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Περίλθψθ 
 

Από τθν αρχαιότθτα παρατθροφμε αναγκαςτικι καταβολι προϊόντων από ανκρϊπουσ ςε 

άρχοντεσ με ςτρατιωτικι, πολιτικι εξουςία ι ςε γαιοκτιμονεσ. Στθ ςυνζχεια οι άρχοντεσ αυτοί 

τα ζςτελναν ςτθν ανϊτατθ κρατικι αρχι. Θ φορολογία τα χρόνια εκείνα ονομαηόταν φόροσ 

υποτζλειασ. Σχεδόν ταυτόχρονα με τον φόρο υποτζλειασ αναπτφχτθκε ςτα πρϊτα ςτάδια το 

φαινόμενο τθσ φοροδιαφυγισ με αποτζλεςμα να δθμιουργθκοφν οργανϊςεισ ςυλλογισ 

φόρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ τουσ κακϊσ και τον ακριβι υπολογιςμό τουσ.  

Το φαινόμενο τθσ φοροδιαφυγισ παραμζνει ακόμα και ςιμερα ςτθν επικαιρότθτα και κερδίηει 

το ενδιαφζρον διότι θ μεγάλθ ζκταςθ τθσ φοροδιαφυγισ οδθγεί ςε μεγάλθ απϊλεια εςόδων 

του δθμοςίου τομζα. Ακόμθ οδθγεί ςτον ακζμιτο ανταγωνιςμό μεταξφ των φορολογοφμενων 

που φοροδιαφεφγουν και των φορολογοφμενων που δεν φοροδιαφεφγουν.  

Θ παροφςα εργαςία αςχολείται με το κζμα τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ φοροαπαλλαγισ. Ακόμα 

διεξάγεται ζρευνα με κζμα ϋϋΦοροδιαφυγι και φοροαπαλλαγζσ και τρόποι αντιμετωπιςθσ’’’. Θ 

άποψθ των επιχειρθματιϊν». Στο πρϊτο κεφάλαιο αναπτφςςεται ο γενικόσ οριςμόσ του 

φόρου. Αναφζρεται το αντικείμενο και το υποκείμενο του, οι διακρίςεισ του κακϊσ και τα 

κφρια χαρακτθριςτικά του Ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται κεωρθτικι ανάλυςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Αναφζρονται οι 

προςδιοριςτικοί παράγοντεσ και οι λόγοι φπαρξθσ του φαινομζνου. Στθ ςυνζχεια αναφζρονται 

οι ςυνζπειεσ και οι δράςεισ κατά τθσ φοροδιαφυγισ.  

Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται κεωρθτικι ανάλυςθ τθσ φοροαπαλλαγισ. Ακόμθ παρουςιάηεται 

ςχζςθ μεταξφ των δυο προαναφερκζντων εννοιϊν.  

Τζλοσ αναφζρονται πρόταςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ. 
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ABSTRACT 

 

Since ancient times observe forced payment of products by people with military rulers, political 

power or to landowners. Then the lords they were sent to the highest state authority. Taxing 

those years was called vassalage tax. Almost simultaneously with the tribute thrived early in the 

phenomenon of tax evasion thus created tax collection organizations to ensure their collection 

and their accurate calculation 

 

The phenomenon of tax evasion remains still in the news and gaining interest because of the 

broad scope of tax evasion leads to great loss of public sector revenue. Even leads to unfair 

competition between taxpayers who evade taxes and taxpayers who do not evade taxes 

 

 

This paper deals with the issue of tax evasion and tax exemption. Even research conducted on 

Tax evasion and tax exemptions Kraft Workaround '' '. The terms of business. " The first chapter 

develops the general definition of tax. Indicate the object and the subject, distinctions and the 

main characteristics of the Greek tax system 

 

The third chapter is theoretical analysis of tax evasion. Are the underlying factors and reasons 

of the phenomenon being. Below are the consequences and actions against tax evasion 

 

The fourth chapter is a theoretical analysis of the tax exemption. Also shown relationship 

between the two aforementioned concepts. 

 

Finally out proposals to tackle tax evasion. 

 

 



ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ, ΥΟΡΟΑΠΟΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

6 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ευχαριςτίεσ ........................................................................................................................... 3 

Περίλθψθ .............................................................................................................................. 4 

Contents ............................................................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΟΡΟ ............................................................................................................ 8 

1.1 Οριςμοσ και το Αντικείμενο του Φόρου ........................................................................ 8-9 

1.2 Ιςτορικι Αναδρομι .................................................................................................... 9-10 

1.3 κοπόσ τθσ Φορολογίασ ................................................................................................. 10 

1.4 Σαξινομθςθ των Φόρων ........................................................................................... 10-12 

1.5 Τποκείμενο του Φόρου ............................................................................................ 12-13 

1.6 Φορολογικά υςτιματα ................................................................................................ 13 

1.7 χζςθ Άμεςων- Ζμμεςων Φόρων .............................................................................. 14-15 

1.7.1 Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αμεςων φορων ................................................... 15 

1.7.2. Πλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα Ζμμεςων Φόρων .......................................... 15-16 

1.8 Διακρίςεισ Αντίδραςθσ Φορολογοφμενων ..................................................................... 17 

ΚΕΦΑΛΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ........................................................................ 17 

2.1 Αρχζσ που διζπουν τθ Φορολογία και Φορολογικά ...........................................................  

υςτιματα ..................................................................................................................... 17-20 

2.2 Σο Φορολογικό φςτθμα τθσ Ελλάδασ. Χαρακτθριςτικά και Ιδιομορφίεσ: ................. 20-22 

2.3 Σο Φορολογικό ςφςτθμα και θ Εφαρμογι του Ανάλογα με το Μζγεκοσ των Ελλθνικϊν 

Επιχειριςεων: ................................................................................................................ 22-24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ .............................................................................................. 24 

3.1. Η Ζννοια τθσ Φοροδιαφυγισ ................................................................................... 24-26 

3.2  ΙςτορικιΑναδρομι. ................................................................................................. 26-29 

3.3 Ελλθνικι Οικονομία Φορολογικό φςτθμα και Φοροδιαφυγι. ................................. 29-37 

3.4  Ζκταςθ τθσ Φοροδιαφυγισ ........................................................................................... 37 

3.5. Μζκοδοι Φοροδιαφυγισ ......................................................................................... 38-46 

3.6 Αίτια τθσ Φοροδιαφυγισ .......................................................................................... 46-48 

3.7. Παράγοντεσ Φοροδιαφυγισ .................................................................................... 48-50 

3.8. υνζπειεσ τθσ φοροδιαφυγισ .................................................................................. 50-51 



ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ, ΥΟΡΟΑΠΟΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

7 

 

3.9. Οι ωφελοφμενοι από τθν φοροδιαφυγι………………………………………………………………….52-54 

3.10. Γνωςτά ςκάνδαλα φοροδιαφυγισ ςτθν Ελλάδα…………………………………………………….54-57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ .............................................................. 57 

4.1. Ζννοια τθσ Φοροαποφυγισ ..................................................................................... 57-58 

4.2 Σρόποι Φοροαποφυγισ των Επιχειριςεων .................................................................... 59 

4.2.1 Ζννοια Πλαςτοφ, Εικονικοφ ι Νοκευμζνου Φορολογικοφ τοιχείου. ...................... 59-60 

4.2.2 Εκδότεσ πλαςτϊν και εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων. ..................................... 61-63 

4.2.3 κοπιμότθτα χριςθσ εικονικϊν, πλαςτϊν και νοκευμζνων ςτοιχειϊν. .................. 63-65 

4.3. Σρόποι Καταςκευισ και Ζκδοςθσ Πλαςτϊν και Εικονικϊν τοιχείων των Επιχειριςεων. 66 

4.3.1. Λακροδιάτρθςθ ςτθ Δ.Ο.Τ. ........................................................................................ 66 

4.3.2. Παράνομθ διάτρθςθ εκτόσ Δ.Ο.Τ. .............................................................................. 66 

4.3.3. Αλλαγι χριςθσ κεωρθκζντων ςτοιχείων ................................................................... 66 

4.3.4 Παράνομθ χριςθ των επί πλζον κεωρθμζνων αντιτφπων ........................................... 67 

4.3.5. Χριςθ αποκρυφκζντων εντφπων από προςκομιςκζντα για ακφρωςθ ςτοιχεία ......... 67 

4.3.6. Χριςθ απωλεςκζντων (δικεν) ςτοιχείων .................................................................. 67 

4.4 Άλλοι Μζκοδοι .............................................................................................................. 68 

5. Προτάςεισ Καταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ και Φοροαποφυγισ .......................... 68-75 

6. υμπεράςματα ........................................................................................................... 75-77 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..................................................................................................................... 78 

Ελλθνικι Βιβλιογραφία .................................................................................................. 78-79 

Ξζνθ Βιβλιογραφία ............................................................................................................. 79 

Διαδικτυακζσ Πθγζσ ............................................................................................................ 80 

Νομολογία…………………………………………………………………………………………………………………………..80 

 

 



ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ, ΥΟΡΟΑΠΟΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

8 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΟΡΟ 

1.1 Οριςμοσ και το Αντικείμενο του Φόρου 

 

Οι φόροι ορίηονται ωσ οι αναγκαςτικζσ χρθματικζσ παροχζσ των πολιτϊν προσ το κράτοσ, οι 

οποίεσ δε ςυνοδεφονται από άμεςθ αντιπαροχι. (Τάτςοσ, Ν., 2001, 15. ) 

Αντικείμενο του φόρου είναι:  

α) θ παράδοςθ αγακϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν, εφόςον πραγματοποιοφνται από επαχκι 

αιτία ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ από υποκείμενο ςτο φόρο που ενεργεί με αυτι τθν ιδιότθτα,  

β) θ ειςαγωγι αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,  

γ) θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν που πραγματοποιείται από επαχκι αιτία ςτο εςωτερικό 

τθσ χϊρασ από υποκείμενο ςτο φόρο, ο οποίοσ ενεργεί με αυτι τθν ιδιότθτα ι από μθ 

υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο, όταν ο πωλθτισ είναι υποκείμενοσ ςτο φόρο 

εγκαταςτθμζνοσ ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ, ενεργεί με αυτι τθν ιδιότθτα και δεν απαλλάςςεται 

από το φόρο λόγω φψουσ πραγματοποιθκζντοσ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθ 

νομοκεςία τθσ χϊρασ του, οφτε υπάγεται ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 2, 3 και 5 του 

άρκρου 13.  

Ειδικά, θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ καινοφργιων μεταφορικϊν μζςων υπάγεται ςτο φόρο, 

ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα του εγκατεςτθμζνου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ προςϊπου,  

δ) θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν, τα οποία υπάγονται ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ, που 

πραγματοποιείται από υποκείμενο ςτο φόρο ι από μθ υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο, 

εφόςον τα πρόςωπα αυτά εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11. 

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου κεωροφνται:  
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α) ωσ «εςωτερικό τθσ χϊρασ» θ ελλθνικι επικράτεια, εκτόσ τθσ περιοχισ του Αγίου Προυσ,  

β) ωσ «ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ» και ωσ «τρίτο ζδαφοσ», όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο 

Ραράρτθμα II του παρόντοσ. http://www.forologikanea.gr 

1.2 Ιςτορικι Αναδρομι 

Θ φορολογία φαίνεται να ξεκίνθςε από τθν αρχαιότθτα ωσ υποχρζωςθ ανκρϊπων να 

καταβάλλουν αντικείμενα ι προϊόντα αξίασ ςε άρχοντεσ ι κράτθ. Συνικωσ ςε κάκε περιοχι 

υπιρχε ζνασ άρχοντασ με ςτρατιωτικι, πολιτικι εξουςία ι ιταν απλά ζνασ γαιοκτιμονασ ςτον 

οποίο αποδίδονταν οι ειςφορζσ, και αυτόσ με τθ ςειρά του τισ ζςτελνε ςτθν ανϊτατθ κρατικι 

αρχι. Άλλο αξιοςθμείωτο φαινόμενο τθσ αρχαιότθτασ και του Μεςαίωνα είναι θ παροχι 

υπθρεςιϊν από τουσ άρχοντεσ με αντάλλαγμα το δικαίωμα τθσ είςπραξθσ των φόρων μιασ 

επαρχίασ για δικό τουσ όφελοσ. Στον ελλαδικό χϊρο επί Βυηαντίου παρατθρικθκε το 

φαινόμενο οι ειςφορζσ να καταβάλλονται ςτθν κοινότθτα αντί για κάποιο άρχοντα και αυτι με 

τθ ςειρά τθσ να αποδίδεται ςτο κράτοσ. 

Ιςτορικά υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου ο φορολογοφμενοσ δεν είναι ζνασ πολίτθσ ι περίοικοσ 

(κάτοικοσ χωρίσ πολιτικά δικαιϊματα) μιασ περιοχισ, αλλά ζνα ολόκλθρο κράτοσ. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ ζνα αναγνωριςμζνο κράτοσ καταβάλλει υποχρεωτικι ειςφορά ςε ζνα άλλο μετά 

από ςχετικι ςυνκικθ που ζχει υπογραφεί. Αυτό ςυνζβθ ςτο Μεςαίωνα, όπου ςλαβικά κράτθ 

πλιρωναν ςτο Βυηάντιο φόρο, ενϊ το ίδιο ςε άλλεσ ιςτορικζσ περιόδουσ πλιρωνε φόρο ςτθν 

Ρερςία και τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία. 

Θ φορολογία ςτθν αρχαιότθτα και το Μεςαίωνα ίςωσ ςυνδζκθκε με τθ ςτρατιωτικι κατάκτθςθ 

ι πολιτικι κτιςθ όπωσ υποδθλϊνει θ χαρακτθριςτικι φράςθ φόροσ υποτέλειασ. 

Οι υποχρεωτικζσ ειςφορζσ αρχικά ιταν ζνα μζροσ τθσ ςοδειάσ, όπωσ ςυνζβαινε ςτθν αρχαία 

Αίγυπτο και αργότερα αντικαταςτάκθκαν με χριματα μετά τθν εφεφρεςι του. Ωςτόςο, ο 

υπολογιςμόσ τθσ υποχρεωτικισ καταβολισ εξακολουκοφςε να γίνεται με βάςθ τθν ζκταςθ των 

κτθμάτων του φορολογοφμενου μζχρι και μετά τθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία ςε πολλά κράτθ. 

http://www.forologikanea.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Θ φορολογία δεν είναι πάντα θ μοναδικι πθγι εςόδων ενόσ κράτουσ, υπάρχουν και 

περιπτϊςεισ όπου το κράτοσ ελζγχει μερικά μονοπϊλια ωσ κφρια ι ςυμπλθρωματικι πθγι 

εςόδων, όπωσ ςυνζβθ κάποτε ςτθν Ελλάδα όταν το κράτοσ είχε τον ζλεγχο ορυχείων τθσ 

Χαλκιδικισ. Εκτόσ από τουσ φόρουσ, ζνα κράτοσ μπορεί να επιβάλλει ειςφορζσ και ςε 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ που γίνονται μζςα ςε αυτό, ακόμα και όταν οι ςυναλλαςςόμενοι δεν 

είναι πολίτεσ του κράτουσ. 

1.3 κοπόσ τθσΦορολογίασ 

 

Θ επιβολι τθσ φορολογίασ αποςκοπεί ςτθν εκπλιρωςθ κάποιων ςκοπϊν, οι κυριότεροι από 

τουσ οποίουσ είναι: 

 

1. Ταμιευτικοί, δθλαδι αποςκοποφν ςτθ εξαςφάλιςθ εςόδων, που μαηί με τισ λοιπζσ πθγζσ 

εςόδων του κράτουσ, αυτό κα είναι ικανό να καλφψει τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ. 

 

2. Κοινωνικοί, οι οποίοι ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ θ φορολογία 

εκπλθρϊνουν κοινωνικοφσ ςκοποφσ, όπωσ τθν καταπολζμθςθ τθσ κοινωνικισ 

ανιςότθτασ με τθν ανακατανομι του ειςοδιματοσ ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ τάξεισ. 

 

3. Οικονομικοί ςφμφωνα με τουσ οποίουσ το κράτοσ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ οικονομικϊν 

κρίςεων, μπορεί να οδθγθκεί για παράδειγμα ςε μείωςθ των φόρων κάποιων 

προϊόντων με ςκοπό τθν ςυγκράτθςθ του πλθκωριςμοφ. 

 

1.4 Σαξινομθςθ των Φόρων 

 

Θ φορολόγθςθ των πολιτϊν και των εταιριϊν ενόσ κράτουσ μπορεί να γίνει με διάφορουσ 

τρόπουσ και οι φόροι να ταξινομθκοφν με διάφορα κριτιρια, όπωσ: 
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1. Τ αξινόμθςθ με κριτιριο τθ φορολογική βάςη. 

Ωσ φορολογική βάςη νοείται το μζγεκοσ με βάςθ το οποίο υπολογίηεται ζνασ φόροσ, μζγεκοσ 

που μπορεί να είναι οικονομικό ι μθ. Σφμφωνα με το κριτιριο αυτό οι φόροι μποροφν να 

διακρικοφν ςε φόρουσ ειςοδιματοσ, φόρουσ περιουςίασ και φόρουσ δαπάνθσ. 

 

2. Ταξινόμθςθ με κριτιριο το φορολογικό ςυντελεςτή. 

Φορολογικόσ ςυντελεςτήσ ονομάηεται το ποςό φόρου που αντιςτοιχεί ςτθ κάκε μονάδα 

φορολογικισ βάςθσ. Οι φόροι ανάλογα με το φορολογικό ςυντελεςτι μποροφν να διακρικοφν 

ςε αναλογικοφσ, προοδευτικοφσ και αντίςτροφα προοδευτικοφσ. 

 

3. Ταξινόμθςθ με κριτιριο τθ φορολογοφςα αρχή.  

Οι φόροι μποροφν να διακρικοφν ανάλογα με το ποιοσ δθμόςιοσ φορζασ επιβάλλει το φόρο 

ςε: 

 Κρατικοφσ φόρουσ ι φόρουσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ 

 Ειςφορζσ ςτθ κοινωνικι αςφάλιςθ είναι δθλαδι οι φόροι που καταβάλλονται ςε 

οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όπωσ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ 

 Δθμοτικοί και κοινοτικοί φόροι οι οποίοι επιβάλλονται από τουσ οργανιςμοφσ τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και φόροι ςε λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 

 

4.Ταξινόμθςθ ςε φόρουσ προςωπικοφσ και αντικειμενικοφσ. 

 

Προςωπικοί είναι οι φόροι όταν θ φορολογικι υποχρζωςθ εξαρτάται πζρα από τθ φορολογικι 

βάςθ και από προςωπικά ςτοιχεία που μπορεί να επθρεάηουν τθν φοροδοτικι ικανότθτα 

κάποιου ατόμου, όπωσ θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του ι οικογενειακι του κατάςταςθ, κλπ. 

Αντίκετα, αντικειμενικοί ή πραγματικοί ονομάηονται οι φόροι που για τθν επιβολι τουσ δεν 

ςυνυπολογίηονται οι προςωπικζσ ςυνκικεσ του φορολογοφμενου. 
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5.Ταξινόμθςθ ςε φόρουσ άμεςουσ και έμμεςουσ. 

 

Θ διάκριςθ των φόρων ςε άμεςουσ ή έμμεςουσ μπορεί να γίνει με το κριτιριο αν θ επιβολι 

του φόρου επιβαρφνει ι ο νομοκζτθσ ζχει πρόκεςθ να επιβαρφνει το άτομο, οπότε ο φόροσ 

κεωρείται άμεςοσ ι αν ο φόροσ μετακυλφει (μεταβιβάηεται) ςε άλλουσ φορολογοφμενουσ και 

κεωρείται ζμμεςοσ.  

1.5 Τποκείμενο του Φόρου 

 

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ανεξάρτθτα από τθν ικαγζνεια, κατοικία ι ζδρα του, 

φορολογείται για τθν ακίνθτθ περιουςία του που βρίςκεται ςτθν Ελλάδα τθν 1θ Ιανουαρίου 

του ζτουσ φορολογίασ, ανεξάρτθτα από τισ μεταβολζσ που τυχόν επζρχονται κατά τθ διάρκεια 

του ζτουσ αυτοφ.  

Υπόχρεοι ςε φόρο είναι:  

1. Πςοι ζχουν αποκτιςει ακίνθτο με αγορά ι με οποιαδιποτε άλλθ αιτία, ανεξάρτθτα από τθ 

μεταγραφι του τίτλου κτιςθσ τουσ  

2. Επίςθσ, υπόχρεοι ςε φόρο είναι:  

α) Ο εκ προςυμφϊνου αγοραςτισ ακινιτου, ςτισ περιπτϊςεισ ςφνταξθσ προςυμφϊνου με 

αυτοςφμβαςθ, με εξαίρεςθ τα εργολαβικά προςφμφωνα.  

β) Οι δικαιοφχοι διαμεριςμάτων – κατοικιϊν του Οργανιςμοφ Εργατικισ Κατοικίασ, οι οποίοι 

ζχουν παραλάβει αυτά χωρίσ οριςτικά παραχωρθτιρια. . http://www.forologikanea.gr 

γ) Ο υπόχρεοσ γονζασ για τθν ακίνθτθ περιουςία των προςτατευόμενων τζκνων του, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, που κυρϊκθκε με το 

άρκρο πρϊτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Αϋ), όπωσ ιςχφει.  

δ) Ο κθδεμόνασ για τθν ακίνθτθ περιουςία ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ.  

http://www.forologikanea.gr/
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ε) Ο εκτελεςτισ διακικθσ για τθν κλθρονομιαία ακίνθτθ περιουςία για το χρονικό διάςτθμα 

που τθ διαχειρίηεται και τθ διοικεί.  

ςτ) Ο μεςεγγυοφχοσ ακίνθτθσ περιουςίασ.  

θ) Ο νομζασ των επίδικων ακινιτων. Αν ακίνθτο εκνικθκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ, ο νομζασ 

του δεν ζχει δικαίωμα επιςτροφισ του φόρου που κατζβαλε.  

κ) Από το ζτοσ 2011 και για κάκε επόμενο, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, υπόχρεοσ ςε φόρο 

είναι ο εργολάβοσ, για ακίνθτα τα οποία ςυμφωνικθκε να μεταβιβαςκοφν και δεν ζχουν 

μεταβιβαςτεί από τον οικοπεδοφχο ςτον εργολάβο ι ςε τρίτα πρόςωπα που αυτόσ κα 

υποδείξει, εφόςον ζχουν παρζλκει τρία ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ οικοδομικισ άδειασ ι 

ζχουν εκμιςκωκεί ι χρθςιμοποιθκεί με οποιονδιποτε τρόπο εντόσ των τριϊν αυτϊν ετϊν από 

τον εργολάβο. http://www.forologikanea.gr 

1.6 Διακρίςεισ Φόρου 

Σθμαντικι διάκριςθ του φόρου ςε άμεςο φόρο και ζμμεςο φόρο. Θ διάκριςθ αυτι τονίηει το 

χαρακτιρα του φόρου.  

Άμεςοι: άμεςοι φόροι είναι οι φόροι εκείνοι τουσ οποίουσ υφίςταται οριςτικά ο 

φορολογοφμενοσ, ϊςτε να ςυμπίπτει ςτο ζνα και το αυτό πρόςωπο -κατά κανόνα- τόςο θ 

ιδιότθτα του φορολογικοφ οφειλζτθ όςο και θ ιδιότθτα εκείνου που φζρνει το βάροσ τθσ 

φορολογικισ επιβάρυνςθσ.  

Ζμμεςοι: ζμμεςοι φόροι είναι οι φόροι εκείνοι τουσ οποίουσ καταβάλλει μεν ο 

φορολογοφμενοσ ςτο Δθμόςιο Ταμείο, αλλά υπάρχει τελικά διάςταςθ μεταξφ φορολογικοφ 

οφειλζτθ και φορολογοφμενου. (Καλυβιανάκθσ Κ.,1993,37-38 )  

 

 



ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ, ΥΟΡΟΑΠΟΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

14 

 

 

1.7  χζςθ Άμεςων- Ζμμεςων Φόρων 

Μια κλαςικι διάκριςθ των φόρων είναι αυτι ςε άμεςουσ και ζμμεςουσ. Οι άμεςοι φόροι 

χαρακτθρίηονται ωσ πιο προοδευτικοί και ςυμβάλουν ςτθ δίκαιθ κατανομι των φορολογικϊν 

βαρϊν για αυτό κεωροφνται καταλλθλότεροι ζναντι των ζμμεςων φόρων για τθν αναδιανομι 

του ειςοδιματοσ. Ταυτόχρονα ζχουν, μεγαλφτερθ ειςοδθματικι ελαςτικότθτα και επομζνωσ 

είναι καταλλθλότεροι για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ. Συνεπϊσ θ ςχζςθ άμεςων και 

ζμμεςων φόρων αποτελεί κριτιριο αξιολόγθςθσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ.  

Στθν κεωρία θ ςυμμετοχι των άμεςων φόρων ςτα ςυνολικά φορολογικά ζςοδα πρζπει να 

αυξάνει με τθν αφξθςθ του επιπζδου οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Θ υπόκεςθ αυτι θ 

οποία ζχει επιβεβαιωκεί και εμπειρικά (musgreave,1971,due,1970,chelian,1971,thorn,1967) 

δε δείχνει να ιςχφει ςτθ χϊρα μασ. Ριο ςυγκεκριμζνα το διάςτθμα 1950-1965 που θ Ελλάδα 

είχε τουσ ταχφτερουσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ των άμεςων 

φόρων ςτα ςυνολικά ζςοδα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ μειϊνονταν ςχεδόν διαρκϊσ, αντί 

να αυξάνει που με βάςθ τθ κεωρία κα ζπρεπε. Με αποτζλεςμα από 29,1% που ιταν το 1951 

να φτάςει ςτο 17% το 1965. Αργότερα θ ςχζςθ άμεςων ζμμεςων φόρων βελτιϊκθκε αιςκθτά 

χωρίσ όμωσ να ζχει μόνιμο και ςτακερό χαρακτιρα. Θ κατάςταςθ αυτι οδιγθςε ςτο 

αποτζλεςμα, το ποςοςτό ςυμμετοχισ των άμεςων φόρων ςτα ςυνολικά φορολογικά ζςοδα 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ να βρίςκετε ακόμα και ςιμερα, μετά από περίπου 50 χρόνια, 

ςτα ίδια επίπεδα με τότε.  

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ πωσ θ ςχζςθ άμεςων και ζμμεςων φόρων δε βελτιϊκθκε κατά 

τθ μεταπολεμικι περίοδο κακότι θ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ αυτισ αποτζλεςε ςτόχο των 

περιςςότερων προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ και πρόταςθ όλων των αρμόδιων 

ομάδων εργαςίασ και επιτροπϊν. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται ςε πολλοφσ παράγοντεσ, 

κυρίωσ όμωσ ςτθ φορολογικι πολιτικι που αςκείτε ςτθ χϊρα θ οποία δε φαίνετε να 

διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ρροφανϊσ δεν είναι τυχαίο το 

γεγονόσ πωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των άμεςων φόρων ςτα φορολογικά ζςοδα του κρατικοφ 
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προχπολογιςμοφ μειϊκθκε όλα ςχεδόν τα χρόνια των βουλευτικϊν εκλογϊν (1975, 1977, 

1981, 1985, 1989, 1996 ) (.Τάτςοσ,Ν., 2001, 278-279). 

1.7.1 Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αμεςων φορων 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

 Το γεγονόσ ότι οι άμεςοι φόροι επιβάλλονται βάςει του ειςοδιματοσ κεωροφνται 

δικαιότεροι ςε ςχζςθ με τθν φορολογικι επιβάρυνςθ των πολιτϊν. 

 Θ απόδοςθ τουσ προσ το Δθμόςιο είναι ςτακερι. 

  

Μειονεκτήματα: 

 

 Οι άμεςοι φόροι απαιτοφν μεγαλφτερθ δαπάνθ από τθ μεριά του Κράτουσ για να 

ειςπραχκοφν. 

 Με τθν άμεςθ φορολογία θ δυςαναςχζτθςθ των πολιτϊν ζναντι ςτθ φορολογία μπορεί 

να εκδθλωκεί ευκολότερα και να οδθγιςει ςε φοροδιαφυγι ςε μεγαλφτερο βακμό. 

 

 Μποροφν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν επιχειρθματικι και οικονομικι δραςτθριότθτα. 

 

1.7.2. Πλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα Ζμμεςων Φόρων 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

 Μποροφν να επιβλθκοφν ευκολότερα από τθν Ρολιτεία αφοφ ενςωματϊνονται ςτο 

τίμθμα των καταναλωτικϊν αγακϊν ι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Δεν απαιτείται μεγάλθ δαπάνθ για τθν είςπραξι τουσ.Είναι πιο αποδοτικοί προσ το 

Κράτοσ. 
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Μειονεκτήματα: 

 

 Επιβαρφνουν το ίδιο τουσ πολίτεσ ανεξάρτθτα από το ειςόδθμά τουσ με ςυνζπεια να 

δθμιουργοφν άνιςθ κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν μεταξφ των πολιτϊν. Ζτςι δεν 

ςυμβαδίηουν με τθν φοροδοτικι ικανότθτα των φορολογοφμενων ενόσ κράτουσ. 

 Είναι κατανοθτό πωσ ο ςωςτόσ ςυνδυαςμόσ, ςε κάκε κράτοσ, των άμεςων και ζμμεςων 

φόρων μπορεί να επιτφχει ςτθ μεγιςτοποίθςθ των δθμόςιων εςόδων και τθν εξάλειψθ 

των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από τθν φορολογία. 

 

Τα φορολογικά ςυςτιματα που υιοκετοφνται από τα κράτθ, τείνουν να ςυγκλίνουν, ςτα 

αναπτυγμζνα κράτθ, ςε μεγαλφτερθ εφαρμογι των άμεςων φόρων ζναντι των ζμμεςων, ςε 

αντίκεςθ με τα αναπτυςςόμενα που οι ζμμεςοι φόροι αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ πθγι 

εςόδων, από τθν φορολογία, για το κράτοσ. Οι λόγοι που ςε μια αναπτυγμζνθ οικονομία 

επικρατοφν οι άμεςοι φόροι ςε ςχζςθ με τουσ ζμμεςουσ, είναι οι ακόλουκοι:  

 

 Τα ειςοδιματα είναι υψθλά, άρα και θ φοροδοτικι ικανότθτα μεγαλφτερθ. 

 Οι φοροτεχνικζσ υπθρεςίεσ είναι πιο άρτια οργανωμζνεσ. 

 Οι οικονομικζσ μονάδεσ είναι οργανωμζνεσ καλφτερα λογιςτικά. 

 Οι φορολογοφμενοι εμφανίηουν μικρότερθ τάςθ για φοροδιαφυγι. 

 

Αντίκετα ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ οι παραπάνω λόγοι λειτουργοφν αντίκετα και 

για αυτό οι εν λόγο οικονομίεσ καταφεφγουν και ςτθρίηονται περιςςότερο ςτθν ζμμεςθ 

φορολογία. 
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1.8  Διακρίςεισ Αντίδραςθσ Φορολογοφμενων 

Τϊρα που γνωρίςαμε καλυτζρα τον φόρο, κα ιταν παράλθψθ αν δεν αναφζρουμε πωσ οι 

φορολογοφμενοι αντιδροφν ςτθ φορολογία και ςτθ μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ 

ειδικά εφόςον δεν υπάρχει άμεςθ αντιπαροχι. Οι δυο κατθγορίεσ που προκφπτουν είναι οι 

ενεργθτικζσ αντιδράςεισ και οι πακθτικζσ αντιδράςεισ.  

Ενεργθτικζσ: εδϊ περιλαμβάνονται ςυνικωσ θ φοροδιαφυγι και θ φοροαποφυγθ κακϊσ 

επίςθσ και θ μεταφορά οικονομικϊν δραςτθριοτιτων από τον τομζα τθσ επίςθμθσ οικονομίασ 

ςτον τομζα τθσ παραοικονομίασ ςτον βακμό που αυτζσ γίνονται, όπωσ πιςτεφεται, για τθ 

μείωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ ι τθν πλιρθ αποφυγι τθσ καταβολισ φόρου.  

 

Πακθτικζσ: αφοροφν τθν επίδραςθ τθσ φορολογίασ ςτθν οικονομικι ςυμπεριφορά των 

φορολογοφμενων, όπωσ είναι τα κίνθτρα για εργαςία, θ αποταμίευςθ, ακόμθ θ ανάλθψθ 

επιχειρθματικϊν κινδφνων κ.λπ.(Τάτςοσ,Ν.,2001,. 15) 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

2.1 Αρχζσ που διζπουν τθ Φορολογία και Φορολογικά 

υςτιματα 

 

Θ πολιτεία κεςπίηει κάποιεσ αρχζσ και κανόνεσ για τθν ομαλότερθ λειτουργίατου Κρατικοφ 

μθχανιςμοφ και θ φορολογία δεν ιταν δυνατόν να μθν διζπεται από ταπαραπάνω. Ζτςι οι 

αρχζσ τθσ φορολογίασ μποροφν να κεωρθκοφν οι εξισ: 

 

 Κανόνασ κακολικότθτασ φόρου με τθν ζννοια ότι ο φόροσ επιβάλλεται ςεόλουσ τουσ 

πολίτεσ χωρίσ εξαιρζςεισ ακόμθ δε και ςτουσ αλλοδαποφσ που ηουνςτθν Ελλάδα. Θ 

απαλλαγι από τθ φορολογία των μικρϊν ειςοδθμάτων δενζρχεται ςε αντίκεςθ με τον 
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κανόνα τθσ κακολικότθτασ, επειδι θ διαφορά τωνεςόδων από τθ φορολόγθςθ των 

μικρϊν ειςοδθμάτων ςε ςχζςθ με τα ζξοδαβεβαίωςθσ και είςπραξθσ του φόρου είναι 

πολφ μικρι και επιπλζον το ίδιοΚράτοσ μεταγενζςτερα , ίςωσ, χρειαηόταν να ενιςχφςει 

οικονομικά τουσμικροειςοδθματίεσ. 

 

 Κανόνασ παραγωγικότθτασ φόρου ο οποίοσ ςυςχετίηεται άμεςα με τονταμιευτικό 

ςκοπό τθσ φορολογίασ. Για να είναι παραγωγικόσ ζνασ φόροσ καπρζπει αρχικά να μθν 

είναι πολφ μεγάλοσ ςε ςυντελεςτι ζτςι ϊςτε να μθνοδθγοφν τουσ πολίτεσ ςτθ 

φοροδιαφυγι. Στθ ςυνζχεια κα πρζπει ο φόροσ να μθνκακιερϊνει απαλλαγζσ κακϊσ 

επίςθσ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθ φορολόγθςθείναι να μπορεί να βεβαιωκεί και να 

ειςπραχκεί άμεςα χωρίσ να υπάρχει μεγάλοκόςτοσ. Και τζλοσ ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο 

ςτον κανόνα τθσ παραγωγικότθτασείναι οι νόμοι και ότι πρζπει να μζνουν ςτακεροί και 

ςαφείσ ϊςτε να μθνυπάρχουν ςφγχυςθ. 

 

 Κανόνασ Απλότθτασ φόρου με τθν ζννοια ότι το ςφςτθμα φορολόγθςθσπρζπει να είναι 

λιτό και κατανοθτό και όχι περίπλοκο και δυςνόθτο από τουσχριςτεσ του ςυςτιματοσ. 

Πταν ζνα ςφςτθμα είναι εφκολο ςε κατανόθςθ τότεδεν δθμιουργοφνται ιδιαίτερα 

προβλιματα και οι διαδικαςίεσ επιταχφνουν καιαυτό είναι ζνα όφελοσ προσ τουσ πολίτεσ 

αλλά και τισ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

 Κανόνασ βεβαιότθτασ και ςτακερότθτασ φόρου ο οποίοσ δίνει τθ δυνατότθταςτο 

φορολογοφμενο να γνωρίηει καλφτερα τισ υποχρεϊςεισ του προσ τοΔθμόςιο χωρίσ το 

κίνδυνο παρερμθνειϊν. 

 

 

 Κανόνασ καταλλθλότθτασ φόρου που ςχετίηεται με τον τόπο, χρόνο και τρόπο 

πλθρωμισ του φόρου ϊςτε ο φορολογοφμενοσ να διευκολφνεται από κάκε 

άποψθ. Σχετικά με τον τόπο πλθρωμισ πρζπει να ορίηεται θ κατοικία ι θ 

επαγγελματικι ςτζγθ του πολίτθ, ενϊ από τθν πλευρά του χρόνου κα πρζπει να 
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είναι εκείνοσ που διευκολφνει το φορολογοφμενο και είναι ιδιαίτερα 

αποτελεςματικό όταν θ πλθρωμι του φόρου ςυμπίπτει με τθν πραγματοποίθςθ 

του ειςοδιματοσ. 

 

 Κανόνασ ελαχίςτου ορίου ςυντιρθςθσ που αναφζρεται ςτο τμιμα 

ειςοδιματοσ του φορολογουμζνου με το οποίο καλφπτει τισ βαςικζσ του 

ανάγκεσ και το οποίο δεν πρζπει να υπάγεται ςε φορολόγθςθ. 

 

 Κανόνασ διαχωριςμοφ των ειςοδθμάτων που διαπραγματεφεται τθ διάκριςθ 

του φορολογικοφ βάρουσ που κα πρζπει να επωμίηεται ο φορολογοφμενοσ 

ανάλογα με τθν προζλευςθ του ειςοδιματοσ. 

 

 Κανόνασ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ ο οποίοσ αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι 

ζνα πρόςωπο μπορεί να πλθρϊνει τον ίδιο φόρο 2 φορζσ και αυτό ζχει 

επιπτϊςεισ ςτο ειςόδθμα του αλλά και ςτα ζςοδα του κράτουσ. Θ αποφυγι 

επιτυγχάνεται με τθ μζκοδο ζκπτωςθσ φόρου, εξαίρεςθσ ι απαλλαγισ και 

διαίρεςθσ ι κατανομισ. Στθν πρϊτθ μζκοδο θ φορολόγθςθ ενόσ πολίτθ ςτο 

εξωτερικό για παράδειγμα αφαιρείται από το φόρο που προκφπτει ςτθν Ελλάδα 

υπό τθν νομοκεςία (ν. 2238/94). Στθ μζκοδο εξαίρεςθσ ι απαλλαγισ ςτα κράτθ 

ςτα οποία κατοικοφν πολίτεσ από άλλα κράτθ το ειςόδθμα είτε απαλλάςςεται 

από φορολόγθςθ είτε φορολογοφν το ειςόδθμα που αποκτικθκε ςτθν 

επικράτεια τουσ. Στθ τελευταία μζκοδο το ειςόδθμα χωρίηεται ςε 2 μζρθ ςτα 

οποία το ζνα μζροσ φορολογείται από τθ χϊρα που κατοικεί ο πολίτθσ και το 

άλλο από τθ χϊρα που αποκτικθκε το ειςόδθμα. (Καοφνθσ Μ., 2009) 

 

Τα φορολογικά ςυςτιματα διακρίνονται ςε δυο κατθγορίεσ με βάςθ τον τρόπο 

υπολογιςμοφ του φόρου. Το αναλογικό με τον οποίο ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

παραμζνει ςτακερόσ ανεξάρτθτα του φψουσ τθσ φορολογθτζασ φλθσ και ςτο 

προοδευτικό με το οποίο τα υψθλότερα ειςοδιματα ςυνειςφζρουν περιςςότερο ςτθ 
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φορολογία του Κράτουσ και οι ανιςότθτεσ ειςοδθμάτων ελαχιςτοποιοφνται. Στθ χϊρα 

μασ το προοδευτικό ςφςτθμα εφαρμόηεται από το 1955. Θ φορολογθτζα φλθ χωρίηεται 

ςε επιμζρουσ τμιματα τα οποία ονομάηονται κλιμάκια Υπάρχει το αφορολόγθτο 

κλιμάκιο και από εκεί και πζρα υπάρχουν ςε αφξουςα ςειρά ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ. 

Οι ςυντελεςτζσ και τα κλιμάκια τα τελευταία χρόνια ςτθ χϊρα μασ τροποποιοφνται 

ςυνεχϊσ και ειςζρχονται και διάφορα οικονομικά κριτιρια( π.χ. αντικειμενικζσ 

δαπάνεσ, ςυλλογι αποδείξεων) που κακορίηουν 

2.2   Σο Φορολογικό φςτθμα τθσ Ελλάδασ. Χαρακτθριςτικά και 

Ιδιομορφίεσ: 

 

Κφριο γνϊριςμα του ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι θ πολυπλοκότθτα του, ανκαι 

μετά τθν ειςαγωγι του ΦΡΑ, το 1987, θ κατάςταςθ ζχει ελαφρά βελτιωκεί. Μερικοί λόγοι που 

ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτο πολφπλοκο του φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι οι εξισ :  

• Ο αςυνικιςτα μεγάλοσ αρικμόσ των φόρων (κυρίωσ των ζμμεςων) οι οποίοι ζχουν 

ςυςςωρευτεί τα τελευταία 40 χρόνια και πολλοί από τουσ οποίουσ ζχουν πολφ μικρι 

απόδοςθ.  

• Ο μεγάλοσ αρικμόσ διαφορετικϊν «φορολογικϊν κινιτρων» που δόκθκαν από τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1950 μζχρι ςιμερα για τθν προϊκθςθ των επενδφςεων, τθσ ειςαγωγισ 

κεφαλαίων από το εξωτερικό, τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ, των εξαγωγϊν, τθσ 

ανάπτυξθσ του χρθματιςτθρίου και τθσ κεφαλαιαγοράσ γενικότερα.  

• Ο μεγάλοσ αρικμόσ των ζκτακτων φόρων και ειςροϊν που επιβλικθκαν από το 1950 μζχρι 

ςιμερα για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν ςτον προχπολογιςμό ι ςτο Ιςοηφγιο 

Ρλθρωμϊν. Αρκετοί από αυτοφσ τουσ «ζκτακτουσ» φόρουσ παρζμειναν ςτο φορολογικό 

ςφςτθμα, ωσ αυτοτελείσ φόροι , παρά το γεγονόσ ότι είχαν επιβλθκεί για ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα. (πχ. Τζλοσ φδρευςθσ)  

• Το γεγονόσ ότι οριςμζνοι φόροι επιβάλλονταν μζχρι πρόςφατα με πάρα πολλοφσ και 
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διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ. Ππωσ ο ΦΚΕ επιβάλλονταν με 24 κφριουσ και αρκετοφσ 

«ειδικοφσ» ςυντελεςτζσ.  

• Το γεγονόσ ότι το ίδιο αγακό, ιδιαίτερα κατά τθν ειςαγωγι, είναι δυνατό να επιβαρφνεται 

ταυτόχρονα ζωσ και με 10 διαφορετικοφσ φόρουσ, δαςμοφσ, ειςφορζσ και άλλα όμοια.  

• Θ αοριςτία τθσ φορολογικισ βάςθσ οριςμζνων φόρων και ιδιαίτερα των δυο γενικϊν φόρων 

κατανάλωςθσ, του χαρτοςιμου και του ΦΚΕ. Θ ζκταςθ και θ αοριςτία τθσ φορολογικισ 

βάςθσ του χαρτοςιμου είναι πολφ μεγάλθ. Αν και ζνα μζροσ του χαρτοςιμου 

ενςωματϊκθκε ςτο ΦΡΑ, θ δυςκολία κακοριςμοφ τθσ φορολογικισ βάςθσ του χαρτοςιμου 

παραμζνει. Αυτό ςυμβαίνει διότι το τμιμα που ενςωματϊκθκε ςτο ΦΡΑ είχε μάλλον 

ξεκάκαρθ φορολογικι βάςθ. Θ περίπτωςθ του ΦΚΕ δε διαφζρει από τθν παραπάνω. 

Υπιρχε μόνιμο πρόβλθμα προςδιοριςμοφ των «βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν 

επιχειριςεων» που είχαν υποχρζωςθ καταβολισ φόρου. Από το ζνα μζρουσ υπιρχε 

πρόβλθμα του μεγζκουσ που ζπρεπε να ζχει θ βιοτεχνία. Από το άλλο μζροσ υπιρχε το 

πρόβλθμα του τρόπου παραγωγισ του προϊόντοσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ απαιτείτο μια 

κατά περίπτωςθ προςζγγιςθ για να προςδιοριςτεί εάν μια επιχείρθςθ ανικε ςτθ 

φορολογικι βάςθ του ΦΚΕ ι όχι.  

• Από το γεγονόσ ότι το χαρτόςθμο δεν ιταν ζνασ φόροσ αλλά μια ςωρεία διαφορετικϊν και 

διακεκριμζνων φόρων, με διαφορετικζσ φορολογικζσ βάςεισ, διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ, 

διαφορετικό τρόπο είςπραξθσ του φόρου και με διαφορετικζσ επιπτϊςεισ ςτθ οικονομία.  

 

Επιμείναμε ςτθν πολυπλοκότθτα του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, γιατί αποτελεί μια από τισ 

κυριότερεσ αιτίεσ για τθν φπαρξθ και τθν ανάπτυξθ τθσ φοροδιαφυγισ και από αυτι τθ ςκοπιά 

ενδιαφζρει άμεςα ςτθν παροφςα εργαςία. Είναι εμφανζσ ότι κάποιεσ περιπτϊςεισ δεν ζχουν 

πλζων ςθμαςία μετά τθν ειςαγωγι του ΦΡΑ. Αναφζρονται όμωσ γιατί γίνεται γενικά δεκτό ότι 

από τθ ςτιγμι που και ο πλζον ζντιμοσ φορολογοφμενοσ αρχίςει να φοροδιαφεφγει , πολφ 

δφςκολα μπορεί να τα ςταματιςει.  
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Χαρακτθριςτικό του ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι ότι το μεγαλφτερο μζροσ των 

φορολογικϊν εςόδων ειςπράττεται από τθν ζμμεςθ φορολογία. Αποτζλεςμα του 

χαρακτθριςτικοφ αυτοφ είναι θ άνιςθ κατανομι του φορολογικοφ βάρουσ.  (Καλυβιανάκθσ 

Κ.,1993, 33-36 ) 

 

2.3 Σο Φορολογικό ςφςτθμα και θ Εφαρμογι του Ανάλογα με το 

Μζγεκοσ των Ελλθνικϊν Επιχειριςεων: 

 

«Φορολογικά ςυςτιματα καλοφνται το ςφνολο των αρχϊν βάςει των οποίων προςδιορίηεται ο 

φόροσ ι με άλλθ ζννοια φορολογικό ςφςτθμα είναι το ςφνολο των φόρων οι οποίοι ζχουν 

επιλεγεί και εφαρμόηονται ςε δεδομζνθ ςτιγμι εντόσ οριςμζνθσ χϊρασ.  

Δεν αρκεί να μιλάμε για φορολογικό ςφςτθμα, ϊςτε να ζχουμε απλϊσ ζνα άκροιςμα 

διαφόρων φόρων αλλά αυτοί πρζπει να ζχουν επιλεγεί και καταςκευαςτεί κατά τζτοιο τρόπο 

που να εξυπθρετοφν πλθρζςτερα τουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ. Συνεπϊσ, είναι το 

ςυγκρότθμα των επιμζρουσ φόρων, με τουσ οποίουσ το κράτοσ αντλεί από τθ μοναδικι 

φορολογικι πθγι τα ζςοδα και οι οποίοι ζχουν κατά τζτοιο τρόπο επιλεγεί και καταςκευαςτεί 

ϊςτε να ςυμπλθρϊνουν ο ζνασ τον άλλον από τθν άποψθ των διαφόρων ςκοπϊν του φόρου 

για τθν κατά το δυνατό πλθρζςτερθ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν. Θ φορολόγθςθ των εταιριϊν ςε 

όλεσ τισ χϊρεσ —μζλθ του ΟΟΣΑ, είτε γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλεσ τι εταιρίεσ, είτε 

ςτθρίηεται ςε αντικειμενικά και οικονομικά κριτιρια, ενϊ ο τρόποσ με τον οποίο 

φορολογοφνται ςτθν Ελλάδα, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν χαμθλότερθ φορολογικι επιβάρυνςθ 

των προςωπικϊν εταιριϊν ζναντι των κεφαλαιουχικϊν. Το γεγονόσ αυτό, εκτόσ από τα 

αρνθτικά αποτελζςματα που μπορεί να επιφζρει ςτα δθμοςιονομικά μεγζκθ του κράτουσ, 

δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ ςτο ελλθνικό φορολογικό ςφςτθμα, γιατί επθρεάηει τισ αποφάςεισ 

των επιχειρθματιϊν υπζρ τθσ ίδρυςθσ προςωπικϊν εταιριϊν. Πμωσ, το φορολογικό ςφςτθμα, 

πρζπει να είναι ουδζτερο, όςον αφορά τζτοιου είδουσ αποφάςεισ, οι οποίεσ πρζπει να 

λαμβάνονται αποκλειςτικά με βάςθ άλλα κριτιρια.  
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Με τθ οικονομικι κεωρία τθσ εποχισ ζωσ και το ζτοσ 1970 που τόνιηε ιδιαίτερα τα ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα των μεγάλων και δυνατϊν επιχειριςεων αφοφ κεωροφςε πωσ θ επιτυχία 

κάποιασ επιχείρθςθσ ιταν ςυνυφαςμζνθ με το μζγεκοσ τθσ. Το ακριβζσ μζγεκοσ τθσ 

παραγωγισ και οι διάφορεσ οικονομίεσ κλίμακασ, ιταν από τα πλζον κακοριςτικά ςθμεία για 

τθν περαιτζρω επιβίωςθ και ανταγωνιςτικότθτα μιασ μεγάλθσ ι μικρισ επιχείρθςθσ ςτθν 

Ελλθνικι κοινωνία. Κάτι τζτοιο βζβαια ενίςχυε ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ των μεγάλων 

επιχειριςεων και ζκετε κάποιουσ φραγμοφσ ςτθν ανάπτυξθ των αποκαλοφμενων 

“Μικρομεςαίων Επιχειριςεων”. Τα διάφορα όμωσ εμπειρικά ςτοιχεία ςε παγκόςμια βάςθ, 

δείχνουν ότι τα εκάςτοτε οικονομικά αποτελζςματα δεν ςυμβαδίηουν απολφτωσ με το μζγεκοσ 

των επιχειριςεων. Οι επιχειριςεισ απαςχολοφν μεγάλο μζροσ του ενεργοφ εργατικοφ 

πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ και θ παρουςία τουσ εξελίςςεται ςε βαςικό παράγοντα αφξθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ, προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ και βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ. Μια επιχείρθςθ δεν ορίηεται από ζναν ευρζωσ αποδεκτό οριςμό, αλλά κάκε 

φορά αναφζρεται βάςει των ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν και οικονομικϊν ςυνκθκϊν που 

επικρατοφν ςτθν χϊρα και των εφαρμοςμζνων ςε αυτιν πολιτικϊν. Μια επιχείρθςθ μπορεί να 

απαςχολεί διαφορετικό αρικμό εργαηομζνων από χϊρα ςε χϊρα, αφοφ οι διαφορζσ που 

εντοπίηονται ςτον πλθκυςμό μιασ χϊρασ μποροφν να κακορίηουν και τα ανάλογα μεγζκθ.  

Για παράδειγμα, μια μικρομεςαία επιχείρθςθ ςτισ Θ.Ρ.Α. μπορεί να απαςχολεί περίπου 400 

εργαηομζνουσ, ςτθν Κίνα λιγότερο από 300 και ςτισ χϊρεσ τθσ Γαλλίασ και Γερμανίασ κάτι 

λιγότερουσ από 45. Σφμφωνα με τον αντίςτοιχο νόμο που υπάρχει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (αρ. 

L107/8, 30-4-96), ωσ μικρομεςαία επιχείρθςθ ορίηεται εκείνθ θ οποία απαςχολεί ζωσ 250 

άτομα εργατικό προςωπικό, επιτυγχάνει ζναν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ζωσ 40 εκατομμφρια 

ευρϊ και το ςφνολο του ιςολογιςμοφ τθσ δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμφρια ευρϊ. Στθν χϊρα 

τθσ Ελλάδασ βζβαια, ωσ μικρομεςαία επιχείρθςθ ορίηεται εκείνθ θ οποία απαςχολεί ζωσ 100 

άτομα εργατικό προςωπικό. Μια τζτοιου είδουσ επιχείρθςθ ςτον Ελλθνικό χϊρο, είναι 

ςυνικωσ οικογενειακισ φφςθσ και θ διοίκθςθ τθσ εξαςκείται από τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ.  
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Θ Ελλάδα, για παράδειγμα, κεωρείται θ χϊρα των μικρομεςαίων επιχειριςεων, αφοφ αυτοφ 

του είδουσ οι εταιρείεσ οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερο από 100 άτομα προςωπικό είναι πάρα 

πολλζσ και θ δραςτθριότθτά τουσ εντοπίηεται ςτον δευτερογενι και τριτογενι τομζα. Εξίςου 

ςθμαντικι είναι και θ φπαρξθ των λεγόμενων «μικρϊν» επιχειριςεων, που απαςχολοφν 

λιγότερο από 10 άτομα προςωπικό. Στθν Ελλάδα, ο τρόποσ με τον οποίο φορολογοφνται οι 

επιχειριςεισ, διαφοροποιεί ςθμαντικά τθ ςυνολικι φορολογικι τουσ επιβάρυνςθ χωρίσ όμωσ 

να λαμβάνεται υπόψθ το μζγεκοσ τουσ. Ζτςι οι προςωπικζσ εταιρίεσ (Ομόρρυκμθ, 

ετερόρρυκμθ, κοινωνία κ.λπ.) φορολογοφνται με ςυντελεςτι 20% ςτα κζρδθ που απομζνουν 

μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επιχειρθματικισ αμοιβισ των εταίρων ( άρκρο 10 § 1, παρ. αϋ, Ν. 

2238/94, ωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ από το άρκρ. 3, § 1 Ν. 3296/04). Θ εν λόγω 

επιχειρθματικι αμοιβι αποτελεί πλάςμα νόμου και υπολογίηεται ωσ το γινόμενο του 

ποςοςτοφ ςυμμετοχισ κάκε εταίρου με το 50% των κερδϊν τθσ προςωπικισ εταιρίασ. Οι 

υπολογιςμοί γίνονται για μζχρι 3 εταίρουσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ. Και είναι 

πλάςμα νόμου θ επιχειρθματικι αμοιβι, γιατί θ διανομι των κερδϊν ςτθν πράξθ δεν γίνεται 

μόνο ςε τρεισ εταίρουσ αν θ εταιρία ζχει περιςςότερουσ, οφτε υπολογίηεται θ εν λόγω 

επιχειρθματικι αμοιβι πάνω ςτο 50% των κερδϊν. Τζλοσ, ςτισ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ ο 

ςυντελεςτισ φόρου για το 2012 είναι 25%, ενϊ μειϊνεται ςταδιακά μζχρι το 2014 που κα 

φκάςει ςτο 20% .» (http://nemertes.lis.upatras.gr 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 

3.1. Η Ζννοια τθσ Φοροδιαφυγισ 

 

Φοροδιαφυγι αποκαλείται θ κακ' οποιονδιποτε τρόπο παράνομθ απόκρυψθ 

φορολογθτζασ φλθσ ενόσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. Θεωρείται παράνομθ και ζντονα 

αντικοινωνικι ςυμπεριφορά και ςυνιςτά το αδίκθμα τθσ μθ καταβολισ του οφειλόμενου 

φόρου με τθν παραβίαςθ ι καταςτρατιγθςθ του νόμου. Μπορεί να εμφανιςτεί με δφο 

τρόπουσ:  

 

http://nemertes.lis.upatras.gr/
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1) αποκρφπτοντασ ειςοδιματα από διάφορεσ πθγζσ με ςκοπό τθν πλθρωμι 

χαμθλότερου φόρου.  

2) εμφανίηοντασ υπερβολικζσ ι πλαςτζσ δαπάνεσ ϊςτε να επωφελθκεί από 

εκπτϊςεισ φόρου.  

 

Θ φοροδιαφυγι εντοπίηεται εφκολα ςε ειςοδιματα που προζρχονται από μιςκωτζσ 

υπθρεςίεσ ι εκμετάλλευςθ ακινιτων, λόγω τθσ ευκολίασ διαςταφρωςθσ ςτοιχείων (δθλαδι 

ςφγκριςθ εςόδου από τον ζνα ςυμβαλλόμενο και δαπάνθσ από το άλλο), ενϊ είναι δφςκολο να 

εντοπιςκοφν ςε πθγζσ όπωσ από ελευκζρια επαγγζλματα. Στισ εμπορικζσ επιχειριςεισ 

ςυνικωσ θ φοροδιαφυγι αντιμετωπίηεται με επιτόπου ελζγχουσ, αλλά και διαςταυρϊςεισ. 

Στισ περιπτϊςεισ που είναι δφςκολθ θ διαςταφρωςθ, υπολογίηεται ζνα τεκμαρτό ειςόδθμα, 

ενϊ κατά καιροφσ αναπροςαρμόηονται τα τεκμιρια διαβίωςθσ.  

Επίςθσ, όταν λζμε φοροδιαφυγι, εννοοφμε το ςφνολο των παρανομϊν ενεργειϊν των 

ιδιωτικϊν φορζων (επιχειριςεων), με τισ οποίεσ αποβλζπουν ςτθ μείωςθ ι εξάλειψθ τθσ 

φορολογικισ τουσ υποχρζωςθσ (δθλαδι τθν πλθρωμι φόρων). 

Τζτοιεσ παράνομεσ ενζργειεσ είναι π.χ. θ διλωςθ ςτθ φορολογοφςα Αρχι (εφορία) μικρότερου 

ειςοδιματοσ από το πραγματοποιθκζν κατά τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ, θ 

εμφάνιςθ από τισ επιχειριςεισ ακακάριςτων εςόδων (τηίροσ) μικρότερων από τα 

πραγματοποιθκζντα κατά τον υπολογιςμό του φόρου κατανάλωςθσ, θ λακραία ειςαγωγι 

ειδϊν από το εξωτερικό για να μθ πλθρωκοφν δαςμοί κλπ.  

Επιπρόςκετα, ζνασ οριςμόσ ο οποίοσ κεωρείται ότι καλφπτει αρκετά τθν ζννοια τθσ 

φοροδιαφυγισ είναι αυτόσ του DepartmentoftheTreasury του 1983. ςφμφωνα με τον οριςμό 

αυτό φοροδιαφυγι αποτελεί: 

  

• Tο τμιμα εκείνο του φόρου ειςοδιματοσ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ειςόδθμα που κα 

ζπρεπε με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία να δθλϊνεται οικειοκελϊσ από τουσ 

φορολογοφμενουσ ςτισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ, αλλά για οποιαδιποτε λόγο δεν 

δθλϊνεται.  
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• Το τμιμα εκείνο των ζμμεςων φόρων και λοιπόν άμεςων φόρων, το οποίο με βάςθ τθν 

ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία κα πρζπει να ειςπράττεται και να αποδίδεται 

εκελοντικά ςτο κράτοσ αλλά για οποιοδιποτε λόγο αυτό δεν φκάνει ποτζ ςτο δθμόςιο 

ταμείο. (Κανελλόπουλοσ Κ.Α,1995).  

 

• Οι φόροι οι οποίοι δεν καταβλικθκαν ςτον κράτοσ λόγω παροχισ φορολογικϊν 

απαλλαγϊν και κινιτρων, χωρίσ να επιτευχκεί το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα 

(Ραυλόπουλοσ, 1987).  

 

• Οι τόκοι που αντιςτοιχοφν ςτο τμιμα εκείνο τω φόρων που καταβάλλονται με 

κακυςτζρθςθ και μετά τθ λιξθ του οικείου δθμοςιονομικοφ ζτουσ. (Μανεςιϊτθσ, 

1991).  

 

• Θ μθ είςπραξθ των οφειλόμενων φόρων μετά τθν βεβαίωςι τουσ.  

 

Ωςτόςο, άλλοι ςυγγραφείσ περιλαμβάνουν ςτθν ζννοια τθσ φοροδιαφυγισ τισ φορολογικζσ 

απαλλαγζσ οι οποίεσ δόκθκαν ςε φορολογοφμενουσ χωρίσ να επιτευχκοφν οι ςκοποί για τουσ 

οποίουσ χορθγικθκαν ακόμα και τουσ τόκουσ των φόρων οι οποίοι καταβλικθκαν 

κακυςτερθμζνα.  

 

Από τισ ανωτζρω επιςθμάνςεισ, προκφπτει ότι, για να μθν υπάρχει φοροδιαφυγι οι 

φορολογοφμενοι κα πρζπει να δθλϊνουν τθν φορολογθτζα φλθ ολόκλθρθ, εκελοντικά αλλά 

και εμπρόκεςμα. 

 

3.2 ΙςτορικιΑναδρομι 

 

Θ οικονομικι κοινότθτα ζςτρεψε τθν προςοχι τθσ ςτθν μελζτθ τουφαινομζνου ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του εξιντα (1960) και ςτισ αρχζσ τουεβδομιντα (1970). Ο κφριοσ λόγοσ ιταν θ 

δθμοςίευςθ μιασ ςειράσ ερευνϊνπου τόνιηε τθν μεγάλθ ζκταςθ του ςε πολλζσ Δυτικζσ χϊρεσ. 
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Ραρότι οιεκτιμιςεισ του πραγματικοφ μεγζκουσ τθσ φοροδιαφυγισ κατά τθν περίοδοεκείνθ 

ςτθριηόντουςαν ςε ςτατιςτικζσ μεκόδουσ επιρεπείσ ςε ςθμαντικάςτατιςτικά λάκθ, θ εντφπωςθ 

που δθμιουργικθκε ιταν ότι θ φοροδιαφυγιαποτελοφςε ζνα ςθμαντικό κομμάτι οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ ςτο οποίο οιοικονομικοί δρϊντεσ αφιζρωναν πολφ χρόνο και οικονομικοφσ 

πόρουσ.Μία από τισ πρϊτεσ εμπειρικζσ ζρευνεσ πραγματοποιικθκε από τον M.Rey το1965. Ο 

M.Rey μελζτθςε τθν περίπτωςθ του Ιταλικοφ γενικοφ φόρουπωλιςεων 

(ItalianGeneralSalesTax) ο οποίοσ επιβαλόταν ςτθν πλειψθφίατων καταναλωτικϊν αγακϊν και 

υπθρεςιϊν. Υπολόγιςε ότι από το ςφνολοτων προβλεπόμενων εςόδων μόνο το 52,46% αυτϊν 

ειςπράχκθκαν. Ο Gutman το 1976 υπολόγιςε ότι το 10% του ςυνόλου τθσ 

οικονομικισδραςτθρίοτθτασ τθσ Αμερικανικισ οικονομίασ διεξαγόταν ςτθν μαφρθ αγορά,ενϊ 

ο Feige τθν ίδια περίοδο υπολόγιςε ότι 369 δυςεκατομφρια δολλάριαδιακινοφνταν ζξω από 

τθν νόμιμθ αγορά. Από εκεί και φςτερα, κανζνασοικονομολόγοσ δεν μποροφςε να αρνθκεί τθν 

ανάγκθ ενοσ κεωρθτικοφυποδείγματοσ που να εξθγεί τθν ςυμπεριφορά του φαινομζνου. 

 

Το βαςικό κεωρθτικό μοντζλο μελζτθσ του φαινομζνου αναπτφχκθκε απο τουσAllingham και 

Sandmo το 1972 και τον Yitzaki το 1974. Ζνασ ορκολογικόσοικονομικόσ δρων, προςπακεί να 

επιλζξει το άριςτο επίπεδο ειςοδιματοσπου κα δθλϊςει ςτισ φορολογικζσ αρχζσ ςε ζνα 

αβζβαιο περιβάλλον μεςτακερζσ ςυνιςτϊςεσ το αρχικό του ειςόδθμα, τθν πικανότθτα 

νααποκαλυφκεί θ απάτθ του, τον φορολογικό ςυντελεςτι και το πρόςτιμο. Τομοντζλο, πιςτό 

ςτθν φιλοςοφία του νεοκλαςικοφ υποδείγματοσ, προςδιορίηειςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ 

των προαναφερκζντων ςυνιςτωςϊν και 

χαράςει τισ κατευκφνςεισ τθσ οικονομικισ πολιτικισ που κα πρζπει ναακολουκθκεί για να 

περιοριςτεί το μζγεκοσ τθσ φοροδιαφυγισ. 

 

Ζνα από τα βαςικά μθνφματά του, είναι θ αρνθτικι ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσμεταξφ του 

μεγζκουσ τθσ φοροδιαφυγισ και του φορολογικοφ ςυντελεςτι:όταν ο φορολογικόσ 

ςυντελεςτισ αυξάνεται, το μζγεκοσ τουφοροδιαφεφγοντοσ ειςοδιματοσ μειϊνεται. Το 

ςυμπζραςμα αυτό ερχόταν ςεαντίκεςθ με τθν επικρατοφςα διαιςκθτικι άποψθ του 

οικονομικοφ κόςμου ότιόςο πιο μεγάλοσ είναι ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ τόςο πιο μεγάλα 
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ταφορολογικά βάρθ του ατόμου άρα τόςο μεγαλφτερο κα είναι και το μζγεκοστθσ 

φοροδιαφυγισ. Οι Allingham, Sandmo και Yitzaki απζδειξαν ότι αυτό δενιςχφει. Ραρότι το 

μοντζλο ςτθριηόταν ςτθν υπόκεςθ ενόσ ατόμου πουχαρακτθρίηεται από αποςτροφι ςτον 

κίνδυνο(riskaversiveagent) τοςυμπζραςμα αυτό αποτζλεςε ςιμα κατατεκζν τθσ 

επιςτθμονικισβιβλιογραφίασ του φαινομζνου τθσ φοροδιαφυγισ. 

 

'Ζνα από τα μεγάλα μειονεκτιματα του βαςικοφ μοντζλου ιταν θ απουςίατου κράτουσ ςαν 

ενεργόσ οικονομικόσ παράγοντασ. Ο Kolm από το 1973διλωνε ότι δεν μποροφμε να 

κατανοιςουμε ςε βάκοσ το φαινόμενο τθσφοροδιαφυγισ χωρίσ να λάβουμε υπόψιν μασ τον 

ρόλο του κρατικοφ φορζαςτθν όλθ διαδικαςία. Οι κρατικζσ αρχζσ επιβάλουν το εκάςτοτε 

φορολογικό ςφςτθμα και τουσ μθχανιςμοφσ προςταςίασ αυτοφ και άρα επθρεάηουν ςεμεγάλο 

βακμό τθν ςυμπεριφορά των ατόμων. Ρρζπει λοιπόν να εξετάςουμεςε βάκοσ τουσ ςτόχουσ 

του κρατικοφ φορζα και τισ μεκόδουσ επίτευξθσαυτϊν.Θ ειςαγωγι του κρατικοφ φορζα ςτο 

μοντζλο ανάλυςθσ τθσφοροδιαφυγισ πραγματοποιικθκε από τον Sandmo το 1981. Ο ςτόχοσ 

τουκρατοφσ δεν είναι απλϊσ να ςυλλζξει ζςοδα αλλά να μεγιςτοποιιςει τθνκοινωνικι 

ευθμερία. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ ςυνάρτθςθσ κοινωνικισ ευθμερίασεδωςε νζα προοπτικι ςτθν 

όλθ ανάλυςθ του φαινομζνου. 

 

Ραρότι θ εκτενι ειςαγωγι του κρατικοφ φορζα ςτα μοντζλα τθσ φοροδιαφυγισ διεφρυνε τουσ 

αναλυτικοφσ ορίηοντεσ των οικονομολόγων, δθμιοφργθςε αςάφεια ςτισ αρχικζσ 

ςυναρτθςιακζσ ςχζςεισ των βαςικϊν παραγόντων του φαινομζνου. Ξεκίνθςε λοιπόν τθν 

δεκαετία του 80 μία ςειρά εμπειρικϊν μελετϊν προκειμζνου να αποςαφθνιςτεί θ επίδραςθ 

των φόρων, των προςτίμων και των πικανοτιτων αποκάλυψθσ τθσ απάτθσ ςτο μζγεκοσ τθσ 

φοροδιαφυγισ. Το αποτζλεςμα ιταν ςυναρπαςτικό. Αντί να αποςαφθνιςτοφν οι βαςικζσ 

ςχζςεισ, άρχιςε να δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι με βάςθ τα πραγματικά μεγζκθ των 

προςδιοριςτικϊν παραγόντων ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του Δυτικοφ κόςμου, το μζγεκοσ τθσ 

φοροδιαφυγισ ιταν πολφ μικρό! Το ενδιαφζρον των οικονομολόγων από τθν δεκαετία του 

ενενιντα μζχρι ςιμερα επικεντρϊκθκε ςτο αίνιγμα τθσ νομιμοφροςφνθσ απζναντι ςτα 

φορολογικά βάρθ (TaxCompliancePuzzle). Οι εμπειρικζσ ζρευνεσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ 
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ανζδειξαν νζουσ,μθ οικονομικοφσ παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάηουν τισ αποφάςεισ των 

ατόμων.Μεταξφ αυτϊν οι πιο ςθμαντικοί είναι οι θκικοί φραγμοί, το ψυχολογικό κόςτοσ, οι 

κοινωνικζσ νόρμεσ, θ εμπιςτοςφνθ προσ τθν εκάςτωτε κυβζρνθςθ κλπ. Πλοι αυτοί οι 

παράγοντεσ φαίνεται να επθρεάηουν με αναςταλτικό τρόπο τθν απόφαςθ των ατόμων να 

αποκρφψουν μζροσ των πραγματικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν τουσαπό τισ φορολογικζσ αρχζσ 

 

3.3 Ελλθνικι Οικονομία Φορολογικό φςτθμα και Φοροδιαφυγι. 

 

Θ εξζταςθ μερικϊν βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα του 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι αναγκαία για να κατανοιςουμε το πρόβλθμα τθσ 

φοροδιαφυγισ πρίν προχωριςουμε ςε μια τζτοια εξζταςθ, είναι χριςιμο να αναφερκοφμε ςτο 

φορολογικό μασ ςφςτθμα και γενικότερα ςτα Βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να χαρακτθρίηοφν 

ζνα «καλό» φορολογικό ςφςτθμα . με βάςθ τθ κεωρία και τθν εμπειρία , το βαςικό 

χαρακτθριςτικό ενόσ «καλοφ» φορολογικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ: 

 

α) Οικονομικι αποτελεςματικότθτασ: Το φορολογικό ςφςτθμα δεν πρζπει να παρεμποδίηει τθν 

αποτελεςματικι κατανομι των οικ/κων πόρων.  

 

β)Διοικθτικι απλότθτα : Το φορολογικό ςφςτθμα πρζπει να είναι απλό και φτθνό ςτθν 

διαχείριςθ του . 

 

γ)Ευκαμψία : Το φορολογικό ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνεται εφκολα ςτισ 

μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ . 

 

 δ)Ρολιτικι Υπευκυνότθτασ: Το φορολογικό ςφςτθμα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ζτςΓ, ϊςτε 

οι φορολογοφμενοι να μποροφν εφκολα να διαπιςτϊςουν τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα 

τουσ. Με τον τρόπο αυτό το πολιτικό ςφςτθμα κα αντανακλά με μεγαλφτερθ ακρίβεια τισ 

προτιμιςεισ των πολιτϊν. 
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ε)Αμερολθψία: Το φορολογικό ςφςτθμα πρζπει να είναι αμερόλθπτο ςε ότι αφορά τθ ςχετικι 

μεταχείριςθ διαφορετικϊν ατόμων. Ρρζπει δθλαδι να είναι δίκαιο. 

 

Είναι γνωςτό ότι τα πιο πάνω κριτιρια ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυγκροφονται μεταξφ τουσ. Για 

παράδειγμα θ προςπάκεια αναδιανομισ μζςω του φορολογικοφ ςυςτιματοσ ςυγκροφεται με 

τθν αρχι τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ. Το ίδιο μπορεί να ιςχφει και για τθ ςχζςθ 

μεταξφ απλότθτασ και φορολογικισ δικαιοςφνθσ. Θ ταυτόχρονθ ικανοποίθςθσ των πιο πάνω 

κριτθρίων είναι ςτθν πράξθ ιδιαίτερα δφςκολθ , γι’ αυτό και θ κυβζρνθςθ πρζπει να επιλζξει 

εκείνα τα μζςα που κα τθσ επιτρζψουν τον «κοινωνικά άριςτο» ςυνδυαςμό των διαφόρων 

κριτθρίων.Το ςθμαντικότερο ίςωσ πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ο ςχεδιαςμόσ ενόσ «καλοφ» 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ φορολογικισ Βάςθσ . Μια από τισ 

βαςικότερεσ επιδιϊξεισ όλων ςχεδόν των φορολογικϊν μεταρρυκμίςεων είναι θ διερεφνθςθ 

τθσ φορολογικισ Βάςθσ . Στο ςθμείο αυτό τίκεται και το κζμα για το κατά πόςον υπερτερεί ι 

άμεςθ ι ζμμεςθ φορολογία, για το πόςο πλατιά είναι θ φορολογικι Βάςθ , για το ποιεσ 

εξαιρζςεισ και απαλλαγζσ δικαιολογοφνται κ.ο.κ. Τα κζματα αυτά είναι πολφπλοκα και με 

μεγάλεσ αμφιςβθτιςεισ τόςο ςτθν κεωρία όςο και ςτθν πράξθ. Γενικά πάντωσ , γίνεται δεκτό 

ότι ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα τθ μικρότερθ απϊλεια, για τθν είςπραξθ 

ενόσ ςυγκεκριμζνου ποςοφ εςόδων, προκαλοφν οι φόροι πλατιά Βάςθσ , διότι με τον τρόπο 

αυτό οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ να μπορεί να είναι χαμθλότεροι , και να προκαλοφν ζτςι 

μικρότερεσ επιπτϊςεισ . Για το αν υπερτεροφν οι άμεςοι ι οι ζμμεςοι φόροι το κζμα δεν είναι 

απόλυτα ξεκακαριςμζνο , αν και οι πολλοί διακεκριμζνοι οικονομολόγοι, κεωροφν ότι οι 

άμεςοι φόροι υπερτεροφν γενικά των ζμμεςων. 

 

Ασ δοφμε πιο αναλυτικά κατά πόςον τα πιο πάνω κριτιρια ικανοποιοφνται από το φορολογικό 

ςφςτθμα που ιςχφει ςτθ χϊρα μασ . 

 

α)Οικονομικι αποτελεςματικότθτα: 

 

Ζνα βαςικό επιχείρθμα των ςυηθτιςεων για φορολογικι μεταρρφκμιςθ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ, 
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αλλά και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ είναι το κατά πόςον το φορολογικό ςφςτθμα προωκεί 

τθν αποτελεςματικι κατανομι των πόρων μιασ οικονομίασ , ελαχιςτοποιεί ςτρεβλϊςεισ και 

επομζνωσ , μεγιςτοποιεί τθν αφξθςθ του εκνικοφ προϊόντοσ.. Το κζμα τθσ επίδραςθσ των 

φόρων ςτθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα ζχει προκαλζςει το μεγάλο ενδιαφζρον των 

οικονομολόγων τόςο από κεωρθτικζσ όςο και από πρακτικι άποψθ. Είναι γνωςτό ότι πολλοί 

φόροι μπορεί ςτθν εφαρμογι τουσ να οδθγιςουν ςε αποτελζςματα , αντίκετα από τα 

επιδιωκόμενα και να δθμιουργιςουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία. Χαρακτθριςτικά 

αναφζρεται θ περίπτωςθ τθσ επίδραςθσ των φόρων ςτθν προςφορά εργαςίασ και ςτισ 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που ζχουν οι μεγάλοι οριακοί ςυντελεςτζσ. Θ αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν 

προςφορά εργαςίασ εξαρτάται από τθν ελαςτικότθτα προςφοράσ εργαςίασ, για τθν οποία δεν 

ζχουμε εκτιμιςεισ ςτθ χϊρα μασ. Θ εμπειρία ςτισ άλλεσ χϊρεσ με λιγότερουσ περιοριςμοφσ 

ςτθν αγορά εργαςίασ ζχει δείξει ότι θ ελαςτικότθτα αυτι είναι μάλλον μικρι και μόνο για τισ 

γυναίκεσ θ τιμι τθσ φαίνεται να είναι ςχετικά μεγάλθ εκεί όπου υπάρχουν ςθμαντικζσ 

ευκαιρίεσ για μερικι απαςχόλθςθ . 

 

Στθν Ελλάδα όπου μζχρι πρόςφατα οι οριακοί φορολογικοί ιταν ςχετικά υψθλοί , κα 

μποροφςε να υποκζςει κανείσ ότι θ επίδραςθ του φόρου ειςοδιματοσ , ςτθν κατανομι των 

πόρων ιταν αρνθτικι. Με τθ μείωςθ όμωσ Των οριακϊν ςυντελεςτϊν , ιδθ από το 1988, αλλά 

και με δεδομζνα ότι οι υπάρχοντεσ υψθλοί οριακοί ςυντελεςτζσ εφαρμόηονται ςε ςχετικά 

υψθλά ειςοδιματα και κυρίωσ , λόγω τθσ εκτεταμζνθσ φοροδιαφυγισ , ςτουσ μιςκωτοφσ οι 

οποίοι δεν ζχουν πολφ μεγάλθ δυνατότθτα προςαρμογισ τθσ προςφοράσ εργαςίασ τουσ , θ 

επίδραςθ δεν πρζπει να είναι ςθμαντικι. 

 

Ζνα άλλο επιχείρθμα εναντίον του φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων είναι ότι 

παραβλάπτει τισ αποταμιεφςεισ και τισ επενδφςεισ .Γι’ αυτό και πολλοί υποςτθρίηουν ότι ο 

ΦΕΦΡ πρζπει να αντικαταςτακεί από ζναν φόρο ςτθν κατανάλωςθ για τθν χϊρα μασ είναι 

αμφίβολο το αν υπάρχει αρνθτικι επίδραςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ ςτισ αποταμιεφςεισ 

και ςτισ επενδφςεισ . Ππωσ είναι γνωςτό οι αποδόςεισ των αποταμιεφςεων φορολογοφνται 

μόνο για τισ τραπεηικζσ κατακζςεισ , ενϊ οι αποδόςεισ των ομολόγων είναι αφορολόγθτεσ . 
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Επιπλζον ζχουν εντοπιςτεί φορολογικά κίνθτρα που ευνοοφν τισ επενδφςεισ, με αποτζλεςμα θ 

τελικι φορολογικι επιβάρυνςθ των επιχειριςεων να μθν είναι ιδιαίτερα μεγάλθ . Με Βάςθ 

μάλιςτα πρόςφατεσ ζρευνεσ που δείχνουν ότι το φορολογικό ςφςτθμα δεν φαίνεται να παίηει 

κακοριςτικό ρόλο ςτισ επενδφςεισ κα ιταν ίςωσ υπερβολικό να υποκζςει κανείσ ότι οι 

ςθμαντικζσ μειϊςεισ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που κεςπίςτθκαν με νόμο το 1992να 

ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ επενδφςεισ. 

 

β) Διοικθτικι απλότθτα. 

 

Θ είςπραξθ φόρων και θ διαχείριςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα , ςυνεπάγεται 

ςθμαντικό κόςτοσ. Για το Θνωμζνο Βαςίλειο οι εκτιμιςεισ που ζχουν γίνει ανεβάηουν το 

κόςτοσ διαχείριςθσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ ςτο 4% των φορολογικϊν εςόδων, ενϊ για 

τισ ΘΡΑ παρόμοιεσ εκτιμιςεισ ανεβάηουν το κόςτοσ ςτο 7% των εςόδων. Για τθν Ελλάδα δεν 

ζχουν γίνει ανάλογεσ εκτιμιςεισ , αλλά διαιςκθτικά μποροφμε να ποφμε ότι το κόςτοσ είναι 

αρκετά μεγάλο με δεδομζνθ τθν πολυπλοκότθτα του ςθμερινοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ, 

τόςο ςτθν άμεςθ όςο και ςτθν ζμμεςθ φορολογία και με τθν γενικότερθ αποτελεςματικότθτα 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

 

Ζνασ φόροσ πρζπει να είναι απλόσ για να γίνεται κατανοθτόσ από τουσ φορολογοφμενουσ 

αλλά και το κόςτοσ διαχείριςισ του να είναι μικρόσ. Ο ΦΕΦΡ ςτθ χϊρα μασ , παρά τισ 

βελτιϊςεισ των πρόςφατων τιμϊν , είναι ιδιαίτερα πολφπλοκοσ ,Θ νομοκεςία που διζπει τον 

φόρο μεταβάλλεται ςυχνά και είναι κατεςπαρμζνθ ςε διάφορα νομοκετιματα , με 

αποτζλεςμα δφςκολα να γνωρίηει κανείσ τθ ακριβϊσ ιςχφει. Ζτςι πολλοί φορολογοφμενοι είναι 

υποχρεωμζνοι να προςφεφγουν ςε ειδικοφσ με το αντίςτοιχο κόςτοσ , φυςικά. Ακόμθ ο ΦΕΦΡ 

χρθςιμοποιείται από τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ ωσ μζςο άςκθςθσ οικονομικισ πολιτικισ για τθν 

επίτευξθ πολλαπλϊν ςτόχων. Ζτςι ζχουμε ζνα ΦΕΦΡ που προβλζπει μια ςειρά από απαλλαγζσ 

, εκπτϊςεισ και εξαιρζςεισ , οι οποίεσ αποδυναμϊνουν τθ φορολογικι βάςθ , κάνουν 

πολφπλοκο το φορολογικό ςφςτθμα και διευκολφνουν τθ φοροδιαφυγι . Θα πρζπει να 

ςθμειωκεί βζβαια ότι οριςμζνεσ πρόςφατεσ ρυκμίςεισ απλοποιοφν ςθμαντικά το φορολογικό 
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ςφςτθμα και το κάνουν πολφ πιο εφκολο από άποψθ διαχείριςθσ , τόςο για τουσ 

φορολογοφμενουσ , όςο και για τισ φορολογοφςεσ αρχζσ. 

 

Εκτόσ όμωσ από το ΦΕΦΡ και παρά τισ αξιοςθμείωτεσ βελτιϊςεισ που επζφερε το ςφςτθμα τθσ 

ζμμεςθσ φορολογίασ ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ και ο τελευταίοσ δεν είναι ιδιαίτερα απλόσ 

, με αποτζλεςμα το κόςτοσ για τθ φορολογοφςα αρχι και για το κοινωνικό ςφνολο να είναι 

μεγάλο. Αν προςκζςουμε τθν φπαρξθ και των άλλων φόρων όμωσ το χαρτόςθμο, ειδικοφ 

φόροι , ο φόροσ τραπεηικϊν εργαςιϊν , οι φόροι μεταβίβαςθσ , τα διάφορα τζλθ κ.α. 

καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το φορολογικό μασ ςφςτθμα εξακολουκεί να είναι αρκετά 

πολφπλοκο , με αποτζλεςμα όχι μόνο το κόςτοσ να είναι μεγάλο, αλλά και θ φοροδιαφυγι να 

διευκολφνεται. 

 

γ)Ευκαμψία 

 

Οι μεταβολζσ ςτο οικονομικό περιβάλλον επιβάλλουν πολλζσ φορζσ και τθν αλλαγι των 

φορολογικϊν ςυντελεςτϊν , πράγμα που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι εφκολο να γίνει και 

ςε άλλεσ δυςκολότερο . Ζνα χαρακτθριςτικό που ςυχνά αναφζρεται είναι ο ςτακεροποιθτικό 

ρόλοσ των προοδευτικϊν φόρων ςτθν οικονομία. Πταν για παράδειγμα θ οικονομία είναι ςε 

φφεςθ , ίςωσ είναι επικυμθτό να μειωκοφν τα φορολογικά ζςοδα , ϊςτε να παραςχεκοφν τα 

κατάλλθλα κίνθτρα για ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ, Αν ο πλθκωριςμόσ είναι μικρόσ, τότε μια 

προοδευτικι φορολογία παρζχει αυτόματθ ςτακεροποίθςθ , όταν τα ειςοδιματα μειϊνονται 

λόγω τθσ φφεςθσ , ο μζςοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ μειϊνεται, ενϊ , όταν υπάρχει 

ανάκαμψθ και τα ειςοδιματα αυξάνονται , ο μζςοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ αυξάνει. Πταν 

όμωσ υπάρχει ςθμαντικόσ πλθκωριςμόσ , τότε θ κατάςταςθ αλλάηει και υπάρχει το κζμα τθσ 

τιμαρικμοποίθςθσ .Σε περιόδουσ φφεςθσ και πλθκωριςμοφ θ τιμαρικμοποίθςθ του 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ ςυμβάλλει ςτθ ςτακεροποίθςθ , ενϊ ςε περιόδουσ ανάκαμψθσ και 

πλθκωριςμοφ θ τιμαρικμοποίθςθ μειϊςει τθν αυτόματθ ςτακεροποιθτικι επίδραςθ του 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 
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Στθ χϊρα μασ , ο φόροσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων μζχρι τϊρα , αν και χαρακτθριηόταν 

από ςχετικι προοδευτικότθτα , είχε μικρι μείωςθ και επομζνωσ μικρι επίδραςθ ςτθ ςυνολικι 

οικονομικι δραςτθριότθτα. Οι πρόςφατεσ μεταβολζσ, αν και φαίνεται να διευρφνουν τθν 

φορολογικι Βάςθ , αυτι αφορά κυρίωσ τουσ μιςκωτοφσ. Οι μεγάλεσ κατθγορίεσ ειςοδθματιϊν 

, όπωσ «ζμποροι» , «ελεφκεροι επαγγελματίεσ» , το κζμα διερεφνθςθσ τθσ φορολογικισ βάςθσ 

, που μπορεί να αντιμετωπιςτεί κυρίωσ από τον περιοριςμό τθσ φοροδιαφυγισ , παραμζνει 

ακόμα άγνωςτο. Σε ότι αφορά τθ ζμμεςθ φορολογία , ι μάλλον πολφ περιοριςμζνοι 

προοδευτικότθτά τθσ δεν φαίνεται να μπορεί να προςδϊςει ςτο ςφςτθμα τθν απαραίτθτθ 

ευκαμψία και προςαρμοςτικότθτασ , ανάλογα με τθν επικρατοφςα οικονομικι ςυγκυρία. Ρζρα 

όμωσ από τισ αυτόματεσ ςτακεροποιθτικζσ ιδιότθτεσ ενόσ φορολογικοφ ςυςτιματοσ , μεγάλθ 

ςθμαςία ζχει και θ δυνατότθτα εφκολθσ προςαρμογισ του ςτισ μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ .θ μεταβολι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν είναι πολλζσ φορζσ δφςκολθ για 

πολιτικοφσ ι άλλουσ λόγουσ γι’ αυτό και πρζπει , όπου είναι δυνατό το ςφςτθμα να ξεπερνά 

αυτό το πρόβλθμα με ενδογενείσ ι άλλουσ μθχανιςμοφσ, όπωσ π.χ θ αυτόματθ 

τιμαρικμοποίθςθ τθσ φορολογικισ Βάςθσ ςτθν ακίνθτθ περιουςία ι ςτο φορολογικό ςφςτθμα 

γενικότερα. 

Το Ελλθνικό φορολογικό ςφςτθμα δεν φαίνεται να διακζτει αυτζσ τισ ιδιότθτεσ , αφοφ και θ 

φορολογικι Βάςθ , ιδιαίτερα ςτθν άμεςθ φορολογία είναι μικρι , αλλά και θ τιμαρικμοποίθςθ 

του είναι ανφπαρκτθ ι γίνεται μόνο περιπτωςιακά. Είναι μάλιςτα αξιοςθμείωτο ότι οι 

περιςςότερεσ από τισ πρόςφατεσ ρυκμίςεισ δεν κάνουν καμία αναφορά ςτοκζμα τθσ 

τιμαρικμοποίθςθσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 

 

δ)Αμερολθψία 

 

Με τον όρο αμερολθψία εννοοφμε ότι το φορολογικό ςφςτθμα είναι αμερόλθπτο και «δίκαιο» 

ςτθν κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν. Οι οικονομολόγοι χρθςιμοποιοφν δφο ζννοιεσ 

φορολογικισ δικαιοςφνθσ : τθν οριηόντια (ρορολονικι ιςότθτα και τθν κάκετθ φορολονικι 

ιςότθτα. Θ πρϊτθ ζννοια κατανοείται όταν τα άτομα που ζχουν τθν ίδια φοροδοτικι ικανότθτα 

ζχουν και τθν ίδια φορολογικι μεταχείριςθ, ενϊ θ δεφτερθ αρχι ικανοποιείται, όταν θ 
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φορολογικι επιβάρυνςθ των ατόμων διαφζρει για άτομα που ζχουν διαφορετικι φοροδοτικι 

ικανότθτα. Το κζμα του οριςμοφ φοροδοτικισ ικανότθτασ δεν είναι απλό , αλλά ςτθν πράξθ 

ζχει επικρατιςει να κεωρείται ωσ Βαςικόσ δείκτθσ το ειςόδθμα του φορολογοφμενου, αφοφ 

λθφκοφν υπόψθ και οριςμζνεσ άλλεσ πλευρζσ , όπωσ θ πθγι του ειςοδιματοσ , θ υγεία , θ 

οικογενειακι κατάςταςθ του φορολογοφμενου κ.α. 

 

Αν εξετάςουμε το Ελλθνικό φορολογικό ςφςτθμα , κα παρατθριςουμε ότι οι αρχζσ αυτζσ 

ικανοποιοφνται . Θ ευρφτατα διαδεδομζνθ φοροδιαφυγι αλλά και πολλζσ από τισ απαλλαγζσ 

και εκπτϊςεισ που υπιρχαν παραβίαηαν τθν αρχι τθσ οριηόντιασ φορολογικισ ιςότθτασ . Τα 

μζτρα που κεςπίςτθκαν το 1992 βελτιϊνουν το ςφςτθμα από άποψθ οριηόντιασ φορολογικισ 

ιςότθτα αφοφ καταργοφνται οι περιςςότερεσ εκπτϊςεισ και απαλλαγζσ που ίςχυαν μζχρι πρίν 

από λίγο, αλλά δεν λφνουν οριςτικά το πρόβλθμα. Κςωσ όμωσ θ μεγαλφτερθ παραβίαςθ τθσ 

αρχισ αυτισ να προζρχεται από τθ μεγάλθ φοροδιαφυγι και αφορά τθ διαφορετικι 

μεταχείριςθ μεταξφ μιςκωτϊν και μθ μιςκωτϊν , αφοφ οι πρϊτοι ζχουν ελάχιςτεσ 

δυνατότθτεσ φοροδιαφυγισ. Επιπλζον θ φοροδιαφυγι φαίνεται να παραβιάηει και τθν αρχι 

τθσ κάκετθσ φορολογικισ ιςότθτασ , αφοφ, ςφμφωνα με όλεσ τισ ενδείξεισ , αυτι εντοπίηεται 

κυρίωσ ςτα μεςαία και ανϊτερα ειςοδθματικά ςτρϊματα. 

 

Σε ότι αφορά τθν αναδιανεμπτικι επίδραςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα αλλά 

και τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων ειδικότερα, αυτι είναι πολφ 

περιοριςμζνθ , όπωσ ζχουν δείξει ςχετικζσ μελζτεσ και φαίνεται να γίνεται ακόμθ μικρότερθ με 

τισ πρόςφατεσ αλλαγζσ . Αλλά και οποιαδιποτε αναδιανομι , γίνεται αυτι είναι κυρίωσ μεταξφ 

μιςκωτϊν και με δεδομζνθ και τθν ακολουκοφμενθ από τθν κυβζρνθςθ ειςοδθματικι πολιτικι 

θ ςχζςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ μιςκωτϊν και μθ μιςκωτϊν χειροτερεφει. 

 

 ε)Πολιτικθ υπευκυνότθτα 

 

Με τον όρο πολιτικι υπευκυνότθτα εννοοφμε ότι το φορολογικό ςφςτθμα πρζπει να είναι 

διαφανζσ , να γνωρίηει ο πολίτθσ τι ακριβϊσ πλθρϊνει ςε φόρουσ και τι πλθρϊνουν οι άλλοι. Θ 
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μθ τιμαρικμοποίθςθ , για παράδειγμα , τθσ φορολογικισ κλίμακασ οδθγεί ςε αφξθςθ των 

φορολογικϊν εςόδων , ενϊ τα πραγματικά ειςοδιματα αυξάνουν . Ζτςι με τθ δθμοςιονομικι 

απορρόφθςθ αυξάνει θ φορολογικι επιβάρυνςθ κατά τρόπο που δεν είναι προφανισ. Το ίδιο 

μπορεί να ιςχυριςτεί κανείσ ότι ιςχφςει για τθν ζμμεςθ φορολογία, αφοφ ο φορολογοφμενοσ 

δεν αντιλαμβάνεται πλιρωσ το ποςό του φόρου που πλθρϊνει ι και να ακόμθ ςυμβαίνει αυτό 

, το αιςκάνεται ςε πολφ μικρότερο βακμό ςε ςχζςθ με τθ φορολογία ειςοδιματοσ. Τζλοσ , να 

άλλο ςτοιχείο που πρζπει να χαρακτθρίηει το φορολογικό ςφςτθμα είναι θ βεβαιότθτα για το τι 

κα γίνει μελλοντικά χωρίσ ςαν αιφνιδιάηεται ο φορολογοφμενοσ από αποφάςεισ που ςυχνά 

μεταβάλλουν τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ και τθ ςυμπεριφορά ατόμων και επιχειριςεων . Στθ 

χϊρα μασ φυςικά , κα ζλεγε κανείσ , είναι ο κανόνασ και θ απουςία ουςιαςτικισ ενθμζρωςθσ 

του πολίτθ και διαλόγου είναι το ςφνθκεσ φαινόμενο. 

Από τισ πιο πάνω παρατθριςεισ γίνεται ςαφζσ πωσ το Ελλθνικό φορολογικό ςφςτθμα δφςκολα 

ικανοποιεί τισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν ζνα «ςωςτό» φορολογικό ςφςτθμα. Αν 

προςτεκεί και θ αναποτελεςματικι οργάνωςθ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν , 

ςε ςυνδυαςμό με τισ φιμεσ και όχι μόνο , για εκτεταμζνα φαινόμενα δωροδοκιϊν και 

πολλαπλϊν παρεμβάςεων , γίνεται φανερό ότι το φορολογικό μασ ςφςτθμα χρειάηεται ριηικζσ 

τομζσ , ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των φορολογικϊν υπθρεςιϊν. 

 

 

ςτ. Πθγζσ ειςοδιματοσ και φοροδιαφυγισ 

 

Εξετάηοντασ το κζμα τθσ φοροδιαφυγισ ζχει ςθμαςία να εξετάςουμε μερικά από τα 

διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και του φορολογικοφ μασ ςυςτιματοσ. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι δομζσ τθσ χϊρασ μασ πλθςιάηουν περιςςότερο προσ εκείνεσ μιασ 

αναπτυςςόμενθσ παρά μιασ αναπτυγμζνθσ οικονομίασ. Ζνα ςτοιχεί ο, που ζχει τονιςτεί με 

ζμφαςθ , είναι ότι το ςφνολο μιςκϊν τθσ οικονομίασ είναι γφρω ςτο 50% του εκνικοφ 

προϊόντοσ , ενϊ ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ το αντίςτοιχο ποςοςτό φτάνει ι και 

ξεπερνά το 80% .Το ςτοιχείο αυτό γίνεται φανερό και από τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ που 

ςυμπλθρϊνονται κάκε χρόνο. Για παράδειγμα, τα ςτοιχεία για το οικονομικό ζτοσ 1990 είναι 
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αποκαλυπτικά . Από τισ 2.655.445 δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων 

που υποβλικθκαν ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν το 1991 ,οι 1.041.049 αφοροφν ειςοδιματα 

από μθ μιςκωτζσ υπθρεςίεσ. Ο αρικμόσ αυτόσ δείχνει ξεκάκαρα πόςο δφςκολο είναι για τισ 

φορολογικζσ αρχζσ να ελζγχουν τθν ειλικρίνεια όλων αυτϊν των δθλϊςεων. Θ δυςκολία αυτι 

γίνεται ακόμθ μεγαλφτερθ από το γεγονόσ ότι οι φορολογικζσ αρχζσ δεν ζχουν ουςιαςτικι 

δυνατότθτα ελζγχου τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ των φορολογουμζνων, για να δουν αν 

αυτι ςυμβιβάηεται με τα δθλοφμενα ειςοδιματα. 

 

3.4 Ζκταςθ τθσ Φοροδιαφυγισ 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και το IFC (InternationalFinanceCorporation) θ 

φοροδιαφυγι ςτθν Ελλάδα υπολογίηεται ςιμερα ςτα 55 δις. ευρϊ, κακϊσ αντιςτοιχεί ςχεδόν 

ςτο 29% του ΑΕΡ ενϊ ο κφκλοσ εργαςιϊν που δεν δθλϊνεται από τισ επιχειριςεισ ςε περίπου 

15 δις. ευρϊ το χρόνο. Τζλοσ οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ δθλϊνουν μόνο το 89% των εςόδων 

(Στεργίου Λ., 2007). Επιπλζον ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat κατά το 2003, ανάμεςα ςτισ 

15 χϊρεσ τθσ ΕΕ θ χϊρα μασ κατείχε τθν 15θ κζςθ ςτουσ άμεςουσ φόρουσ με ποςοςτό που 

είναι μικρότερο από το 1/3 τθσ Δανίασ και τθν 7θ κζςθ ςτουσ ζμμεςουσ φόρουσ με 1θ τθν 

Σουθδία. Τα χαμθλά αυτά ποςοςτά οφείλονται ςτθν μεγάλθ ζκταςθσ φοροδιαφυγι 

(Ελευκεροτυπία, 20/03/2005)  

 

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ επιτροπισ οι εκτιμϊμενεσ ςυνολικζσ (άμεςεσ 

και ζμμεςεσ) απϊλειεσ φορολογικϊν εςόδων λόγω φοροδιαφυγισ κυμαίνονται από 200 ζωσ 

250 εκατ. ευρϊ, ιτοι από 2 ζωσ 2,25 % του AΕΡ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκ των οποίων τα 40 

εκατ. ευρϊ οφείλονται ςε μθ καταβολι ΦΡΑ· εκτιμάται ότι οι εν λόγω απϊλειεσ ανζρχονται ςε 

10 % των εςόδων ΦΡΑ, 8% των ςυνολικϊν εςόδων από τουσ ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ 

για τα αλκοολοφχα ποτά το 1998 και 9% των ςυνολικϊν εςόδων από τουσ ειδικοφσ φόρουσ 

κατανάλωςθσ επί των προϊόντων καπνοφ (Επιτροπι Οικονομικϊν και Νομιςματικϊν Θεμάτων, 

2008). 
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3.5. Μζκοδοι Φοροδιαφυγισ 

 

Το μζγεκοσ τθσ φοροδιαφυγισ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα και θ ζκταςι τθσ εξαρτάται από 

τθν δομι τθσ κάκε χϊρασ, το μζγεκοσ των επιχειριςεων, τθν λογιςτικι τουσ οργάνωςθ, ςτθν 

διάρκρωςθ και λειτουργία του φορολογικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν δομι των φοροτεχνικϊν 

υπθρεςιϊν. Ο φοροδιαφυγι εκδθλϊνεται με μζςα και πρακτικζσ που διακρίνονται για τθν 

ευρθματικότθτα και ςυνκετότθτά τουσ αλλά και με απλζσ μεκόδουσ. Το μζγεκοσ τθσ 

φοροδιαφυγισ ςτθ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ είναι ιδιαίτερα υψθλό.  

 

Θ φοροδιαφυγι εντοπίηεται: α)ςτα φυςικά πρόςωπα και ςυγκεκριμζνα ςτουσ μιςκοφσ και τισ 

ςυντάξεισ, ςτο ειςόδθμα ςε είδοσ, ςτα ειςοδιματα από ενοίκια, ςτα ειςοδιματα από κινθτζσ 

αξίεσ, ςτο ειςόδθμα από γεωργικζσ επιχειριςεισ, ςτο ειςόδθμα από άςκθςθ ελεφκερου 

επαγγζλματοσ και ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ, βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ επιχειριςεισ, β) 

ςτα νομικά πρόςωπα, γ)ςτον καταςκευαςτικό τομζα, δ) ςτο ΦΡΑ, ε) ςτον φόρο μεταβίβαςθσ 

ακινιτων, ςτ) ςτισ κλθρονομίεσ, δωρεζσ και γονικζσ παροχζσ, η) ςτουσ δαςμοφσ και τα τζλθ 

ειςαγομζνων, θ) ςτον ΕΦΚ, θ) τα κζντρα διαςκζδαςθσ και καταςτιματα ψυχαγωγίασ, κ) ςτισ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ, ι) ςτα ςωματεία, κ) ςτον κλάδο τθσ υγείασ (Τάτςοσ Ν., 1987).  

 

Το φαινόμενο τθσ φοροδιαφυγισ παρατθρείται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, ακόμα και ςε αυτοφσ 

ςτουσ οποίουσ ςφμφωνα με τθν κεωρία δεν κα ζπρεπε. Στθν Ελλάδα οι μζκοδοι 

φοροδιαφυγισ είναι απλοί, αν και τελευταία αρχίηει θ φοροδιαφυγι να αποκτά πιο 

περίπλοκεσ μορφζσ. Ραρακάτω εξετάηονται οι διάφορεσ μορφζσ φοροδιαφυγισ ανά 

κατθγορία ειςοδιματοσ.  
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Φοροδιαφυγι ςτθν φορολογία ειςοδιματοσ.  

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ είναι ο φόροσ ςτον οποίο παρατθροφνται τα περιςςότερα φαινόμενα 

φοροδιαφυγισ. Ο βαςικότεροσ λόγοσ για αυτό είναι το γεγονόσ ότι ο φόροσ ειςοδιματοσ, 

λόγω τθσ φφςθσ του ωσ άμεςοσ φόροσ, γίνεται ιδιαίτερα αντιλθπτόσ από τουσ 

φορολογοφμενουσ και επομζνωσ προκαλεί τθν αντίδραςθ τουσ. Ζνασ άλλοσ βαςικόσ λόγοσ 

είναι το ειδικό φορολογικό κακεςτϊσ που διζπει διάφορεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ με 

αποτζλεςμα όχι μόνο ςτθν πολυπλοκότθτα του φορολογικοφ ςυςτιματοσ αλλά και ςτθν 

δθμιουργία αιςκιματοσ αδικίασ ςτουσ υπόλοιπουσ. Τζλοσ θ μθ τιμαρικμοποίθςθ τθσ 

φορολογικισ κλίμακασ ςε ςυνδυαςμό με τα μεγάλα ποςοςτά πλθκωριςμοφ ϊκθςε τουσ 

φορολογοφμενουσ να βρουν άλλουσ τρόπουσ μείωςθσ των φορολογικϊν βαρϊν.  

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ χωρίηεται ςε φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, όπωσ 

ζχει ιδθ επιςθμανκεί. Εξαιτίασ των ιδιαιτεροτιτων τθσ κάκε κατθγορίασ είναι διαφορετικοί 

και οι τρόποι φοροδιαφυγισ.  

 

Φοροδιαφυγι ςτθν φορολογία ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων.  

 

1. Ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ. Μία μζκοδοσ φοροδιαφυγισ ςε αυτό τον τφπο 

ειςοδθμάτων είναι θ λιψθ αμοιβισ ςε είδοσ θ οποία δεν δθλϊνεται πουκενά και για 

αυτό το λόγο είναι δφςκολοσ ο εντοπιςμόσ τθσ. Επίςθσ μια ιδιαίτερα διαδεδομζνθ 

μορφι φοροδιαφυγισ είναι θ δεφτερθ ι παράλλθλθ εργαςία θ οποία δεν δθλϊνεται. 

Τζλοσ είναι θ απόκρυψθ τθσ εργαςίασ ϊςτε να μθν χακεί το επίδομα ανεργίασ.  

 

2. Ειςόδθμα από ενοίκια. Θ φοροδιαφυγι ςτον τομζα αυτό πραγματοποιείται με τθν 

απόκρυψθ τθσ ενοικίαςθσ κάποιου ακινιτου ι διλωςθ μικρότερου ποςοφ ενοικίου 

από το πραγματικό. Επίςθσ δευτερεφουςεσ εξοχικζσ κατοικίεσ ι και επαγγελματικοί 

χϊροι δθλϊνονται ωσ κενά ϊςτε να μθν υποςτοφν τθν φορολόγθςθ του τεκμαρτοφ 
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ειςοδιματοσ από ιδιόχρθςθ ι ιδιοκατοίκθςθ.  

 

3. Ειςόδθμα από γεωργικζσ επιχειριςεισ. Θ φοροδιαφυγι ςτον τομζα αυτό γίνεται με τθν 

πϊλθςθ αγροτικϊν προϊόντων χωρίσ παραςτατικά, διακίνθςθ με παραςτατικά τα οποία 

αναγράφουν ποςότθτεσ μικρότερεσ από τισ πραγματικζσ, διακίνθςθ προϊόντων ωσ 

δικεν κοινοτικά χωρίσ κακόλου παραςτατικά. Τζλοσ με τθν λιψθ εικονικϊν τιμολογίων 

δαπανϊν ηθτοφν αυξθμζνθ επιςτροφι ΦΡΑ. 

 

4. Ειςόδθμα από τθν άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ. Θ ςυχνότερθ μζκοδοσ 

φοροδιαφυγισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ είναι θ μθ ζκδοςθ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν ι 

θ ζκδοςθ με ποςό υποπολλαπλάςιο του πραγματικοφ.  

5. Ειςόδθμα από ΟΕ, ΕΕ και μικρζσ επιχειριςεισ. Θ περίπτωςθ αυτι μοιάηει ςτθν 

μεκοδολογία με τισ ΑΕ και για το λόγο αυτό κα αναλυκεί ςε αυτό το τμιμα.  

 

Φοροδιαφυγι ςτθν φορολογία ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων.  

 

Οι ςυνθκιςμζνεσ μζκοδοι φοροδιαφυγισ ςτθν κατθγορία αυτι είναι: θ 

υπερτιμολόγθςθ των ειςαγωγϊν και υποτιμολόγθςθ των εξαγωγϊν, θ υποτίμθςθ τθσ αξίασ 

των απογραφζντων αγακϊν τθσ εταιρείασ, θ παραγωγι με τθ μζκοδο του φαςόν ςτον οποίο 

είναι δφςκολο να εντοπιςτεί ο όγκοσ τθσ παραγωγισ και το φψοσ των πωλιςεων, θ διόγκωςθ 

διαφθμιςτικϊν ι άλλων δαπανϊν. Μία μεγάλθ κατθγορία είναι θ φοροδιαφυγι μζςω των 

αναπτυξιακϊν νόμων κατά τθν οποία τα ποςά που λαμβάνονται χρθςιμοποιοφνται είτε για 

άλλουσ λόγουσ είτε χρθςιμοποιοφνται τα κίνθτρα των αναπτυξιακϊν για μείωςθ του 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ χωρίσ να γίνεται καμία επζνδυςθ.  

 

Φοροδιαφυγι ςτον τομζα του αυτοκινιτου.  

 

Θ κυριότερθ μορφι φοροδιαφυγισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ εςτιάηεται ςτον τομζα 

επιςκευϊν και ςυντθριςεων των αυτοκινιτων με τθν μθ ζκδοςθ παραςτατικϊν ςτοιχείων. 
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Ζνασ νζοσ τρόποσ φοροδιαφυγισ ςτον τομζα αυτό είναι θ ειςαγωγι μεταχειριςμζνων 

αυτοκινιτων από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και μζςω εικονικϊν πωλιςεων με 

ενδοκοινοτικι παράδοςθ ςε άλλεσ χϊρεσ και τελικά τιμολόγθςθ με τον νόμο για το περικϊριο 

κζρδουσ αποφεφγοντασ τθν καταβολι φόρων και τελϊν.  

 

Φοροδιαφυγι ςτον καταςκευαςτικό τομζα.  

 

Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ είναι από τουσ κλάδουσ με τθν μεγαλφτερθ δυνατότθτα 

φοροδιαφυγισ. Οι τεχνικζσ εταιρείεσ λαμβάνουν εικονικά τιμολόγια για τθν διόγκωςθ των 

δαπανϊν τουσ, εμφανίηουν εικονικζσ ϊρεσ εργαςίεσ και εικονικζσ ςυνεργαςίεσ. Μετακίνθςθ 

τιμολογίων υλικϊν και εργαςίασ από τθν μία οικοδομι ςτθν άλλθ προκειμζνου να μθν 

πλθρωκεί ΦΡΑ. Οι μθχανικοί δθλϊνουν κόςτοσ εργαςίασ αυτό που προβλζπεται από το 

ελάχιςτο κόςτοσ οικοδομισ ενϊ θ αμοιβι τουσ είναι πολλαπλάςια, επίςθσ δεν δθλϊνουν 

ειςοδιματα που προζρχονται από ακίνθτα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια και τζλοσ δεν 

δθλϊνουν τθν αμοιβι τουσ από παροχι υπθρεςίασ προσ τεχνικά γραφεία.  

 

Φοροδιαφυγι ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.).  

 

Ο ΦΡΑ κεωρείται από τθν φφςθ του ωσ ζνασ φόροσ ο οποίοσ περιορίηει τθν φοροδιαφυγι 

διότι με ςτθν ςταδιακι χρεοπίςτωςθ του ςτα διάφορα ςυναλλακτικά ςτάδια δθμιουργεί, κατά 

μία ζννοια, αντίκετα ςυμφζροντα μεταξφ των αγοραςτϊν και πωλθτϊν και επομζνωσ θ 

φοροδιαφυγι μειϊνεται. Τθν κεϊρθςθ αυτι δεν τθν αςπάηονται όλοι οι ερευνθτζσ τονίηοντασ 

ότι αυτόσ ο φόροσ αφινει μεγάλα περικϊρια ςυνεννόθςθσ μεταξφ των επιτθδευματιϊν και 

επομζνωσ δεν μειϊνει τθν φοροδιαφυγι, θ διεκνισ πρακτικι εξάλλου επιβεβαιϊνει ότι ςτισ 

χϊρεσ όπου ζχει εφαρμοςτεί δεν οδιγθςε ςε μείωςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Οι ςυνθκζςτερεσ 

μζκοδοι φοροδιαφυγισ ςτον ΦΡΑ αναφζρονται παρακάτω:  

 

• Δθμιουργία ομάδασ επιχειριςεων που δρουν ωσ ομάδα ανταλλάςςοντασ μεταξφ τουσ 

φορολογικά ςτοιχεία που αφοροφν εικονικζσ ωσ προσ το περιεχόμενο ςυναλλαγζσ.  
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• Διακίνθςθ εμπορευμάτων από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε) με πλαςτά παραςτατικά 

ι εμφάνιςθ των ςυναλλαγϊν από τρίτεσ χϊρεσ ωσ ενδοκοινοτικζσ.  

 

• Μετά τθν ελεφκερθ από διατυπϊςεισ μετακίνθςθ των πολιτϊν τθσ Ε.Ε. πολλά αγακά μικροφ 

όγκου και μεγάλθσ αξίασ μεταφζρονται μζςα ςε προςωπικζσ αποςκευζσ και με αυτό τον 

τρόπο διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ καμία επιβάρυνςθ.  

 

• Εμφάνιςθ παραςτατικϊν που ζχουν εκδοκεί από ανφπαρκτεσ εταιρείεσ χωρϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. 

με ςκοπό να καλυφκεί φοροδιαφυγι ςτθν εςωτερικι αγορά.  

 

• Σε περίπτωςθ όπου οι πελάτεσ των επιχειριςεων ζχουν καταςτιματα ςε νθςιά όπου ιςχφει 

μειωμζνοσ ςυντελεςτισ εμφανίηονται ότι οι πωλιςεισ ζχουν γίνει προσ τα νθςιά ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα ζχουν πραγματοποιθκεί αλλοφ.  

 

• Καταχϊριςθ ςτα βιβλία των επιχειριςεων πλαςτϊν ι εικονικϊν τιμολογίων προμθκευτϊν.  

 

• Εγγραφζσ ςτα βιβλία των επιχειριςεων εγγραφϊν χωρίσ τθν φπαρξθ παραςτατικϊν.  

 

• Εμφάνιςθ παραςτατικϊν με εκδότεσ άτομα τα οποία ζχουν αποβιϊςει ι από επιχειριςεισ 

που ζχουν τεκεί ςε αδράνεια ι ζχουν προβεί ςε παφςθ του επιτθδεφματοσ τουσ.  

 

• Θκελθμζνθ λανκαςμζνθ καταχϊρθςθ ςτα λογιςτικά βιβλία των επιχειριςεων.  

 

• Αναγραφι ΦΡΑ ςε τιμολόγια αγοράσ αγακϊν τα οποία απαλλάςςονται του ΦΡΑ.  

 

 

• Ζκπτωςθ του ΦΡΑ δαπανϊν που δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ.  

• Συμψθφιςμόσ του ΦΡΑ πράξεων που δεν υπόκεινται ςε ςυμψθφιςμό.  
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• Συμψθφιςμόσ ΦΡΑ για τον οποίο ζχει ηθτθκεί θ επιςτροφι του.  

• Ρραγματοποίθςθ αγορϊν και πωλιςεων χωρίσ τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν.  

• Αλλοίωςθ των αρικμθτικϊν δεδομζνων των δελτίων αποςτολισ.  

• Ζκδοςθ παραςτατικϊν με χαμθλότερο ποςό από το ειςπραττόμενο.  

 

Φοροδιαφυγι ςτον φόρο μεταβίβαςθσ ακινιτων.  

 

 

Μετά τθν ειςαγωγι του ςυςτιματοσ αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των ακινιτων 

ζχει μειωκεί θ δυνατότθτα φοροδιαφυγισ. Ωςτόςο ςε κάποιεσ περιοχζσ οι οποίεσ δεν ζχουν 

ενταχκεί ςτο ανωτζρω ςφςτθμα, και θ εκτίμθςθ γίνεται βάςει ςυγκριτικϊν ςτοιχείων 

υπάρχουν μεγάλα περικϊρια φοροδιαφυγισ λόγω προςδιοριςμοφ χαμθλισ αξίασ.  

 

Φοροδιαφυγι ςτθν φορολογία κλθρονομιϊν, δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν. 

 

Στον φόρο αυτό όταν κλθρονομοφνται ακίνθτα ιςχφουν τα ίδια με τθν μεταβίβαςθ ακινιτων 

όταν όμωσ πρόκειται για κινθτά περιουςιακά ςτοιχεία ι χριματα θ φοροδιαφυγι παραμζνει 

ςε υψθλά επίπεδα γιατί τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία μεταβιβάηονται εφκολα χωρίσ να 

απαιτείται πάντοτε θ τιρθςθ κάποιων νομικϊν ι άλλων διαδικαςιϊν.  

 

Φοροδιαφυγι ςτθν φορολογία κλθρονομιϊν, δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν.  

 

Στον φόρο αυτό όταν κλθρονομοφνται ακίνθτα ιςχφουν τα ίδια με τθν μεταβίβαςθ ακινιτων 

όταν όμωσ πρόκειται για κινθτά περιουςιακά ςτοιχεία ι χριματα θ φοροδιαφυγι παραμζνει 

ςε υψθλά επίπεδα γιατί τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία μεταβιβάηονται εφκολα χωρίσ να 

απαιτείται πάντοτε θ τιρθςθ κάποιων νομικϊν ι άλλων διαδικαςιϊν.  
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Φοροδιαφυγι ςτον φόρο μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ.  

 

Θ φοροδιαφυγι ςτον τομζα αυτό είναι ίςωσ από τισ πιο απλζσ και εκδθλϊνεται με τθν μθ 

υποβολι διλωςθ ι διλωςθσ με μειωμζνθ τθν αξία των ακινιτων.  

 

Φοροδιαφυγι ςτουσ ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ υγρϊν καυςίμων, οινοπνεφματοσ, 

καπνοβιομθχανικϊν προϊόντων.  

 

Λόγω του μεγζκουσ τθσ φορολογικισ βάςθσ αλλά και των υψθλϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν 

θ φοροδιαφυγι ςτον τομζα αυτό είναι εκτεταμζνθ. Οι κυριότερεσ μζκοδοι φοροδιαφυγισ 

είναι θ νόκευςθ και θ λακρεμπορία. Στα καφςιμα θ φοροδιαφυγι εντοπίηεται κυρίωσ ςτο 

πετρζλαιο. Εδϊ ζχουμε χρθςιμοποίθςθ πετρελαίου κζρμανςθσ για κίνθςθ, πετρζλαιο που 

προορίηεται για καράβια να διατίκεται ςτθν αγορά. Στο αλκοόλ θ φοροδιαφυγι ςυντελείται με 

τθν παράνομθ ειςαγωγι και διάκεςθ αλκοολοφχων ποτϊν όπου εκτόσ από τον ειδικό φόρο 

δεν καταβάλλεται και ο φόροσ πολυτελείασ. Επίςθσ πολλζσ μικρζσ ποτοποιίεσ διακινοφν τα 

προϊόντα τουσ χωρίσ τα νόμιμα παραςτατικά. 

 

Τζλοσ υπάρχουν πολλζσ παράνομεσ ποτοποιίεσ οι οποίεσ λειτουργοφν χωρίσ καμία άδεια και 

διακζτουν παράνομα τα προϊόντα τουσ ςτθν αγορά. Στα καπνικά προϊόντα θ φοροδιαφυγι 

ςυντελείται μζςω τθσ λακραίασ ειςαγωγισ και διάκεςθσ προϊόντων καπνοφ.  

 

Οι ςυνθκζςτεροι τρόποι με τουσ οποίουσ διενεργείται είναι:  

 

• Με τθν πραγματοποίθςθ αγορϊν και πωλιςεων χωρίσ επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία.  

 

• Τθν πϊλθςθ δφο ίδιων ποςοτιτων ενόσ αγακοφ και τθν καταχϊρθςθ ςτα βιβλία τθσ 

μίασ.  

 

• Τθν ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων μεταφοράσ κατά τα όποια το ςτζλεχοσ διαφζρει 
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από το πρωτότυπο για λόγουσ που εξυπθρετοφν είτε τον εκδότθ είτε τον λιπτθ.  

 

• Με τθν υπερτιμολόγθςθ των ειςαγωγϊν και τθν υποτιμολόγθςθ των εξαγωγϊν, ιδίωσ 

μεταξφ ςυγγενϊν επιχειριςεων.  

 

• Με τθν διόγκωςθ του κόςτουσ παραγωγισ με τθν καταχϊρθςθ ανφπαρκτων εξόδων, 

λιψθ εικονικϊν Φ/Σ.  

 

• Ρολλοί λαμβάνουν τιμολόγια από του προμθκευτζσ τουσ χωρίσ να τα καταχωροφν 

ςτα βιβλία τουσ και ζτςι δικαιολογοφν και τισ μειωμζνεσ πωλιςεισ τουσ.  

 

• Ρραγματοποιϊντασ θκελθμζνα λάκθ ςτα βιβλία του για να αλλοιϊςουν τα τελικά 

αποτελζςματα και τουσ αποδιδόμενου ζμμεςουσ και άμεςουσ φόρουσ ςτο δθμόςιο.  

 

• Δεν εκδίδονται είτε εκδίδονται ακεϊρθτεσ αποδείξεισ ςε πελάτεσ ςτα κζντρα 

διαςκζδαςθσ ι κρατιζται ζνασ λογαριαςμόσ και χρθςιμοποιείται και ςε επόμενο 

πελάτθ.  

 

• Οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ (γιατροί, δικθγόροι, τεχνίτεσ κλπ) δεν εκδίδουν κακόλου 

αποδείξεισ παροχισ υπθρεςίασ ι εκδίδουν με πολφ μικρότερο ποςό και δεν 

παραδίδουν ςτον πελάτθ το αντίτυπο. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ εκδίδουν τθν απόδειξθ 

χωρίσ να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του πελάτθ και ςτθν περίπτωςθ που ο 

πελάτθσ δεν τθν ηθτιςει τθν παραδίδουν ςτον επόμενου που κα τθν ηθτιςει. Τζλοσ 

ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ηθτοφν από τουσ πελάτεσ τουσ να δθλϊςουν ψευδϊσ ςτον 

φορολογικό ζλεγχο ότι δεν πλιρωςαν.  

 

• Στα ειςοδιματα τθν Αϋ πθγισ από εκμιςκοφμενεσ και ιδιοκατοικοφμενεσ 

οικοδομζσ, όταν δεν δθλϊνονται κακόλου οι οικοδομζσ κακϊσ και όταν ςτα 

μιςκωτιρια ςυμβόλαια αναγράφεται πολφ μικρότερθ αξία από τθν πραγματικι και 
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παρατθρείται μεγάλοσ αρικμόσ ςυμβολαίων να μθν κατατίκεται ςτισ Δ.Ο.Υ. (ΑΣΟΕ, 

1984).  

 

3.6 Αίτια τθσ Φοροδιαφυγισ 

 

Στισ αρχζσ του 2010 εκπονικθκε μία ζρευνα από Οικονομικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ ςε 

ςυνεργαςία με το Τμιμα Στατιςτικισ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςχετικά με τθ 

φοροδιαφυγι. Συγκεκριμζνα, θ ζρευνα για τθ μελζτθ εκπονικθκε ςε δείγμα 747 ατόμων άνω 

των 18 ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ από 20-30 Ιανουαρίου 2010. Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν θ 

εφρεςθ των αιτίων τθσ φοροδιαφυγισ. Θ αξιολόγθςθ των ευρθμάτων οδιγθςε ςε 

εντυπωςιακά ςυμπεράςματα.  

 

Αξίηει να αναφερκεί ότι οκτϊ ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ (ποςοςτό 80,2%) εκτιμοφν ότι οι 

φορολογοφμενοι που φοροδιαφεφγουν το πραγματοποιοφν, επειδι «υπάρχει μικρι 

πικανότθτα εντοπιςμοφ τουσ» από τισ φοροελεγκτικζσ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ. Επίςθσ το 17,9% των ερωτθκζντων είναι διατεκειμζνο να 

πάρει το ρίςκο τθσ απόκρυψθσ των ειςοδθμάτων του, αν γνωρίηει ότι είναι πολφ πικανό να 

εντοπιςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ.  

 

Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ που δόκθκαν το 45% των ερωτθκζντων πιςτεφει ότι «αν κελιςει 

να αποκρφψει τα ειςοδιματά του από τθν εφορία, μπορεί να το πραγματοποιιςει». Μάλιςτα 

το 12,2% των ερωτθκζντων παραδζχτθκε ότι ζχει επιχειριςει να εξαπατιςει τθν εφορία 

αναφορικά με τα πραγματικά του ειςοδιματα.  

 

Θετικό ιταν ότι οι 8 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ, κεωροφν ότι είναι θκικι τουσ υποχρζωςθ να 

δθλϊνουν τα πραγματικά τουσ ειςοδιματα.  

 

Βζβαια αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ δθλϊςεισ των νζων και του δυναμικοφ θλικιακά 



ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ, ΥΟΡΟΑΠΟΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

47 

 

τμιματοσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ οι οποίοι αποκάλυψαν ότι είναι πρόκυμοι να αποκρφψουν 

τα ειςοδιματά τουσ. 

 

Χαρακτθριςτικι ιταν θ αιτιολόγθςθ τθσ φοροδιαφυγισ που πρόςφεραν οι ερωτθκζντεσ. 

Διλωςε το 50% ότι θ φοροδιαφυγι αποτελεί μια λογικι αντίδραςθ ςε ζνα διεφκαρμζνο 

κράτοσ.  

 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι υπάρχει ζντονο πρόβλθμα φοροδιαφυγισ ςτθν 

Ελλάδα. Εν όψει αυτοφ του προβλιματοσ ςτόχοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν είναι να 

ενταχκοφν ςτθ μάχθ κατά τθσ φοροδιαφυγισ όλεσ οι κοινωνικζσ ομάδεσ, ςτουσ φορείσ των 

οποίων κα ςταλεί πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςτθν Εκνικι Επιτροπι κατά τθσ φοροδιαφυγισ 

που κα ςυςτακεί. (www.voria.gr)  

 

Σφμφωνα με υπολογιςμοφσ των υπθρεςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ φοροδιαφυγι ςτθν 

Ελλάδα αγγίηει τα 30 δις. ευρϊ, δθλαδι περί το 15% του ΑΕΡ.  

 

Επιγραμματικά αναφζρονται οι λόγοι τθσ φοροδιαφυγισ ςτθν Ελλάδα. θ νοοτροπία των 

Ελλινων θ ζλλειψθ ικανοποιθτικοφ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ και θ αναποτελεςματικότθτά του, 

που επιτρζπει ι τουλάχιςτον αφινει περικϊρια φοροδιαφυγισ και φόρο αποφυγισ.  

 

Θ δυςλειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ Απόπειρεσ για τθν εξάλειψθ του φαινομζνου αυτοφ 

ζγιναν ςτο παρελκόν πολλζσ. Το 1985 ειςιχκθ ςτθ φορολογία κεφαλαίου το αντικειμενικό 

ςφςτθμα προςδιοριςμοφ τθσ φορολογθτζασ αξίασ των ακινιτων που μεταβιβάηονται από 

οποιαδιποτε αιτία. Το 2004 ειςιχκθ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ αντικειμενικό ςφςτθμα για 

τον προςδιοριςμό των φορολογθτζων κερδϊν των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των 

ελευκζρων επαγγελματιϊν, το οποίο ςιμερα ιςχφει μόνο για τα αγροτικά ειςοδιματα. Σιμερα 

θ κυβζρνθςθ ζχει εξαγγείλει τθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ.  

 

Εξετάηοντασ τισ προαναφερόμενεσ αιτίεσ που προκαλοφν τθν φοροδιαφυγι μποροφμε 
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να επιςθμάνουμε τα εξισ μζτρα αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου:  

 

 

 

1. Παιδεία  

 

Θα πρζπει να αναδιαμορφωκεί εκ βάκρων από το Δθμοτικό μζχρι το Ρανεπιςτιμιο. Τα 

παιδιά πρζπει να διδάςκονται επιχειρθματικότθτα, επιχείρθςθ, επιχειρθματίασ, υποχρεϊςεισ 

–απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ και του επιχειρθματία δθμοςιονομικι πολιτικι, επιχειρθματικι 

θκικι ζτςι ϊςτε να αποκτιςει θ νζα γενιά αυξθμζνθ φορολογικι ςυνείδθςθ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ οικονομίασ. 

  

2. Ενεργοί πολίτεσ.  

 

Θα πρζπει να γίνουμε όλοι ενεργοί πολίτεσ αλλά ταυτόχρονα να αλλάξει και θ νομοκεςία τθσ 

χϊρασ κακϊσ και θ δθμόςια διοίκθςθ. 

 

3. Απλοποίθςθ νομοκεςίασκαι ταυτόχρονα ενίςχυςθ του πλθροφοριακό ςυςτιματοσ 

ΤΑΧΙS για ςυνεχείσ ελζγχουσ και διαςταυρϊςεισ  

 

4. 4.Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ  

 

Ορκι διαχείριςθ φόρων και ςτοχευμζνθ δθμοςιονομικι πολιτικι ςτθν μείωςθ των κρατικϊν 

δαπανϊν, ϊςτε να υπάρξει εμπιςτοςφνθ μεταξφ πολιτϊν και κράτουσ και μείωςθ αν όχι 

εξάλειψθ τθσ φοροδιαφυγισ 

3.7. Παράγοντεσ Φοροδιαφυγισ 

Τόςο το μζγεκοσ τθσ φοροδιαφυγισ όςο και θ ζκταςθ τθσ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, από 

κλάδο ςε κλάδο, οι κυριότεροι παράγοντεσ φοροδιαφυγισ όμωσ είναι οι παρακάτω:  
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1. Το μορφωτικό και πολιτιςτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ. Ζχει διαπιςτωκεί ότι όςο 

χαμθλότερο είναι το μορφωτικό και πολιτιςτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ τάςθ για φοροδιαφυγι. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι φορολογοφμενοι 

δεν μποροφν να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι φόροι χρθςιμοποιοφντα για τθν παραγωγι 

των αγακϊν και υπθρεςιϊν οι οποίεσ καλφπτουν ςυλλογικζσ ανάγκεσ.  

 

2. Ο τρόποσ κατανομισ του φορολογικοφ βάρουσ. Τα επίπεδα φοροδιαφυγισ 

μεγαλϊνουν όταν θ κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν δεν ςυνάδει με το κοινό 

αίςκθμα για φορολογικι δικαιοςφνθ.  

 

3. Το επίπεδο φορολογικισ επιβάρυνςθσ. Πςο υψθλότερο είναι το επίπεδο τθσ 

φορολογικισ επιβάρυνςθσ τόςο μεγαλφτερθ είναι θ τάςθ για φοροδιαφυγι. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι με μεγάλεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ μειϊνεται πολφ το διακζςιμο 

ειςόδθμα των φορολογουμζνων. Επίςθσ όςο πιο μεγάλθ είναι θ φορολογικι 

επιβάρυνςθ τόςο μεγαλφτερο είναι το κίνθτρο για φοροδιαφυγι.  

 

4. Ο τρόποσ δαπάνθσ των εςόδων. Πςο περιςςότερο ςυνετι, ορκολογικι, χρθςτι και 

διάφανθ είναι θ διαχείριςθ του δθμοςίου χριματοσ τόςο μικρότερθ είναι θ τάςθ των 

φορολογουμζνων για φοροδιαφυγι.  

 

5. Θ διάρκρωςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. Πλοι οι φόροι δεν παρουςιάηουν τισ ίδιεσ 

δυνατότθτεσ για φοροδιαφυγι άρα θ διάρκρωςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ είναι 

ςθμαντικι όπωσ επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ςυνοχι του ςυςτιματοσ και ο τρόποσ με τον 

οποίο επιβάλλονται οι φόροι.  

 

6. Θ οργάνωςθ και το επίπεδο των φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν. Θ ςωςτι οργάνωςθ των 

φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν, θ χριςθ ςφγχρονων θλεκτρονικϊν εργαλείων περιορίηουν 

τισ δυνατότθτεσ φοροδιαφυγισ και διευκολφνουν τον εντοπιςμό των φοροφυγάδων. Το 
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υψθλό επίπεδο εξειδίκευςθσ και θκικισ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςυμβάλλει 

αποφαςιςτικά επίςθσ ςτον περιοριςμό τθσ φοροδιαφυγισ.  

 

7. Ο βακμόσ οργάνωςθσ τθσ αγοράσ. Αν θ αγορά αποτελείται από πολλζσ και μικρζσ ςε 

μζγεκοσ επιχειριςεισ είναι μεγαλφτεροσ ο κίνδυνοσ φοροδιαφυγισ. Αντίκετα οι 

μεγάλεσ επιχειριςεισ ζχουν ζνα ςφςτθμα καταγραφισ των πράξεων τουσ πράγμα που 

διευκολφνει τον ζλεγχο.  

 

8. Ο βακμόσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ. Σε καλά οργανωμζνεσ οικονομίεσ οι ςυναλλαγζσ 

μεταξφ των φορολογοφμενων καταγράφονται εφκολα και αξιόπιςτα με αποτζλεςμα τθν 

διευκόλυνςθ του ελεγκτικοφ ζργου.  

 

9. Θ διάρκρωςθ του Εκνικοφ ειςοδιματοσ τθσ χϊρασ. Αυτό ιςχφει κυρίωσ για το φόρο 

ειςοδιματοσ διότι υπάρχον φόροι όπου θ φοροδιαφυγι είναι δφςκολθ ενϊ ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ θ παρεμπόδιςθ τθσ είναι δφςκολθ.  

 

10. Το επίπεδο προςωπικισ θκικισ και θ πικανότθτα εντοπιςμοφ από τισ φορολογικζσ 

αρχζσ.  

 

11. Θ καλι γνϊςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ.  

 

3.8. υνζπειεσ τθσ φοροδιαφυγισ 

 

Θ φοροδιαφυγι ζχει πολλζσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ είναι:  

 

1. Ρροκαλεί ανιςοκατανομι των φορολογικϊν βαρϊν γιατί δεν είναι διατεκειμζνοι όλοι 

οι φορολογοφμενοι να παραβοφν τον νόμο και δεν ζχουν όλοι οι φορολογοφμενοι τισ 

ίδιεσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ να προβοφν ςε φοροδιαφυγι. Επομζνωσ άτομα με τθν 

ίδια φοροδοτικι ικανότθτα ζχουν διαφορετικι φορολογικι επιβάρυνςθ.  
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2. Μζςω τθσ φοροδιαφυγισ μειϊνονται τα φορολογικά ζςοδα του κράτουσ με 

αποτζλεςμα να ζχει περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ των δαπανϊν του. Θ 

πρακτικι αυτι οδθγεί τον προχπολογιςμό του κράτουσ ςε χρόνιο ζλλειμμα, αφξθςθ 

του δθμόςιου δανειςμοφ και αποςτακεροποίθςθ του Εκνικοφ ειςοδιματοσ. 

 

3. Μειϊνει τθν αποτελεςματικότθτα των φορολογικϊν μζτρων για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ οικονομικισ πολιτικισ.  

 

4. Διαταράςςει τουσ όρουσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ των επιχειριςεων. Διότι οι εταιρείεσ 

που φοροδιαφεφγουν ζχουν μικρότερο κόςτοσ και επομζνωσ βρίςκονται ςε 

πλεονεκτικότερθ κζςθ ζναντι εκείνων που δεν φοροδιαφεφγουν.  

 

5. Θ φοροδιαφυγι είναι ευκολότερθ ςτουσ άμεςουσ φόρουσ (π.χ. μθ διλωςθ 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ) το κράτοσ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτουσ ζμμεςουσ 

φόρουσ. Θ πρακτικι αυτι ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν επιβάρυνςθ των μεςαίων και 

χαμθλϊν ειςοδθμάτων.  

6. Επθρεάηεται θ φορολογικι ςυνείδθςθ των φορολογουμζνων που είναι ςυνεπείσ με τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ, με αποτζλεςμα τθν διεφρυνςθ του φαινόμενου τθσ φοροδιαφυγισ.  

 

Εκτόσ όμωσ από τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ φοροδιαφυγισ υπάρχουν ςυγγραφείσ οι οποίοι 

υποςτθρίηουν ότι θ φοροδιαφυγι ζχει και οριςμζνεσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία των 

χωρϊν, για παράδειγμα υποςτθρίηεται ότι θ φοροδιαφυγι αυξάνει τθν δυνατότθτα 

αποταμίευςθσ των ατόμων και των επιχειριςεων με ςυνζπεια τθν επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ 

αναπτφξεωσ, επίςθσ θ φοροδιαφυγι αποτρζπει τθν υπζρμετρθ φορολογικι επιβάρυνςθ. Ριο 

ακραίεσ απόψεισ υποςτθρίηουν ότι θ φοροδιαφυγι ζχει κετικι επίδραςθ ακόμα και ςτον 

κρατικό προχπολογιςμό.  
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3.9. Οι ωφελοφμενοι από τθν φοροδιαφυγι  

«Αν οι φτωχοί είχαν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ φοροδιαφυγισ από ό,τι οι πλοφςιοι, ι ιταν 

ικανότεροι ςε αυτιν, τότε ο προοδευτικόσ πολιτικόσ *theegalitarianpolicymaker+ κα είχε ζναν 

καλό λόγο να αντιμετωπίηει τθ φοροδιαφυγι με χαμόγελο επιείκειασ: μζχρι ενόσ ςθμείου 

τουλάχιςτον». Τάδε ζφθ FrankCowell, κακθγθτισ Δθμόςιασ Οικονομικισ ςτθ 

LondonSchoolofEconomics.  

 

Ρράγματι, γνωρίηουμε τισ αρνθτικζσ παρενζργειεσ τθσ φοροδιαφυγισ: ςτερεί πολφτιμα ζςοδα 

από το κράτοσ, διατθρεί τεχνθτά ςτθ ηωι μθ βιϊςιμεσ επιχειριςεισ, ςτρεβλϊνει τθν αγορά 

εργαςίασ ωκϊντασ προσ δραςτθριότθτεσ με μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ απόκρυψθσ 

ειςοδθμάτων, ειςάγει «οριηόντιεσ» ανιςότθτεσ διαφοροποιϊντασ το κακαρό ειςόδθμα 

φορολογουμζνων με το ίδιο προ φόρου ειςόδθμα.  

 

Σφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποιικθκε το οικονομικό ζτοσ 2005 (τα ςτοιχεία τθσ οποία 

παραχωρικθκαν από τθν Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων) εξετάςτθκαν 

δεδομζνα από 27.414 φορολογικζσ δθλϊςεισ (41.283 φορολογοφμενοι ςυν 12.203 παιδιά και 

άλλα «εξαρτθμζνα μζλθ») ςε ανϊνυμθ μορφι, αφοφ πρϊτα αφαιρζκθκε οποιαδιποτε 

πλθροφορία κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθν ταυτοποίθςθ των φορολογουμζνων.  

 

Θ εκτίμθςθ του μεγζκουσ και τθσ κατανομισ τθσ φοροδιαφυγισ προχποκζτει γνϊςθ του 

δθλωκζντοσ ςτθν Εφορία ειςοδιματοσ αλλά και του πραγματικοφ ειςοδιματοσ των 

φορολογουμζνων, ςυμπεριλαμβανουμζνου και του τμιματοσ που αποκρφπτεται. Οι ερευνθτζσ 

κεϊρθςαν ότι το δείγμα ιταν αρκετά αντιπροςωπευτικό ϊςτε να επιτρζπει τθν εκτίμθςθ του 

δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ με ικανοποιθτικι ακρίβεια.  

 

Στθν ζρευνα ςυγκρίκθκε το επιλεγμζνο δείγμα των φορολογικϊν δθλϊςεων του 2005 με 

δεδομζνα για 17.386 άτομα ςε 6.555 νοικοκυριά από τθν τελευταία ΕΟΡ του 2004/5, θ οποία 

καλφπτει τθν ίδια χρονικι περίοδο απόκτθςθσ των ειςοδθμάτων. Συγκεκριμζνα, χωρίςτθκε ο 

πλθκυςμόσ ςε 16 ςχετικά ομοιογενείσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τθν κφρια πθγι ειςοδιματοσ 
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και τθ γεωγραφικι περιφζρεια. Στθ ςυνζχεια, ςυγκρίκθκε το ειςόδθμα τθσ κάκε κατθγορίασ 

όπωσ αναφζρεται ςε κάκε μια από τισ δφο βάςεισ δεδομζνων. Τζλοσ, χρθςιμοποιικθκε ο 

λόγοσ των δφο μεγεκϊν για να χωριςτοφν τα ειςοδιματα που αναφζρονται ςτθν ΕΟΡ ςτο 

τμιμα που δθλϊνεται ςτθν Εφορία και ςτο τμιμα που αποκρφπτεται. Με άλλα λόγια, δίπλα 

ςτθν ιδθ διακζςιμθ κατανομι του (υποτικζμενου) «πραγματικοφ» ειςοδιματοσ 

καταςκευάςτθκε μια «ςυνκετικι» κατανομι ειςοδιματοσ: θ κατανομι του δθλωκζντοσ 

ειςοδιματοσ.  

 

Τα αποτελζςματα, παρότι αναμενόμενα, ιταν μάλλον εντυπωςιακά. Ρραγματικά και 

δθλωκζντα ειςοδιματα ταυτίηονται κατά 100% ςτθν περίπτωςθ των ςυντάξεων και κατά 

99,5% ςε εκείνθ των μιςκϊν. Αντίκετα, το ποςοςτό των αγροτικϊν ειςοδθμάτων που 

δθλϊνεται ςτθν Εφορία μετά βίασ φτάνει το 47%, ενϊ εκείνο των ειςοδθμάτων από ελεφκερο 

επάγγελμα δεν υπερβαίνει το 76%. Πςον αφορά τθ γεωγραφικι περιφζρεια, το δθλωκζν 

ειςόδθμα υπολογίςτθκε ςε 94% του ςυνολικοφ ςτθν Αττικι, και από 84% ζωσ 88% ςτθν 

υπόλοιπθ Ελλάδα. Τζλοσ, ο ςυνολικόσ λόγοσ δθλωκζντοσ και πραγματικοφ ειςοδιματοσ 

εκτιμικθκε ςε 90,1%.  

 

Με βάςθ τα παραπάνω, και χωρίσ να λθφκεί υπόψθ ότι μαηί με το ειςόδθμα αυξάνεται και το 

κίνθτρο για φοροδιαφυγι, προζκυψε μια ςυνκετικι κατανομι δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ που 

υπολείπεται τθσ κατανομισ του πραγματικοφ ειςοδιματοσ κυρίωσ ςτα άκρα, και μάλιςτα 

περιςςότερο ςτθν κορυφι παρά ςτθ βάςθ. Το ποςοςτό απόκρυψθσ ειςοδιματοσ ιταν 15% ςτο 

πλουςιότερο 10% του πλθκυςμοφ (και ζφτανε το 24% ςτο πλουςιότερο 1%). Αμζςωσ μετά, το 

φτωχότερο 30% του πλθκυςμοφ απζκρυπτε το 10-11% του ειςοδιματόσ του. Τα δεκατθμόρια 

4 και 5 απζκρυπταν το 5-6%, και τα δεκατθμόρια 6 ζωσ 9 το 7-8% του ειςοδιματοσ.  

 

Χρθςιμοποιϊντασ το υπόδειγμα φόρων-παροχϊν Euromod θ απόκρυψθ του ειςοδιματοσ 

«ερμθνεφτθκε» ςε χρθματικό όφελοσ μείωςθσ φόρου. Λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατανομισ του 

δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν άνοδο των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν κακϊσ 

αυξάνεται το ειςόδθμα, θ απόκρυψθ του κατά μζςο όρο 10% του ειςοδιματοσ προκαλεί 
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απϊλεια ίςθ με το 35% των ςθμερινϊν εςόδων από το φόρο ειςοδιματοσ. Τζλοσ, όςον αφορά 

τισ διανεμθτικζσ επιδράςεισ τθσ φοροδιαφυγισ, εξ αιτίασ τθσ θ κατανομι ειςοδιματοσ γίνεται 

ανιςότερθ (κατά 3-9%), θ φτϊχεια υψθλότερθ (κατά 1-2%), και θ προοδευτικότθτα του 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ αςκενζςτερθ (κατά 10-24%, ανάλογα με τον δείκτθ που 

χρθςιμοποιείται).  

 

Είναι εμφανζσ ότι ο προοδευτικόσ πολιτικόσ δεν ζχει κανζνα λόγο να αντιμετωπίηει τθ 

φοροδιαφυγι με χαμόγελο επιείκειασ. Αντίκετα, ζχει κάκε λόγο να 30  

εργαςτεί μεκοδικά για τθν καταπολζμθςθ αυτοφ του ευρφτατα διαδεδομζνου αλλά βακφτατα 

αντικοινωνικοφ χόμπυ.( http://anamorfosis.gr) 

3.10  Γνωςτά ςκάνδαλα φοροδιαφυγισ ςτθν Ελλάδα 
Τα τελευταία χρόνια, μια από τισ ςθμαντικότερεσ επιδιϊξεισ των ελλθνικϊν κυβερνιςεων είναι 

θ πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ, που εμπλζκονται γνωςτά πολιτικά πρόςωπα, 

μεγαλοεπιχειρθματίεσ, πολυεκνικζσ εταιρίεσ και πάςθσ φφςεωσ επιφανείσ άνκρωποι, που 

όπωσ λζει ο λαόσ μασ, ζχουν τθ δφναμθ να κινοφν τα νιματα τθσ πολιτικισ τθσ χϊρασ. 

 

Παρακάτω ακολουκοφν οριςμζνα γνωςτά ςκάνδαλα φοροδιαφυγισ, που ζκαναν αίςκθςθ 

ςτο άκουςμά τουσ: 

 

1. Τπόκεςθ Καροφηου: Τον Απρίλιο του 2011 ιρκε ςτο φωσ ζνα απίςτευτο ςκάνδαλο 

φοροδιαφυγισ, μετά τθν επιςτολι που παρζλαβε ο τότε πρόεδροσ τθσ Βουλισ κ. Φ. 

Ρετςάλνικοσ και με τθν οποία ο κ. Γ. Ηωγραφάκθσ, καταςκευαςτισ αυτοκινιτων, 

κατιγγειλε τον πρϊθν ςυνζταιρό του κ. Ι. Καροφηο και τθ ςφηυγο του κυρία εβζκκα 

Σκαφτοφρα. Θ καταγγελία αφοροφςε απίςτευτεσ κομπίνεσ και αγοραπωλθςίεσ 

ακινιτων με τισ οποίεσ ξζπλεναν μαφρο χριμα. Αμζςωσ μετά ακολοφκθςαν 

εξονυχιςτικοί ζλεγχοι από το ΣΔΟΕ, τθ Δικαιοςφνθ και τισ αρμόδιεσ αρχζσ, όπου 

προζκυψε ζνα απίςτευτο κφκλωμα φοροδιαφυγισ το οποίο δθμιουργικθκε από ζνα 

κφκλο μεςιτϊν και καταςκευαςτϊν ζχοντασ και τθν κάλυψθ πολιτικϊν προςϊπων. 

Ανάμεςα ςτα ονόματα που ενεπλάκθςαν ςτθν υπόκεςθ είναι αυτά του μεςίτθ Ιωςιφ 

Λιβανοφ και των πολιτικϊν Ευ. Μεϊμαράκθ, Γ. Βουλγαράκθ και Μ. Λιάπθ. 

 

2. Τπόκεςθ Καροφηου-Ρζςτθ: Σφμφωνα με άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο <<Ζκνοσ τθσ 

Κυριακισ>> και βαςίηεται ςε πόριςμα του ΣΔΟΕ, τα δεδομζνα για τθν υπόκεςθ 

Καροφηου ανατρζπονται, κακϊσ ζρχεται ςτθ δθμοςιότθτα κφκλωμα φοροδιαφυγισ με 

http://anamorfosis.gr/
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αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςε εικονικζσ τιμζσ μζςω υπεράκτιων και αλλοδαπϊν 

εταιρειϊν πίςω από τισ οποίεσ κρφβεται ο εφοπλιςτισ Βίκτωρασ ζςτθσ. Το κουβάρι για 

τθν παράνομθ αυτι δραςτθριότθτα των εταιρειϊν άρχιςε να ξετυλίγεται τον Ιοφνιο του 

2010, όταν ζφταςαν ςτο ΣΔΟΕ καταγγελίεσ για φποπτεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων και 

μεγάλθσ ζκταςθ φοροδιαφυγισ. Σφμφωνα με το πόριςμα του ΣΔΟΕ οι εταιρείεσ 

Karouzos Development και Karouzos Constraction ποφλθςαν δφο ακίνθτα ςτθ περιοχι 

τθσ γλυφάδασ ςτθν εταιρεία ΦΑΝΤΟΜ, ςυμφερόντων του εφοπλιςτι Βίκτωρα ζςτθ, 

με ςυμβόλαια όπου θ αναγραφόμενθ τιμι των ακινιτων ιταν κατά πολλά εκατομμφρια 

ευρϊ χαμθλότερθ από τθν πραγματικι. Οι εκτιμιςεισ των ελεγκτϊν κάνουν λόγο για 

φοροδιαφυγι που ξεπερνά τα 12 εκ. ευρϊ με τθ ηθμιά του δθμοςίου να ανζρχεται ςτα 

8.7 εκ. ευρϊ. 

 

3. κάνδαλο φοροδιαφυγισ ςτισ ιχκυόςκαλεσ: Ο ζλεγχοσ που διενζργθςε θ ΣΟΛ Α.Ε. για 

λογαριαςμό του Οργανιςμοφ Κεντρικισ Αγοράσ Ακθνϊν (ΟΚΑΑ) ζφερε ςτο φωσ 2 

μεγάλα οικονομικά ςκάνδαλα φοροδιαφυγισ πολλϊν εκατομμυρίων ςτισ 2 

μεγαλφτερεσ ιχκυόςκαλεσ τθσ χϊρασ, του Κερατςινίου και τθσ Νζασ Μθχανιϊνασ. 

Συγκεκριμζνα ςτθν ιχκυόςκαλα Κερατςινίου διαπιςτϊκθκε ότι ζνα εκατομμφριο 

τεμάχια τιμολογίων που αφοροφςαν τθν περίοδο 2008-2010 εξαφανίςτθκαν, ενϊ ςτθν 

ιχκυόςκαλα τθσ Ν. Μθχανιϊνασ για τθν ίδια περίοδο δεν βρζκθκε κανζνα παραςτατικό. 

Ππωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό, το μζγεκοσ τθσ απϊλειασ των φορολογικϊν εςόδων 

για το ελλθνικό δθμόςιο, δεν μπορεί να προςδιοριςτεί πλιρωσ, κακϊσ κανείσ δεν 

γνωρίηει τθν αξία των τιμολογίων που <<ζκαναν φτερά>>. Ακόμα, για κάκε τιμολόγιο 

που εκδίδεται εντόσ τθσ ιχκυόςκαλασ από τουσ εμπόρουσ, το ελλθνικό δθμόςιο 

ειςπράττει τζλοσ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου, ζςοδα που επίςθσ απϊλεςε το 

κράτοσ. 

 

4. κάνδαλο φοροδιαφυγισ από τισ Mercedes Benz HELLAS και BMW HELLAS: Στθν 

Ελλάδα υπάρχει μια κατθγορία φόρων που επιβαρφνουν τα αυτοκίνθτα, όπωσ είναι το 

τζλοσ ταξινόμθςθσ και ο φόροσ πολυτελείασ, που επιβάλλονται ςτθν εργοςταςιακι 

αξία των Ι.Χ και καταβάλλονται κατά τον εκτελωνιςμό των αυτοκινιτων. Θ φορολογικι 

επιβάρυνςθ των Ι.Χ είναι ανάλογθ με τθν αξία του κάκε αυτοκινιτου, ϊςτε θ 

επιβάρυνςθ αυτι να είναι κοινωνικά δίκαιθ. Δυςτυχϊσ, όμωσ ςτθ πράξθ κάτι τζτοιο δεν 

ιςχφει, κακϊσ εμφανίηονται πολυτελι και πανάκριβα αυτοκίνθτα να επιβαρφνονται με 

χαμθλότερουσ φόρουσ ςε ςφγκριςθ με αντίςτοιχα μεςαία οικογενειακοφ τφπου 

αυτοκίνθτα. Σφμφωνα με άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο New Post.gr το Μάιο του 2013, 

δφο πολφ μεγάλεσ κυγατρικζσ εταιρείεσ αυτοκινιτων θ Mercedes Benz και θ BMW 

HELLAS, ζχουν βρει τρόπο να φοροδιαφεφγουν ςτερϊντασ πολλά εκατομμφρια ευρϊ 

από το ελλθνικό δθμόςιο. Ρράγματι, ο υφυπουργόσ οικονομικϊν Γιϊργοσ Μαυραγάνθσ 
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απατϊντασ λίγουσ μινεσ αργότερα ςε επίκαιρθ ερϊτθςθ του βουλευτι τθσ ΔΘΜ.Α 

Βαςίλθ Οικονόμου, επιβεβαίωςε ότι για τισ δφο αυτζσ εταιρείεσ διενεργοφνται ζρευνεσ 

από τθν ελεγκτικι υπθρεςία Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΡΕ.). 

Ππωσ ζγινε γνωςτό, θ Mercedes και θ BMW εμφάνιηαν τθν εργοςταςιακι τιμι 

πϊλθςθσ των αυτοκινιτων από τισ μθτρικζσ εταιρείεσ ςτθ Γερμανία προσ ςτισ 

κυγατρικζσ ςτθν Ελλάδα, αρκετά μειωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι εργοςταςιακι 

τιμι. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα το ελλθνικό δθμόςιο να χάνει πολλά εκατομμφρια από 

τα τζλθ ταξινόμθςθσ και τουσ φόρουσ πολυτελείασ. 

 

5. Τπόκεςθ Μελιςςανίδθ: Ο ιςχυρόσ άνδρασ τθσ ΡΑΕ Α.Ε.Κ Δθμιτρθσ Μελιςςανίδθσ και ο 

επιχειρθματίασ Γιάννθσ Καρράσ εμπλζκονται ς’ ζνα ςίριαλ δικαςτικό που διαρκεί πάνω 

από 20 χρόνια και ζχει να κάνει με εικονικοφσ εφοδιαςμοφσ πλοίων με αφορολόγθτα 

ναυτιλιακά καφςιμα αλλά και μεγάλθσ ζκταςθσ φοροδιαφυγισ. Ρριν από περίπου ζνα 

χρόνο το Μονομελζσ Ρλθμμελειοδικείο Ρειραιά καταδίκαςε ςε φυλάκιςθ 5 ετϊν τουσ 

δφο αυτοφσ επιχειρθματίεσ. Οι δφο άνδρεσ κρίκθκαν ζνοχοι για μθ απόδοςθ ςτο 

δθμόςιο δαςμϊν, φόρων και τελϊν από ναυτιλιακά καφςιμα που είχαν διακινθκεί 

παρανόμωσ από τθν παλιά τουσ κοινι εταιρεία <<Ρετρζλαια Αιγαίων Α.Ε.>>. Να 

ςθμειωκεί πωσ Μελιςςανίδθσ και Καρράσ ζχουν απαλλαγεί από τισ κατθγορίεσ για 

λακρεμπόριο, ενϊ και θ νζα ποινι που τουσ επιβλικθκε είναι εξαγοράςιμθ προσ 20 

ευρϊ τθν θμζρα και θ ζφεςθ ζχει αναςταλτικό χαρακτιρα. 

 

6. Τπόκεςθ Γιακουμάτου: Ο βουλευτισ τθσ ΝΔ κ. Γ. Γιακουμάτοσ κατθγορείται ωσ 

<<άμεςοσ ςυνεργόσ>> για φοροδιαφυγι και <<υποκρυπτόμενο διαχειριςτι>> ςτο οίκο 

ευγθρίασ <<Αφρα-Άγιοσ Χαράλαμποσ Α.Ε.>> , όπωσ επιςθμαίνετε ςτο διαβιβαςτικό 

ςθμείωμα τθσ οικονομικισ αςτυνομίασ. Σφμφωνα με τισ αρχζσ, το εν λόγω γθροκομείο 

εξζδιδε αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν με μικρότερο αναγραφόμενο ποςό από το 

καταβλθκζν. 

 

7. κάνδαλο SIEMENS: Αφορά τον χρθματιςμό ελλινων πολιτικϊν προςϊπων και 

ςτελεχϊν δθμόςιων οργανιςμϊν με ςκοπό τθν αποκλειςτικι υπογραφι ςυμβάςεων με 

τθν γερμανικι πολυεκνικι για τθν προμικεια υλικϊν, υπθρεςιϊν και ςυςτθμάτων ςτο 

ελλθνικό δθμόςιο. Στελζχθ τθσ SIEMENS κάνουν λόγω για ποςά που φτάνουν τα 100 εκ. 

ευρϊ και ζχουν δοκεί ςε ζλλθνεσ. 

 

8. κάνδαλο Κοςκωτά: Το ςυγκεκριμζνο οικονομικό αλλά και πολιτικό ςκάνδαλο ζλαβε 

χϊρα ςτθν Ελλάδα ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 και ςυνεχίςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1990 και είχε να κάνει με τθν υπεξαίρεςθ 33,5 διςεκατομμυρίων 

δραχμϊν από τα ταμεία τθσ Τράπεηασ Κριτθσ, με δράςτθ τον νεαρό τότε επιχειρθματία 
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κ. Γ. Κοςκωτά, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να προβεί ςε μια ςειρά εξαγορϊν που 

περιλάμβαναν επιχειριςεισ ςτο χϊρο των ΜΜΕ αλλά και τθν ΡΑΕ ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΣ. 

Επίςθσ δωροδόκθςε πολλά δθμόςια πρόςωπα, ανάμεςα ςτα οποία ο πρϊθν 

πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ Ανδρζασ Ραπανδρζου, ο τότε υπουργόσ οικονομικϊν  

Δθμιτρθσ Τςοβόλασ, ο πρϊθν υπουργόσ Δικαιοςφνθσ Μζνιοσ Κουτςόγιωργασ, ο τζωσ 

υπουργόσ εκνικισ οικονομίασ Ραναγιϊτθσ ουμελιϊτθσ και ο υφυπουργόσ 

βιομθχανίασ Γιϊργοσ Ρζτςοσ.              

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

4.1. Ζννοια τθσ Φοροαποφυγισ 

Φοροαποφυγι αποκαλείται θ εφαρμογι καλά ςχεδιαςμζνων λογιςτικϊν πρακτικϊν που 

αποτελοφν απόρροια προςεκτικισ μελζτθσ τθσ εμπορικισ νομοκεςίασ, τθσ φορολογικισ 

πρακτικισ, των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, δικαςτικϊν και 

υπουργικϊν αποφάςεων με μοναδικό ςτόχο τθ μείωςθ τθσ φορολογθτζασ φλθσ ενόσ φυςικοφ 

ι νομικοφ προςϊπου. Στα πλαίςια ενόσ καλά μελετθμζνου φορολογικοφ ςχεδιαςμοφ, κατά τον 

οποίον δθμιουργοφνται διάφορα ςενάρια και εναλλακτικζσ μζχρι, να προςδιοριςτεί ο 

ελάχιςτοσ δυνατόσ φόρο. Διαφζρει από τθν ζννοια τθσ φοροδιαφυγισ και ιςορροπεί ανάμεςα 

ςτα πλαίςια θκικοφ και νόμιμου. Ρρόκειται για τθν μθ καταβολι φόρων λόγω κενϊν τθσ 

νομοκεςίασ.  

 

Μια ενζργεια για να κεωρθκεί ωσ ενζργεια φοροαποφυγισ κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω 

τρία χαρακτθριςτικά:  

 

1. Να υπάρχει το ςτοιχείο τθσ ανειλικρίνειασ, τθσ εικονικότθτασ και τθσ πλαςτότθτασ. 

 

2. Τθν εκμετάλλευςθ των κενϊν, των αςαφειϊν και τθσ κακισ διατφπωςθσ τθσ 

φορολογικισ νομοκεςίασ ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ τθν εκμετάλλευςθ δυνατοτιτων τθσ 

φορολογικισ νομοκεςίασ οι οποίεσ δεν ιταν ςτθν πρόκεςθ του νομοκζτθ.  

3. Τθν μυςτικότθτα ϊςτε να αποφευχκεί θ λιψθ μζτρων που κα καλφψει τα ςχετικά κενά 
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τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ για φοροαποφυγι (InternationalFiscalAssociation, 1983).  

 

Θ φοροαποφυγι είναι ςυγγενισ με τθν ζννοια τθν φοροδιαφυγι. Θ φοροαποφυγι είναι θ 

πλιρθσ ι μερικι αποφυγι του φόρου. Επομζνωσ οι ςυνζπειεσ των δφο πράξεων 

(φοροδιαφυγι και φοροαποφυγι) δεν διαφζρουν κακόλου μεταξφ τουσ. Διαφζρουν όμωσ 

ςθμαντικά από πολιτικι και θκικι άποψθ, γιατί ςτθν φοροδιαφυγι υπάρχει καταςτρατιγθςθ 

τόςο του πνεφματοσ όςο και του γράμματοσ του νόμου ενϊ ςτθν φοροαποφυγι υπάρχει 

καταςτρατιγθςθ μόνο του πνεφματοσ του νόμου.  

 

Με λίγα λόγια με τθν φοροαποφυγι οι φορολογοφμενοι αποφεφγουν τθν καταβολι του νόμου 

με τρόπο ο οποίοσ δεν επιφζρει κυρϊςεισ για τουσ ίδιουσ. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιείται 

αντί του όρου «φοροαποφυγι» ο όροσ «νόμιμθ φοροδιαφυγι».  

 

Σθσ φοροαποφυγι πρζπει να περιλθφκοφν οι ενζργειεσ εκείνεσ που ζχουν ςαν ςτόχο τθ 

μείωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ ςε επίπεδο από αυτό που είχε πρόκεςθ να επιβάλλει ο 

νομοκζτθσ. Επίςθσ ςτθν φοροαποφυγι πρζπει να υπάρχει από τον φορολογοφμενο θ πρόκεςθ 

να φοροδιαφφγει. Κατά ςυνζπεια για να κεωρθκεί μία πράξθ ωσ πράξθ φοροαποφυγισ πρζπει 

να ζχει οριςμζνα χαρακτθριςτικά:  

 

1. Υπάρχει πάντα ζνα ςτοιχείο ανειλικρίνειασ, εικονικότθτασ ι πλαςτότθτασ.  

2. Θ φοροαποφυγι ςτθρίηεται ςτισ αδυναμίεσ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ ι τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχει οι οποίεσ όμωσ δεν ιταν ςτισ προκζςεισ του νομοκζτθ.  

3. Υπάρχει πάντα το ςτοιχείο τθσ μυςτικότθτασ.  
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4.2 Σρόποι Φοροαποφυγισ των Επιχειριςεων 

 

4.2.1Ζννοια Πλαςτοφ, Εικονικοφ ι Νοκευμζνου Φορολογικοφ 

τοιχείου. 

 

Ρλαςτό κεωρείται και το φορολογικό ςτοιχείο που ζχει διατρθκεί ι ςφραγιςκεί με 

οποιονδιποτε τρόπο, χωρίσ να ζχει καταχωρθκεί ςτα οικεία βιβλία τθσ αρμόδιασ φορολογικισ 

αρχισ ςχετικι πράξθ κεϊρθςισ του και εφόςον θ μθ καταχϊρθςθ τελεί ςε γνϊςθ του 

υπόχρεου για τθ κεϊρθςθ του φορολογικοφ ςτοιχείου.  

 

Ωσ πλαςτό το φορολογικό ςτοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά ςτοιχεία του 

πρωτότυπου ι αντίτυπου αυτοφ είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται ςτο ςτζλεχοσ 

του ίδιου ςτοιχείου.  

 

Ρλαςτό εικονικό φορολογικό ςτοιχείο είναι α). Το ςτοιχείο που εκδίδεται για ςυναλλαγι 

ανφπαρκτθ ςτο ςφνολό τθσ ι για μζροσ αυτισ ι για ςυναλλαγι που πραγματοποιικθκε από 

πρόςωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται ςτο ςτοιχείο ι το ζνα από αυτά είναι 

άγνωςτο φορολογικά πρόςωπο, με τθν ζννοια ότι δεν ζχει δθλϊςει ςτθν κατά τόπο αρμόδια, 

ςφμφωνα με τθν αναγραφόμενθ ςτο ςτοιχείο διεφκυνςθ, δθμόςια οικονομικι υπθρεςία. Και 

β). Το ςτοιχείο που φζρεται ότι εκδόκθκε ι ζχει λθφκεί από εικονικι εταιρία, κοινοπραξία, 

κοινωνία ι άλλθ οποιαςδιποτε μορφισ επιχείρθςθ ι από φυςικό πρόςωπο για το οποίο 

αποδεικνφεται ότι είναι παντελϊσ αμζτοχο με τθ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι, οπότε ςτθν 

τελευταία αυτι περίπτωςθ θ ςχετικι διοικθτικι κφρωςθ επιβάλλεται, και θ ποινικι δίωξθ 

αςκείται κατά του πραγματικοφ υπευκφνου που υποκρφπτεται. Τα φορολογικά ςτοιχεία ςτα 

οποία αναγράφεται αξία ςυναλλαγισ κατϊτερθ τθσ πραγματικισ κεωροφνται πάντοτε ωσ 

ανακριβι, ενϊ τα φορολογικά ςτοιχεία ςτα οποία αναγράφεται αξία μεγαλφτερθ τθσ 

πραγματικισ κεωροφνται ωσ εικονικά κατά το μζροσ τθσ μεγαλφτερθσ αυτισ αξίασ.(Νάςτασ Ε, 

2006,86) 
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Ο οριςμόσ του εικονικοφ που δίδονταν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 31 παρ. 1 του ν. 1591/86, 

ςτο νόμο 2523/97 (άρκρο 19 παρ. 4) παρατθρείται ότι δεν περιλαμβάνονται οι περιπτϊςεισ 

ςτοιχείων που εκδίδονται για διακίνθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία ανφπαρκτθ ςτο ςφνολο ι 

για μζροσ αυτισ, αλλά περιορίηεται θ διάταξθ μόνο ςε ςτοιχεία που εμφανίηουν ςυναλλαγζσ 

μθ υπαρκτζσ.  

 

Κατά ςυνζπεια δεν αντιμετωπίηονται ωσ εικονικά ςτοιχεία εςωτερικισ διακίνθςθσ,  μεταξφ 

επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ κακϊσ και λοιπζσ περιπτϊςεισ που δεν 

αναφζρονται ςε ςυναλλαγζσ.  

 

Οι περιπτϊςεισ μθ χαρακτθριςμοφ ςτοιχείων ωσ εικονικϊν, κατά τθν ανωτζρω ζννοια 

αντιμετωπίηονται κακόςον αφορά τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κ.Β.Σ. ωσ ανακριβι.  

 

Στο νόμο καταγράφονται οι περιπτϊςεισ που ζνα ςτοιχείο κεωρείται πλαςτό, χωρίσ όμωσ να 

αποκλείονται και άλλεσ και τοφτο καταφαίνεται από τθν γραμματικι διατφπωςθ: κεωρείται ωσ 

πλαςτό και, ενϊ οι καταγραφόμενεσ ςτο νόμο περιπτϊςεισ εικονικότθτασ είναι περιοριςτικζσ 

και όχι ενδεικτικζσ.  

 

Νόκευςθ γενικά είναι θ επζμβαςθ επί του ςτοιχείου ςε μεταγενζςτερο χρόνο, από τον χρόνο 

ζκδοςισ του, παραποιϊντασ ζνα ι περιςςότερα από τα ςτοιχεία των ςυμβαλλομζνων ι των 

δεδομζνων τθσ ςυναλλαγισ.  

 

Στισ διατάξεισ του ν. 2523/97 (άρκρο 5 παρ. 10 περίπτωςθ β) προβλζπεται ρθτά θ επιβολι 

προςτίμων Κ.Β.Σ. για τθ χριςθ νοκευμζνων ςτοιχείων, αντιμετωπιηόμενθ θ περίπτωςθ αυτι 

όπωσ και θ ζκδοςθ πλαςτϊν ι θ ζκδοςθ και λιψθ εικονικϊν ςτοιχείων.  

 

Θ χριςθ νοκευμζνου φορολογικοφ ςτοιχείου το πρόςτιμο επιβάλλεται ςε βάροσ εκείνου που 

πραγματοποίθςε τθ νόκευςθ και ςτο πλαςτό ςτοιχείο το πρόςτιμο επιβάλλεται ςτον εκδότθ.  



ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ, ΥΟΡΟΑΠΟΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

61 

 

 

4.2.2 Εκδότεσ πλαςτϊν και εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων. 

 

Από φορολογικοφσ ελζγχουσ, προλθπτικοφσ και τακτικοφσ, που ζχουν διενεργθκεί κακϊσ και 

από διάφορεσ καταγγελίεσ, προκφπτει ότι το φαινόμενο τθσ ζκδοςθσ πλαςτϊν και εικονικϊν 

φορολογικϊν ςτοιχείων, ζχει πάρει μεγάλεσ διαςτάςεισ αφοφ κακθμερινά αποκαλφπτονται 

νζεσ περιπτϊςεισ. Ωσ μζγεκοσ υπολογίηεται ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτο χϊρο τθσ διαφιμιςθσ, 

των γραφικϊν τεχνϊν τθ βιομθχανικι παραγωγι, τον καταςκευαςτικό τομζα και εν γζνει τθσ 

τυποποίθςθσ αγακϊν, ςε μικρότερθ δε κλίμακα ςτο λιανικό εμπόριο και το χϊρο των 

ελεφκερων επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων LEASING. 

 

Οι επιχειριςεισ που δζχονται πλαςτά ι εικονικά ςτοιχεία είναι ςυνικωσ οικονομικά εφρωςτεσ, 

ςε αντίκεςθ με αυτζσ που εκδίδουν τζτοια ςτοιχεία, οι οποίεσ βαςικά είναιαδφναμεσ 

οικονομικά ι και ανφπαρκτεσ  

 

Εκδότεσ είναια) Υπαρκτά πρόςωπα που κεωροφν φορολογικά ςτοιχεία ςτισ Δ.Ο.Υ. με τθν 

προβλεπόμενθ διαδικαςία που ςτθ ςυνζχεια τα χρθςιμοποιοφν για εικονικζσςυναλλαγζσ και 

ςυνικωσ δεν εντοπίηονται ςτουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ. Θ περίπτωςθ αυτι είναι θ 

ςοβαρότερθ και καλφπτει περίπου το 70% - 80% των εκδιδομζνων εικονικϊν ςτοιχείων. Οι 

περιπτϊςεισ αυτζσ είναι από τισ πιο δυςχερείσ όςον αφορά τθν απόδειξθ και τεκμθρίωςθ τθσ 

εικονικότθτασ. β) Μθ υφιςτάμενεσ (ανφπαρκτεσ) επιχειριςεισ που εκδίδουν πλαςτά ςτοιχεία 

για πραγματικζσ ι για εικονικζσ ςυναλλαγζσ οι οποίεσ καλφπτουν το υπόλοιπο των 

περιπτϊςεων. γ) Μία τρίτθ περίπτωςθ, που παρατθρείται ςε μικρότερθ κλίμακα, είναι θ 

ζκδοςθ εικονικϊν ςτοιχείων που καλφπτουν ανφπαρκτεσ (εικονικζσ) ςυναλλαγζσ, μερικϊσ ι 

ςτο ςφνολό τουσ, από επιχειριςεισ που θ λειτουργία τουσ κατά τ άλλα εμφανίηεται ςφμφωνθ 

με τουσ φορολογικοφσ και εμπορικοφσ κανόνεσ, κακϊσ και επιχειριςεισ που μεταξφ τουσ 

υπάρχει ςχζςθ άμεςθσ ι ζμμεςθσ ουςιϊδουσ διοικθτικισ ι οικονομικισ εξάρτθςθσ ι ελζγχου. 

δ) Επίςθσ ζκδοςθ εικονικϊν ςτοιχείων γίνεται και από επιχειριςεισ και ελεφκερουσ 

επαγγελματίεσ, που φορολογοφνται με τα αντικειμενικά κριτιρια και βζβαια ςτο τζλοσ κάκε 
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διαχειριςτικισ περιόδου όταν υπάρχει ς αυτοφσ περικϊριο εςόδων, μζχρι του ορίου των 

αντικειμενικϊν κριτθρίων (ςτισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ που ίςχυαν τα αντικειμενικά 

κριτιρια), προκειμζνου να ικανοποιιςουν φορολογικζσ ανάγκεσ τρίτων. (Καλυβιανάκθσ, Μ., 

1993,52) 

 

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊκθκε ότι οι εκδότεσ των ςτοιχείων είναι 

ανφπαρκτοι, οι λιπτεσ τουσ επικαλοφνται το τυχαίο τθσ ςυναλλαγισ, με τθν καταβολι 

ςυνικωσ μετρθτϊν, ςε οποιοδιποτε φψοσ και αν αυτζσ ανζρχονται. Σθμειϊνεται ότι με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 18 του Κ.Β.Σ. όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του 

Ρ.Δ. 134/96 άρκρο 10, το βάροσ τθσ απόδειξθσ τθσ ςυναλλαγισ φζρει και ο λιπτθσ του 

ςτοιχείου ο οποίοσ υποχρεϊνεται να επιβεβαιϊνει τα αναγκαία ςτοιχεία του 

αντιςυμβαλλομζνου από τθν διλωςθζναρξθσ εργαςιϊν ι από άλλο πρόςφορο αποδεικτικό 

ςτοιχείο (π.χ. ταυτότθτα προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα).  

 

Οι αντιςυμβαλλόμενοι, δθλαδι υποχρεοφνται να παρζχουν εκατζρωκεν τα ηθτοφμενα 

ςτοιχεία, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηονται οι ςυναλλαγζσ και να μθν παρατθρείται το φαινόμενο 

να εκδίδονται ι να λαμβάνονται φορολογικά ςτοιχεία, από πρόςωπα τα οποία είναι 

ανφπαρκτα φορολογικά και να υποςτθρίηεται θ άποψθ, ότι θ ςυναλλαγι πράγματι ζγινε, αλλά 

δεν υπιρχε δυνατότθτα να ελεγχκοφν τα ςτοιχεία του προςϊπου αυτοφ.  

Και αυτι όμωσ θ διάταξθ καταςτρατθγείται με τθν χρθςιμοποίθςθ φορολογικϊν ςτοιχείων 

υπαρκτϊν μεν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, ανφπαρκτων όμωσ επαγγελματικά. Μία των 

περιπτϊςεων είναι και θ ονομαηόμενθ νομιμοφάνεια των ςυναλλαγϊν που λειτουργεί ωσ 

εξισ: με κλεμμζνεσ ι χαμζνεσ ταυτότθτεσ και κυρίωσ με χαμζνα προςωρινά δελτία ταυτότθτασ 

ςτα οποία εφκολα θ φωτογραφία αντικακίςταται, παρουςιάηονται ςτισ Δ.Ο.Υ. άτομα τα οποία 

αφοφ προςκομίηουν και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά για τθν ζναρξθ επαγγζλματοσ, όπωσ 

βεβαιϊςεισ επιμελθτθρίων και αςφαλιςτικϊν ταμείων, μιςκωτθρίων ςυμβολαίων κ.λ.π., 

κεωροφν βιβλία και ςτοιχεία τα οποία εκδίδουν για ανφπαρκτεσ ςυναλλαγζσ μεγάλθσ πάντα 

αξίασ, χωρίσ ςτθ ςυνζχεια να υποβάλλουν δθλϊςεισ για να αποδϊςουν το Φ.Ρ.Α. και το φόρο 

ειςοδιματοσ.  
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Άλλα άτομα υπαρκτά, που ουδζποτε απαςχόλθςαν τισ φορολογικζσ αρχζσ, είτε για οφειλζσ 

τουσ, είτε για παράνομεσ φορολογικζσ ενζργειζσ τουσ, με τρόπο όμοιο με τον παραπάνω, 

νομιμοποιοφνται ςτθν άςκθςθ επιτθδεφματοσ και λαμβάνουν από τουσ πρϊτουσ φορολογικά 

ςτοιχεία μεγάλθσ αξίασ ωσ προσ τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ, εκδίδουν και αυτοί προσ διάφορεσ 

επιχειριςεισ με αξίεσ κατά τι μεγαλφτερεσ των φορολογικϊν ςτοιχείων που ζλαβαν.  

 

Τθν όλθ νομιμοφάνεια ςυμπλθρϊνει και θ υποβολι ςτισ Δ.Ο.Υ. κανονικϊν δθλϊςεων 

ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α., ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων προμθκευτϊν και πελατϊν, ενζργειεσ 

που αναλαμβάνουν οι πραγματικοί καταςκευαςτζσ των ςυναλλαγϊν. Ο προσ απόδοςθ Φ.Ρ.Α. 

είναι ελάχιςτοσ αφοφ ςυμψθφίηουν τον Φ.Ρ.Α. των υποτικζμενων ειςροϊν τουσ και τα 

δθλοφμενα κζρδθ επίςθσ είναι ελάχιςτα. Αποτζλεςμα των ανωτζρω ενεργειϊν είναι οι τελικοί 

λιπτεσ των ςτοιχείων να επικαλοφνται το υπαρκτό των αντιςυμβαλλομζνων.(Τάτςοσ Ν., 

1987,52) 

 

4.2.3 κοπιμότθτα χριςθσ εικονικϊν, πλαςτϊν και νοκευμζνων 

ςτοιχειϊν. 

Ωσ προσ τθν ςκοπιμότθτα που εξυπθρετεί θ ζκδοςθ εικονικϊν ι πλαςτϊν φορολογικϊν 

ςτοιχείων, ι θ λιψθ εικονικϊν κακϊσ και θ χριςθ νοκευμζνων τζτοιων ςτοιχείων, 

παρατθροφμε:  

 

1) Ζκδοςθ εικονικϊν πιςτωτικϊν τιμολογίων για τθν εμφάνιςθ μικρότερων ακακαρίςτων 

εςόδων και ςυνεπϊσ και φορολογθτζων εκροϊν ςτθν απόδοςθ Φ.Ρ.Α.  

 

2) Ζκδοςθ εικονικϊν πιςτωτικϊν τιμολογίων ςτο τζλοσ διαχειριςτικϊν χριςεων, προκειμζνου 

να αποφφγουν τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ βιβλίων ανϊτερθσ κατθγορίασ ι ςφνταξθσ απογραφισ 

ι τιρθςθσ βιβλίου αποκικθσ. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ τισ ενζργειεσ του εκδότθ πολλζσ 

φορζσ δεν γνωρίηει ο αναφερόμενοσ ςτα ςτοιχεία ωσ αντιςυμβαλλόμενοσ.  
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Πμωσ υπάρχουν φορζσ, υπειςζρχεται το ςτοιχείο τθσ αμοιβαιότθτασ, που εντοπίηεται κυρίωσ 

ςτουσ λιπτεσ που δεν τθροφν βιβλία ι τθροφν βιβλίο αγορϊν, ςτθν προςπάκειά τουσ να μθ 

υπερβοφν τα εκάςτοτε προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. όρια, για τθν απαλλαγι ι τθν τιρθςθ 

βιβλίου αγορϊν.  

 

3) Ζκδοςθ εικονικϊν τιμολογίων - δελτίων αποςτολισ, με οικονομικά ανταλλάγματα, από 

επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Α ι Β κατθγορίασ του Κ.Β.Σ. προσ επιχειριςεισ που τθροφν 

βιβλία Γ κατθγορίασ του Κ.Β.Σ., αφοφ των τελευταίων τα κακαρά κζρδθ προςδιορίηονται 

λογιςτικά και των πρϊτων με Μοναδικοφσ Συντελεςτζσ Κακαρϊν Κερδϊν (Μ.Σ.Κ.Κ.), είτε επί 

των αγορϊν είτε επί των ακακαρίςτων εςόδων. 

 

4) Ζκδοςθ εικονικϊν τιμολογίων - δελτίων αποςτολισ ι δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν, προσ 

εξυπθρζτθςθ κάποιου τρίτου ο οποίοσ αδυνατεί να εκδϊςει φορολογικά ςτοιχεία, για 

διάφορουσ λόγουσ, όπωσ είναι θ μθ υποβολι διλωςθσ ζναρξθσ, ι θ μθ κεϊρθςθ ςτοιχείων 

λόγω οφειλϊν προσ το δθμόςιο, κλπ.  

 

5) Ζκδοςθ εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων για τθν κάλυψθ παρανόμων ενεργειϊν, όπωσ 

είναι θ τοκογλυφία, το ξζπλυμα χριματοσ, θ κάλυψθ λακραίων ειςαγωγϊν, κλπ.  

 

6) Ζκδοςθ εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων, από επιχειριςεισ που τθροφν βιβλίο αποκικθσ, 

προσ ανφπαρκτουσ πελάτεσ για τθν κάλυψθ άλλων ςυναλλαγϊν, για τισ οποίεσ δεν εκδόκθκαν 

φορολογικά ςτοιχεία πϊλθςθσ. 

 

7) Ζκδοςθ εικονικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων  κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ τθσ χριςθσ επειδι 

ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ εμφάνιηαν υψθλζσ αγορζσ και χαμθλζσ πωλιςεισ. 
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8) Ζκδοςθ Τιμολογίων Αγοράσ Αγροτικϊν Ρροϊόντων με πολφ μεγάλεσ αξίεσ, αφοφ δεν 

καταβάλλεται Φ.Ρ.Α., αλλά θ ειδικι ειςφορά υπζρ ΕΛ.Γ.Α. που ανζρχεται ςε 3% για τα 

προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ και ςε 0,5% για τα ηωικισ προζλευςθσ. Στθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ λειτουργεί το αμοιβαίο ςυμφζρον του αγοραςτι των αγροτικϊν προϊόντων και του 

πωλθτι - αγρότθ. Ο μεν πρϊτοσ αυξάνει το κόςτοσ πωλθκζντων, ο δε αγρότθσ ειςπράττει 

μεγαλφτερο ποςό επιςτροφισ Φ.Ρ.Α.. κατ ειδικό τρόπο (ςυντελεςτισ επί των εμφανιηομζνων 

ακακαρίςτων εςόδων) κακϊσ και περιςςότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) ςτα 

καφςιμα.  

 

9) Ζκδοςθ εικονικϊν ι νόκευςθ φορολογικϊν ςτοιχείων, για τθν εμφάνιςθ πωλιςεων ι 

υπθρεςιϊν (τηίρου) ςε περιπτϊςεισ που θ εμφάνιςθ αυξθμζνου τηίρου είναι προαπαιτοφμενο 

(προχπόκεςθ) από διατάξεισ άλλων νόμων (πολλζσ φορζσ μθ φορολογικϊν) για τθ χοριγθςθ 

ωφζλειασ ςτθν επιχείρθςθ, π.χ. άδεια πετρελαιοκίνθτου αυτοκινιτου, επιδοτιςεισ, 

οικονομικζσ ενιςχφςεισ, δανειοδοτιςεισ κ.λ.π. 

 

10) Ζκδοςθ πλαςτϊν φορολογικϊν ςτοιχείων για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ και πρόςκετα 

για τθν εξυπθρζτθςθ των λθπτϊν των ςτοιχείων αυτϊν, πάντα με ίδιο οικονομικό όφελοσ 

(εμπορία ςτοιχείων).  

 

Τζλοσ για τθν ζκδοςθ εικονικϊν ι πλαςτϊν φορολογικϊν ςτοιχείων ιςχφουν και για τθ λιψθ 

εικονικϊν ςτοιχείων. Στισ ςχζςεισ εκδότθ λιπτθ ςυνικωσ υπάρχει το ςτοιχείο τθσ 

αμοιβαιότθτασ δθλαδι θ διευκόλυνςθ για τθν καταςτρατιγθςθ φορολογικϊν διατάξεων, με 

οικονομικά ι άλλα ανταλλάγματακαι κατά ςυνζπεια τθν μείωςθ του Φ.Ρ.Α. που αποδίδεται 

ςτο δθμόςιο, κακϊσ και τθν μείωςθ των κακαρϊν κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ.(Μανεςιϊτθσ Μ., 

1991,64) 
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4.3. Σρόποι Καταςκευισ και Ζκδοςθσ Πλαςτϊν και Εικονικϊν 

τοιχείων των Επιχειριςεων. 

 

4.3.1. Λακροδιάτρθςθ ςτθ Δ.Ο.Τ. 

 

Ραρατθρικθκε λακραία διάτρθςθ με παρεμβολι επί πλζον φφλλων ςε ςτελζχθ ι 

μθχανογραφθμζνα ζντυπα ςτοιχείων, τα οποία προςκομίηονται για κεϊρθςθ. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυρράπτονται ς ζνα μπλοκ φορολογικϊν ςτοιχείων που πρόκειται να 

κεωρθκοφν νόμιμα και λευκά ζντυπα (χωρίσ ςυνικωσ τα ατομικά ςτοιχεία του εκδότθ), τα 

οποία ςτθν ςυνζχεια αποκόπτονται, τίκενται ς αυτά ςφραγίδεσ με ςτοιχεία κάποιασ 

ανφπαρκτθσ επιχείρθςθσ και διακινοφνται ςτισ παράνομεσ ςυναλλαγζσ.  

 

4.3.2. Παράνομθ διάτρθςθ εκτόσ Δ.Ο.Τ. 

 

Εμφάνιςθ διάτρθςθσ ςτα ςτοιχεία όμοιασ ι ςχεδόν όμοιασ με αυτι που πραγματοποιείται από 

τισ διατρθτικζσ μθχανζσ των Δ.Ο.Υ. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορουσ μθχανιςμοφσ όπωσ 

ραπτομθχανζσ κλπ., κακϊσ και ιδιοκαταςκευζσ, όπωσ παλαιζσ μθχανζσ τυπογραφείων ι και με 

απλά αιχμθρά αντικείμενα, όπωσ καρφίτςα. 

 

4.3.3. Αλλαγι χριςθσ κεωρθκζντων ςτοιχείων 

 

Μζχρι ζναρξθσ ιςχφοσ του νζου Κ.Β.Σ. (1/7/1992) προβλεπόταν θ κεϊρθςθ και των τιμολογίων. 

Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία δεν απαιτείται από τον Κ.Β.Σ., θ κεϊρθςθ των τιμολογίων 

πϊλθςθσ τα οποία εκδίδονται για κάλυψθ ςυναλλαγϊν που ζγιναν με κεωρθμζνο ςτοιχείο 

διακίνθςθσ (Δελτίο Αποςτολισ). Ρολλά από αυτά τα ςτοιχεία χρθςιμοποιικθκαν ωσ Τιμολόγια 

- Δελτία Αποςτολισ, αφοφ ςυμπλθρϊκθκε ςτο πρωτότυπο με ςφραγίδα, θ ζνδειξθ Δελτίο 

Αποςτολισ. 'Ζτςι απόκτθςαν νομιμοφάνεια ωσ προσ τθ διακίνθςθ, αλλά οι ςυναλλαγζσ αυτζσ 

δεν καταχωροφνται ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ που εμφανίηεται ωσ εκδότρια.  
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4.3.4 Παράνομθ χριςθ των επί πλζον κεωρθμζνων αντιτφπων 

 

Θ ζκδοςθ και ςυνεπϊσ και θ κεϊρθςθ ενόσ φορολογικοφ ςτοιχείου τουλάχιςτον ωσ διπλότυπο. 

Μπορεί όμωσ ο επιτθδευματίασ να κεωριςει και να εκδίδει τα φορολογικά ςτοιχεία ςε 

περιςςότερα αντίτυπα εφόςον ςε κάκε αντίτυπο αναγράφεται με ςφραγίδα ι εντφπωσ ο 

προοριςμόσ του. 

 

Θ κεϊρθςθ ςτοιχείων, είτε χειρόγραφων, είτε μθχανογραφικϊν, ςε περιςςότερα αντίτυπα, ςτα 

οποία ο προοριςμόσ τουσ αναγράφεται ςε κζςθ τζτοια που μποροφν να αποκοποφν και να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρωτότυπα για τον πελάτθ όλα τα αντίτυπα.  

 

4.3.5. Χριςθ αποκρυφκζντων εντφπων από προςκομιςκζντα για ακφρωςθ ςτοιχεία 

 

Θ επιχείρθςθ κεωρεί ςτθ Δ.Ο.Υ. μεγάλο αρικμό μθχανογραφικϊν ςτοιχείων. Στθν ςυνζχεια 

υποβάλει ςτθ Δ.Ο.Υ. διλωςθ διακοπισ εργαςιϊν και ακυρϊνει τα κεωρθκζντα ςτοιχεία από τα 

οποία όμωσ, χωρίσ να διακόπτεται θ ςυνζχεια του μθχανογραφικοφ εντφπου, ζχει αποςπαςτεί 

ζνασ αρικμόσ πρωτότυπων ςτοιχείων, τα οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται ςε παράνομεσ 

ςυναλλαγζσ, για τισ οποίεσ δεν εκπλθρϊνονται οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του εκδότθ, αφοφ 

ζχει ιδθ δθλϊςει διακοπι επαγγζλματοσ και ζχει ακυρϊςει βιβλία και ςτοιχεία. Σ αυτι τθν 

περίπτωςθ θ εμφανιηόμενθ ωσ εκδότρια επιχείρθςθ επικαλείται τθν ακφρωςθ των ςτοιχείων, 

αφοφ διακζτει και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Δ.Ο.Υ.  

 

4.3.6. Χριςθ απωλεςκζντων (δικεν) ςτοιχείων 

Χρθςιμοποίθςθ φορολογικϊν ςτοιχείων από τον εκδότθ τουσ, ο οποίοσ ζχει υποβάλει ςτθ 

Δ.Ο.Υ. διλωςθ απϊλειάσ τουσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν εκπλθρϊνονται οι φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του εκδότθ, αφοφ οι ςυναλλαγζσ δεν εμφανίηονται ςτα βιβλία του. 

(Καλυβιανάκθσ, Μ., 1993, 24) 
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4.4 Άλλοι Μζκοδοι 

 

Οι καταςκευαςτζσ πλαςτϊν ςτοιχείων, χρθςιμοποιοφν και τισ παρακάτω μεκόδουσ:  

 

α) Χρθςιμοποιοφν Α.Φ.Μ. υπαρκτισ επιχείρθςθσ και παρεμφερι επωνυμία και αντικείμενο 

εργαςιϊν.  

 

β) Χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία υπαρκτισ επιχείρθςθσ με ανφπαρκτο Α.Φ.Μ.  

 

γ) Χρθςιμοποιοφν πλιρθ ςτοιχεία υπαρκτισ επιχείρθςθσ.  

 

Στόχοσείναι να μθ μποροφν να επαλθκευτοφν οι ςυναλλαγζσ με τον πραγματικό εκδότθ των 

ςτοιχείων και ςτθν τελευταία περίπτωςθ (γ) δθμιουργοφν προβλιματα ςτισ επιχειριςεισ που 

εν αγνοία τουσ χρθςιμοποιικθκε το ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία τουσ ςτα πλαςτά και 

εικονικά φορολογικά ςτοιχεία. Για τθν περίπτωςθ αυτι ςθμειϊνεται ότι δεν πρζπει να 

καταλογίηονται παραβάςεισ ςτθ φερόμενθ ωσ εκδότρια, εφόςον από τθν ζρευνα και τισ 

ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ προκφψει ότι αποδεδειγμζνα δεν είχε ςυμμετοχι και τελοφςε ςε 

πλιρθ άγνοια. (Καλυβιανάκθσ, Μ., 1993, 25) 

 

5. ΠροτάςεισΚαταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ και Φοροαποφυγισ 

 

Ζνα από τα πιο πολυςυηθτθμζνα κζματα ςτθν πολιτικι μασ ηωι είναι εκείνο τθσ 

φοροδιαφυγισ. Είναι κζμα άμεςθσ προτεραιότθτασ ςτα προγράμματα όλων των κομμάτων και 

το ερϊτθμα φυςικά είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια το φαινόμενο αυτό όχι μόνο δεν 

περιορίηεται, αλλά και γίνεται οξφτερο. Πλεσ οι κυβερνιςεισ των τελευταίων χρόνων, παρά τισ 

καλζσ τουσ προκζςεισ προςπάκθςαν με τα ςυνικθ μζτρα που εφαρμόηονται για τθν περιςτολι 

τθσ φοροδιαφυγισ να τθν αντιμετωπίςουν με διατάξεισ και εγκυκλίουσ και με εντατικοποίθςθ 

των φορολογικϊν ελζγχων, χωρίσ να εςτιάςουν τθν πολιτικι τουσ ςτισ ενδογενείσ αδυναμίεσ 
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του πολιτικοφ και οικονομικοφ μασ ςυςτιματοσ. 

Με τθ δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν οποία ζχει μπει θ ελλθνικι οικονομία και θ οποία ζχει 

επιτακεί με τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ, το κζμα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ ζχει 

γίνει και πάλι βαςικόσ ςτόχοσ για τθν αφξθςθ των εςόδων του Δθμοςίου και τθ μείωςθ του 

δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ. 

Για αυτό το λόγο, αρκετοί οικονομολόγοι και διάφοροι οργανιςμοί με βάςθ τθ διεκνι εμπειρία 

και γνωρίηοντασ τθν ελλθνικι πραγματικότθτα ζχουν κζςει μερικά βαςικά κζματα τα οποία κα 

μποροφςαν να αποτελζςουν τθ βάςθ για μια πιο αποτελεςματικι πολιτικι κατά τθσ 

φοροδιαφυγισ.  

 

Το πρϊτο ςτοιχείο μιασ νζασ πολιτικισ πρζπει να είναι θ αναδιοργάνωςθ των φορολογικϊν 

υπθρεςιϊν, με ςφγχρονεσ μεκόδουσ και θ αξιοποίθςθ του προςωπικοφ τουσ όχι με βάςθ 

κομματικά, αλλά αξιοκρατικά κριτιρια. Κςωσ θ ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν ςε 

μόνιμο υφυπουργό ι γραμματζα, θ κθτεία του οποίου κα είναι τουλάχιςτον 5ετισ και κα ζχει 

τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ, να βοθκιςει ςτο να περιοριςτεί ο 

κομματιςμόσ. 

 

Απλοποίθςθ και εξορκολογιςμόσ τθσ νομοκεςίασ μασ και κωδικοποίθςι τθσ. Είναι τόςο 

πολφπλοκθ θ νομοκεςία μασ και με τόςο παράλογεσ ρυκμίςεισ, που θ εφαρμογι τθσ όχι μόνο 

δυςκολεφει το ζργο των υπθρεςιϊν, αλλά και δθμιουργεί ςφγχυςθ ςτον φορολογοφμενο. 

 

Να καταργθκεί θ πολιτικι των φορολογικϊν ελζγχων όλων των φορολογικϊν δθλϊςεων και οι 

υποκζςεισ που ελζγχονται κα επιλζγονται με βάςθ δειγματολθψία, θ οποία κα ςτθρίηεται ςε 

ςφγχρονεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ κινδφνων για τισ επιχειριςεισ και τα άτομα που ζχουν 

μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ για φοροδιαφυγι. Το ποιεσ υποκζςεισ κα ελζγχονται δεν κα 

επαφίεται πλζον ςτθ διακριτικι ευχζρεια του προϊςταμζνου τθσ κάκε εφορίασ, αλλά θ επιλογι 

κα γίνεται από τθν κεντρικι υπθρεςία ανάλυςθσ κινδφνων φοροδιαφυγισ. 
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Θ κατάργθςθ τθσ μεκόδου του "κλειςίματοσ" παλαιϊν υποκζςεων με κίνθτρο ευεργετικζσ 

διατάξεισ που αντίκεινται ςτισ αρχζσ τθσ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, επιβραβεφουν τουσ 

αςυνεπείσ φορολογοφμενουσ δθμιουργϊντασ προςδοκίεσ που εκτείνουν τθ φοροδιαφυγι. Το 

"κλείςιμο" αποτελεί τον κανόνα που εντοπίηεται το φαινόμενο τθσ φοροδιαφυγισ. Οι 

υποκζςεισ ςτισ οποίεσ οι ελεγκτζσ είναι εκ των πραγμάτων αναγκαςμζνοι να επιβάλλουν 

διοικθτικζσ κυρϊςεισ μεγάλου οικονομικοί μεγζκουσ ϊςτε να μθν είναι δυνατόν για τον 

φορολογοφμενο να " κλείςει" αποτελοφν μάλλον τθν εξαίρεςθ που επιβεβαιϊνει τον 

κανόνα(Μάτςοσ,2007,3). 

 

Θ φπαρξθ διαρκοφσ και ουςιαςτικισ πολιτικισ βοφλθςθσ και κυρίωσ θ μετουςίωςθ τθσ ςε 

κακθμερινι πράξθ και προςπάκεια για περιςτολι τθσ φοροδιαφυγισ με προτεραιότθτεσ και 

ςτόχουσ τισ μεγάλεσ ειςαγωγικζσ και εξαγωγικζσ και πολυεκνικοφ χαρακτιρα εμπορικζσ 

επιχειριςεισ, όπου ςτισ δραςτθριότθτεσ τουσ υπάρχουν μεγάλεσ εςτίεσ για τθν ανάπτυξθ 

μεγάλθσ ςε φψοσ και ζκταςθ φοροδιαφυγισ. 

 

Μια επαναςτατικι αλλά και αμφιλεγόμενθ πρόταςθ κα μποροφςε να είναι και θ ανάκεςθ τθσ 

είςπραξθσ των φόρων ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, κατόπιν διαγωνιςμϊν, οι οποίεσ εν ςυνεχεία 

κα τουσ αποδίδουν ςτο Δθμόςιο. Σφςτθμα παλαιό και γνωςτό και ςτθν Ελλάδα. Στα υπζρ του 

είναι θ αντιμετϊπιςθ όλων των προβλθμάτων αποτελεςματικότθτασ, ζλλειψθσ κινιτρων και 

διαφκοράσ, που παρουςιάηει ο δθμόςιοσ τομζασ. (Γκουμπανιτςάσ,2005,10).  

 

Εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ ποινϊν με γνϊμονα όχι τόςο το να είναι εξοντωτικά, αλλά να 

μποροφν να εφαρμόηονται αποτελεςματικά. Για να γίνει όμωσ κάτι τζτοιο κα πρζπει να 

δθμιουργθκεί μθχανιςμόσ επίλυςθσ των φορολογικϊν διαφορϊν και θ προςφυγι ςτα 

δικαςτιρια να είναι το ζςχατο μζςο. Επιπλζον κα πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ειδικϊν φορολογικϊν δικαςτθρίων και να μθν παραπζμπονται ςτα τακτικά 

δικαςτιρια πολφπλοκεσ φορολογικζσ υποκζςεισ ςε δικαςτζσ που δεν ζχουν καμιά γνϊςθ του 

αντικειμζνου. Αναβάκμιςθ και ςυνεχισ βελτίωςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ για να 

υπάρχει θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ και διαςταφρωςθσ του πλικουσ των πλθροφοριϊν που 
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υποβάλλονται ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ ι ςχετικά με τισ επιχειριςεισ και τα άτομα που 

ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ για φοροδιαφυγι. 

 

Θ Διεκνισ Συνεργαςία είναι επίςθσ απαραίτθτθ ςτον καιρό τθσ παγκοςμιοποίθςθσ που ηοφμε, 

για τθν περιςτολι τθσ φοροδιαφυγισ, αλλά και τθσ φοροαποφυγισ. Δθλαδι να αναπτυχκεί θ 

ςυνεργαςία με φορολογικζσ αρχζσ άλλων χωρϊν για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, αλλά και 

εμπειριϊν ςε κζματα φορολογικισ νομοκεςίασ, πρακτικϊν και νζων μεκόδων αντιμετϊπιςθσ 

των νζων μορφϊν φοροδιαφυγισ που ανακφπτουν ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ αγορά. 

 

Χρειάηονται νζεσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ Κράτουσ-πολίτθ. Ο πολίτθσ πρζπει να αιςκάνεται ότι 

μετζχει ςτισ αποφάςεισ και ότι το κράτοσ δεν είναι κάτι μακρινό και εχκρικό. Καλφτερεσ 

υπθρεςίεσ του κράτουσ προσ τον πολίτθ μποροφν να βοθκιςουν. Ο φορολογοφμενοσ μπορεί 

να αποκομίςει χρθςιμότθτα *utility+ και από τθν πλθρωμι του φόρου, όταν το κράτοσ 

επιςτρζφει τα χριματα αυτά ςτον φορολογοφμενο με τθν μορφι υπθρεςιϊν και κοινωνικϊν 

παροχϊν. 

 

Επιπροςκζτωσ, θ Οικονομικι Ανάλυςθ του Δικαίου με τον τρόπο ςκζψθσ και τθν μεκοδολογία 

τθσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ τθσ ανατομίασ τθσ φοροδιαφυγισ, θ οποία αποτελεί 

ίςωσ ζνα από τα λίγα νομικά κζματα που είναι τόςο κοντά ςτθν Οικονομικι επιςτιμθ και ζτςι 

θ ςυνεργαςία των δφο επιςτθμϊν, μζςω τθσ Οικονομικισ Ανάλυςθσ του Δικαίου, μπορεί να 

βρει ιδεϊδεσ πεδίο δράςθσ. 

 

Εφαρμογι και από τθ χϊρα μασ των αρχϊν του Ο.Ο.Σ.Α. για τισ πολυεκνικζσ, που αφοροφν 

υπερτιμολογιςεισ και υποτιμολογιςεισ, αλλά και τθ γενικότερθ ςυμπεριφορά των 

πολυεκνικϊν(άπανοσ,2009,32). 

 

Πλα τα παραπάνω δεν είναι δφςκολο να εφαρμοςτοφν, αν γίνουν μζςα ςτο πλαίςιο διαλόγου 

με τουσ οικονομικοφσ φορείσ και διαμορφωκεί ζνα καλά ςχεδιαςμζνο και ςυνεκτικό 

πρόγραμμα. Επιπλζον είναι ςθμαντικό να διαμορφωκεί ζνα νζο και τελείωσ διαφορετικό 
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πλαίςιο για πάταξθ τθσ διαφκοράσ. Λφςεισ υπάρχουν αρκεί να υπάρχει θ πολιτικι βοφλθςθ 

και όλοι οι φορείσ και οι πολίτεσ να κατανοιςουν ότι θ ςθμερινι κατάςταςθ δεν μπορεί να 

ςυνεχιςτεί. 

Επίςθσάλλα μζτρα κα μποροφςαν να είναι: 

 

1.Τποχρεωτικι χριςθ καρτϊν για όλεσ τισ ςυναλλαγζσ από ζνα ποςό καιπάνω. Σαυτόχρονα 

κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι με τθν υποςτιριξθ των τραπεηϊν καμπορεί να ελζγχεται θ 

εφαρμογι του μζτρου. 

  

Θα μποροφςε το ανϊτατο όριο χριςθσ μετρθτϊν να διαφοροποιείται ανά κλάδο, ανάλογαμε 

τθν κατάταξθ του ςε κατθγορία κινδφνου (υψθλοφ μζτριου-χαμθλοφ) φοροδιαφυγισ. 

 

2. Τποχρεωτικι καταβολι μιςκοδοςίασ και ειςφορϊν ςε Αςφαλιςτικά Σαμεία 

μζςωτραπεηικϊν θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και άμεςθ απόδοςθ των ειςφορϊν ςτα ταμεία. 

  

Είναι ζνα μζτρο το οποίο είχε νομοκετθκεί ςτο παρελκόν αλλά δεν ενεργοποιικθκε θδιάταξθ 

αυτι, λόγω μθ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

 

3. Τποχρεωτικι χριςθ τερματικϊν αποδοχισ καρτϊν (POS) από όλεσ τισ επιχειριςεισ 

καιτουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που ςυναλλάςςονται με πελάτεσ. 

 

Να καλυφκεί το κόςτοσ τθσ απόκτθςθσ του ι μζροσ αυτοφ μζςω επιδοτιςεωνπρογράμματοσ 

ΕΣΡΑ ι με φορολογικζσ απαλλαγζσ ι και ςυνδυαςμόσ των δφο. 

 

4. Μείωςθ των αμοιβϊν που λαμβάνουν οι τράπεηεσ επί των ςυναλλαγϊν με τθν 

χριςθπλαςτικοφ χριματοσ. 

 

-Οι τράπεηεσ πρζπει να ςυμβάλουν από τθν μεριά τουσ και να μθν επιβαρφνουν τισ 

επιχειριςεισ, με υπζρογκεσ προμικειεσ –χαράτςι, επί τθσ αξίασ των ςυναλλαγϊν. 
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-Επίςθσ οι τράπεηεσ πρζπει να μθν παρακρατοφν ποςά από τισ ειςπράξεισ, μζςωθλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν, για τθν εξόφλθςθ απαιτιςεων τουσ από τισ επιχειριςεισ. 

 

5. Να κακιερωκοφν κίνθτρα ςτουσ πελάτεσ αλλά και ςτισ επιχειριςεισ ζτςι 

ϊςτεναενκαρρυνκοφν ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν π.χ 

 

- κτίςιμο αφορολόγθτου με τισ δαπάνεσ που προκφπτουν από βεβαιϊςεισ τραπεηϊν 

 

- ςυμμετοχι ςε κλιρωςθ για τθν λιψθ δϊρων. 

 

- μείωςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι ςε επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικζσ 

ςυναλλαγζσ. 

 

-επιςτροφι μζρουσ τθσ αξίασ τθσ ςυναλλαγισ. 

 

6.Να μθν υπάρχουν διατάξεισ που να λειτουργοφν ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, δθλαδι 

ναδθμιουργοφν αντικίνθτρα για τθν χριςθ τουσ , από τουσ καταναλωτζσ. 

 

Ππωσ τα ποςά των δαπανϊν, που προκφπτουν από τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, να 

μθνλαμβάνονται υπόψθ, για τον τεκμαρτό προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ τουκαταναλωτι. 

 

 

 

7. Κακιζρωςθ αντικινιτρων για τισ αναλιψεισ μετρθτϊν (από ΑΣΜ ι ταμείο 

τραπεηικϊνκαταςτθμάτων). 

 

Επιβάρυνςθ των ςυναλλαγϊν αυτϊν , από ζνα ποςό και πάνω, με ζνα ποςοςτό επί τθσαξίασ 

τθσ ςυναλλαγισ και απόδοςθ του ποςοφ αυτοφ ςτο δθμόςιο. 
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8. Τποχρεωτικά όλεσ οι πλθρωμζσ του Δθμοςίου να γίνονται ςε θλεκτρονικιμορφι, 

π.χ.πλθρωμι επιδομάτων, πλθρωμι εξόδων κυβερνθτικϊν υπαλλιλων κλπ 

 

9. Παρακράτθςθ μζρουσ του αναλογοφντοσ ΦΠΑ κάκε ςυναλλαγισ μζςω κάρτασ, 

απευκείασ από τισ τράπεηεσ μζςω των τερματικϊν και άμεςθ απόδοςι τουσ ςτο κράτοσ. 

 

 

10. Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ πολιτϊν (επιχειρθματιϊν και καταναλωτϊν) για ταοφζλθ 

από τθ χριςθ καρτϊν ςτισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ, για τουσ ίδιουσ και το κράτοσ 

 
Επίςθσ όςο αναφορά τθ  καταπολζμθςεισ φοροαποφυγισ είναι ο  εντοπιςμόσενόσ πλαςτοφ, 

όςον και ενόσ εικονικοφ φορολογικοφ ςτοιχείου, πολλζσ φορζσ είναι εφκολοσ, με μόνο τον 

ζλεγχο του ςτοιχείου ωσ εντφπου ι του περιεχομζνου του. Στισπεριςςότερεσ όμωσ 

περιπτϊςεισ χρειάηεται ειδικι μελζτθ τόςον του ςτοιχείου, ωσ εντφπου, όςον και επαλικευςθ 

του περιεχομζνου του ωσ προσ τα ςτοιχεία των αντιςυμβαλλομζνων και ςε βάκοσ ζλεγχοσ, για 

τθν διαπίςτωςθ τθσ γνθςιότθτασ του φορολογικοφ ςτοιχείου και τθσ πραγματοποίθςθσ ι μθ 

τθσ ςυναλλαγισ. (Ριερισ Μ., Κουτςοφκοσ Χ., Χαλβατςιϊτθσ Δ., Μανουςάκθσ Ι., Τρυποςκοφφθσ 

Θ., 2008,46) 

 

Ακόμθ, περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, δεν μπορεί κάκε μία χωριςτά να 

αποτελζςει απόδειξθ για πλαςτότθτα του ςτοιχείου ι εικονικότθτα τθσ ςυναλλαγισ. Αυτζσ 

αποτελοφν ενδείξεισ που κα οδθγιςουν τον ζλεγχο ςε ςειρά άλλων επαλθκεφςεων και 

διαπιςτϊςεων προκειμζνου να αποκτιςει τα ςτοιχεία εκείνα με τα οποία κα αποδείξει τθ 

βαςιμότθτα και το δίκαιο του χαρακτθριςμοφ των ςτοιχείων ωσ πλαςτϊν και των ςυναλλαγϊν 

ωσ εικονικϊν:  

 

1. Από τθν ςχζςθ επωνυμίασ με τον αναγραφόμενο Α.Φ.Μ. 

2. Από τθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ Δ.Ο.Υ. 

3. Από τθν ζλλειψθ ςτοιχείου διακίνθςθσ 
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4. Από τθ ςυνάφεια τθσ δραςτθριότθτασ του εκδότθ 

5. Από τον τρόπο πλθρωμισ 

6. Από το χρόνο ζκδοςθσ του ςτοιχείου 

7. Από το μεταφορικό μζςο 

8. Από τθν ζλλειψθ φορτωτικϊν εγγράφων 

9. Από το μθχανολογικό εξοπλιςμό εκτζλεςθσ ζργου 

10. Από τον αποκθκευτικό χϊρο. 

11. Από τον πάγιο εξοπλιςμό 

12. Από τον προμθκευτι 

13. Από το γραφικό χαρακτιρα 

14. Από τραπεηικι δανειοδότθςθ 

15. Από μθ ςυμβατά με τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ είδθ49 

16. Από αλλοιϊςεισ εγγραφϊν 

17. Από τθ διαφορά ςτθν επιχειρθματικι πρακτικι 

18. Από τισ τιμζσ των αγακϊν 

 

6. υμπεράςματα 

 

Ομολογουμζνωσ, θ φοροδιαφυγι αποτελεί ςιμερα ζνα πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα του 

δθμοςίου τομζα ςτθν ελλθνικι οικονομία. Θ ζκταςθ και το μζγεκοσ τθσ, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, ζχει ξεπεράςει κατά πολφ το επίπεδο χωρϊν με αντίςτοιχθ παραγωγικι δομι και 

ιδιαιτερότθτεσ ςτθν οικονομία τουσ. 

 

Θ εμφάνιςθ αυτοφ του φαινομζνου, είναι ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςε διάφοροι τομείσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι αυτόσ του τουριςμοφ. Στον νευραλγικό τουριςτικό 

και ξενοδοχειακό τομζα, που αποτελεί και τθν κινθτιρια δφναμθ τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, οι επιχειριςεισ αναηθτοφν τρόπουσ για τθν μεγιςτοποίθςθ 

του κζρδουσ τουσ καταφεφγοντασ ςε παράνομεσ ενζργειεσ, όπωσ θ μθ ζκδοςθ ι ανακριβισ 

ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων από τθν παροχι υπθρεςιϊν ι τθν πϊλθςθ εμπορευμάτων και 
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θ λιψθ εικονικϊν - πλαςτϊν φορολογικϊν ςτοιχείων με ςτόχο τθν διόγκωςθ των εξόδων τουσ 

με αποτζλεςμα τθν μείωςθ των κερδϊν και του καταβλθτζου ποςοφ Φ.Ρ.Α. ι τθν διεφρυνςθ 

του χρεωςτικοφ υπολοίπου Φ.Ρ.Α. για ςυμψθφιςμό ςτθν επόμενθ φορολογικι περίοδο. 

Ειδικότερα, ςτο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ ζχει γίνει κάποια ζρευνα , θ οποία ςτθρίηεται ςτα 

πρωτογενι φορολογικά και λοιπά ςτοιχεία των εταιριϊν που τζκθκαν ςε φορολογικό ζλεγχο 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, από το 2001 ζωσ το 2004 από το Σϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ και από το 2005 ζωσ το 2008 από τθν Υπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων. Θ βαςικι 

διαπίςτωςθ από όλα αυτά τα αποτελζςματα είναι μία, ότι το ποςοςτό παραβατικότθτασ 

αυξάνεται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ λόγω τθσ απόκρυψθσ ειςοδθμάτων. Ενδεικτικά αυτό το 

ποςοςτό, ςφμφωνα με τθν Υπ.Ε.Ε., ανζρχεται ςτο 56%, με τα πρωτεία να ζχουν οι πλζον 

δθμοφιλείσ τουριςτικοί προοριςμοί (όδο, Κζρκυρα, Κριτθ, Μφκονο, Σαντορίνθ). 

 

Θ φοροδιαφυγι είναι πολφπλοκο και πολυςφνκετο φαινόμενο. Κάκε φόροσ προςφζρεται με 

διαφορετικό τρόπο ι τρόπουσ για φοροδιαφυγι. Αρκεί να αναλογιςκεί κανείσ πόςοι φόροι 

υπάρχουν ςτο ελλθνικό φορολογικό ςφςτθμα για να ζχει μία πρϊτθ προςζγγιςθ των διαφόρων 

μορφϊν φοροδιαφυγισ. Ραράλλθλα, θ επαγγελματικι ιδιότθτα και οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του 

κάκε φορολογοφμενου προςφζρουν διαφορετικζσ προχποκζςεισ και δυνατότθτεσ 

φοροδιαφυγισ. Εξάλλου, τα αίτια για κάκε περίπτωςθ φοροδιαφυγισ είναι ςυχνά 

διαφορετικά. Ζτςι, το φαινόμενο καταλιγει να είναι εξαιρετικά πολυςφνκετο και δφςκολο να 

ανιχνευκεί, πόςο μάλλον να περιοριςκεί. 

 

Θ προςπάκεια περιοριςμοφ αυτοφ του φαινομζνου από τθν Ρολιτεία εκφράηεται, μζςω νζων 

αυςτθρότερων νόμων. Οι νόμοι αυτοί προβλζπουν: αυςτθρότερεσ ποινζσ και πρόςτιμα, νζα 

όργανα με δυνατότθτα διεκνοφσ δράςθσ, θ παροχι κινιτρων για τθν εκελοντικι ςυμμόρφωςθ 

των φορολογουμζνων, ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για τουσ νζουσ επιτθδευματίεσ, κίνθτρα ςτουσ 

φορολογοφμενουσ για τθ ςυνεργαςία τουσ ςτθν αποκάλυψθ φαινομζνων παραβατικισ 

ςυμπεριφοράσ ςε φορολογικζσ και τελωνειακζσ υποκζςεισ. 

 

Μια τζτοια προςπάκεια που κα πρζπει να είναι ςυςτθματικι, ορκολογικά ςχεδιαςμζνθ και 
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μακροχρόνια, κα μποροφςε να αποφζρει ςθμαντικά φορολογικά ζςοδα, τα οποία ωσ μζγεκοσ 

μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά τόςο ςτθ μείωςθ των δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων και 

ςτθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, όςο και ςτθν εμπζδωςθ ενόσ μεγαλφτερου κλίματοσ 

εμπιςτοςφνθσ και αίςκθςθσ φορολογικισ δικαιοςφνθσ εκ μζρουσ του κράτουσ και των 

φορολογικϊν αρχϊν. 

 

Χωρίσ περιοριςμό τθσ φοροδιαφυγισ είναι αδφνατθ θ τικάςευςθ του δθμόςιου χρζουσ και των 

δθμόςιων ελλειμμάτων και θ εξαςφάλιςθ ςτακερότθτασ τιμϊν και αφξθςθσ του πραγματικοφ 

ειςοδιματοσ των εργαηομζνων. Επίςθσ από τθν ζνταξθ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ 

παραοικονομίασ ςτο επίςθμο κομμάτι των εκνικϊν λογαριαςμϊν, θ κεωρθτικά ςθμαντικότερθ 

επίπτωςθ κα ιταν να βρεκεί θ Ελλάδα πολφ πιο κοντά ςτο ςτόχο που ζχει για τθν πραγματικι 

ςφγκλιςθ, να πλθςιάςει δθλαδι πιο κοντά με βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία, ςτον μζςο όρο των 

άλλων οικονομιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. ςθμαίνει ότι θ Ελλάδα κα άλλαηε κζςθ ςτθν 

ευρωπαϊκι και διεκνι κατάταξθ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται από πλευράσ αξιοπιςτίασ. 

 

Το ςθμαντικότερο όλων, επί τθσ ουςίασ, είναι ότι κα άρχιηε να οικοδομείται ζνα άλλο ςφςτθμα 

αξιϊν και κουλτοφρασ ςτθν οικονομία, που κα ςυρρίκνωνε εκ των πραγμάτων και τα 

φαινόμενα τθσ διαφκοράσ ςτον δθμόςιο τομζα. 

 

Εν κατακλείδι, ασ γίνει επιτζλουσ κατανοθτό ότι όςο και να αλλάξουν οι νόμοι ι το φορολογικό 

ςφςτθμα, θ "πάταξθ" αυτοφ του φαινομζνου δεν κα επιτευχκεί, αν δεν δθμιουργθκεί 

αξιόπιςτοσ μθχανιςμόσ ελζγχου και υπάρξει πολιτικι και κοινωνικι βοφλθςθ . Γι’ αυτό όμωσ 

δεν ζχει γίνει καμιά προςπάκεια και τα τελευταία χρόνια μάλιςτα ζχουμε κάνει βιματα προσ 

τα πίςω.  
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