληροφοριών. 
Άρα οι φορολογούμενοι είναι ακόμη πιο τίμιοι απ' ότι θα περιμέναμε. Τι θα μπορούσε 
να εξηγήσει αυτήν την έκταση της τιμιότητας; Μία υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι 
μπορεί να έχουν την τάση να υπερεκτιμούν την πιθανότητα και το μέγεθος των 
ποινών, ή μπορεί να φοβούνται τον κοινωνικό στιγματισμό ή το κόστος στην 
υπόληψή τους, αν αποκαλυφθούν ως απατεώνες.

Εξετάζοντας οι ερευνητές τους μέσους όρους συμμόρφωσης, μελέτησαν τη 

σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς συμμόρφωσης και των μέτρων επιβολής, όπως τα 
ποσοστά ελέγχων των λογιστικών βιβλίων και οι κυρώσεις. Τα αποτελέσματα από 
αυτές τις μελέτες, δείχνουν ότι αλλαγές στις μεταβλητές επιβολής αποτρέπουν τη 
φοροδιαφυγή, παρόλο που το μέγεθος της επιρροής είναι αβέβαιο.

Μέχρι τώρα αναφέραμε αποδείξεις μόνο από τις Η.Π.Α. Είναι συγκρίσιμη η 
εμπειρία από τις άλλες χώρες; Δυστυχώς αυτήν η ερώτηση είναι δύσκολο να 
απαντηθεί. Τα δεδομένα συμμόρφωσης και επιβολής μέτρων, εκεί που υπάρχουν, 
είναι δύσκολο να μελετηθούν, και σε λίγες χώρες έξω από τις Η.Π.Α. έχουν γίνει 
έρευνες. Αυτές είναι η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Τζαμάικα*, οι μελέτες 
των οποίων δείχνουν ότι οι συνέπειες των παραμέτρων του εισοδήματος, των 

φόρων και της επιβολής πάνω στη συμμόρφωση είναι παρόμοιες με αυτές των 

Η.Π.Α. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, παρόλα αυτά, ότι η φοροδιαφυγή ποικίλει

* για παράδειγμα ο Dick J. Hessing (1992) στην Ολλανδία.
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πολύ ανάμεσα στα έθνη, φτάνοντας σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα σε μερικές 

αναπτυσσόμενες χώρες.

II. Σχέση φορολογικής συμμόρφωσης και τυχερών παιγνίων.

Όπως παρατηρείται, πολλοί φορολογούμενοι επιλέγουν να φοροδιαφύγουν, 

εμπλεκόμενοι ουσιαστικά με τη θέλησή τους σε μία μορφή παιγνίου. Παίγνιο είναι μια 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, στην οποία οι παίχτες του παιγνίου, 
ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων τους από 
τη συγκεκριμένη κατάσταση. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό μόνο ορθολογικοί 
παίχτες μπορούν να παίζουν παίγνια, διότι αυτό σημαίνει ότι ο κάθε παίχτης πρέπει 

να μεγιστοποιεί την απόδοσή του. Στην περίπτωση μας οι φορολογούμενοι 
κρύβοντας ένα μέρος του εισοδήματος τους εμπλέκονται σε ένα είδος παιγνίου με τις 
φορολογικές αρχές, αναμένοντας να πληρώσουν λιγότερους φόρους απ’ ό,τι τους 
αναλογούν. Οι φορολογικές αρχές από την πλευρά τους αναζητούν τρόπους να 
συμμορφώσουν τους φορολογούμενους και τρόπους εντοπισμού των 
φοροφυγάδων.

Αυτού του είδους η συμπεριφορά των φορολογουμένων μπορεί να επεκταθεί 
και σε άλλες μορφές παιγνίων, πιο κερδοφόρες, αλλά με περισσότερο ρίσκο. 
Αναφερόμαστε φυσικά στα τυχερά παίγνια. Ως τυχερό παίγνιο ορίζεται κάθε 
στοίχημα σε χρήμα ή άλλου είδους αξία, που το αποτέλεσμά του εξαρτάται από 
κάποιο αβέβαιο γεγονός. Ουσιαστικά, τυχερά παίγνια θεωρούνται είτε αυτά που 
εξαρτώνται τελείως από τον παράγοντα τύχη, είτε αυτά που απαιτούν κάποιες 

γνώσεις ή κάποια δεξιοτεχνία.
Ο Chambliss (1978) αναφέρει μία ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στη 

φοροδιαφυγή και στον τζόγο, στην περίπτωση ενός παίχτη που έχανε μεγάλα ποσά 
σε παιχνίδια πόκερ με υψηλό ρίσκο, ο οποίος εξήγησε τη συμπεριφορά του ως εξής: 
«Αντέχω το κόστος αυτών των παιχνιδιών, επειδή ποντάρω δέκα ή δεκαπέντε τοις 
εκατό από ότι πραγματικά στοιχηματίζω. Έχω ένα μεγάλο εισόδημα αλλά το κρύβω 

από την εφορία, λαμβάνοντας τους μισθούς μου τοις μετρητοίς ή σε προσωπικές 
επιταγές. Εάν δηλώσω όλο το εισόδημά μου, θα πρέπει να πληρώσω σε φόρους 

ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό από ότι κερδίζω με αξία πάνω από εξήντα χιλιάδες 

δολάρια. Επομένως, πες ότι τελειώνω το χρόνο με είκοσι πέντε χιλιάδες δολάρια σε 

εισόδημα που δεν δήλωσα. Αν το ξοδέψω σε σπίτια ή διακοπές, θα μπορούσαν να
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αποδείξουν ότι ζούσα καλύτερα από ότι μου επιτρέπει το δηλωθέν μου εισόδημα, και 
επομένως θα ήμουν υπόλογος. Αλλά αν παίξω τυχερά παίγνια με αυτά, τότε δε 
μπορεί να ξέρει κανείς. Επομένως, όταν ποντάρω χίλια δολάρια, στην ουσία 
ποντάρω εκατό ή διακόσια. Εντωμεταξύ, περνάω πολύ καλά, γιατί μου αρέσει πολύ 

να παίζω πόκερ με υψηλά ρίσκα.»
Στα παραπάνω λόγια του παίχτη φαίνεται μια διαφορετική σχέση μεταξύ της 

φορολογικής συμμόρφωσης και των τυχερών παιγνίων. Γι’ αυτό θα γίνει μια 

προσπάθεια να συνδυαστούν οι σημαντικότερες εμπειρικές έρευνες σχετικά με τη 
φορολογική συμμόρφωση, με την τάση προς τα τυχερά παίγνια. Αυτό επιτυγχάνεται 
εισάγοντας μέσα στις εμπειρικές αυτές μελέτες μια επιπλέον παράμετρο. Η 
παράμετρος αυτή είναι η τάση των φορολογουμένων να ρισκάρουν τα ποσά της 

φοροδιαφυγής τους σε τυχερά παίγνια, προσδοκώντας υψηλότερη αναμενόμενη 
χρησιμότητα.

1. Μοντέλο που η πιθανότητα ελέγχου είναι ανεξάρτητη από το 
δηλωθέν εισόδημα.

Θα αναλυθεί ένα απλό στατικό μοντέλο αναμενόμενης χρησιμότητας που 
εξαρτάται από το δηλωθέν εισόδημα, παίρνοντας υπόψη την τάση του
φορολογουμένου για τυχερά παίγνια. Ο αντικειμενικός σκοπός του αρχικού μοντέλου 
των Allingham & Sandmo ήταν να αναλύσουν τη συμπεριφορά των
φορολογουμένων ως προς το βαθμό φοροδιαφυγής και να κατανοήσουν αν οι 
υψηλότεροι φόροι δημιουργούν περισσότερη ή λιγότερη φορολογική συμμόρφωση. 
Ακολουθώντας την ίδια μέθοδο, εισάγουμε μία παράμετρο επιπλέον, δηλαδή, την 
τάση του φορολογούμενου προς τυχερά παίγνια, το μοντέλο μας θα διαμορφωθεί ως

εξής:
Ο φορολογούμενος έχει να επιλέξει μεταξύ δύο στρατηγικών:

1) Να δηλώσει το πραγματικό του εισόδημα.

2) Να δηλώσει λιγότερο από το πραγματικό του εισόδημα και να επιλέξει να
ξοδέψει το ποσό της φοροδιαφυγής σε τυχερά παίγνια.

Η αποδοχή της δεύτερης στρατηγικής εξαρτάται από το αν του ασκηθεί 

έλεγχος από τις φορολογικές αρχές και από το αν κερδίσει ή χάσει στα τυχερά 
παίγνια.



12

Υποθέτουμε ότι η συμπεριφορά του κάθε φορολογούμενου είναι συμπεριφορά 
υπό αβεβαιότητα και ότι αποφεύγει τον κίνδυνο (risk averse). Δηλαδή η οριακή του 
χρησιμότητα είναι θετική (ΙΓ (κ) > 0) και αυστηρά φθίνουσα (ΙΓ (κ) < 0). Ο 
φορολογούμενος έχει πραγματικό εισόδημα w, το οποίο βέβαια δεν είναι γνωστό στις 
φορολογικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφώσουν τους φορολογούμενους 
μέσω ενός συστήματος ελέγχων και ποινών.

Οι μεταβλητές μας είναι οι εξής: 
w = πραγματικό εισόδημα 

χ = δηλωθέν εισόδημα (χ < w) 
θ = φόρος επί του δηλωθέντος εισοδήματος
ρ = πιθανότητα λογιστικού ελέγχου από τη εφορία (0 < ρ < 1) όπου η 

παραπάνω συνάρτηση είναι ανεξάρτητη του χ (στη συνέχεια θα αναλύσουμε την 
περίπτωση όπου το ρ εξαρτάται από το χ)

Εφόσον πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος σε ένα φορολογούμενο που 
φοροδιαφεύγει, τότε οι αρχές θα γνωρίσουν το πραγματικό του εισόδημα και θα 
επιβάλλουν στο ποσό φοροδιαφυγής (w - χ) μια χρηματική ποινή ανάλογη αυτού του 
ποσού.

Π = ποινή φοροδιαφυγής στο μη δηλωθέν εισόδημα 
Και τέλος:
b = πιθανότητα να κερδίσει ο φορολογούμενος στο τυχερό παίγνιο (0 < b < 1) 
Επομένως, ο φορολογούμενος επιλέγει χ ώστε να μεγιστοποιήσει την 

αναμενόμενη χρησιμότητά του.

E(U) = (1 — ρ) (1 — b) U (w- θχ) + (1 - ρ) b U (w-θχ + G) + ρ U [w- θχ - χπ(νν- χ)]

Θέτω:
Υ = w-θχ 
V = w - θχ + G 
Ζ = w - θχ - π (w - χ)

Όπου:

ν>Υ>Ζ
Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μεγιστοποίησης προχωρούμε στη συνθήκη 

πρώτης τάξης:

Ε' (U) = 0 <=> [(1 -ρ) (1 - b) U (Υ) + (1 - ρ) b U (V) + ρ U (Ζ)]' = 0 ο



13

[- θ (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) - Θ(1 - ρ) b U' (V) + (π - θ) ρ U' (Ζ)] = Ο

(1)

Και στη συνθήκη δεύτερης τάξης:

Ε" (U) £ Ο ο [- θ (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) - Θ(1 - ρ) b (U') (V) + (π - θ) ρ ΙΓ (Ζ)]' < 0 

ο θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) - θ2(1 - ρ) b IT (V) + (π - θ)2 ρ U" (Ζ) <; 0

(2)

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται το δηλωθέν 
εισόδημα με τις υπόλοιπες παραμέτρους του μοντέλου: w, θ, π, ρ.

Στην ανάλυσή μας θα χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις Arrow - Pratt, που 
καθορίζουν την αποφυγή κινδύνου:

Ra(K) =
U"(K)
U'(K)

Συνάρτηση απόλυτης αποφυγής κινδύνου.

Rr(K) = -
U"(K)K
U’(K)

Συνάρτηση σχετικής αποφυγής κινδύνου.

1.1 Σχέση μεταξύ του πραγματικού και του δηλωθέντος εισοδήματος.

Παραγωγίζουμε την (1) ως προς w.

[_ θ (1 - b) (1 -ρ) U· (Υ) - θ (1 - ρ) b U· (V) + (π-θ) ρ U' (Ζ)] = 0 
ow

μετά από πράξεις προκύπτει*: 

δχ
dw

Ε" (U) = θ (1 - ρ) (1 — b) U" (Υ) + θ (1 - ρ) b U" (V) + (π-θ ) (π —1) ρ U" (Ζ)

(3)
και τελικά προκύπτει ότι: 

δχ 1
aw Ε"(υ) {θ (1 - ρ) (1 -b) υ· (Υ) [ Ra (Ζ) (1 -π) - Ra (Υ)] +

*
αναλυτικά οι πράξεις για κάθε περίπτωση βρίσκονται στο παράρτημα
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θ (1 - p) b U* (V) [Ra (Z) (1 - ττ) - Ra (V)]} (4) o-^>0
dw

To συμπέρασμα αυτό προκύπτει θεωρώντας π > 1 και γνωρίζοντας ότι η 

απόλυτη αποφυγή κινδύνου είναι φθίνουσα ως προς το εισόδημα:

Υ > Ζ => Ra (Υ) < Ra (Ζ)

V > Ζ => Ra (V) < Ra (Ζ)

Επομένως, σύμφωνα με το μοντέλο των Allingham & Sandmo και υπό την 
επιρροή της τάσης των φορολογουμένων προς τυχερά παίγνια, προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι όταν αυξάνει το πραγματικό εισόδημα θα αυξάνει και το δηλωθέν 
εισόδημα.

Εκείνο όμως που θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί είναι ο τρόπος 

που μεταβάλλεται ο λόγος του δηλωθέντος προς το πραγματικό εισόδημα, καθώς το 
πραγματικό εισόδημα μεταβάλλεται.

dx dw
d(xM_

ο

dw ^ w 

d(xf w) 1 dx
[ w-x]

dw w2 ' dw 

και αντικαθιστώντας από την (3) έχουμε: 

1.. a(x/w) _ ι ______
dw w2 E"(U)

[θ (1 - p) (1 - b) U" (Y) + θ (1 - p) b U" (V) +

(π-θ) (π - 1) p U" (z)] w-x} 
και τελικά προκύπτει ότι: 

d(x/w) _ 1
dw

{θ (1 - p) (1 - b) U' (Y) [Rr (Z) - Rr (Y)] +
w2E"(U)

θ (1 - p) b U' (V) [Rr (Z) - Rr (V)] - θ (1 - p) b IT (V) G}

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 
(ΐ) Αν Rr φθίνουσα συνάρτηση: 

Υ > Ζ Ο Rr (Υ) < Rr (Ζ)

V < Ζ Ο Rr (V) > Rr (Ζ)
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a(x/w)
Τότε: —1 ----- - < 0

dw
Δηλαδή, όσο το πραγματικό εισόδημα θα αυξάνει, ο λόγος δηλωθέντος και 

πραγματικού εισοδήματος θα μειώνεται.
(ϋ) Αν Rr αύξουσα συνάρτηση:

Υ > Ζ ο Rr (Y)>Rr (Ζ)

V>ZoRr(V)>Rr (Ζ)

Οπότε δεν μπορούμε να βρούμε πως μεταβάλλεται ο ζητούμενος λόγος, 
δηλωθέντος προς πραγματικό εισόδημα, καθώς το πραγματικό εισόδημα 

μεταβάλλεται.

1.2 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του φόρου που επιβάλλεται 
σε αυτό.

Παραγωγίζω την (1) ως προς θ: 

d
— [-Θ (1 - ρ) (1 -b) U· (Υ) -θ (1 -ρ) b U' (V) + (π-θ) ρ U· (Ζ)] = 0
οθ

και προκύπτει τελικά ότι:

|| = X {[θ (1 - ρ) (1 - b) U' (Υ) [Ra (Υ) - Ra (Ζ)] +
ou b (U)

θ (1 — ρ) b U' (V) [Ra (V) - Ra (Ζ)]} +
1

E"(U)
[(1-Ρ) d-b) U1 (Y) +

(1 - P) b U· (V) + ρ U1 (Ζ)]
Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση απόλυτης αποφυγής κινδύνου είναι φθίνουσα, 

δηλαδή για:

Y>Z»Ra(Y)<Ra(Z)

και για:

V > Ζ <=> Ra (V) < Ra (Ζ)

Τότε ο πρώτος όρος της σχέσης μας θα προκύψει θετικός, ενώ ο δεύτερος 
όρος είναι αρνητικός. Με άλλα λόγια, δε μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η 

επίδραση της μεταβολής του φόρου στο δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου.
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Η παραπάνω υπόθεση (Ra φθίνουσα) είναι η πιο διαδεδομένη. Αν 
θεωρήσουμε ότι Ra είναι αύξουσα, τότε θα προκόψει ότι η αύξηση του φόρου θα 
οδηγήσει σε μείωση του δηλωθέντος εισοδήματος.

Η οικονομική σημασία της παραπάνω σχέσης μπορεί να εντοπιστεί εάν 
αντίστοιχα θεωρήσουμε τους δύο όρους της παραπάνω σχέσης ως την επίδραση 
του εισοδήματος και την επίδραση της υποκατάστασης. Ο δεύτερος όρος είναι 
αρνητικός επειδή η αύξηση των φόρων έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτικό 

για τον φορολογούμενο να φοροδιαφεύγει οριακά. Ο πρώτος όρος είναι θετικός, γιατί 
η αύξηση των φόρων έχει ως αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να παρουσιάζεται 
λιγότερο πλούσιος (μειώνεται το επίπεδο των Υ, V, Ζ, για κάθε επίπεδο δηλωθέντος 
εισοδήματος χ) και υπό φθίνουσα συνάρτηση απόλυτης αποφυγής κινδύνου έχει μια 
τάση να μειώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής του.

1.3 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της προστίμου που 
επιβάλλεται επί του ποσού της φοροδιαφυγής.

Παραγωγίζω την (1) ως προς π:

dn
[- θ (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) -θ (1 - ρ) b IT (V) + (π-θ) ρ U' (Ζ)] = 0

και τελικά προκύπτει ότι: 

dx 1
δκ ~~ E"(U)

Ρ υ· (Ζ) -
Ε'' (U)

(π-θ) (χ-w) ρ U" (Ζ)

άρα, — > 0, δηλαδή μια αύξηση στο επίπεδο του προστίμου έχει ως αποτέλεσμα τη 
<3π

μείωση της φοροδιαφυγής.

1.4 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της πιθανότητας ελέγχου.

Παραγωγίζω την (1) ως προς ρ: 

δ
— I- θ (1 - ρ) (1 -b) IT (Υ) -θ (1 -ρ) b U' (V) + (π-θ) ρ U' (Ζ)] =0 
dp

και τελικά προκύπτει ότι:
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δχ 1
— =---------- [- θ (1 - b) U' (Υ) - (π - θ) U' (Ζ) - θ b ϋ' (V)]
φ Ε'' (U)

δχ
άρα — >0, δηλαδή μια αύξηση στην πιθανότητα λογιστικού ελέγχου από τις αρχές 

φ

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της φοροδιαφυγής.
Από την παραπάνω ανάλυση δεν καταλήξαμε σε ξεκάθαρα συμπεράσματα 

για την επίδραση της μεταβολής του πραγματικού εισοδήματος και της φορολογίας 
πάνω στο επίπεδο της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, η αύξηση της φορολογίας θα 
έχει δύο διαφορετικές επιδράσεις πάνω στο επίπεδο της φοροδιαφυγής.

Η αύξηση των φόρων έχει ως αποτέλεσμα την αναμενόμενη μείωση του 
εισοδήματος μετά την φορολόγηση και εφόσον δεχθούμε ότι η αποφυγή κινδύνου 
είναι μια φθίνουσα συνάρτηση, τότε αυτή η αλλαγή θα αναγκάσει τον κάθε 
φορολογούμενο να μειώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής, διαβλέποντας την αύξηση 
του κινδύνου. Από την άλλη πλευρά όμως, η αύξηση της φορολογίας ουσιαστικά 
αυξάνει την αναμενόμενη απόδοση της φοροδιαφυγής, ενώ το πρόστιμο επί του 
ποσού φοροδιαφυγής παραμένει αμετάβλητο. Βεβαίως αυτή η ασυμμετρία 
ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή. Το ποια επίδραση θα επικρατήσει εξαρτάται, όπως 

είδαμε, από τις υποθέσεις μας για τη συνάρτηση αποφυγής κινδύνου.
Προκύπτουν όμως αναμφισβήτητα συμπεράσματα για τις δύο παραμέτρους 

του μοντέλου μας μέσω των οποίων μπορεί να ασκηθεί κάποια συγκεκριμένη 
πολιτική από τις αρχές. Το πρόστιμο επί του ποσού της φοροδιαφυγής καθορίζεται 
άμεσα από τις αρχές, ενώ η πιθανότητα των λογιστικών ελέγχων μπορεί να ελεγχθεί 
έμμεσα από τις αρχές μέσω του ποσού που διατίθεται για την άσκηση των 
λογιστικών ελέγχων. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές παράμετροι θεωρούνται ως 
υποκατάστατα μεταξύ τους. Μια ενδεχόμενη μείωση της πιθανότητας λογιστικών 
ελέγχων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αναμενόμενων εσόδων, η οποία 
μείωση μπορεί να καλυφθεί μέσω της αύξηση του προστίμου φοροδιαφυγής.

2. Μοντέλο που η πιθανότητα ελέγχου εξαρτάται από το δηλωθέν 
εισόδημα.

Επεκτείνουμε το προηγούμενο μοντέλο μας, θεωρώντας ότι η πιθανότητα 
ελέγχου θα εξαρτάται από το δηλωθέν εισόδημα. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι η
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πιθανότητα ελέγχου είναι μια φθίνουσα συνάρτηση του δηλωθέντος εισοδήματος, 
δηλαδή ρ' (χ) < 0 και ρ" (χ) ^ 0. Αυτή η υπόθεσή μας βασίζεται στην εξής ιδέα: οι 
φορολογικές αρχές μπορεί να μη γνωρίζουν το πραγματικό εισόδημα του κάθε 
φορολογούμενου, αλλά γνωρίζουν το επάγγελμα που ασκεί. Με βάση το 

φυσιολογικό - μέσο εισόδημα κάθε επαγγελματία οι αρχές παράγουν μια ξεχωριστή 
συνάρτηση ρ(χ) για κάθε διαφορετικό επάγγελμα. Έτσι είναι λογικό να ασκείται 
έλεγχος σε κάθε φορολογούμενο που δηλώνει εισόδημα κάτω από το μέσο όρο 

εισοδήματος του επαγγέλματος του.
Οπότε η εξίσωση (1) μετατρέπεται ως εξής:

E(U) = [1 - ρ(χ)] (1 - b) U (Υ) + [1 - p(x)] b U (V) + ρ(χ) U (Ζ) (5)

Η συνθήκη πρώτης τάξης είναι τώρα*: Ε'(ΙΙ) = 0 

<=> Ε'(ΙΙ) = - ρ' (χ) (1 - b) U (Υ) - θ [1 - ρ(χ)] (1 - b) U' (Υ) - ρ' (χ) b ΙΓ (V) - 

θ [1 - ρ(χ)] b IT (V) + ρ' (χ) U (Ζ) + (π - θ) ρ(χ) ΙΓ (Ζ) = 0 (6)
Και η συνθήκη δεύτερης τάξης: E’’(U) £ 0 

ο E"(U) = θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (Υ) + θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) + (π - θ)2 ρ(χ) U" (Ζ) +
2 θ ρ’ (χ) (1 - b) ΙΓ (Υ) + 2 θ ρ' (χ) b U' (V) + 2 (π - θ) ρ’ (χ) IT (Ζ) + 
ρ" (χ) {b [U (Υ) - U (V)] + [U (Ζ) - U (Υ)]} < 0 (7)

Αφού για V > Ζ <ζ> U (V) > U (Υ) 

και για Υ > Ζ ο U (Υ) > U (Ζ)

Θα περιορίσουμε την ανάλυσή μας στις δύο παραμέτρους του μοντέλου που 
καθορίζουν τη φορολογική πολιτική που ασκούνε οι αρχές και μέσω των οποίων 
μπορούν να ελέγξουν τη φοροδιαφυγή.

2.1 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του προστίμου που 
επιβάλλεται επί του ποσού της φοροδιαφυγής.

Παραγωγίζω την (6) ως προς π:

{- Ρ' (X) (1 - b) U (Υ) - θ [1 - ρ(χ)] (1 - b) υ· (Υ) - ρ' (χ) b U (V) -
£771

αναλυτικά οι πράξεις για κάθε περίπτωση βρίσκονται στο παράρτημα
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θ [1 - ρ(χ)] b IT (V) + p'(x) u (Z) + (π - Θ) p(x) U' (Z)} = 0

και τελικά προκύπτει ότι: 

dx 1
P(x) U' (Z) - —(x - w) p' (x) U' (Z) - —(π - Θ) (x - w)

E"(U) E"(U)dii E"(U) 

p(x) U" (Z) 

dx
o — >0 

dn

Δηλαδή, και σε αυτήν την περίπτωση μια αύξηση του προστίμου θα οδηγήσει 
σε μείωση της φοροδιαφυγής.

2.2 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της πιθανότητας ελέγχου.

Μελετάμε την επίδραση που έχει μια μεταβολή της ρ(χ) στο δηλωθέν εισόδημα 

ως εξής: αντικαθιστούμε την ρ(χ) με ρ(χ) + ε, παραγωγίζουμε τη σχέση που 
προκύπτει ως προς ε και στο τέλος θέτουμε ε = 0.

Η σχέση (6) μετατρέπεται ως εξής:
- ρ· (χ) (1 - b) U (Υ) - θ [1 - ρ(χ) - ε] (1 - b) IT (Υ) - ρ' (χ) b U (V) - 
θ [1 - ρ(χ) - ε] b U' (V) + ρ' (χ) U (Ζ) + (π - θ) [ρ(χ) + ε] U' (Ζ) = 0 

ο - ρ' (χ) (1 - b) U (Υ) — θ (1 — b) U' (Υ) + θ ρ(χ) (1 - b) U' (Υ) + θ ε (1 - b)

U' (Υ) - ρ' (χ) b U (V) - θ b U' (V) + θ ρ(χ) b U' (V) + θ ε b U’ (V) + ρ' (χ) U (Ζ) + 
(π-θ) ρ(χ) U' (Ζ) + (π- θ) ε IT (Ζ) = 0

Αν παραγωγίσουμε ως προς ε και στο τέλος θέσουμε ε = 0 , θα προκύψει
τελικά:

dx
dz

1
E"(U)

[- θ (1 - b) IT (Υ) - Θ b U' (V) - (π- Θ) U' (Ζ)]

dz

Οπότε μια αύξηση της πιθανότητας ελέγχου θα οδηγήσει σε μείωση της 
φοροδιαφυγής.

Παρατηρείται ότι με την εισαγωγή της τάσης των φορολογουμένων προς 

τυχερά παίγνια, δεν παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ
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του αρχικού και του νέου μοντέλου. Αυτό μας δείχνει ότι και τα δύο μοντέλα 
λειτουργούν εξίσου ικανοποιητικά και η εισαγωγή της επιπλέον παραμέτρου έχει 
μόνο ποσοτική επίδραση στα αποτελέσματα μας.
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2° ΜΕΡΟΣ
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I. Τιμιότητα και φοροδιαφυγή στο παίγνιο της φορολογικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με το μοντέλο που μελετήσαμε παραπάνω, κάθε φορολογούμενος 

επιλέγει το εισόδημα που θα δηλώσει στην εφορία μετά από την επίλυση ενός 
προβλήματος μεγιστοποίησης της αναμενόμενης χρησιμότητάς του. Δηλαδή, 
προσπαθεί να εξισορροπήσει το πλεόνασμα εσόδων που προκύπτει από τη 
φοροδιαφυγή και την τάση του για τυχερά παίγνια, με τον κίνδυνο ενός λογιστικού 
ελέγχου και των ποινών που προκύπτουν, εφόσον αποκαλυφθεί η φοροδιαφυγή του.

Η παραπάνω βασική υπόθεση, ότι η συμπεριφορά των φορολογούμενων και 
οι αποφάσεις τους (ως προς τη φορολογική τους συμμόρφωση) είναι κινήσεις 
στρατηγικές και οικονομικά παρακινούμενες, παρέχει σημαντικά συμπεράσματα για 
τη φορολογική τους συμμόρφωση. Παρόλα αυτά όμως, βασίζεται σε μια 
περιορισμένη αντίληψη της ανθρώπινης φύσης και δεν είναι σύμφωνη με τις 
εμπειρικές αποδείξεις για τη φορολογική συμμόρφωση. Είναι γεγονός ότι αρκετοί 
φορολογούμενοι λειτουργούν με τον προαναφερθέντα τρόπο, όμως υπάρχουν και 
άλλοι, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι έμφυτα τίμιοι και πρόθυμοι να επωμιστούν εξ' 
ολοκλήρου το φόρο που τους αναλογεί, παρόλα τα χρηματικά κίνητρα που πηγάζουν 
από τη φοροδιαφυγή. Οι αποδείξεις ύπαρξης τέτοιου "είδους" φορολογουμένων δεν 
προκύπτουν μόνο από τη διαίσθηση ότι υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι, αλλά 
επιβεβαιώνονται από οικονομετρικές μελέτες και από αποτελέσματα ερευνών.

Η παρουσία των έμφυτα τίμιων ανθρώπων έχει αναγνωριστεί στη 
βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη φορολογική συμμόρφωση τόσο στις οικονομικές, 
όσο και στις κοινωνιολογικές μελέτες (όπως από τους Graetz, Reinganum & Wilde, 

1986, Aim, Me Clelland & Schulze, 1992, Alexander & Feinstein, 1987, Spicer & 
Lundstedt, 1976, Smith & Stolais, 1987). Παρόλα αυτά όμως, η σημαντική επίδραση 
της ύπαρξης των τίμιων φορολογούμενων, στα πλαίσια της φορολογικής 
συμμόρφωσης, δεν έχει πλήρως εκτιμηθεί. Η παρουσία τους στην ανάλυση των 
Allingham & Sandmo (1972), του Srinivasan (1973), καθώς και στη μελέτη των 
Graetz, Reinganum & Wilde (1986), δεν έχει καμία επίδραση στην απόφαση 
δήλωσης εισοδήματος του φορολογούμενου.

Οι Erard & Feinstein (1994) ήταν οι πρώτοι που υποστήριξαν και απόδειξαν 

μέσα από την ανάλυσή τους ότι η ύπαρξη των έμφυτα τίμιων φορολογούμενων 

επηρεάζουν τις περισσότερες παραμέτρους των συστημάτων φορολογικής 

συμμόρφωσης. Ουσιαστικά ακολουθούμε την ανάλυση των Erard & Feinstein,
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εισάγοντας επιπλέον την τάση του φορολογούμενου προς τα τυχερά παίγνια. Στα 
δύο μοντέλα μας υποθέτουμε ότι έχουμε ένα συνεχές διάστημα από 
φορολογούμενους που αντιστοιχεί σε μια συνεχή κατανομή του πραγματικού 

εισοδήματος.
Στο πρώτο μοντέλο, όπου όλοι οι φορολογούμενοι είναι πρόθυμοι να 

φοροδιαφύγουν, προκύπτει τελικώς μια απλή γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης 

τάξης, που έχει ως λύση ένα ξεχωριστό σημείο ισορροπίας όπου κάθε πραγματική 
τιμή εισοδήματος αντιστοιχεί με μια μοναδική δήλωση εισοδήματος.

Στο δεύτερο μοντέλο εισάγουμε και την έννοια των έμφυτα τίμιων 
φορολογούμενων, υποθέτοντας ότι για κάθε επίπεδο εισοδήματος ένας λόγος Q των 
φορολογούμενων πάντα δηλώνει το πραγματικό του εισόδημα. Σε αυτήν την 
περίπτωση προκύπτει μια μη - γραμμική δεύτερης τάξης διαφορική εξίσωση. Κάθε 
μοντέλο αναλύεται για την περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι ουδέτερος στο 
κίνδυνο (risk neutral)*.

II. Βασικό πλαίσιο λειτουργίας.

Αρχικά θα εισάγουμε το βασικό πλαίσιο λειτουργίας του μοντέλου μας. Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων έχει την 
μορφή ενός παιγνίου διαδοχικών κινήσεων (sequential move game). Προχωράμε σε 
τρία βήματα:

Πρώτον, καθορίζουμε τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίοι 
αποφασίζουν για το ποσό του εισοδήματος που θα δηλώσουν με βάση ένα 

ορθολογικό υπολογισμό που δείχνει τις πεποιθήσεις τους όσο αφορά τη στρατηγική, 
ως προς τους λογιστικούς ελέγχους, που θα ακολουθήσουν οι φορολογικές αρχές.

Δεύτερον, εισάγουμε την στρατηγική ελέγχου των φορολογικών αρχών με βάση 
την υπόθεσή μας ότι αυτές επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα αναμενόμενα έσοδά 
τους, υπό ένα καθορισμένο ποσό χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
άσκηση των λογιστικών ελέγχων.

*
Στο αρχικό μοντέλο των Erard & Feinstein (1994) στη περίπτωση που ο φορολογούμενος 

αποφεύγει το κίνδυνο (risk averse) η διαδικασία είναι παρόμοια αλλά οι εξισώσεις που προκύπτουν 

είναι πιο πολύπλοκες με αποτέλεσμα η επίλυση του προβλήματος μας να είναι εξαιρετικά δύσκολη.
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Τέλος, παίρνουμε τη θεμελιώδη εξίσωση που περιγράφει τη λύση στο σημείο 
ισορροπίας για όλο το διάστημα όπου οι αρχές ακολουθούν μια μεικτή στρατηγική 
και οι αποδόσεις των ελέγχων προκύπτουν από μια πιθανότητα ελέγχου ρ, όπου 
0 < ρ <1.

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό φορολογουμένων (δηλαδή ένα 
συνεχές διάστημα φορολογουμένων), με διαφορετικά πραγματικά εισοδήματα. Το

πραγματικό εισόδημα κάθε φορολογούμενου βρίσκεται μεταξύ y και y και τα

εισοδήματά τους κατανέμονται μέσα σε αυτό το διάστημα σύμφωνα με τη συνάρτηση 
πυκνότητας εισοδήματος f(y). Για να αναλύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα 
αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη κλάση ελέγχου, δηλαδή μια ομάδα 
φορολογουμένων που μοιράζονται κάποια συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά*. Για 
αυτό το λόγο, η f(y) αναφέρεται στην κατανομή εισοδήματος μέσα στη συγκεκριμένη 
αυτή κλάση και όχι σε όλο το πληθυσμό των φορολογουμένων.

Στη συνέχεια θα περιγράφουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο κάθε 
φορολογούμενος, ο οποίος επιθυμεί να φοροδιαφύγει και έχει τάση προς τυχερά 
παίγνια. Επιλέγει το ποσό της φοροδιαφυγής, άρα και το ποσό που θα διαθέσει στα 
τυχερά παίγνια, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη χρησιμότητά του. 
Οπότε θα ορίσουμε ως b (0 < b < 1) την πιθανότητα να κερδίσει στο τυχερό παίγνιο 
και ως k το κέρδος του παιγνίου.

Γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει σε αυτή του την προσπάθεια μια πιθανότητα 
ελέγχου ρ που θα εξαρτάται από το δηλωθέν εισόδημά του, όπου 0 < ρ(χ) < 1. 
Επίσης, γνωρίζει ότι εφόσον του ασκηθεί έλεγχος θα αποκαλυφθεί το πραγματικό 
του εισόδημα y και τότε θα πρέπει να υποστεί επιπλέον φόρους και ένα χρηματικό 
πρόστιμο.

Υποθέτουμε ότι το κράτος επιβάλλει ένα αναλογικό φόρο σε σχέση με το 
δηλωθέν εισόδημα, υπό ένα σταθερό συντελεστή t, και ένα χρηματικό πρόστιμο επί 
του ποσού φοροδιαφυγής, υπό ένα σταθερό συντελεστή θ.

*

οι φορολογικές αρχές χωρίζουν τους φορολογουμένους σε κλάσεις ελέγχου με βάση τα εξωγενή 

χαρακτηριστικά του κάθε φορολογουμένου (όπως η πηγή του εισοδήματος τους, το ακριβές ποσό του 

εισοδήματος που φορολογείται κτλ) οπότε μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετική στρατηγική 
ελέγχου για κάθε κλάση φορολογουμένου.
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Επιπλέον, υποθέτουμε ότι ένας έλεγχος δεν έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον 
κόστος για τον φορολογούμενο, πέρα από αυτό το κόστος που σχετίζεται με την 
απόκρυψη του πραγματικού του εισοδήματος.

Τέλος, υποθέτουμε οι φορολογικές αρχές διαπιστώνουν το πραγματικό εισόδημα 

ενός φορολογουμένου όταν ασκηθεί σε αυτόν φορολογικός έλεγχος.
Θεωρώντας ότι οι φορολογούμενοι είναι ουδέτεροι στον κίνδυνο και έχουν 

πραγματικό εισόδημα y, τότε επιλέγουν να δηλώσουν εισόδημα χ ώστε να 
μεγιστοποιήσουν την αναμενόμενη χρησιμότητά τους, υπό την τάση που έχουν για 
τυχερά παίγνια.

E(U) = ρ(χ) [y - ty - θ (y - χ)] + [1 - ρ(χ)] (1 - b) (y - tx) + [1 - ρ(χ)] b (y - tx + k)

(8)

Η συνθήκη πρώτης τάξης είναι: Ε' (U) = 0

ο ρ' (χ) [y - ty - θ (y - χ)] + ρ(χ) [y - ty - θ (y - χ)]' + [1 - ρ(χ)]' (1 - b) (y - tx) +

[1 - ρ(χ)] (1 - b) (y - tx)' + [1 - p(x)]' b (y - tx + k) + [1 - p(x)] b (y - tx + k)' = 0 

o p' (x) [y - ty - Θ (y - χ)] + p(x) θ + [- ρ' (χ)] (1 - b) (y - tx) + [1 - p(x)] (1 - b)

( -1) + [- p' (x)] b (y - tx - k) + [1 - p(x)] b (-1) = 0 

o p' (x) [y - ty - Θ (y - χ)] + θ p(x) - ρ’ (χ) (1 - b) (y - tx) -1 (1 - b) + 

p(x) t (1 - b) - p' (x) b (y - tx + k) -1 b + p(x) b t = 0

o p' (x) (y - ty - 0y + θχ - y + tx + by - tbx - by + tbx - bk) + p(x) (Θ +1 - tb + tb) 
-1 + tb - tb = 0

<=> ρ’ (χ) [Θ (x - y) + t (x - y) - bk] + p(x) (0 + t)-t = Oo

E' (U) = p'(x) [(x - y) (0 +1) - bk] + p(x) (Θ +1) -1 = 0 (9)

Ενώ η συνθήκη δεύτερης τάξης είναι: Ε" (U) s 0 

ο ρ" (χ) [(χ - y) (θ +1) - bk] + ρ(χ) [(χ - y) (θ +1) - bk]' + ρ'(χ) (θ +1) < 0 

ο ρ" (χ) [(χ - y) (θ +1) - bk] + ρ' (χ) (θ +1) + ρ'(χ) (θ +1) < 0 

ο Ρ" (χ) (χ - y) (θ + t) - ρ" (χ) b k + 2 ρ' (χ) (θ + t) < 0 ο

Ε" (U) = ρ" (χ) (χ - y) + 2 ρ1 (χ) -
p"(x)bk

^0
θ + t

(10)
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Θεωρούμε όπως και στην ανάλυση του Alligham - Sandmo, ότι ρ' (χ) < 0 και 

Ρ" (χ) * 0.
Ενώ αν θελήσουμε να συνδέσουμε το πραγματικό εισόδημα με το δηλωθέν 

εισόδημα, από τη συνθήκη πρώτης τάξης, έχουμε:
ρ' (χ) χ (θ + t) - ρ' (χ) y (θ +1) - ρ' (χ) b k + ρ(χ) (θ + t) -1 = 0 

ο ρ’ (χ) χ (θ + t) - ρ' (χ) b k + ρ(χ) (θ + t) -1 = y ρ' (χ) (θ + t) (11)

bk
<=> y = χ---------

θ + t
+ ρ(χ)

P'(x)

t
p'(x)(0 + t)

p(x)-------- ,,oy=x.__e+i_J* (12)
p'(x) θ + t

Ενώ αν θελήσουμε να υπολογίσουμε το πόσο γρήγορα το πραγματικό εισόδημα

dy
μας αυξάνει σε σχέση με το δηλωθέν εισόδημα, δηλαδή την ποσότητα — (η οποία

dx
έχει το πρωτεύοντα ρόλο στην ανάλυσή μας), τότε έχουμε από την (11):

y ρ’ (χ) (θ +1) = ρ’ (χ) χ (θ +1) - ρ' (χ) b k + ρ(χ) (θ +1) -t 

dy<» — ρ' (χ) (θ + t) + y ρ" (χ) (θ + t) = ρ" (χ) χ (θ + t) + ρ' (χ) (χ)' (θ + t) - ρ" (χ) b k 
dx

+ ρ1 (χ) (θ + t) 

dy<χ> — ρ' (χ) (θ + t) = - y ρ" (χ) (θ + t) + ρ" (χ) χ (θ + t) + ρ' (χ) (θ + t) - ρ" (χ) b k + 
dx

Ρ' (x) (θ + t) 

dyο — ρ' (χ) (θ +1) = ρ" (χ) (θ + χ) (χ - y) + 2 ρ' (χ) (θ + t) - ρ" (χ) b k 
dx

^ dy = P"(x)(x-y) , 2 p"(x)bk ^ 
dx ρ' (χ) ρ'(χ)(θ + ΐ)

dy
— =2 + 
dx

p"(x)(x-y)
p"(x)bk 

θ + t
P'(x)

£0 (13)

Η παραπάνω ποσότητα προκύπτει να είναι θετική από την συνθήκη δεύτερης 
τάξης (10) και εφόσον διαιρέσουμε με ρ' (χ) < 0.
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Δηλαδή, ουσιαστικά στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι ουδέτερος

Αφού οι φορολογούμενοι συμπληρώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, οι 

αρχές θα επιλέξουν τη συνάρτηση ρ(χ) που καθορίζει τη στρατηγική που θα 
ακολουθήσουν όσον αφορά την άσκηση των λογιστικών ελέγχων. Η συνάρτηση που 

θα επιλεγεί, θα μεγιστοποιεί τα αναμενόμενα έσοδά τους, υπό το χρηματικό 
περιορισμό εξόδων που επιβάλλεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. 
Τα αναμενόμενα έσοδα περιλαμβάνουν τις εκούσιες πληρωμές φόρων, την επιβολή 
επιπλέον φόρων επί του ποσού φοροδιαφυγών, χρηματικές ποινές και όσο το 

δυνατό (με βάση το περιορισμό εξόδων που επιβάλλεται) χαμηλότερο κόστος 
ελέγχων.

Δηλαδή, οι φορολογικές αρχές επιλέγουν το ρ(χ) ώστε να μεγιστοποιήσουν τα 
αναμενόμενα έσοδά τους (τα οποία ουσιαστικά συμπίπτουν με το καθαρό ενεργητικό 
τους).

Υπό τον περιορισμό:

C Γ ρ(χ) fx(x) dx = Β και 0 < ρ(χ) < 1 
Jx

Με βάση το ότι έχουμε ένα περιορισμό στους διαθέσιμους πόρους που θα 
διατεθούν στους ελέγχους, ο αντικειμενικός σκοπός των φορολογικών αρχών είναι 
παρόμοιος με την μεγιστοποίηση του ακαθάριστου ενεργητικού τους.

Υποθέτουμε ότι οι αρχές δε μπορούν να προκαθορίσουν ένα πρόγραμμα 
ελέγχων και ότι λαμβάνουν τον συντελεστή φορολογίας, τη συνάρτηση επιβολής 
χρηματικών ποινών και το κόστος των ελέγχων ως δεδομένα.

y
Όπου Ε(—) = αναμενόμενη απόδοση του πραγματικού εισοδήματος δοθέντος

χ χ

X
του δηλωθέντος εισοδήματος.

y = υψηλότερο πραγματικό εισόδημα.

χ = χαμηλότερο δηλωθέν εισόδημα.

C = κόστος κάθε ελέγχου (λαμβάνεται ως σταθερό)
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fx(x) = παράγουσα συνάρτηση κατανομής πιθανότητας ως προς το δηλωθέν 

εισόδημα.
Β = ο μέσος όρος χρημάτων που είναι διαθέσιμα για τους ελέγχους, ανά 

φορολογική δήλωση που εξετάζεται*.
Για να εξετάσουμε το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης, καθορίζουμε 

ένα πολλαπλασιαστή Lagrange λ για τον περιορισμό εξόδων. Η οικονομική σημασία 
του πολλαπλασιαστή λ είναι ότι μετράει την αναμενόμενη αλλαγή στα έσοδα από μια 

οριακή αύξηση στα χρήματα που διατίθενται για τους ελέγχους.
Ορίζω την συνάρτηση:

L = Γ (Ρ(χ) [t Ε (—) + θ [Ε(—) - x] + [1 - p(x)] tx} f„(x) dx - λ [c Γ ρ(χ) fx(x) dx - Β]
X X

με 0 < ρ(χ) £ 1

dL
οπού: ------- > 0, εφόσον ρ(χ) = 1

= 0, εφόσον 0 < ρ(χ) < 1

δρ(χ) 

dL
φ(χ)

dL
δρ(χ)

< 0, εφόσον ρ(χ) =0

και εφόσον επικεντρωθούμε στην ζώνη μεικτής στρατηγικής,

—= 0 o{t Ε(—) + θ [ Ε(—) — χ] — tx — Ac}fji(x) = 0 
σρ(χ) χ χ

ot Ε(—) + θ [Ε(—)-χ] -ίχ-λο= 0
X X

<=> t Ε( —) + θ Ε(—) - θχ - tx - λο = 0
X X

το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ορίζει εξαρχής ένα σταθερό ποσό χρημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν από τις φορολογικές αρχές. Αλλες παρόμοιες μελέτες δεν περιλαμβάνουν τέτοιου 
είδους περιορισμούς. Η υπόθεση αυτήν αν και προσθέτει κάποια πολυπλοκότητα στη ανάλυση μας, 

έχει ως αποτέλεσμα το μοντέλο μας να είναι πιο ρεαλιστικό και επιπλέον (όπως θα δούμε και 

παρακάτω) έχει σημαντική ποιοτική επίδραση στα τελικά μας αποτελέσματα.
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ο (θ + t) Ε(—) = θχ + tx + Ac
X

ο (θ + t) Ε(—) = (θ + t)x + Ac ο
X

Ε(“) = Χ+^Τ (14)’ χ θ + t

Η παραπάνω εξίσωση χαρακτηρίζει το θεωρητικό μοντέλο του παιγνίου της 

φορολογικής συμμόρφωσης και τροποποιημένη θα εμφανιστεί και στο μοντέλο όπου 
υπάρχουν και τίμιοι φορολογούμενοι. Οι φορολογικές αρχές θα είναι αδιάφοροι στο

y
να ελέγξουν μια φορολογική εφόσον ισχύει [Ε(—) - χ] (θ + t) = Ac. Δηλαδή, εφόσον ο

χ
επιπλέον φόρος που θα επιβληθεί επί του ποσού φοροδιαφυγής συν το χρηματικό 
πρόστιμο είναι ίσο με το κόστος του ελέγχου.

1. Μοντέλο όπου υπάρχουν μόνο φορολογούμενοι που φοροδιαφεύγουν και 
με τάση προς τα τυχερά παίγνια

Τα παραπάνω βασικό πλαίσιο λειτουργίας θα το εφαρμόσουμε πρώτα στην 
περίπτωση που όλοι οι φορολογούμενοι είναι πρόθυμοι να φοροδιαφύγουν και τους 
διακρίνει μια τάση προς τα τυχερά παίγνια.

Πρώτα, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για το μοντέλο μας υπάρχουν 

πολλά σημεία ισορροπίας. Αρχικά, θα επικεντρωθούμε στο διαχωριστικό σημείο 
ισορροπίας (fully separating equilibrium). Για να εντοπίσουμε το παραπάνω σημείο 
ισορροπίας χρησιμοποιούμε τη σχέση (14) ώστε να πάρουμε τη σχέση που συνδέει 
το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου με το δηλωθέν του εισόδημα.

Ac
y = χ +

θ + t
(15)

Όσον αφορά τη συνθήκη δεύτερης τάξης για τη μεγιστοποίηση των εσόδων των φορολογικών

dE
fy\

αρχών —< 0, βρέθηκε από την ανάλυση των Erard και Feinstein (1994) ότι ικανοποιείται
dp(x)

πάντα.
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Στη συνέχεια θα αντικαταστήσουμε αυτό που βρήκαμε στη συνθήκη πρώτης 
τάξης (9) του φορολογούμενου, και τελικά θα προκύψει μια γραμμική διαφορική 

εξίσωση πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές.
Θεωρώντας όπως και πριν ότι οι φορολογούμενοι είναι ουδέτεροι στο κίνδυνο, 

έχουμε:

Ρ’ (χ) [(χ - y) (θ + t) - bk] + ρ(χ) (θ + t) -1 = 0 (9) 
και αντικαθιστώντας μέσα στην (9) την (15) έχουμε:

ο ρ' (χ) [(χ-χ + ) (θ + t) - bk] + ρ(χ) (θ +1) -1 = 0
θ + t

ο ρ' (χ) (λ c - bk) + ρ(χ) (θ +1) -1 = 0

«· Ρ' (X) + j9 v] P(x) =
t

(16)
λο - bk λο - bk

Η παραπάνω γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης έχει αρχική

— - — λο — — λο
συνθήκη ρ(χ) = 0, όπου y = χ +------ ή χ = y -

θ + t

Η λύση της (16) είναι η εξής*:

θ + t

ρ(χ) =
t

θ + t
[1-e

θ+t

bk-λο (17)

όπου χ είναι η δήλωση εισοδήματος από φορολογούμενους με πραγματικό 

εισόδημα y.

Η παραπάνω συνάρτηση πιθανότητας ελέγχου δικαιολογεί τις προθέσεις των 
φορολογικών αρχών να ελέγχουν με υψηλή πιθανότητα κάθε δήλωση εισοδήματος

κάτω από χ και να μην ελέγχουν δηλώσεις εισοδήματος πάνω από χ. Η συνάρτηση 

πιθανότητας ελέγχου είναι μονότονη και παίρνει τιμή μηδέν για τιμές του χ κοντά στο 

χ.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσουμε τις συνέπειες που έχει για το 

μοντέλο μας η εισαγωγή ενός συγκεκριμένου ποσού που θα διατεθεί για τους

η γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης επιλύεται αναλυτικά στο παράρτημα
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ελέγχους. Αρχικά, παρατηρούμε ότι όσο το ποσό αυτό μειώνεται, το λ αυξάνει, η 
πιθανότητα ελέγχου για κάθε τιμή εισοδήματος μειώνεται και οι φορολογούμενοι 
αποκρύπτουν περισσότερο εισόδημα.

Ακόμη, εφόσον δεν υπάρχει το παραπάνω σταθερό ποσό, το οποίο περιορίζει 
τις φορολογικές αρχές, το διαχωριστικό σημείο ισορροπίας για το μοντέλο μας είναι 

ασταθές υπό την εξής έννοια: εάν το κόστος κάθε ελέγχου είναι δυνατόν να αλλάξει 
μετά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, τότε οι φορολογικές αρχές θα 
επιλέξουν να αποκλίνουν από την αρχική στρατηγική τους σε κάποια άλλη, ανάλογα 
με το αν το κόστος ελέγχου μειωθεί ή αυξηθεί. Δηλαδή, υπάρχει η πιθανότητα, σε μια 
ακραία κατάσταση, οι αρχές να ελέγξουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις ή καμία, 
ανάλογα με την τιμή του κόστους ελέγχου. Επομένως, μια ελάχιστη μεταβολή στο 
κόστος ελέγχου θα έχει σημαντική επίδραση στην συμπεριφορά του μοντέλου μας, 
πρόβλημα το οποίο δεν ανακύπτει με την εισαγωγή του περιοριστικού ποσού. Για 
παράδειγμα, εφόσον το κόστος ελέγχου είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά ένα μικρό 
ποσοστό μετά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, τότε οι φορολογικές 
αρχές θα επιλέξουν να μειώσουν την πιθανότητα ελέγχου κατά ένα μικρό ποσοστό, 
ώστε με αυτό τον τρόπο να εξισορροπήσουν το νέο επίπεδο κόστους ελέγχου με το 
συνολικό ποσό που τους διατίθεται.

Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέλου χωρίς περιοριστικό ποσό 
εξόδων για τους ελέγχους, είναι ότι οι αρχές στο σημείο ισορροπίας γνωρίζουν το 
πραγματικό εισόδημα κάθε φορολογούμενου (Reinganum & Wilde, 1986). Δηλαδή, 
επειδή η πραγματική τιμή του εισοδήματος "αποκαλύπτεται" στην ισορροπία, η 
μορφή - εξέλιξη της κατανομής του εισοδήματος δεν έχει επίδραση ούτε στην 

εξακρίβωση του σημείου ισορροπίας ούτε στην πολιτική που ακολουθείται ως προς 
τη δήλωση εισοδήματος.

Αντιθέτως, στο μοντέλο μας η μορφή της κατανομής του εισοδήματος 
αποκτάει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό συμβαίνει διότι το συνολικό κόστος των ελέγχων 
καθορίζεται από το λόγο των φορολογούμενων που δηλώνουν κάθε τιμή 
εισοδήματος, ο οποίος επηρεάζεται από τη μορφή της κατανομής του εισοδήματος. 

Για παράδειγμα, εφόσον η κατανομή του πραγματικού εισοδήματος μετακινηθεί προς 
τα δεξιά, αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός 

φορολογουμένων που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα στο σημείο ισορροπίας. 
Επομένως, αυτή η μετακίνηση της κατανομής του εισοδήματος σχετίζεται με 

αυξημένες πιθανότητες ελέγχου και συνεπώς, αύξηση του κόστους των ελέγχων. Για
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αυτό το λόγο, οι αρχές μειώνουν τη συνολική πιθανότητα ελέγχου, ώστε να 
ικανοποιείται ο περιορισμός εξόδων. Στο επόμενο μοντέλο μας, όπου θα υπάρχουν 
έμφυτα τίμιοι φορολογούμενοι και φορολογούμενοι φοροδιαφεύγουν, η μορφή της 
κατανομής του πραγματικού εισοδήματος έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι 
καθορίζει το σχετικό αριθμό των δύο "ειδών" φορολογουμένων που δηλώνουν το ίδιο 
εισόδημα χ.

Το παραπάνω διαχωριστικό σημείο ισορροπίας, το οποίο προέκυψε από την 

ανάλυσή μας, έχει αρκετά αδύνατα σημεία. Πρώτον, στην ισορροπία οι φορολογικές 
αρχές γνωρίζουν το πραγματικό εισόδημα κάθε φορολογούμενου πριν 
πραγματοποιήσουν τους ελέγχους. Αυτό βέβαια είναι μη - ρεαλιστικό και το επόμενο 
μοντέλο επιλύει αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, το σημείο ισορροπίας έχει την ιδιότητα 
ότι όταν οι φορολογούμενοι είναι ουδέτεροι στον κίνδυνο τότε όλοι φοροδιαφεύγουν

κατά το ίδιο ποσό
Xc

^θ+t.
. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο του εισοδήματος δε

σχετίζεται με το επίπεδο της φοροδιαφυγής, ένα συμπέρασμα που αντιτίθεται τόσο 
στη λογική, όσο και σε μελέτες (Feinstein, 1991).

Τέλος, ερευνώντας εναλλακτικά σημεία ισορροπίας του παραπάνω μοντέλου, 
βρέθηκε ότι υπάρχουν κάποια τα οποία αποδίδουν μεγαλύτερα αναμενόμενα έσοδα 
για τις φορολογικές αρχές από ότι το παραπάνω διαχωριστικό σημείο ισορροπίας 
(Erard & Feinstein, 1994). Για παράδειγμα, υπάρχει ένα συγκεντρωτικό σημείο 

ισορροπίας (fully pooling equilibrium) όπου όλοι οι φορολογούμενοι δηλώνουν το ίδιο 
εισόδημα χ και οι φορολογικές αρχές ελέγχουν αυτές τις δηλώσεις εισοδήματος με 
μια συγκεκριμένη πιθανότητα ρ. Αυτά τα σημεία ισορροπίας θεωρούνται ότι 
προκύπτουν από εικασίες εκτός κατάστασης ισορροπίας (off equilibrium path) και 
δικαιολογούν την πρόθεση των φορολογικών αρχών να ελέγχουν με υψηλή 
πιθανότητα κάθε "περίεργη" δήλωση εισοδήματος. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο 
γενικά αποδεκτό κριτήριο για να καθορίζει αν θα “παιχτεί” το διαχωριστικό σημείο 
ισορροπίας ή κάποιο από τα πιθανά συγκεντρωτικά σημεία ισορροπίας.
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2. Μοντέλο όπου υπάρχουν δυο ειδών φορολογούμενοι, αυτοί που είναι τίμιοι 
και αυτοί που φοροδιαφεύγουν με τάση προς τα τυχερά παίγνια.

Η ύπαρξη τιμών ανθρώπων δε βασίζεται μόνο στη λογική και στη διαίσθησή 
μας, αλλά και στην αίσθηση καθήκοντος κάθε πολίτη στο να πληρώνει στο κράτος 

τους φόρους που του αναλογούν. Επιπλέον, υπάρχουν και σημαντικές εμπειρικές 
αποδείξεις της ύπαρξης αυτών των φορολογουμένων, που επιθυμούν να είναι τίμιοι 

στις συνδιαλλαγές τους με το κράτος. Οι Alexander & Feinstein (1987), σε μελέτη 
τους αναφέρουν ότι το ένα τέταρτο των φορολογουμένων δηλώνουν το πραγματικό 

τους εισόδημα. Επίσης, μελέτες των Sheffrin & Triest (1998), και των Poth, Scholz & 
Witte (1989), κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα.

Για να εισάγουμε την έννοια των τίμιων φορολογουμένων στην ανάλυσή μας, 
υποθέτουμε ότι για κάθε επίπεδο εισοδήματος y, ένα μέρος Q από τους 
φορολογουμένους είναι τίμιοι (δηλαδή, δηλώνουν πάντα το πραγματικό τους 
εισόδημα), ενώ οι υπόλοιποι 1 - Q φορολογούμενοι, έχουν την τάση να 
αποκρύπτουν ένα μέρος του πραγματικού τους εισοδήματος (το οποίο θα ξοδευτεί 
σε τυχερά παίγνια). Το ποσό που επιλέγουν να δηλώσουν οι 1 - Q φορολογούμενοι 
(χ < y), προκύπτει μετά την επίλυση του προβλήματος μεγιστοποίησης, που 
παρουσιάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Η ανάλυσή μας έχει τους παρακάτω δύο περιορισμούς. Πρώτον, το Q δε 
μεταβάλλεται σε σχέση με το εισόδημα. To Q λαμβάνεται ως μια εξωγενής 
παράμετρος που η τιμή του δεν καθορίζεται ως ενδογενής μεταβλητή του μοντέλου 
μας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ιστορικοί, κοινωνιολογικοί και ψυχολογικοί λόγοι που 

μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το Q θα μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή, από 
πολιτισμό σε πολιτισμό και από κοινότητα σε κοινότητα, ανάλογα με τις διακυμάνσεις 
στην κοινωνική συνοχή και στη συμπεριφορά απέναντι στην κάθε κυβέρνηση. Εκείνο 
που είναι το πιο σημαντικό για το μοντέλο μας είναι η σχετική συχνότητα των δύο 
αυτών ειδών φορολογουμένων κατά μήκος της καμπύλης κατανομής του 
πραγματικού εισοδήματος. Συγκεκριμένα, επειδή τα δύο είδη φορολογουμένων 

"έρχονται" από διαφορετικά σημεία της καμπύλης κατανομής, η σχετικής τους 
συχνότητα μπορεί να καθοριστεί μέσω της επιλογής της καμπύλης κατανομής του 

πραγματικού εισοδήματος.

Δεύτερον, η ενσωμάτωση των τίμιων φορολογουμένων στην ανάλυσή μας 
έχει ένα άμεσο συμπέρασμα. Όλα τα εναλλακτικά σημεία ισορροπίας που
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προέκυψαν στην προηγούμενη παράγραφο εξαφανίζονται. Οι Erard & Feinstein 
(1994), απέδειξαν, με εις άτοπον επαγωγή, και εφόσον το δηλωθέν εισόδημα είναι 
μια μη-αύξουσα συνάρτηση, καθώς το πραγματικό εισόδημα μειώνεται και οι 

φορολογούμενοι ακολουθούν απλή-γνήσια στρατηγική (pure strategy), ότι τα 
συγκεντρωτικά σημεία ισορροπίας του προηγούμενου μοντέλου αποκλείονται από 

λύσεις του νέου μας μοντέλου.
Για να καθορίσουμε την ισορροπία στο νέο μας μοντέλο είναι απαραίτητο, 

όπως κάναμε και στο προηγούμενο μοντέλο μας, να βρούμε τη σχέση που υπάρχει 
μεταξύ του εισοδήματος που δηλώνει ο κάθε φορολογούμενος και της πολιτικής που 
ακολουθούν ως προς τους λογιστικούς ελέγχους οι φορολογικές αρχές. Εφόσον οι 
αρχές επιλέγουν να ακολουθήσουν μια μεικτή στρατηγική, τότε ισχύει η παρακάτω 
εξίσωση:

Για το προηγούμενο μοντέλο μας, το διαχωριστικό σημείο ισορροπίας 
εμπεριείχε ένα μόνο τύπο φορολογουμένου για κάθε δήλωση εισοδήματος χ και

μας, είναι πιο περίπλοκος. Αυτό συμβαίνει διότι τώρα υπάρχουν δύο τύποι 
φορολογουμένων που δηλώνουν εισόδημα χ, σε μια ευρύτερη περιοχή τιμών 

δηλωθέντων εισοδημάτων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τίμιοι φορολογούμενοι που το 
πραγματικό τους εισόδημα είναι ίσο με το δηλωθέν τους εισόδημα (y = χ) και 
φορολογούμενοι που αποκρύπτουν ένα μέρος από το πραγματικό τους εισόδημα

των δυο τύπων φορολογουμένων που δηλώνουν κάποια τιμή εισοδήματος σε μια 
περιοχή του χ.

Για τους φορολογούμενους που φοροδιαφεύγουν και είναι ουδέτεροι στον 
κίνδυνο ισχύει η σχέση :

επομένως, ο καθορισμός τετριμμένος. Στο νέο μας μοντέλο ο

(χ < y).
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p(x)
y = χ + θ + t

P'(x)

bK 
θ + t

(12)

Ενώ οι τίμιοι φορολογούμενοι δηλώνουν y = χ.
Στην περιοχή [χ, χ + dx] δηλώνουν το πραγματικό τους εισόδημα συνολικά 

Qf(x)dx τίμιοι φορολογούμενοι, ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχουν φορολογούμενοι 
που φοροδιαφεύγουν και δηλώνουν χ εισόδημα (ενώ το πραγματικό τους εισόδημα 
κυμαίνεται στην περιοχή [y(x), y(x + dx)]), που ο αριθμός τους ανέρχεται συνολικά :

(1 - Q) f[ y(x) ]
dy
dx

φοροφυγάδες.

Επιπλέον για την περίπτωση που οι φοροφυγάδες είναι ουδέτεροι στον 
κίνδυνο ισχύει η σχέση (13):

p"(x)bk

>0
, ρ"(χ)(χ - y) -
dy _ 2 , θ + t
dx ρ'(χ)

Τελικά προκύπτει ότι:

(y)
Qxf (χ) + (1 - Q)y(x)f[y(x)] dy(x)

dx

Qf(x) + (1-Q)f[y(x)] dy(x)
dx

Οπότε από την σχέση (14) έχουμε :

dy(x)Qxf(x) + (1-Q)y(x)f[y(x)]-

Qf(x) + (1-Q)f[y(x)] dy(x)
dx

dx λο= x +-----
θ + t

και μετά από πράξεις και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (12) και (13) προκύπτει*

‘ η εττίλυση βρίσκεται αναλυτικά στο παράρτημα



36

ί

ρ"(χ)
Ρ(χ)

Ρ’(χ)
θ + t bk 

θ + t

(1 - Q)f[y(x)] [2 +
Ρ'(χ)

p"(x)bk 
(0 + t)p'(x)

ρ(χ) θ + t
ρ'(χ)

bk + λο „ . λο 
) - Q f(x)

θ + t θ + t
= 0

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί μια μη - γραμμική δεύτερης τάξης διαφορική 
εξίσωση ως προς ρ και είναι διαφορετική από αυτήν που προκύπτει στην ανάλυση 
των Erard & Feinstein (ως προς τις σταθερές μεταβλητές των ρ” (χ) και ρ’ (χ)).

Για να υπάρξει πλήρης λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης, απαιτείται 
ο καθορισμός της κατάλληλης οριακής συνθήκης και η κατάλληλη επιλογή του λ, 
ώστε να ικανοποιείται ο περιορισμός των εξόδων των φορολογικών αρχών. Γενικά 
πάντως, η παραπάνω εξίσωση με την οριακή συνθήκη της δε μπορεί να λυθεί 
αναλυτικά.

Το μοντέλο μας των τίμιων και μη-τίμιων φορολογούμένων έχει μερικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, που βελτιώνουν το μοντέλο που παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. Πρώτον, οι φορολογικές αρχές τώρα αντιμετωπίζουν ένα 
πραγματικό πρόβλημα για το αν θα πρέπει να ελέγξουν ή όχι μία φορολογική 
δήλωση μια και αυτή μπορεί να είχε γίνει από έναν τίμιο ή έναν μη-τίμιο 
φορολογούμενο. Δεύτερον, το σχήμα της κατανομής του πραγματικού εισοδήματος 
f(y) τώρα έχει μία σημαντική επίδραση στη λύση ισορροπίας του μοντέλου. Ο λόγος 
είναι ότι ο σχετικός αριθμός τίμιων και μη-τίμιων φορολογούμενων που δηλώνουν 
εισόδημα χ εξαρτάται άμεσα από την f(y). Αυτό συμβαίνει επειδή αυτών των δύο 
ειδών φορολογούμενοι προέρχονται από διαφορετικά σημεία της καμπύλης του 
πραγματικού εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, η συμπεριφορά του dy / dx και η επιλογή 
των πιθανοτήτων ελέγχου από τις φορολογικές αρχές είναι ευαίσθητα στο σχήμα της 
κατανομής του πραγματικού εισοδήματος. Τρίτον, τα αποτελέσματα στο επίπεδο 
ισορροπίας είναι ευαίσθητα στο επίπεδο του Q, στο κλάσμα των τίμιων 

φορολογούμενων. Για ένα δεδομένο προϋπολογισμό εξόδων από τις φορολογικές 

αρχές, όταν το Q είναι χαμηλό, οι μη-τίμιοι φορολογούμενοι φοροδιαφεύγουν με 

σχετικά μεγάλα ποσά, και αντιμετωπίζουν σχετικά χαμηλές πιθανότητες ελέγχου. 
Αντιθέτως, όταν το Q είναι υψηλό, οι μη-τίμιοι φορολογούμενοι φοροδιαφεύγουν με



37

σχετικά μικρά ποσά και αντιμετωπίζουν σχετικά υψηλές πιθανότητες ελέγχου. 
Επιπλέον, η κατανομή της φοροδιαφυγής μέσω του επιπέδου του πραγματικού 
εισοδήματος είναι επίσης ευαίσθητη στο επίπεδο του Q.

Ο σκοπός του τελευταίου μοντέλου ήταν να δείξει πως ενσωματώνοντας 
τίμιους φορολογούμενους στο παιχνίδι της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλάζει 
σημαντικά η λύση ισορροπίας του παιγνίου και βελτιώνει τη προσαρμογή της στα 
εμπειρικά δεδομένα. Με το μοντέλο των τίμιων και μη τίμιων φορολογούμενων 

γίνεται μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην οικονομική 
βιβλιογραφία σχετικά με τη φορολογική συμμόρφωση και τις κοινωνιολογικές και 
ψυχολογικές βιβλιογραφίες πάνω σ’ αυτό το θέμα. Για αυτόν το σκοπό, θα 
αναφερθούμε σε κάποιες από τις ψυχολογικούς και ηθικούς παράγοντες που ωθούν 
τα άτομα να πληρώσουν εξολοκλήρου τους φόρους που τους αναλογούν.

Ένας παράγοντας είναι οι αντιλήψεις του φορολογούμενου για το δίκαιο 
χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Είναι χρήσιμο να γίνει ένας διαχωρισμός 
ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη αντιλήψεων. Πρώτον, υπάρχουν αντιλήψεις 

σχετικά με το αν το φορολογικό σύστημα μοιράζει τα φορολογικά βάρη ίσα ανάμεσα 
σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως πλούσιοι και φτωχοί ή ηλικιωμένοι και 
νέοι. Δεύτερον, υπάρχουν αντιλήψεις για το αν άλλοι μπορούν να “λειτουργήσουν" 
μέσα το σύστημα καλύτερα από τους ίδιους, είτε μέσω παράνομης φοροδιαφυγής ή 
νομικής αποφυγής, κι έτσι να μειώσουν τα φορολογικά τους βάρη. Ένα τελευταίο 
ζήτημα είναι το πως οι φορολογούμενοι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τη 
συμπεριφορά των υπόλοιπων φορολογουμένων. Υποψιαζόμαστε ότι βασίζονται σε 
μια ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένου αθροιστικές στατιστικές και κυρίως τα 

Μ. Μ. Ε.
Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την κατάθεση τίμιων δηλώσεων, είναι 

οι αντιδράσεις του φορολογούμενου σε ενέργειες της κυβέρνησης, είτε πολιτικές είτε 
σε επίπεδο προσώπων. Ένα διάσημο παράδειγμα του πως η απόρριψη μιας 
κυβερνητικής πολιτικής μπορεί να προκαλέσει μη συμμόρφωση, βρίσκεται στην 
ιστορία του Henry David Thoreau, ο οποίος το 1873 αρνήθηκε να πληρώσει τους 
φόρους που του αναλογούσαν ως διαμαρτυρία για το ότι η κυβέρνηση δεν έδειξε 

προθυμία να καταπολεμήσει την δουλεία. Για την πράξη του φυλακίστηκε για ένα 

βράδυ. Πρόσφατη πειραματική δουλειά των Aim, Jackson & McKee (1990) μας 

παρέχει αποδείξεις ότι η φορολογική μη συμμόρφωση τείνει να είναι υψηλότερη όταν 

οι φορολογούμενοι είναι ενήμεροι της άμεσης σχέσης μεταξύ των πληρωμών φόρων
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τους και της παροχής ενός επιθυμητού δημόσιου αγαθού. Το άλλο επίπεδο της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογούμενων και κυβέρνησης, έγκειται στην κυριαρχία 
της προσωπικής αλληλεπίδρασης με τους υπαλλήλους της φορολογικής υπηρεσίας. 

Σημαντικά κοινωνιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι είναι πιο 
πιθανό να κάνουν τίμια δήλωση, εάν αισθάνονται ότι τους φέρονται ευγενικά και με 
σεβασμό από τη φορολογική υπηρεσία. Συνεπής με αυτή την προοπτική, ο Frey 
(1992) υποστηρίζει ότι ο στενός έλεγχος και οι βαριές τιμωρίες των πολιτών που δε 
συμμορφώνονται μπορεί τελικά να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη μη 
συμμόρφωση.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓ ΟΣ

Η προσέγγιση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω του θεωρητικού 
πλαισίου ενός μοντέλου παιγνίου αποτελεί μια σημαντική πρόοδο, όσο αφορά τις 
εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω μοντέλα αποτελούν 
καλές αλλά ανεπαρκής περιγραφές των πραγματικών φορολογικών συστημάτων. Σε 
αυτό το τμήμα της μελέτης θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κριτικά τις βασικές 
υποθέσεις και τα εμπειρικά συμπεράσματα των παραπάνω μοντέλων των Erard και 
Fenstein. Επίσης θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιους τρόπους 
προσέγγισης του ζητήματος της φορολογικής συμμόρφωσης ώστε στο μέλλον να 
προκύψουν μοντέλα πιο ρεαλιστικά και όσο γίνεται πιο κοντά στα πραγματικά 

φορολογικά συστήματα.
Όσον αφορά στη συμπεριφορά των φορολογουμένων ως προς τη δήλωση 

του εισοδήματος τους, η προσέγγιση του προβλήματος στο δεύτερο μοντέλο μέσω 
του θεωρητικού πλαισίου ενός παιγνίου είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό 
συμβαίνει, διότι υπάρχουν δύο ειδών φορολογούμενοι, αυτοί που φοροδιαφεύγουν 
και αυτοί που είναι τίμιοι. Επιπλέον, στο δεύτερο μοντέλο μας η φοροδιαφυγή 
αυξάνει όσο αυξάνει το εισόδημα, κάτι για το οποίο υπάρχουν εμπειρικές αποδείξεις 
ότι ισχύει. Τέλος, το μέγεθος της φοροδιαφυγής εξαρτάται από το σχήμα της 
κατανομής του εισοδήματος, κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις, 
αλλά με βάση την κοινή λογική είναι κάτι το αληθοφανές.

Ένα σημαντικό σημείο όπου το μοντέλο μας εμφανίζεται μη ρεαλιστικό είναι 
ότι στο σημείο ισορροπίας, οι φορολογικές αρχές είναι αδιάφορες στο να ελέγχουν ή 

όχι κάποιες φορολογικές δηλώσεις για ένα μεγάλο αριθμό δηλώσεων εισοδήματος. 
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να εξαλειφθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία ελέγχων (Reinganum και Wilde 1986α).

Τέλος, οι φορολογικές αρχές δεν γνωρίζουν το πραγματικό εισόδημα κάθε 
φορολογούμενου πριν ασκήσουν τους ελέγχους, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην 

πραγματικότητα.
Επίσης, εκείνο που πρέπει να μελετηθεί είναι το κατά πόσο είναι ρεαλιστικές 

οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου μας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση είναι ότι οι 

φορολογούμενοι προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την αναμενόμενη χρησιμότητα 

τους, γνωρίζοντας τους όρους του παιγνίου. Δηλαδή, είναι ικανοί να συμπεραίνουν 

ορθολογικά τη στρατηγική των ελέγχων που θα ακολουθήσουν οι φορολογικές αρχές



40

στο σημείο ισορροπίας. Βέβαια, στην πραγματικότητα οι φορολογούμενοι δεν 
μπορούν να γνωρίζουν τη συνάρτηση που καθορίζει τους ελέγχους. Επιπλέον, η 
υπόθεση αυτή έρχεται σε σύγκρουση με την ύπαρξη των τιμίων φορολογούμενων 
στο μοντέλο μας, μια και αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την στρατηγική ελέγχου που θα 
ακολουθήσουν οι αρχές. Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα, δεν είναι μόνο οι τίμιοι 
φορολογούμενοι που αγνοούν ή αδιαφορούν για τον κίνδυνο ενός ελέγχου. 
Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ασυμμετρία ως προς την 
πληροφόρηση για την πολιτική των φορολογικών ελέγχων. Αυτό το ζήτημα χρήζει 
μελλοντικής μελέτης, μια και τα υπάρχοντα μοντέλα αδυνατούν να το προσεγγίσουν.

Μια άλλη υπόθεση του μοντέλου μας είναι ότι δεν υπάρχει επιπλέον κόστος 
για τον φορολογούμενο εφόσον του ασκηθεί έλεγχος και βρεθεί ότι δεν 
φοροδιαφεύγει. Στην πραγματικότητα, οι φορολογικοί έλεγχοι μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα επιπλέον κόστος ακόμα και για έναν τίμιο φορολογούμενο. Αυτό το 
κόστος μπορεί να περιλαμβάνει την χρονική επιβάρυνση της συνάντησης με τις 
φορολογικές αρχές για την τεκμηρίωση της δήλωσης του, καθώς και το χρηματικό 

κόστος από την πρόσληψη λογιστών. Επιπλέον, πολλοί φορολογούμενοι 
υποφέρουν από το άγχος για το αν θα τους ασκηθεί έλεγχος. Τα παραπάνω είδη 
επιπλέον κόστους για τους φορολογούμενους μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά 
σημεία ισορροπίας από αυτά που παρατηρήσαμε στα υπάρχοντα μοντέλα.

Επίσης, μια άλλη υπόθεση του μοντέλου μας είναι ότι οι φορολογούμενοι 
δηλώνουν στην εφορία μόνο μία πληροφορία, το εισόδημα τους. Στην πράξη, οι 
φορολογούμενοι συμπληρώνουν στη φορολογική τους δήλωση αναλυτικά όλες τις 
πηγές των εισοδημάτων τους, τις κρατήσεις που τους γίνονται και άλλου είδους 
πληροφορίες, παρέχοντας στις φορολογικές αρχές πολλαπλά μηνύματα για την 
πραγματική φορολογική τους υποχρέωση.

Τέλος, υποθέτουμε ότι οι φορολογούμενοι είναι σίγουροι για τις πραγματικές 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αυτό όμως δεν ισχύει μια και στην πραγματικότητα 
πολλοί φορολογούμενοι κάνουν λάθος στη συμπλήρωση των φορολογικών τους 
δηλώσεων.

Η οικονομική βιβλιογραφία πάνω στη φορολογική συμμόρφωση έχει 
μεγαλώσει πολύ κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών. Σημαντικές πρόοδοι έχουν γίνει 

στην θεωρητική κατασκευή μοντέλων σχετικά με τις αποφάσεις συμμόρφωσης και, 

πιο πρόσφατα, σχετικά με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φορολογούμενους και 
στις φορολογικές υπηρεσίες.
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Παίρνοντας υπόψη τι έχει γίνει και ποια θέματα θα μπορούσαν να 
εξερευνηθούν αποτελεσματικά στα ερχόμενα χρόνια, έχουμε δύο παρατηρήσεις.

Πρώτον, μία μεγαλύτερη σύνθεση της θεωρίας με την εμπειρική έρευνα, θα 

μπορούσε να παράγει σημαντικές γνώσεις. Γενικώς, τα θεωρητικά μοντέλα 
εξυπηρέτησαν μόνο ως γενικοί οδηγοί για εμπειρική έρευνα. Στο παρελθόν, 
θεωρητικά μοντέλα όπως το μοντέλο των Alligham & Sanc^o, και οι πολλές του 
βελτιώσεις, βοήθησαν ώστε να παραχθούν λογικές προβλέψεις για τη φοροδιαφυγή, 

και να εξηγηθεί η απόφαση της συμμόρφωσης. Πιο πρόσφατα, τα μοντέλα 
στηριζόμενα στη θεωρία παιγνίων επηρέασαν στο να ενθαρρύνουν τους εμπειρικούς 
ερευνητές να εκτιμήσουν συστήματα συμμόρφωσης και επιβολής. Τα μοντέλα αυτά 
απέρριψαν μερικές από τις υποθέσεις των θεωρητικών μοντέλων, αλλά πιστεύουμε 

ότι θα ήταν πιο χρήσιμα στο να δείξουν την έκταση και τους συγκεκριμένους 
τρόπους με τους οποίους τα θεωρητικά μοντέλα είναι λάθος.

Δεύτερον, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει στην εξερεύνηση των 
διάφορων ψυχολογικών, ηθικών και κοινωνικών επιρροών στη συμπεριφορά 
συμμόρφωσης, και στην ενσωμάτωση αυτών των παραγόντων στα οικονομικά 
μοντέλα συμμόρφωσης. Η πιο σημαντική ασυμφωνία που έχει καταγραφεί ανάμεσα 
στα συνηθισμένα οικονομικά μοντέλα συμμόρφωσης και στην αληθινή συμπεριφορά 
συμμόρφωσης είναι ότι τα θεωρητικά μοντέλα προβλέπουν περισσότερη μη 
συμμόρφωση. Περιγράψαμε επίσης έναν αριθμό προσπαθειών που έγιναν ώστε να 
ενσωματωθούν μη οικονομικοί παράγοντες στο μοντέλο. Γενικώς, ενσωματώνοντας 
μη οικονομικά κίνητρα, όπως η ηθική προτίμηση για τίμια δήλωση εισοδήματος, 
μειώνει την προβλεπόμενη μη συμμόρφωση. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι παράγοντες 

που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο βασικό μοντέλο: για παράδειγμα 
υπάρχουν πολλοί πιθανοί ψυχολογικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
αισθημάτων ενοχής, ντροπής, μετάνοιας, ζήλιας, θυμού και αίσθησης καθήκοντος. 
Επιπροσθέτως, ειδικά σχετικά με τις ηθικές και κοινωνικές επιδράσεις, υπάρχει μια 
ποικιλία τρόπων τυποποίησης αυτών των εννοιών: για παράδειγμα, η ηθικότητα 
μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μία προτίμηση για τιμιότητα. Περισσότερη δουλειά 

χρειάζεται να γίνει στην ταξινόμηση αυτών των ποικίλων παραγόντων έτσι ώστε να 
προσδιοριστεί ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί και πως θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν με τον καλύτερο τρόπο μέσα στο συνηθισμένο πλαίσιο κατασκευής 
μοντέλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1° ΜΕΡΟΣ

1. Μοντέλο που η πιθανότητα ελέγχου είναι ανεξάρτητη από 
το δηλωθέν εισόδημα.

1.1 Σχέση μεταξύ του πραγματικού και του δηλωθέντος εισοδήματος.

Παραγωγίζουμε την (1) ως προς w.

— [-Θ Ο -b) (1 -ρ) IT (Υ) -θ (1 -ρ) b U1 (V) + (π-θ) ρ IT (Ζ)] = 0 
dw

<=> - θ (1- ρ) (1 - b) ΙΓ (Υ) (1 - θ ) - θ (1 - ρ) b U" (V) (1 -θ—-) +
dw dw

dx dx
(π-θ) ρ U" (Ζ) [1 - θ —-----π (1 - —)] = 0

dw dw

ο - θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) + θ2 (1 - ρ) (1 - ρ) U" (Υ) — - θ (1 - ρ) b U" (V)
dw

dx dx
+ θζ (1 - p) b — ΙΓ (V) + (π - θ) ρ U" (Ζ) - θ (π - θ) ρ U" (Ζ)--------

dw dw

dx
π (π - θ) ρ U" (Ζ) (1 - ——) = 0

dw

dx
ο - θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) + (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ)-------θ (1 - ρ) b U" (V)

dw

dx dx
+ θ' (1 - p) b U" (V)---- + (π - θ) p U" (Ζ) - θ (π - θ) ρ UH (Ζ)--------

dw dw

dx
π (π - θ) ρ U" (Ζ) + π (π - θ) ρ U" (Ζ) — =0

dw

ο — [θ2 (1 - ρ) (1 -b) U" (Υ) + θ2(1 - π) b U" (ν) + (π-θ)ρϋ" (Ζ) 
dw

( - θ + π)] = θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) + θ(1 - ρ) b U" (V) - (π - θ) ρ IT (Ζ) + 
π (π - θ) ρ U" (Ζ)
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ο — [θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) + θ2 (1 - ρ) b U" (V) + (π - θ)2 ρ U" (Ζ)] = 
dw

θ (1 - ρ) (1 - b) ϋ" (Υ) + θ (1 - ρ) b U" (V) + (π - θ ) ρ U" (Ζ) (π - 1)

ο — Ε" (U) = θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) + θ (1 - ρ) b U" (V) + 
dw

(π - θ ) (π -1) ρ U" (Ζ) (3)

0 8*. 1 [e(l-p)(l-b)U’(Y)U"(Y) +
aw Ε"(υ) υ’(γ)

Θ(1 - ρ)(1 - b)U’ (V)U'1 (V) | (π - θΧπ - l)pU' (Z)U11 (Ζ) 
U'(V) U'(Z)

dx _ 1
aw~ E"(u)

[θ (1 - Ρ) (1 - b) U' (Y)
U"(Y)
UXY)

+ θ (1 - p) b U' (V)
U"(V)
U(V)

+ (π - θ) p IT (Z)
(π-1)υΜ(Ζ)

U'(Z)

Και αντικαθιστώντας από την σχέση (1) έχουμε:

ο f5-» {- θ (1 - ρ) (1 - b) υ· (Υ) Ra (Υ) - θ (1 - ρ) b U' (V) R* (V) -
dw Ε (U)

[θ (1 -ρ) (1 -b) U1 (Υ) + θ (1 -ρ) b U' (V)] (π- 1) Ra (Ζ)}

° ΥΤΤ7ΓΛ [-θ (1 - ρ) (1 -b) U' (Υ) RA(Y)-0 (1 -ρ) b U' (V) Ra (V)- 
dw Ε (U)

θ (1 - ρ) (1 - b) U· (Υ) (π -1) Ra (Ζ) - θ (1 - ρ) b U' (V) (π - 1) RA (Ζ)]

° Τ^= ΐ7[777ϊ <θ ί1 - Ρ) f1 - b>υ' 00 I- 00 - <π- D ra (ζ)1 +OW Ε (U)

θ (1 -ρ) b υ· (V) [- Ra (V) - (π- 1) RA (Ζ)]}

» ~= —Ιγλ <θ C - ρ) C - b> υ· (Υ) [Ra (Ζ) (1 - Π) - Ra (Υ)] η· aw Ε (U)

θ (1 - ρ) b U' (V) [Ra (Ζ) (1 - π) - R* (V)]} (4) ο-^>0
dw

Ενώ για το πως μεταβάλλεται ο λόγος του δηλωθέντος προς το 

πραγματικό εισόδημα, καθώς το πραγματικό εισόδημα μεταβάλλεται έχουμε:
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dx " ^ dw
d(x/w) _ d^W~Xaw, 

dw w2

d(x/w) 1 dx
o —-------- = —- [—w-x]

dw w dw

Και αντικαθιστώντας από την (3) έχουμε:

Ο = _L{ — * (0(1-p)(1-b) U" (Υ) + θ (1 -ρ) b U" (V) +
dw w Ε (Uj

(π-θ) (π - 1) ρ IT (ζ)] w-x}

δ(χ/\ν) 1 1
dw w2 E”(U)

{θ (1 - ρ) (1 -b) U" (Υ) w + θ (1 - ρ) b

U" (V) W + (π - θ) (π - 1) ρ U" (ζ) w- Ε” (U) χ}
Και αντικαθιστώντας από την (2) έχουμε:

~-(*/W)= , * ΤΓ> {6(1-Ρ) (1 - b) U" (Υ) w + θ (1 - ρ) b U" (V) w +
ow w Ε (U)

(π-θ) (π-1) p U" (Ζ) w-[02(1 - ρ) (1 -b)U"(Y) +θ2(1 - ρ) b U" (V) + 
(π - θ)2 ρ U" (Ζ)] χ}

ο | [6(1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) w + Β (1 - ρ) b U" (V) w +
3w w Ε (U)

(π-θ) (π-1) ρ U" (Ζ) w-θ2 (1 -ρ) (1 -b) U" (V) χ - θ2 (1 -p)bU"(V)x- 
(π - θ)2 ρ U" (Ζ) χ] 1

1 [9(1-ρ) (1 -b) U"(Y)w-02(1-p)(1-b)
dw w E (U)

U" (Υ) χ + θ (1 - p) b U" (V) W- θ2 (1 - ρ) b U" (V) χ + (π - θ) (π - 1) ρ U" (Ζ) 
w - (π - θ)2 ρ U" (Ζ) χ]

5(x/w) 1
~ = 2τ?„/ττλ {θ (1 -ρ) (1 -b) U" (Υ) (w-θχ) + θ (1 -ρ) b

dw w Ε (U)

U" (V) (w- θ χ) + (π - θ) p U" (Ζ) [(π - 1) w- (π - θ) χ]}

d(x/w) _ 1
dw w2E"(U)

[θ (1 -ρ) (1 -b) U" (Υ) Υ + θ (1 - ρ) b U" (V)Y +

(π - θ) ρ U" (Ζ) (- Ζ)]
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Ο ‘[θ (1 - ρ) (1 - b) U” (Υ) Υ - (ττ - θ) ρ U" (Ζ) Ζ +
aw w Ε (U)

θ (1 - ρ) b U" (V) (Υ + G - G)]
Και επειδή V = Υ + G έχουμε:

« = * ΤΤΝ [θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) Υ - (π - θ) ρ U" (Ζ) Ζ +
aw w Ε (U)

θ (1 — ρ) b U" (V) V — θ (1 — ρ) b U" (V) G]

a(x/w) ι υΜ(Υ)Υ
° = ' ΐτ,Η/τη I® ί1 -Ρ) ί1 -b) U' (γ) (π - θ) Ρaw w Ε (U) U(Y)

U"(Z)Z U"(V)V
υ' (Ζ) J1 + θ (1 — ρ) b U' (V) - θ (1 - ρ) b U" (V) G]

<=>

υ\Ζ) 

a(x/w) _ ι

U'(V)

[- θ (1 - ρ) (1 - b) U- (Y) Rr (Υ) + (π - θ) ρ
aw w2E"(U)

υ· (Ζ) Rr (Ζ)-θ (1 -ρ) b υ· (V) Rr (V) - θ (1 - ρ) b U" (V) G]
Και από την (1) προκύπτει:

a(x/w) ι
«» = --; — - [- 9 ο - Ρ) (1 - b)υ' (γ) rr (V) - Θ (1 - ρ) baw w Ε (U)

U' (V) Rr (V) + θ (1 - ρ) (1 - b) U' (Y) Rr (Ζ) + θ (1 - p) b U' (V) Rr (Z) - 
θ (1 - p) b U" (V) G] 

a(x/w) 1
«■ ^ = —-— - i1 - P) 0 - b) U' (Y) [rR (Z) - rR (Y)]+aw w E (U)

θ (1 - p) b U" (V) [Rr (Z) - Rr (V)] - θ (1 - p) b U" (V) G}

a(x / w) ι
= 2ptt/Tn {θ (1 - ρ) (1 - b) u1 (Y) [Rr (Z) - Rr (Y)] + aw w E' (U)

θ (1 - p) b U* (V) [Rr (Z) - Rr (V)] - θ (1 - p) b IT (V) G}
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1.2 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του φόρου που 
επιβάλλεται σε αυτό.

Παραγωγίζω την (1) ως ττρος θ:

a
— [_θ (1 -ρ) (1 -b) U' (Y)-0(1-p)bU· (V) + (ττ - θ) ρ LT (Ζ)] = 0 
Οχ)

ο - (1 - ρ) (1 -b) υ· (Υ) - θ (1 - ρ) (1 — b) U" (Υ) (— χ - θ — ) -

(1 - ρ) b IT (V) - θ (1 - ρ) b U” (V) (- χ - θ ™ ) - ρ U’ (Ζ) + (π - θ) ρ U" (Ζ)
σθ

, dx dx
(- χ + π------θ — ) = 0

0Θ 0Θ
ο - (1 - Ρ) (1 - b) IT (Υ) + θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) χ + θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ)

~ - (1 - ΡΪ b U' (V) + θ (1 - ρ) b U" (V) χ + θ2 (1 - ρ) b U" (V) ^· - 
ου σθ

ρ υ· (Ζ) - (π - θ) ρ U" (Ζ) χ + (π - θ)2 ρ U" (Ζ) — = 0
ου

Qx
ο — [θ2 (1 - ρ) (1 - b) UM (Υ) + θ2 (1 - ρ) b UM (V) + (π - θ)2 ρ ΙΓ(Ζ)] =

0Θ
(1 - ρ) (1 - b) ϋ' (Υ) + (1 - ρ) b U' (V) + ρ IT (Ζ) - θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) χ - 
θ (1 - ρ) b IT (V) χ + (π - θ) ρ IT (Ζ) χ

ο — ΕΜ (U) = (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) + (1 - ρ) b U' (V) + ρ U' (Ζ) +

χ [- θ (1 - ρ) (1 - b) U· (Υ)
υΜ(Υ)
υ'(Υ)

- θ (1 - ρ) b υ· (V)
UM(V) 
U’(V) +

(π-θ)ρυ’ (Ζ)- UM(Z)
U’(Z)

ο — Ε- (U) = (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) + (1 - ρ) b U' (V) + ρ U' (Ζ) +
ΟΌ

χ [θ (1 - ρ) (1 - b) U' (Υ) RA (Υ) + θ (1 - ρ) b υ· (V) RA (V) - 
(π- θ) ρ U'(Z) Ra(Z)]

Αντικαθιστώντας από την (1) έχουμε:
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βχ
ο — Ε" (U) = (1 - ρ) (1 - b) U' (Υ) + (1 - ρ) b U* (V) + ρ U' (Ζ) + 

δθ

X [θ (1 -Ρ) (1 - b) U' (Υ) Ra (Υ) + θ (1 - ρ) b U' (V) RA (V) - 
θ (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) Ra (Ζ) - θ (1 - ρ) b IT (V) RA (Ζ)] 

δχ 1
δθ E"(U) 

χ

[(1 - ρ) (1 - b) υ· (Υ) + (1 - ρ ) b IT (V) + ρ υ- (Ζ)] +

{θ (1 - ρ) (1 - b) ϋ' (Υ) [Ra (Υ) - Ra (Ζ)] + θ (1 - ρ) b U' (V) [RA (V) -
E"(U)

Ra(Z)]}

ο — = —— χ {[θ (1 - ρ) (1 - b) U1 (Υ) [Ra (Υ) - Ra (Ζ)] +
δθ E"(U)

θ (1 — ρ) b U' (V) [Ra (V) - Ra (Ζ)]}

(1 - Ρ) b υ· (V) + ρ U' (Ζ)]

E"(U)
[(1_ρ) (1_b) U’ (Υ) +

1.3 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του προστίμου που 
επιβάλλεται επί του ποσού της φοροδιαφυγής.

Παραγωγίζω την (1) ως προς π:

δπ
[- θ (1 - ρ) (1 - b) IT (Υ) - θ (1 - ρ) b U' (ν) + (π-θ)ρυ' (Ζ)] = 0

δχ δχ
ο — θ (1 — ρ) (1 — b) U" (Υ) (-Θ—) - θ (1 - ρ) b U" (V) (-Θ— )-pU’ (Ζ) +

δη δη

δχ δχ
(π - θ) ρ U" (Ζ) (- θ-------w + χ - π — ) = 0

δπ δη

ο θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) — + θ2 (1 - ρ) b ϋ" (V) — + ρ IT (Ζ) +
δπ δη

(π - θ)2 ρ U" (Ζ) — +(π-θ) (χ - w) ρ U" (Ζ) = 0
δχ
δπ

δχ
ο — [θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) + θ2 (1 - ρ) b U" (V) + (π - θ)2 ρ U" (Ζ)] = 

δπ

-Ρ υ· (Ζ) - (π - θ) (χ - w) ρ U" (Ζ)
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chc 1 1
ο — =-------------p U’ (Z)-------------- (π- Θ) (x-w) p U" (Z)

θπ E"(U) E"(U)

dx.
Άρα, — >0, δηλαδή μια αύξηση στο επίπεδο του προστίμου έχει ως 

δπ

αποτέλεσμα τη μείωση της φοροδιαφυγής.

1.4 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της πιθανότητας 
ελέγχου.

Παραγωγίζω την (1) ως προς ρ:

— [-Θ (1 -ρ) (1 -b) IT (Υ) -θ (1 -ρ) b IT (V) + (π-θ) ρ U' (Ζ)] =0
Φ

ο θ (1 - b) U' (Υ) - θ (1 - ρ) (1 - b) U" (Υ) (— θ —) + θ b U' (V) — θ (1 — ρ) b
dp

Λ Λ A

U" (Υ) (-θ —) + (π-θ) υ· (Ζ) + (π-θ) ρ U" (Ζ) (-θ — + π —) = 0 
dp dp dp

ο θ (1 - b) U' (Υ) + θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Ζ) — + θ b IT (V) + θ2 (1 - ρ) b
dp

U" (V) — + (π-θ) IT (Ζ) + (π-θ)2 ρ U" (Ζ) — = 0 
dp dp

dx
ο — [θ2 (1 - ρ) (1 - b) U" (Ζ) + θ2 (1 - ρ) b U" (V) + (π - θ)2 ρ U" (Ζ)] = 

dp

- θ (1 - b) U' (Υ) - (π- θ) U' (Ζ) - θ b U' (V)

ο — Ε" (U) = - θ (1 - b) U' (Υ) - (π - θ) IT (Ζ) - θ b U' (V) 
dp

ο — = —!— [- θ (1 - b) IT (Υ) - (π - θ) U' (Ζ) - θ b U' (V)] 
dp E"(U)

dx
Άρα — >0, δηλαδή μια αύξηση στην πιθανότητα λογιστικού ελέγχου

φ

από τις αρχές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της φοροδιαφυγής.
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2. Μοντέλο που η πιθανότητα ελέγχου που εξαρτάται από το 
δηλωθέν εισόδημα.

Η συνθήκη πρώτης τάξης είναι τώρα:Ε' (U) = Ο 

ο - ρ' (χ) (1 - b) U (Υ) + [1 - p(x)] (1 - b) ϋ· (Υ) (- θ) - ρ' (χ) b U (V) +

[1 - ρ(χ)] b U1 (V) (- θ) + ρ1 (χ) U (Ζ) + p(x) U' (Ζ) (- θ + π) = 0 

ο — ρ' (χ) (1 - b) υ (Υ) - θ [1 - ρ(χ)] (1 - b) U' (Υ) - ρ' (χ) b IT (V) - 

θ [1 - p(x)] b U' (V) + ρ' (χ) U (Ζ) + (π - θ) ρ(χ) U’ (Ζ) = 0 (6)
Η συνθήκη δεύτερης τάξης: Ε" (U) ^ 0 

» - ρ" (χ) (1 - b) ϋ (Υ) - ρ' (χ) (1 - b) IT (Υ) (- θ) + θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) - 

θ [1 - ρ(χ)] (1 - b) U" (Υ) (- θ) - ρ" (χ) b U (V) - ρ' (χ) b U' (V) (- θ) + 

θ ρ' (χ) b U' (V) - θ [1 - ρ(χ)] b U" (V) (- θ) + ρ" (χ) U (Ζ) + ρ' (χ) IT (Ζ)
(π - θ) + (π - θ) ρ' (χ) IT (Ζ) + (π - θ) ρ(χ) U" (Ζ) (π - θ) £ 0 

ο - ρ" (χ) (1 - b) U (Υ) + θ ρ’ (χ) (1 - b) U' (Υ) + θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) + 

θ2 [1 - P(x)] (1 - b) U" (Υ) - ρ” (χ) b U (V) + θ ρ' (χ) b IT (V) + θ ρ' (χ) b U' (V) 
+ θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) + ρ" (χ) U (Ζ) (π - θ) ρ'(χ) U' (Ζ) + (π - θ) ρ’ (χ) IT (Ζ) + 
(π-θ)2 ρ(χ) U" (Ζ) ^ 0

ο θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (Υ) + θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) + (π - θ)2 ρ(χ) U" (Ζ) +

2 θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) + 2 θ ρ’ (χ) b U' (V) + 2 (π - θ) ρ' (χ) IT (Ζ) + 
ρ" (χ) [- (1 - b) U (Υ) - b U (V) + U (Ζ)] s 0 
Και τελικά έχουμε:
ο E"(U) = θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (Υ) + θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) + (π - θ)2 ρ(χ) U" (Ζ) + 

2 θ ρ' (χ) (1 - b) IT (Υ) + 2 θ ρ' (χ) b U' (V) + 2 (π - θ) ρ' (χ) U' (Ζ) + 
ρ" (χ) {b [U (Υ) - U (V)] + [U (Ζ) - U (Υ)]} £ 0 (7)
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2.1 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και του προστίμου που 
επιβάλλεται επί του ποσού της φοροδιαφυγής.

Παραγωγίζω την (6) ως προς π:

4: {- Ρ' (X) (1 - b) U (Υ) - θ [1 - ρ(χ)] (1 - b) υ· (Υ) - ρ· (χ) b U (V) - 
δπ

θ [1 - ρ(χ)] b IT (V) + ρ'(χ) υ (Ζ) + (π - θ) ρ(χ) U' (Ζ)} = 0
Λγ Λυ

ο - p"(x) (1 - b) υ (Υ) — - ρ· (χ) (1 - b) υ· (Υ) (- θ —) + θ ρ' (χ) (1 - b)
δπ οπ

Λ Λ Λ

υ- (Υ) — - θ [1 - ρ(χ)] (1 -b) U" (Υ) (-Θ — )-ρ" (X) b υ (V) — -
οπ οπ οπ

Λ Λ

ρ' (χ) b U· (V) (- θ — ) + θ ρ' (χ) b U'(V) — - Θ [1 - ρ(χ)] b U" (V) (- θ —) 
δπ δπ δπ

+ ρ" (χ) υ (Ζ) — + ρ' (χ) υ· (Ζ) (- θ — - w + χ + π —) + 
δπ δπ δπ

Λ _
— [(π- θ) Ρ(χ) U' (Ζ) + (π- θ) ρ(χ) U" (Ζ) (-θ — - W+ χ + π — )] = 0 
δπ δπ δπ

δχ δχ
ο - ρ"(χ) (1 — b) υ (Υ) — + θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) — + θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ)

δπ δπ

δχ δχ δχ
— + [1 - ρ(χ)] (1 - b) U" (Υ) — - ρ" (χ) b U (V) — + θ ρ1 (χ) b IT (V)
δπ δπ δπ

~ + θ ρ' (χ) b U' (V) ^ + θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) % + ρ" (χ) U (Ζ) ^ 
δπ δπ δπ οπ

+ (π - θ) ρ' (χ) U' (Ζ) ^ + (χ - w) ρ' (χ) U' (Ζ) + ρ(χ) U' (Ζ) + (π - θ) ρ' (χ)
δπ

U’ (Ζ) ~ + (ττ - θ)2 ρ(χ) U” (Ζ) ^ + (π - θ) (χ - w) ρ(χ) U" (Ζ) = 0 
δπ δπ

δχ
ο — {θ2 [1 - ρ(χ)] (1 - b) U" (Υ) + θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) + (π - θ)2 ρ(χ) 

δπ

U" (Ζ) + 2 θ ρ* (χ) b U' (V) + 2 θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) + 2 (π-θ) ρ' (χ) IT (Ζ) + 

ρ" (χ) {b [U (Υ) - U (V)] + [U (Ζ) - U (Υ)]}} = - ρ(χ) U' (Ζ) - (χ - w) ρ' (χ)

U' (Ζ) - (π - θ) (χ - w) ρ(χ) U" (Ζ)
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δχ 
ο — 

δπ E"(U)
Ρ(χ) υ· (Ζ) -

E"(U)
(χ - w) ρ1 (χ) U1 (Ζ) -

E"(U)
(ττ-

θ) (x-w)p(x) U" (Ζ) 

δχ
ο — >0 

δπ

Δηλαδή, και σε αυτήν την περίπτωση μια αύξηση του προστίμου θα 
οδηγήσει σε μείωση της φοροδιαφυγής.

2.2 Σχέση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της πιθανότητας 
ελέγχου.

Η σχέση (6) μετατρέπεται ως εξής:
- ρ' (χ) (1 - b) U (Υ) - θ [1 - ρ(χ)-ε] (1 -b) U· (Υ) - ρ' (χ) b U (V) - 
θ [1 - ρ(χ) — ε] b U’ (V) + ρ' (χ) U (Ζ) + (π - θ) [ρ(χ) + ε] IT (Ζ) = 0 
ο - ρ' (χ) (1 - b) U (Υ) - θ (1 - b) U' (Υ) + θ ρ(χ) (1 - b) U' (Υ) + θ ε (1 - b)

IT (Υ) - ρ' (χ) b U (V) - θ b U’ (V) + θ ρ(χ) b U' (V) + θ ε b U' (V) + ρ' (χ) U (Ζ) 
+ (π-θ) ρ(χ) U' (Ζ) + (π-θ) ε U' (Ζ) = 0 
Και αν παραγωγίσουμε ως προς ε έχουμε:

Λ Λ

ο - ρ" (χ) (1 - b) U (Υ) — - ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) (- θ — ) - θ (1 - b) U" (Υ)
δε δε

δχ δχ δχ
(-Θ —) + θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) — + θ ρ(χ) (1 -b) U" (Υ) (- θ —) + 

δε δε δε
δχ δχ

θ (1 - b) U' (Υ) + θ ε (1 - b) U" (Υ) (- θ —) - ρ" (χ) b U (V)-------ρ’ (χ) b
δε δε

IT (V)(-0—)-0bU" (V) (- θ —) + θ ρ’ (x)bU' (V) — + θ ρ(χ) b 
δε δε δε
Λ _

U" (V) (- θ —) + θ b U' (V) + θ ε b U" (V) (- θ —) + ρ" (χ) U (Ζ) — + 
δε δε δε

λ Λ

ρ' (χ) IT (Ζ) (-Θ — + π —) + (π-θ) ρ' (χ) U' (Ζ) — + (π-θ) ρ(χ) U” (Ζ) 
δε δε δε

(-θ — + π —) + (π- θ) U' (Ζ) + (π-θ) ε U" (Ζ) (-Θ — + π —) = 0 
δε δε δε δε
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ο - ρ" (χ) (1 - b) U (Υ) ^ + θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) + θ2 (1 - b) U" (Υ) ^
δε δε δε

Λ
+ θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) — - θ2 ρ(χ) (1 - b) U" (Υ) — + θ (1 - b) U' (Υ) -

δε δε

θ2 ε (1 - b) U" (Υ) — - ρ" (χ) b U (V) — + θ ρ' (χ) b U' (V) — + θ2 b U" (V) 
δε δε δε

— + θ ρ' (χ) b U' (V) — - θ2 ρ(χ) b U" (V) — + θ b U’ (V) - θ2 ε b U" (V)
δε δε δε
Λ Λ Λ

— + ρ" (χ) υ (Ζ) — + (π - θ) ρ1 (χ) IT (Ζ) — + (π - θ) ρ' (χ) U' (Ζ) — +
δε δε δε δε

δχ δχ
(π - ΘΓ p(x) U" (Ζ) — + (π - θ) U' (Ζ) + (π - θ)' ε U" (Ζ) — = Ο

δε
Θέτοντας όπου ε = 0 έχουμε:

δε

δχ
Ο ΪΤ [- Ρ" Μ (1 - b) U (Υ) + 2 θ ρ' (χ) (1 - b) U' (Υ) + θ2 [1 - ρ(χ)] (1 - b) 

δε

U” (Υ) - ρ" (χ) b U (Υ) + 2 θ ρ' (χ) b U' (V) + θ2 [1 - ρ(χ)] b U" (V) + ρ” (χ)

U (Ζ) ^ + 2 (π - θ) ρ' (χ) U' (Ζ) + (π - θ) ρ(χ) U" (Ζ)] = - θ (1 - b) U' (Υ) - 
δε

θ b U' (V) - (π - θ) U' (Ζ)

δχ 1
ο

δε E"(U)
[- θ (1 - b) U1 (Υ) - θ b U' (V) - (π - θ) U' (Ζ)]

δχ
<=> — >0 

δε
Οπότε μια αύξηση της πιθανότητας ελέγχου θα οδηγήσει σε μείωση 

της φοροδιαφυγής.
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2° ΜΕΡΟΣ

1. Μοντέλο όπου υπάρχουν μόνο φορολογούμενοι 
φοροδιαφεύγουν και με τάση προς τα τυχερά παίγνια.

Λύση γραμμικής διαφορικής εξίσωση πρώτης τάξης (16)
Η (16) έχει την μορφή:

Ρ'(χ) + α(χ) ρ(χ) = β(χ)
ο ρ(χ) = Β(χ) e'A(x) + Cie'A (χ), όπου Ci = πραγματικός αριθμός

και αρχική συνθήκη ρ( χ) = 0.

Α(χ) = [ παράγουσα της α(χ) = ] = ν^ΤΓχ
Ac - bk ac - bk

θ+t
. --------- χt lc—hk

B(x) = [ παράγουσα της β(χ) eA(x) =---------- e ]
λο-bk

θ+t________ θ+t

t λθ-bk λε-bkX v t λε-bk'
(—-------e ) =------ e

λο - bk θ + t θ + t

θ+t θ+t
-x---------------- X

θ+t

„ . . t λε-bk λε-bk _ λε-bk
Apa: p(x) =------ e e + Ci e o

θ + t

e+t
, % t Λ λε-bkXp(x) = -— + Ci e 

θ + t
Και από την αρχική συνθήκη:

θ+t - -χ
.- _ / _ λε-bk

p(x) = 0 Ο-------- Ci e
θ + t

θ+t - -χ
= 0 <=> Ci e λε-bk

θ + t

θ+t - 
-x

Λ t λε-bkoCi=---------e
θ + t

Τελικά: p(x) = t
θ+t - θ+t 

-x---------------- X

θ+t θ+t
t λε-bk λε-bke e <=>

που
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θ+t - θ+t
-XH---------------X

. . t bk-Xc bk-Xcp(x) = ----- [1 - Θ ] O
θ + t

θ+t
■Mt bk—Xc

P(x)= — [1-Θ ] (17)
θ + t

Παρατηρούμε ότι σε σχέση με το αρχικό μοντέλο, άλλαξε η σταθερά

στον εκθέτη μπροστά από το (χ - χ), το (6 + 0
λο-bk

, που στην ανάλυση των

Erard και Feinstein ισούται με θ + t 

λο

2. Μοντέλο όπου υπάρχουν δυο ειδών φορολογούμενοι, αυτοί 
που είναι τίμιοι και αυτοί που φοροδιαφεύγουν με τάση προς 
τα τυχερά παίγνια.

Vi
Qxf(x) + (1-Q)y(x)f[y(x)] dy(x)

dx

Qf(x) + (1-Q)f[y(x)] dy(x)
dx

Οπότε από την σχέση (14) έχουμε :

,dy(x)Qxf(x) + (1-Q)y(x)f[y(x)]

Qf(x) + (1-Q)f[y(x)] dy(x)
dx

dx—— = x +-------
θ + t

<=>Qxf(x) + (1 -Q)y(x)f[y(x)] = Qxf(x) + (1 -Q)f[y(x)] —r-^ x +

Q f(x)
λο 

θ + t
+ (1 - Q) f[y(x)]

dx

dy(x) λο
dx

dx θ + t
Από την (12) έχουμε:
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(1 - Q) (χ +
P(x) θ + t

P'(x)
T^)f[y(x)]^j^-(i-Q)fly(x)]
θ + t dx

dy(x)
dx

X cm -p- - (1 - Q) f[y(x)l 
θ + t

dy(x) λο 
dx θ + t

=0

o(1-Q)xf[y(x)]^^M1-Q)f[y(x)]—-- ^ ® + t

(1 - Q) f[y(x)]

dx

dy(x) bk

dx P'(x)

dx θ + t
dy(x) Xc

- (1 - Q) f[y(x)] x ~ Q f(x)
dx θ + t

d-Q)fIy(x)]^^-=o
dx θ + t

t

o (1 - Q) f[y(x)) ^ (P(X)~6 + t_J* _ Q f(x) -^5- = o
dx p'(x) θ + t θ + t θ + t

p'(xXx-y) pff(x)bk
Από την (13) έχουμε: (1 - Q) f[y(x)] [2 +

rP^ 0 + t bk + λο Xcr 0 +1 - ] - Q f(x)------ = 0

P'(x) (0 + t)p'(x)
]

p'(x) θ + t 

Και από την (12) έχουμε:

θ + t

ρ"(χ)

ο (ΐ - Q)fly(x)] [2 +

ρ(χ) θ + t bk
ρ·(χ) θ+t

p"(x)bk
ρ(χ) (θ +t)p’(x) ]

Ρ(χ) θ + t bk + λο

Ρ’(χ) θ + t
) - Q f(x)

λο 
θ + t

= 0

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί μια μη-γραμμική δεύτερης τάξης 
διαφορική εξίσωση ως προς ρ και είναι διαφορετική από αυτήν που προκύπτει 

στην ανάλυση των Erard & Feinstein (ως προς τις σταθερές μεταβλητές των 
ρ” (χ) και ρ’ (χ)).
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