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Περίληψη 

Η φορολογία είναι ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει φιλόσοφους, 

πολιτικούς και οικονομολόγους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα δε για τις 

σύγχρονες οικονομίες, το ζήτημα δεν είναι απλά η είσπραξη δημοσίων εσόδων, αλλά η 

μέσω της φορολογίας χρηματοδότηση διαφόρων δραστηριοτήτων του κράτους όπως, η 

υγεία, η παιδεία, και η άμυνα. Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, μπορεί να βοηθήσει 

στην καταπολέμηση της φτώχειας και να ενισχύσει τα κίνητρα για εργασία. Στην 

Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, αυτό αποτελεί ίσως το σπουδαιότερο ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπίσει η φορολογική διοίκηση της Χώρας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ακριβώς αυτού του προβλήματος την 

τελευταία δεκαετία, όπου συντελέστηκαν ραγδαίες αλλαγές τόσο στη φορολόγηση 

πολιτών και επιχειρήσεων όσο και στη φορολογική διοίκηση. 

Έτσι, αρχικά επιλέγεται η παράθεση του θεωρητικού πλαισίου των φόρων, εν 

συνεχεία, αναλύεται η κατάσταση στην Ελλάδα ώστε να ακολουθήσει η αξιολόγηση 

της, με τη βοήθεια μίας σύντομης ανάλυσης στατιστικών δεδομένων της ελληνικής 

οικονομίας. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη μελέτη, είναι σημαντικά και 

υποδηλώνουν την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος 

στην Χώρα, το οποίο, να μην  εξυπηρετεί μόνο την πολιτική σκοπιμότητα της 

είσπραξης δημοσίων εσόδων ή την ικανοποίηση συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων 

αλλά, να αποτελέσει ένα πραγματικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Λέξεις – Κλειδιά: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικός Συντελεστής, 

Φορολογικά Έσοδα, Φορολογικό σύστημα, Κίνδυνος Φτώχειας, Φοροδιαφυγή  
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Abstract 

Taxation is one of the issues that philosophers, politicians and economists have 

occupied since antiquity to date. Particularly, for modern economies, the issue is not 

simply the collection of public revenues, but, through taxation, the financing of various 

state activities such as health, education, and defense. A well-designed system, can help 

combat poverty and boost incentives for work. In a suffering of the economic crisis 

Greece, this is perhaps, the most important issue that the tax administration of the 

country has to deal with. 

The purpose of this paper is to study precisely this problem in the last decade, where 

rapid changes took place both in the taxation of citizens and businesses and in the tax 

administration. 

Thus, initially the quote of the theoretical framework of taxes is chosen, then, the 

situation in Greece is analyzed, in order to follow its assessment, with the help of a brief 

analysis of the statistical data of the Greek economy. 

The results of this study are significant and suggest the urgent need to create a tax 

system in the country that, would not only serve the political feasibility of collecting 

public revenues or the satisfaction of specific interest groups, but become a real 

leverage for the economic growth of Greece. 

Key words: Income Tax Code, Tax Factor, Tax Income, Tax System, Risk of 

Poverty, Tax Evasion 
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1  Εισαγωγή 

Το φορολογικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε σύγχρονης οικονομίας 

και, από κοινού με το σύνολο των κοινωνικών παροχών και μεταβιβάσεων, επιτελεί 

διττό ρόλο. Μέσω αυτού, πρώτον, συλλέγονται τα έσοδα με τα οποία 

χρηματοδοτούνται οι διάφορες δαπάνες του κράτους, όπως οι δαπάνες για την υγεία, 

την εκπαίδευση, την ασφάλεια, την άμυνα και τις υποδομές και, δεύτερον, 

αναδιανέμεται το εισόδημα και προστατεύονται τα άτομα από δυσμενείς διαταραχές 

που επηρεάζουν το εισόδημα ή την εργασιακή τους κατάσταση (Μεγήρ κ.ά., 2017, σελ. 

439). Παράλληλα, η αύξηση των φόρων είναι δυνατόν να επηρεάσει τις αποφάσεις των 

ατόμων και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα τα κίνητρα τους για εργασία και αποταμίευση. 

Στρεβλώσεις μπορούν, επίσης, να προκληθούν όταν οι διάφορες μορφές εισοδήματος ή 

κατανάλωσης φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο. Ένα καλά σχεδιασμένο 

φορολογικό σύστημα θα πρέπει να ελαχιστοποιεί αυτές τις στρεβλώσεις, συλλέγοντας 

τα αναγκαία έσοδα και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τις κοινωνίας για ισότητα και 

κοινωνική ασφάλιση. 

Δύο βασικοί λόγοι απαιτούν την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στην 

Ελλάδα. Πρώτον, το ισχύον σύστημα είναι υπερβολικά περίπλοκο και προκαλεί πολλές 

στρεβλώσεις. Δεύτερον, δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα πρόνοιας για την στήριξη 

των χαμηλόμισθων και των ανέργων (Μεγήρ κ.ά., σελ. 440). Ένα ισχυρό σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις μεταρρυθμίσεις 

στις αγορές. Ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να σχεδιάζεται και να 

αξιολογείται από κοινού με το φορολογικό σύστημα. Τούτο υπαγορεύεται από το 

γεγονός ότι οι κοινωνικές παροχές και μεταβιβάσεις, είναι κατ’ ουσίαν αρνητικοί φόροι, 

και εκείνο που έχει σημασία είναι το καθαρό ποσό των φόρων που οι πολίτες 

καταβάλλουν στο κράτος, είτε θετικό (μεταβιβαστικές πληρωμές προς το κράτος), είτε 

αρνητικό (μεταβιβαστικές πληρωμές από το κράτος προς αυτούς). Οι συνολικοί φόροι 

καθορίζουν τον πραγματικό τον πραγματικό οριακό φορολογικό συντελεστή για κάθε 

επίπεδο εισοδήματος, δηλαδή το ποσό του επιπρόσθετου διαθέσιμου εισοδήματος, που 

προκύπτει από ένα επιπλέον ευρώ του εισοδήματος. 

Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, όπως και το φορολογικό σύστημα, μπορεί επίσης 

να στρεβλώσει τις αποφάσεις. Ακόμη και ένα καλοπροαίρετο σύστημα, μπορεί να 

«παγιδέψει» τα άτομα στη φτώχεια. 
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Στρεβλώσεις μπορούν να προκληθούν όχι μόνο από το σύστημα φορολογίας και 

πρόνοιας αλλά και εξαιτίας αναποτελεσματικής διοίκησης. Η φοροδιαφυγή, μεταθέτει 

το βάρος της φορολογίας από τους αυτοαπασχολούμενους στα άτομα που δεν μπορούν 

ή δεν θέλουν να φοροδιαφύγουν ή που διαθέτουν μορφές εισοδήματος και 

περιουσιακών στοιχείων τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αποκρύψουν. Καθιστά επίσης 

λιγότερο ελκυστικές, ως πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, τις μεγάλες, φορολογικά 

διαφανείς επιχειρήσεις, όπως και εκείνες τις επιχειρηματικές κινήσεις που απαιτούν 

διαφανείς επενδύσεις και, πιθανώς, ευνοούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 

συντελώντας στην ανάπτυξη. Προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητες για 

φοροδιαφυγή, το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι εύκολα διαχειρίσιμο και 

εφαρμόσιμο. Θα πρέπει, επίσης, να είναι ουδέτερο σε σχέση με τις πηγές του 

εισοδήματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στρεβλών κινήτρων και 

δυνατοτήτων φοροαποφυγής 

Η διεθνής οικονομική κρίση, δημιούργησε ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον για 

την ελληνική οικονομία, αποκαλύπτοντας, φέρνοντας στην επιφάνεια, τα χρόνια δομικά 

προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η κρίση αυτή, αφαίρεσε τα ψιμύθια από την 

ελληνική οικονομία αποκάλυψε τα προβλήματα (Πελαγίδης και Μητσόπουλος, 2010 

σελ 517). Καθώς ένα μέρος του διεθνούς πλούτου μεταφέρθηκε ή επιμερίστηκε προς το 

εξωτερικό, ευνοϊκοί παράγοντες όπως τα εισοδήματα από κάθε πηγή, το φθηνό χρήμα 

και οι εισροές των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης περιορίστηκαν απότομα, 

περιορίζοντας τη ζήτηση και καθηλώνοντας το ΑΕΠ. 
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1 

 

 

 

Με δεδομένα τα παραπάνω και χωρίς μία αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας της χώρας, η κάλυψη του δημοσίου χρέους και των ελλειμμάτων, μπορούσε 

να γίνει μόνο από την αύξηση των φορολογικών εσόδων σε ένα περιβάλλον στάσιμου 

ΑΕΠ. Η μη βιωσιμότητα στο επίπεδο αυτό ήταν πρόδηλη. Επιπροσθέτως, η 

παρασιτική/άτυπη οικονομία, που φοροδιαφεύγοντας κερδίζει την ανταγωνιστικότητα 

της, αποδυναμώνει την ίδια στιγμή την επίσημη οικονομία, καθώς επιβιώνει σε βάρος 

της. 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής, δεν 

είναι ποτέ εύκολη υπόθεση, αλλά περιπλέκεται ιδιαίτερα εν μέσω μίας κρίσης χρέους 

όπως η ελληνική, που περιορίζει τις δαπάνες και εξαντλεί επίσης τα ρευστά διαθέσιμα 

των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όσο και αν υπό τις συνθήκες αυτές προέχει η 

δημοσιονομική εξυγίανση, η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο σχεδιασμό ενός 

                                                 
1 Αναπαραγωγή εικόνων από G Chortareas, “Macroeconomics I, Lecture 1: Introduction”, Fall 2018, 

Department of Economics, MphilEcon, University of Athens.  
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φορολογικού συστήματος που θα στηρίζει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, 

αποβλέποντας στη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και στη βιώσιμη κοινωνική 

ασφάλιση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, ορισμένα από τα μέτρα θα πρέπει να 

εφαρμοστούν σταδιακά. 

Η συγκεκριμένη εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια, να συνοψίσει και να αναδείξει 

το ρόλο της φορολογικής πολιτικής στην οικονομία μίας χώρας, ιδιαίτερα δε στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα φορολογικά μέτρα της χώρας μας (αύξηση συντελεστών 

ΦΠΑ, αύξηση φορολογικού συντελεστή, μείωση απαλλαγών) και τις επιπτώσεις τους 

στην κατανάλωση και το εισόδημα. 

 Το αρνητικό ενός τέτοιου εγχειρήματος, είναι ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει 

κάποιος για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι ακριβή τα περιγραφικά στοιχεία που 

παρατίθενται για το ελληνικό φορολογικό σύστημα, ιδιαίτερα δε τα τελευταία σχεδόν 

δέκα χρόνια της δημοσιονομικής λιτότητας, της προσαρμογής και της κρίσης χρέους.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, το 2018, προβλέπεται καταγραφή θετικού 

δημοσιονομικού ισοζυγίου, με το πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται 

στα 1.620 εκατ. Ευρώ ή στο 0.9% του ΑΕΠ. Τα στοιχεία υποδηλώνουν την μετάβαση 

της Ελλάδας από ένα καθεστώς υπερβολικών δημοσιονομικών ανισορροπιών, σε ένα 

ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών προϋπολογισμών, γεγονός που πιστοποιήθηκε και 

από την έξοδο της χώρας από την Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος (ΔΥΕ), το 

Σεπτέμβριο του 2017 (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2018, σελ. 15).   

Εικόνα 1: Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό στο ΑΕΠ (2006 - 2018) 
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Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα, το ύψος τους το 2017, υπολείπεται κατά 4.690 εκατ. 

Ευρώ συγκριτικά με το 2009, παρά τις εκτεταμένες φορολογικές και εισπρακτικές 

παρεμβάσεις την περίοδο εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. 

Εικόνα 2: Έσοδα, πρωτογενείς δαπάνες και πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής 

Κυβέρνησης κατά ESA (2009 - 2018 δισ. Ευρώ) 

 

Οι εξελίξεις αυτές, προκάλεσαν την κατακόρυφη αύξηση της συμμετοχής των 

έμμεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων του κράτους, με τον λόγο 

έμμεσων/άμεσων φόρων να ανέρχεται το 2017σε 1.30 έναντι 1.18 το 2016 και 

πρόβλεψης για 1.24 στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 

ΤτΕ, 2018). 
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Εικόνα 3: Σύνθεση φορολογικών εσόδων και λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων 

(2008 - 2018) 

 

Από την άλλη πλευρά, το θετικό της μελέτης είναι, ότι, καθώς αναλύονται τα 

εργαλεία και οι υπάρχοντες φορολογικοί θεσμοί και εξελίξεις της χώρας, ο αναγνώστης 

θα είναι σε θέση να αναλύσει τους καινούργιους φόρους που ενδεχομένως θεσπιστούν. 

1.1  Θεσμικό πλαίσιο 

O ισχύων κώδικας φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) βασίζεται στις διατάξεις του 

Ν4172/2013, όπως θεσπίσθηκε με το Ν4172/2013 και τροποποιήθηκε με το 

Ν4223/2013. Ο ΚΦΕ ορίζει τέσσερις γενικές κατηγορίες του φορολογητέου 

εισοδήματος: 

✓ Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις 

✓ Το εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες 

✓ Το εισόδημα από κεφάλαιο 

✓ Το εισόδημα από υπεραξίες μεταβίβασης κεφαλαίου 

Η έννοια του συνολικού εισοδήματος εγκαταλείπεται, και κάθε μια από τις 

παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος τυγχάνει διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης. 
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1.1.1  Ν.4172/2013 

 

 

 

 

Ο ΚΦΕ, ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: 

✓ Των φυσικών προσώπων 

✓ Των νομικών προσώπων και των κάθε  είδους νομικών οντοτήτων 

Ο ΚΦΕ ρυθμίζει το τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως 

ορίζονται στον ΚΦΕ, καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της 

δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτηση του. 

Στο άρθρο 3, αναφέρονται τα υποκείμενα του φόρου: 

1. Ο φορολογούμενος που έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, 

υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημα του που προκύπτει στην 

ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημα του που αποκτάται 

μέσα σε ένα ορισμένο φορολογικό έτος 
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2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει την φορολογική κατοικία του στην 

Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημα του που προκύπτει 

στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. 

Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι, «Φόρος ότι αντικείμενο του «φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως σε εισόδημα που 

αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. 

στο άρθρο 12 αναφέρεται το «ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις», το οποίο περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος 

που αποκτούνται στο πλούτο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής 

σχέσης. 

Στο άρθρο 16 αναφέρεται ο φορολογικός συντελεστής όπου το φορολογητέο 

εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλίμακα πίνακας ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

 

 

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

  

στο κεφάλαιο Γ, αναφέρεται ότι ως «κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα», 

θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές, μετά την 

αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές, 

περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της 



20 

 

επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης της, όπως αυτά προκύπτουν στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους. 

 κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι 

αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, προκύπτουν ως εξής: 

 

 Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ που δεν έχουν 

εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος, δύναται να 

σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 στο άρθρο 29 αναφέρεται ο φορολογικός συντελεστής. τα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 
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στο κεφάλαιο Δ, αναφέρεται ο «εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης 

φορολογίας». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 30, αναφέρεται ότι, ο φορολογούμενος που 

υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, υποβάλλεται σε εναλλακτική 

ελάχιστη φορολογία, όταν το τεκμαρτό εισόδημά του, είναι υψηλότερο από το 

συνολικό εισόδημα του. Σε αυτή την περίπτωση, στο φορολογητέο εισόδημα 

προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος και 

αυτή φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34. 

 Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 

φορολογουμένου και των εξαρτωμένων μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 31 έως και 

34. 

 στο κεφάλαιο Ε, αναφέρεται ότι το «εισόδημα από κεφάλαιο» περιλαμβάνει το 

εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε 

μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, καθώς και το 

εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 

 Στο άρθρο 40 με τίτλο «φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο», 

αναφέρεται ότι: 

1. τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10% 

2.  οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15% 

3.  τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20% 

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα: 

 

στο «ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ» του νόμου, στο άρθρο 44 αναφέρεται ότι ο «φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων», είναι ο φόρος που 

επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες. 

 Στο φόρο αυτόν, υπόκεινται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι προσωπικές εταιρείες, 

τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
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συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, οι 

κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι κοινοπραξίες και 

οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του ΚΦΕ και δεν περιλαμβάνονται σε 

μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

 στο άρθρο 44 με τίτλο αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων αναφέρεται ότι φόρος εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετήσιος στα κέρδη 

που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες. 

 στο «ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ» του νόμου, με τίτλο «υποβολή δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος και προκαταβολή φόρου», στο άρθρο 67, αναφέρεται ότι: 

1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

υποχρεούται να δηλώσει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με 

οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη φορολογική διοίκηση 

ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η δήλωση αυτή μπορεί να 

υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. 

2.  Για όλα τα εισοδήματα της παραγράφου 1, δηλώνεται και ο 

παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. 

3.  Η δήλωση επιβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η 

Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού 

έτους. 

 Στο άρθρο 68 τέλος, με τίτλο «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων», αναφέρεται ότι: 

1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να 

δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους στη φορολογική διοίκηση. 

2.  Η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η 

Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού 

έτους 
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1.1.2  Ν4213/2013 

Αναφέρεται συμπληρωματικά, σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, κυρίως ως 

προς την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. 

 

 

 

1.2  Δομή 

Η εργασία αυτή, στοχεύει στην επισκόπηση του ρόλου και του αντίκτυπου της 

φορολογικής πολιτικής στην οικονομία της Ελλάδας, καθώς και συγκριτικά, με τις 

υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Η προσπάθεια αυτή, είναι εκ των πραγμάτων 

συναρπαστική αλλά και ταυτόχρονα δύσκολη, ιδιαίτερα δε, τα τελευταία χρόνια της 

κρίσης και της ύφεσης, όπου στη χώρα, σημειώθηκε απώλεια του 25% του ΑΕΠ, τα 

εισοδήματα και τα κέρδη μειώθηκαν δραματικά και η φορολογία επιβάρυνε 

δυσανάλογα νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί η 

χαμηλή παραγωγικότητα. 

Δυστυχώς, το περιορισμένο εύρος της εργασίας, τόσο σε μέγεθος όσο και σε χρόνο, 

καθιστούν απαγορευτική μία εις βάθος έρευνα ενός τόσο περίπλοκου ούτως ει άλλως 

ζητήματος. Συνεπώς, η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί παρά να αποτελέσει μία 
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αφετηρία για περεταίρω και σε μεγαλύτερο βάθος προσέγγιση ενός αντικειμένου εκ των 

πραγμάτων ρευστού, όπου τα στοιχεία χρήζουν διαρκούς επικαιροποίησης. 

Στο κεφάλαιο 2, γίνεται μία επισκόπηση των βασικών θεωριών και μοντέλων για τα 

φορολογικά συστήματα. 

Στο κεφάλαιο 3, επιχειρείται η απεικόνιση της φορολογικής πολιτικής της χώρας, 

ειδικά την τελευταία δεκαετία των ραγδαίων αλλαγών, αλλά και συγκριτικά με άλλες 

χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. 

Στο κεφάλαιο 4, επιχειρείται η συγκέντρωση και η επεξεργασία δεδομένων σχετικά 

με το πώς η φορολογία επηρέασε την κατανάλωση και τα εισοδήματα στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab 17 και του 

οικονομετρικού πακέτου EViews 9 

Τέλος στο κεφάλαιο 5, γίνεται η ανάπτυξη των κυριότερων συμπερασμάτων και 

επιχειρείται μία σύγκριση με συμπεράσματα άλλων μελετών. 

2  Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι φόροι αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους για τη χρηματοδότηση 

των κρατικών δαπανών. Οι άλλες πηγές είναι ο δανεισμός και έκδοση χρήματος. 

Η παροχή δημοσίων αγαθών και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, δεν θα ήταν 

εφικτές χωρίς τη συγκέντρωση δημοσίων εσόδων. Αυτό συνεπάγεται ότι το επίπεδο των 

δαπανών, δηλαδή η άλλη πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού, προσδιορίζει σε 

μεγάλο βαθμό το επίπεδο της φορολόγησης. Η επιβολή φόρων, συνιστά, επίσης, ένα 

εργαλείο για τη διόρθωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων που πηγάζουν από την 

παραγωγή ή τη κατανάλωση ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών (Rosen et al, 2009). 
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Εικόνα 4: Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 2007 έως 2016 

 

Διαχρονικά, σε όλες τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας, ένα από τα 

βασικά θέματα που κυριαρχεί, είναι το πόσο δίκαια κατανέμεται το φορολογικό βάρος. 

Μια λογική συζήτηση για αυτό το δεοντολογικό ζήτημα, προϋποθέτει κάποια 

κατανόηση του θετικού ερωτήματος, για το πώς οι φόροι επηρεάζουν τη διανομή του 

εισοδήματος. 

Η φορολογική πολιτική επηρεάζει δραστικά τις επιδόσεις μιας οικονομίας, καθώς 

μεταβάλλει τη κατανομή των πόρων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών 

(allocation function), καθώς και τη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου μεταξύ 

των νοικοκυριών (distribution function). Συγχρόνως η φορολογία αποτελεί ουσιαστικό 

εργαλείο της μακροοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής,  επιδιώκοντας, ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες τη σταθεροποίηση της οικονομίας (stabilization function) στο 

πλαίσιο των βασικών στόχων επίτευξης πλήρους απασχόλησης και μεγέθυνσης της 

οικονομίας (ΙΟΒΕ, 2018). 

Η δομή του φορολογικού συστήματος καθορίζεται από τους εφαρμοζόμενους 

φορολογικούς συντελεστές επί της φορολογικής βάσης και αντανακλάται στη σύνθεση 

των φορολογικών εσόδων στις επιμέρους κατηγορίες φόρων. Ενδεικτικά, το 2014, οι 

φόροι στο εισόδημα και τα κέρδη, αποτελούσαν (κατά μέσο όρο), την κυριότερη πηγή 
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εσόδων στις αναπτυγμένες χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

Εικόνα 5: Έσοδα απο φόρους ΟΟΣΑ 

 

Η Ελλάδα ωστόσο, στήριξε τα έσοδα της κυρίως στους φόρους κατανάλωσης και 

δευτερευόντως στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από φόρους 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα, καταλαμβάνουν μόλις την 

Τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη, με σταδιακή άνοδο από το 1990. Έτσι, αν και 

καταγράφεται τάση σύγκλισης, η διαφοροποίηση μεταξύ της Ελλάδας και του μέσου 

όρου των χωρών του ΟΟΣΑ, παραμένει μεγάλη. 

2.1  Φορολόγηση 

Στις συζητήσεις στο κοινοβούλιο αλλά και τα ΜΜΕ, γίνεται συχνά ο διαχωρισμός 

μεταξύ «εταιρειών» και «ατόμων» και διατυπώνεται για το ότι οι εταιρείες διαθέτουν 

ανεξάρτητη ικανότητα να επωμίζονται φόρους. 

Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα, όπως και τα συστήματα όλων 

σχεδόν των χωρών, μεταχειρίζονται ορισμένα νομικά δημιουργήματα, όπως οι εταιρείες 

σαν να είναι άνθρωποι. Αν και για πολλούς σκοπούς μια τέτοια διάκριση είναι χρήσιμη 

και βολική, πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση (Ράπανος και Καπλάνογλου 2009). 

Από την άποψη της οικονομικής επιστήμης, οι άνθρωποι – μέτοχοι, εργαζόμενοι, 

γαιοκτήμονες, καταναλωτές – πληρώνουν τους φόρους. Μια εταιρεία, δεν μπορεί να 

πληρώνει φόρους. 

Η εστίαση για το πώς το φορολογικό σύστημα μεταβάλει τη διανομή του 

εισοδήματος ανάμεσα στους κεφαλαιούχους, του εργαζόμενους και τους γαιοκτήμονες, 

αναφέρεται ως «λειτουργική διανομή του εισοδήματος». Στην σύγχρονη εποχή, είναι 
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πιο ρεαλιστικό να μελετήσουμε το πως οι φόροι επηρεάζουν το τρόπο με τον οποίο 

διανέμεται το συνολικό εισόδημα μεταξύ των ατόμων, δηλαδή, τη «διανομή 

εισοδήματος με βάση το μέγεθος». Με δεδομένη τη πληροφόρηση για το ποιο ποσοστό 

του εισοδήματος των ατόμων προέρχεται από το κεφάλαιο, γη και εργασία, οι 

μεταβολές στη λειτουργική διανομή μπορούν να μετασχηματιστούν σε μεταβολές στη 

διανομή με βάση το μέγεθος. Για παράδειγμα, ένας φόρος που μειώνει τη σχετική 

απόδοση του κεφαλαίου τείνει να πλήττει εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή της 

διανομής του εισοδήματος, επειδή ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος των 

πλουσίων προέρχεται από το κεφάλαιο. 

2.2  Επιπτώσεις 

Η ολική επίπτωση εξαρτάται από το βαθμό που επηρεάζονται οι πηγές και οι 

χρήσεις. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική προκειμένου να γίνουν κατανοητά θέματα 

όπως η φορολογία της παραγωγής ηλεκτρισμού που παράγεται από λιγνίτη, εισροή 

ιδιαίτερα ρυπογόνα και η χρήση μέρους ή όλου του φόρου για καθαρισμό του 

περιβάλλοντος (Βλάχου, 2001). Στην πράξη, οι οικονομολόγοι αλλά και οι κυβερνήσεις 

τείνουν να αγνοούν τις επιπτώσεις που έχει ένας φόρος στα αγαθά στην πλευρά της 

προέλευσης τους και αγνοούν τη πλευρά των χρήσεων όταν αναλύουν την επίπτωση 

ενός φόρου που επιβάλλεται στις εισροές. Η Διαδικασία αυτή είναι κατάλληλη αν οι πιο 

συστηματικές επιπτώσεις ενός φόρου στα αγαθά αφορούν τις χρήσεις του εισοδήματος 

και οι επιπτώσεις ενός φόρου στις εισροές αφορούν τις πηγές του εισοδήματος. Η 

υπόθεση απλοποιεί τις αναλύσεις, αλλά η ορθότητα της πρέπει να εξετάζεται σε κάθε 

περίπτωση. 

Η επίπτωση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, υπολογίζει τις συνδυασμένες 

επιπτώσεις τις επιβολής φόρων και των κρατικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από 

αυτούς τους φόρους. Γενικά, η διανεμητική επίπτωση ενός φόρου εξαρτάται από το πως 

το κράτος δαπανά τα έσοδα από το φόρο (Dritsakis N. And A. Adamopoulos, 2004). 

Μερικές μελέτες υποθέτουν ότι το κράτος δαπανά τα φορολογικά έσοδα όπως ακριβώς 

θα τα δαπανούσαν οι καταναλωτές αν είχαν εισπράξει αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι 

ισοδύναμο με την επιστροφή των εσόδων με την μορφή ενός εφάπαξ σταθερού ποσού 

και με το να αφεθούν οι καταναλωτές να το δαπανήσουν όπως θέλουν (Rosen et al, 

2009). 
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Τα φορολογικά έσοδα δεν εισπράττονται συνήθως για να δαπανηθούν για κάποιο 

συγκεκριμένο σκοπό. Στόχος είναι να εξεταστεί το πώς η επίπτωση διαφέρει όταν ένας 

φόρος αντικαθίσταται από έναν άλλο, κρατώντας σταθερό το κρατικό προϋπολογισμό. 

Αυτή η προσέγγιση λέγεται «διαφορική επίπτωση του φόρου». 

Τέλος, η «απόλυτη επίπτωση του φόρου», εξετάζει τις επιδράσεις ενός φόρου όταν 

δεν υπάρχει καμία αλλαγή, είτε σε άλλους φόρους είτε στις κρατικές δαπάνες. Η 

απόλυτη επίπτωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για αναλύσεις, στις οποίες τα 

επίπεδα φόρου αλλάζουν για να επιτευχθεί κάποιος σταθεροποιητικός στόχος. 

2.3  Προοδευτικότητα 

 Η προσπάθεια των ερευνητών και των κυβερνήσεων να υπολογιστεί το μερίδιο κάθε 

ατόμου σε ένα συγκεκριμένο φόρο, έχει καταλήξει στο χαρακτηρισμό των φόρων ως 

αναλογικών, προοδευτικών ή αντίστροφα προοδευτικών: 

✓ Ο αναλογικός φόρος, περιγράφει μια κατάσταση στην οποία, ο λόγος 

των καταβαλλόμενων φόρων προς το εισόδημα είναι σταθερός, ανεξάρτητα από 

το ύψος του εισοδήματος. 

✓ Ο ορισμός ενός φόρου ως προοδευτικού και αντίστροφα προοδευτικού 

δεν είναι εύκολος, και δυστυχώς, αμφισημίες στον ορισμό προκαλούν μερικές 

φορές σύγχυση στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας φυσιολογικός τρόπος για να 

ορίσουμε αυτές τις έννοιες είναι σε όρους του μέσου φορολογικού συντελεστή, 

που είναι ο λόγος των καταβαλλόμενων φόρων προς το εισόδημα.. Αν ο μέσος 

φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα, το σύστημα 

είναι «προοδευτικό». Αν μειώνεται ο φόρος, είναι «αντίστροφα προοδευτικό». 

2.4  Τυπολογία2 

2.4.1  Φόροι ανά μονάδα προϊόντος 

Επιβάλλονται ως σταθερό ποσό ανά μονάδα του πωλούμενου αγαθού. Ως 

χαρακτηριστικά παραδείγματα, αναφέρονται οι φόροι στα στη βενζίνη, τα τσιγάρα και 

τα οινοπνευματώδη. Στην Ελλάδα, οι φόροι για όλα τα αγαθά καθορίζονται μέσα στα 

πλαίσια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα σχεδόν τα αγαθά, επιβάλλεται ο Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Σε τρείς κατηγορίες αγαθών, τα καύσιμα, το αλκοόλ και 

                                                 
2 Βασισμένο σε: Stiglitz E. Joseph «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», 1992, Rosen S. 

Harvey, Ted Gayer, Βασίλης Θ. Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 

Σύγχρονη θεωρία και ελληνική πραγματικότητα», 2009, Μπάρμπας Ι. Νικόλαος, Φινοκαλιώτης Δ. 

Κωνσταντίνος «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Φόροι – Δημόσια Δάνεια – Δημόσιες Δαπάνες)», 2011.  
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τα τσιγάρα, επιβάλλεται και ειδικός φόρος που είναι σταθερός ανά μονάδα προϊόντος, 

ενώ ο ΦΠΑ είναι φόρος επί της αξίας. Η επίπτωση ενός φόρου ανά μονάδα προϊόντος, 

είναι ανεξάρτητη από το εάν ο φόρος επιβάλλεται στους καταναλωτές ή στους 

παραγωγούς. Η επίπτωση, εξαρτάται επίσης από τις ελαστικότητες της προσφοράς και 

της ζήτησης. 

2.4.2  Φόροι επί της αξίας (ad valorem) 

Αποτελούν φόρους, με συντελεστή που είναι ποσοστό επί της τιμής του αγαθού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φόρου επί της αξίας είναι ο ΦΠΑ, ο σημαντικότερος 

φόρος κατανάλωσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.4.3  Φόροι στους συντελεστές της παραγωγής 

2.4.3.1  Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 

Με τον όρο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), στην Ελλάδα εννοούμε το φόρο 

εισοδήματος που εισπράττεται κατά τη καταβολή του φόρου προς την Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εκτός όμως από το φόρο εισοδήματος, οι 

εργαζόμενοι και οι εργοδότες, πληρώνουν και εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 

(σύνταξη, υγεία, ανεργία κ.α.), οι οποίες είναι και αυτές φόροι. Σε όλες μάλιστα τις 

κατατάξεις των διεθνών οργανισμών, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θεωρούνται 

μέρος των φορολογικών εσόδων. 

Αυτή η διαίρεση εργαζομένων και εργοδοτών έχει μακρά ιστορία, και είναι συνέπεια 

της πεποίθησης που είχαν και έχουν οι νομοθέτες ότι το ΦΜΥ πρέπει να τον 

μοιράζονται εξίσου οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Όμως, η νομοθετική διάκριση 

μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών δεν έχει καμία σημασία. Η επίπτωση αυτού του 

φόρου επί της εργασίας, προσδιορίζεται μόνο από τη «σφήνα» που παρεμβάλει ο 

φόρος, ανάμεσα σε αυτό που εισπράττουν οι εργαζόμενοι και σε αυτό που πληρώνουν 

οι εργοδότες. 

2.4.3.2  Φορολογία του Κεφαλαίου 

Η στρατηγική για την ανάλυση της επίπτωσης ενός φόρου που επιβάλλεται στο 

κεφάλαιο, είναι ουσιαστικά η ίδια με εκείνη της ανάλυσης ενός φόρου στην εργασία. 

Πέρα όμως από τους φόρους που βασίζονται στις πωλήσεις, οι επιχειρήσεις, μπορούν 

να φορολογηθούν και με βάση τα οικονομικά τους κέρδη, τα οποία ορίζονται ως η 

απόδοση που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες από τις επιχειρήσεις τους, πάνω από το κόστος 

ευκαιρίας των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή. 
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Δεν θα πρέπει πάντως να λησμονείται ότι και στη σημερινή, πολύ ολοκληρωμένη 

παγκόσμια οικονομία, το κεφάλαιο δεν είναι τελείως μετακινούμενο μεταξύ των 

χωρών. Ακόμη και σε μία περιοχή όπως εκείνη της Ευρωζώνης, όπου υπάρχει ενιαίο 

νόμισμα, κοινή νομισματική πολιτική και επομένως κοινό επιτόκιο, είναι αμφίβολο αν 

η καμπύλη προσφοράς κεφαλαίου είναι τελείως οριζόντια, έστω και αν η αγορά 

κεφαλαίου στην περιοχή αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη στο κόσμο. Παρόλα αυτά, 

εκείνοι που διαμορφώνουν την οικονομική πολιτική και δεν λαμβάνουν υπόψη τους την 

παγκοσμιοποίηση, θα έχουν την τάση να υπερεκτιμούν την ικανότητα τους να 

επιβάλουν το φορολογικό βάρος στους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου. Στο βαθμό που το 

κεφάλαιο παρουσιάζει διεθνή κινητικότητα, οι φόροι στους κεφαλαιούχους 

μετακυλίονται σε άλλους, και η προφανής προοδευτικότητα των φόρων στο κεφάλαιο 

αποδεικνύεται να είναι ψευδαίσθηση. 

2.4.4 Φόροι στην ακίνητη περιουσία 

Ένα από τα σημαντικά θέματα που έχουν απασχολήσει τις κυβερνήσεις αλλά και 

τους οικονομολόγους εδώ και πολλά χρόνια, είναι εκείνο που αφορά τη φορολογία της 

ακίνητης περιουσίας και της γης. Με την εισαγωγή στην Ελλάδα του κατοχής ακίνητης 

περιουσίας και στην συνέχεια, τη περίοδο των μνημονίων, κατόπιν διαβουλεύσεων με 

τους θεσμούς, του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), δημιουργήθηκαν πολλές 

αντιδράσεις ιδιαίτερα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Βασικό επιχείρημα των 

ιδιοκτητών είναι ότι η επιβολή του φόρου, έχει επιτείνει την ήδη βαθιά ύφεση στην 

αγορά ακινήτων (ΙΟΒΕ, 2018). 

Οι απόψεις αυτές, οδηγούν στην εξέταση των ειδικών θεμάτων που ανακύπτουν από 

την επιβολή φόρου στη γη. Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί, είναι ότι τα 

χαρακτηριστικά που κάνουν τη γη να ξεχωρίζει από τα άλλα αγαθά είναι ότι έχει 

δεδομένη προσφορά και είναι διαρκές αγαθό. Αυτό που αποδεικνύουν όλες οι μελέτες 

είναι ότι, τη στιγμή που επιβάλλεται ο φόρος, η τιμή της γης μειώνεται κατά τη 

παρούσα αξία όλων των μελλοντικών πληρωμών του φόρου. Η διαδικασία αυτή με την 

οποία μία ροή φόρων ενσωματώνεται στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου, 

ονομάζεται κεφαλαιοποίηση. 

Λόγω κεφαλαιοποίησης, το άτομο που επωμίζεται ολόκληρο το βάρος του φόρου για 

πάντα είναι ο ιδιοκτήτης της γης κατά το χρόνο που επιβάλλεται ο φόρος. Είναι βέβαια 

ξεκάθαρο ότι, εκείνοι που θα πληρώνουν το φόρο είναι οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες, αλλά 
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οι πληρωμές αυτές δεν αποτελούν πραγματικά «βάρος», επειδή έχουν ήδη ενσωματωθεί 

στη χαμηλότερη τιμή που καταβάλλεται τη στιγμή της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση 

περιπλέκει τις προσπάθειες για αποτίμηση της επίπτωσης του φόρου σε κάποιο διαρκές 

αγαθό που προσφέρεται σε σταθερή ποσότητα. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε το ποιοι είναι 

οι σημερινοί ιδιοκτήτες. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι ήταν οι ιδιοκτήτες κατά το χρόνο 

επιβολής του φόρου. 

Εικόνα 6: Μία πρόταση ταξινόμησης των φόρων 

 

2.5  Αποτελεσματικότητα 

Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα καταφέρνει να συγκεντρώσει επαρκή 

έσοδα με τις μικρότερες δυνατές στρεβλώσεις στην κατανομή των πόρων και με την 

επίτευξη διανομής του εισοδήματος που θεωρείται εν γένει δίκαιη.  

Οι φόροι συνεπάγονται κόστος για το φορολογούμενο. Με τα κλασικά εργαλεία των 

καπυλών αδιαφορίας που εξετάζει η Μίκρο – οικονομική ανάλυση, αποδεικνύεται ότι, 

η επιβολή του φόρου, ως το χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο φορολογούμενος στο 

κράτος δημιουργεί ένα «υπερβάλλον βάρος» στον «εισοδηματικό περιορισμό» του 

ατόμου, με συνέπεια να οδηγηθεί σε χαμηλότερη «καμπύλη αδιαφορίας» ως προς την 

«μεγιστοποίηση της χρησιμότητας» του (Nicholson and Snyder, 2018). Συνεπώς, 

αποτελεί γενική παραδοχή ότι ο φόρος εισοδήματος, αποτελεί «υπερβάλλον βάρος». 
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Ως προς το πρόβλημα αυτό, έχει προταθεί η επιβολή εφάπαξ φόρων σταθερού 

ποσού. Για να επιτευχθεί όμως ένα πιο δίκαιο σύστημα εφάπαξ φόρων, θα πρέπει να 

στηριχθούν οι φόροι σε κάποιο χαρακτηριστικό της υποκείμενης «ικανότητας», που 

μετρά την δυνατότητα των ατόμων να κερδίζουν εισόδημα. Με αυτό τον τρόπο, τα 

άτομα με υψηλές και χαμηλές δυνατότητες θα φορολογούνταν διαφορετικά. Επειδή η 

βάση είναι οι δυνατότητες, η φορολογική επιβάρυνση ενός ατόμου δεν θα εξαρτάται 

από τη συμπεριφορά του. Ακόμη όμως και αν υπήρχε ένα τέτοιο μέτρο της ικανότητας, 

δεν θα ήταν εύκολο να διαπιστωθεί από τις φορολογικές αρχές. Επομένως οι 

προσωπικοί εφάπαξ φόροι πρέπει, στην καλύτερη περίπτωση, να θεωρούνται ως 

πρότυπα για αποτελεσματικότητα, και όχι ως σημαντικές επιλογές πολιτικής σε μία 

σύγχρονη οικονομία. 

Κάθε χρόνο δημοσιεύονται δεκάδες έγγραφα που αναφέρονται με λεπτομέρειες στις 

κρατικές δαπάνες και τους φόρους, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν και έναν 

«προϋπολογισμό του υπερβάλλοντος βάρους» που να τεκμηριώνει τις στρεβλωτικές 

επιδράσεις που έχει η δημοσιονομική πολιτική. Ο λόγος είναι ότι το υπερβάλλον βάρος 

δεν εμφανίζεται σε κανένα λογιστικό σύστημα. Εννοιολογικά, είναι μία μάλλον λεπτή 

έννοια και δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί στη πράξη. Παρόλα αυτά, και παρά το 

γεγονός ότι οι απώλειες σε πραγματικό εισόδημα που συνδέονται με μεταβολές στη 

συμπεριφορά οι οποίες προκαλούνται από μεταβολές των φόρων δεν είναι φανερές, οι 

απώλειες αυτές είναι πραγματικές, και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, είναι πολύ 

μεγάλες. Όμως, τα θέματα αποτελεσματικότητας από μόνα τους δεν επαρκούν για να 

προσδιορίσουν την οικονομική πολιτική. 

Το γεγονός ότι ένας φόρος δημιουργεί ένα υπερβάλλον βάρος δεν σημαίνει ότι ο 

φόρος είναι κακός. Σε τελευταία ανάλυση, ελπίζει κανείς ότι τα έσοδα από το φόρο θα 

χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί κάτι το ωφέλιμο για την κοινωνία., είτε σε όρους 

αυξημένης αποτελεσματικότητας είτε από άποψη δικαιοσύνης. Για να προσδιοριστεί 

όμως αν τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα είναι αρκετά μεγάλα για να δικαιολογήσουν τα 

κόστη, η ευφυής πολιτική απαιτεί να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς το 

υπερβάλλον βάρος ως ένα κοινωνικό κόστος. Επιπλέον, το υπερβάλλον βάρος είναι 

πάρα πολύ χρήσιμη έννοια για τη σύγκριση εναλλακτικών φορολογικών συστημάτων. 
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2.6  Δικαιοσύνη 

Τα φορολογικά συστήματα στις περισσότερες χώρες δέχονται επιθέσεις, με το 

επιχείρημα ότι είναι αναποτελεσματικά, άδικα, και εξαιρετικά πολύπλοκα. Όταν όμως 

οι επικριτές αυτοί προτείνουν λύσεις για τη μεταρρύθμιση τους, οι ιδέες τους 

αποδοκιμάζονται, κατά κανόνα για τους ίδιους λόγους. Το ζήτημα είναι, με ποιο τρόπο 

πρέπει να γίνονται οι επιλογές. Χρειάζεται να προσδιοριστεί ένα σύνολο κριτηρίων, με 

βάση τα οποία να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση πραγματικών φορολογικών 

συστημάτων. 

2.6.1  Ο κανόνας του Ramsey 

Το ερώτημα που τίθεται με βάση την οριακή Μίκρο – Οικονομική ανάλυση για δύο 

αντιπροσωπευτικά αγαθά, είναι το πώς πρέπει να τεθούν οι φορολογικοί συντελεστές, 

για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα με το ελάχιστο υπερβάλλον βάρος (Varian, 

2015). Για να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό υπερβάλλον βάρος, θα πρέπει το οριακό 

υπερβάλλον βάρος από το τελευταίο ευρώ των εσόδων που εισπράττονται από το κάθε 

αγαθό, να είναι ίσα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ήταν δυνατόν να μειώσουμε το 

συνολικό υπερβάλλον βάρος αυξάνοντας τον φορολογικό συντελεστή στο αγαθό με το 

μικρότερο οριακό υπερβάλλον βάρος ή μειώνοντας το συντελεστή στο αγαθό με το 

μεγαλύτερο οριακό υπερβάλλον βάρος. 

Ο κανόνας του Ramsey, αναφέρει εν προκειμένω ότι, για να ελαχιστοποιήσουμε το 

συνολικό υπερβάλλον βάρος, οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να καθοριστούν έτσι 

ώστε η ποσοστιαία μείωση στη ζητούμενη ποσότητα κάθε αγαθού να είναι η ίδια. 

2.6.2  Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας 

Ο κανόνας του Ramsey αναφέρεται συχνά σε προϊόντα τα οποία σχετίζονται μεταξύ 

τους, είναι δηλαδή υποκατάστατα ή συμπληρωματικά. Μία επανερμηνεία του κανόνα 

αυτού όπου εξετάζει τη σχέση του με τις ελαστικότητες της ζήτησης, είναι ο κανόνας 

της αντίστροφης ελαστικότητας. Εφόσον τα αγαθά δεν σχετίζονται μεταξύ τους στην 

κατανάλωση, οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογοι προς 

τις ελαστικότητες. 

2.6.3  Ο κανόνας των Corlett – Hague 

Οι Corlett και Hague το 1953, απέδειξαν μια ενδιαφέρουσα συνέπεια του κανόνα 

του Ramsey. Όταν υπάρχουν δύο αγαθά, η αποτελεσματική φορολογία απαιτεί το 
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αγαθό που είναι συμπληρωματικό της ανάπαυσης να φορολογείται με σχετικά υψηλό 

συντελεστή. Κατά αυτόν το τρόπο, θα μπορούσαν να αντληθούν έσοδα από τη 

κυβέρνηση, χωρίς υπερβάλλον βάρος. 

2.7  Διαστάσεις της ισότητας 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, δύναται να εξαχθεί η υπόθεση ότι, η θεωρία της 

αποτελεσματικής φορολογίας έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε ότι αφορά την οικονομική 

πολιτική. Εν τούτοις, η αποτελεσματικότητα είναι ένα μόνο κριτήριο για την 

αξιολόγηση ενός φορολογικού συστήματος. Εξίσου σημαντικό είναι και η δικαιοσύνη. 

Υπάρχουν μάλιστα πολλοί που συμφωνούν ότι ένα φορολογικό σύστημα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από κάθετη ισότητα. Το φορολογικό σύστημα δηλαδή, πρέπει να 

καταθέτει τα βάρη δίκαια σε όλα τα άτομα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετική 

φοροδοτική ικανότητα. 

2.7.1  Υπόδειγμα Edgeworth 

Οι υποθέσεις του Edgeworth είναι σχεδόν ταυτόσημες με τις υποθέσεις που 

βρίσκονται πίσω από το υπόδειγμα της «άριστης διανομής του εισοδήματος». Η 

μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, θα πρέπει η 

οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος να είναι ίδια για το καθένα από όλα τα άτομα. Οι 

συνέπειες για τη φορολογική πολιτική είναι σαφείς. Οι φόροι θα πρέπει να 

επιβάλλονται να τέτοιο τρόπο ώστε η μετά τη φορολογία διανομή του εισοδήματος να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ίση. Πιο συγκεκριμένα, εισόδημα πρέπει να αφαιρείται πρώτα 

από τους πλούσιους, επειδή η οριακή χρησιμότητα που χάνεται είναι μικρότερη σε 

σύγκριση με  εκείνη των φτωχών. Αν το κράτος χρειάζεται περισσότερα έσοδα ακόμη 

και μετά την επίτευξη της πλήρους ισότητας, το επιπλέον φορολογικό βάρος πρέπει να 

κατανέμεται εξίσου σε όλα τα άτομα. 

Το υπόδειγμα του Edgeworth, επομένως, συνεπάγεται μία ριζικά προοδευτική δομή. 

Τα εισοδήματα μειώνονται από τα πάνω μέχρις ότου επιτευχθεί πλήρης ισότητα. Στην 

πραγματικότητα, οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές στα άτομα με υψηλά εισοδήματα 

είναι 100%. Τις τελευταίες δεκαετίες, διερευνάται το πώς τα παραπάνω συμπεράσματα 

μεταβάλλονται όταν χαλαρώσουν κάποιες από αυτές τις υποθέσεις (Mass-Colell et al., 

1995). 
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2.8  Πολιτική 

Η άριστη φορολογία είναι μία καθαρά δεοντολογική (κανονιστική) θεωρία. 

Επιδίωξη της δεν είναι να προβλέψει με τι μοιάζουν τα πραγματικά φορολογικά 

συστήματα ή να εξηγήσει πώς αυτά εμφανίζονται. Η θεωρία δίνει ελάχιστη προσοχή 

στο θεσμικό και το πολιτικό σκηνικό μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η φορολογική 

πολιτική. Ο Holcombe το 2002 υποστηρίζει ότι, μέσα στα πλαίσια των πραγματικών 

φορολογικών συστημάτων, οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής που στηρίζονται στη 

λογική της άριστης φορολογίας, στην ουσία μειώνουν την κοινωνική ευημερία. 

Η συζήτηση αυτή σχετίζεται με το φαινόμενο που ονομάζεται χρονική ασυνέπεια 

της άριστης πολιτικής, το οποίο παρατηρείται όταν το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει 

μια άριστη φορολογική πολιτική, επειδή η ανακοινωθείσα πολιτική είναι ασυνεπής με 

τα διαχρονικά κίνητρα της κυβέρνησης. 

Πολύ συνοπτικά, αν δεν μπορεί η κυβέρνηση να υποσχεθεί αξιόπιστα ότι δεν θα 

αθετήσει την υπόσχεση της, τότε δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει την πλήρως 

αποτελεσματική φορολογική πολιτική. Για να αποφύγει αυτό το πρόβλημα της 

χρονικής ασυνέπειας, η κυβέρνηση, πρέπει να είναι σε θέση να δεσμευτεί ότι θα 

συμπεριφερθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο στο μέλλον. Ένας τρόπος για το πετύχει 

αυτό, θα ήταν να θεσμοθετηθεί συνταγματικά ότι απαγορεύεται στην κυβέρνηση να 

αθετεί τις υποσχέσεις της. Ωστόσο, όσο η κυβέρνηση έχει το κίνητρο να αθετεί τις 

υποσχέσεις της, οι υποψίες θα παραμένουν, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνονται οι 

προσπάθειες για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής. Αυτά τα θέματα 

δείχνουν ότι, πριν από τη διατύπωση των προτάσεων που βασίζονται στη θεωρία της 

άριστης φορολογίας, πρέπει να εξεταστεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. 

2.9  Κόστος 

Όλα τα υποδείγματα που εξετάζονται, στηρίζονται στη σιωπηρή υπόθεση ότι, η 

είσπραξη των φόρων δεν συνεπάγεται κανένα κόστος. Αυτό όμως δεν ισχύει. Οι 

φορολογικές αρχές χρειάζονται πόρους για να λειτουργήσουν. Και οι φορολογούμενοι 

όμως έχουν κόστος, που περιλαμβάνει τις δαπάνες για λογιστές, για ειδικούς περί τα 

φορολογικά, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση των φορολογικών 

δηλώσεων και την τήρηση βιβλίων. Μπορούμε να πούμε, επομένως, ότι το συνολικό 

κόστος λειτουργίας ενός φορολογικού συστήματος, αποτελείται από δύο επιμέρους 



36 

 

κόστη. Το διοικητικό κόστος που καταβάλει το κράτος για τη λειτουργία των 

φορολογικών υπηρεσιών και κόστος συμμόρφωσης των πολιτών. 

Για το κόστος λειτουργίας του φορολογικού συστήματος έχουν γίνει αρκετές μελέτες 

και για πολλές χώρες. Τα ευρήματα ποικίλουν από χώρα σε χώρα, αλλά μια γενική 

διατύπωση είναι η εξής: Το κόστος συμμόρφωσης των πολιτών είναι σημαντικά 

μεγαλύτερο από το διοικητικό κόστος. Υπολογίζεται ότι, το διοικητικό κόστος, σπάνια 

ξεπερνά το 1% των φορολογικών εσόδων. Από την άλλη πλευρά, το κόστος 

συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλότερο και κυμαίνεται μεταξύ του 2% και 10% των 

φορολογικών εσόδων και σε μερικές χώρες φτάνει και το 2.5% του ΑΕΠ. 

Δυστυχώς, η προσοχή που δίνεται συχνά στα διοικητικά προβλήματα του 

φορολογικού συστήματος είναι πολύ περιορισμένη. Αποτέλεσμα είναι τα φορολογικά 

συστήματα πολλών χωρών να είναι πολύπλοκα και εν ονόματι της φορολογικής 

δικαιοσύνης να αυξάνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Για την 

Ελλάδα, δεν έχουμε εκτιμήσεις για το κόστος συμμόρφωσης των πολιτών στο 

φορολογικό σύστημα. Η γενικότερη εικόνα που επικρατεί, όμως, είναι ότι αυτό είναι 

πολύπλοκο και πολύ δαπανηρό για τον φορολογούμενο, ιδιαίτερα δε, τα τελευταία 

χρόνια της ύφεσης όπου γίνεται λόγος για «υπέρ-φορολόγηση». 
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Εικόνα 7: Κριτήρια αξιολόγησης φορολογικού συστήματος 

 

 

2.10  Φοροαποφυγή – Φοροδιαφυγή 

Η φοροαποφυγή, την οποία ο John Maynard Keynes, αποκάλεσε κάποτε «τη μόνη 

πνευματική ενασχόληση που ανταμείβεται», αναφέρεται στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς που κάνει κάποιος για να μειώσει τη φορολογική υποχρέωση του. Η 

φοροαποφυγή δεν έχει τίποτε το παράνομο. 

Φοροδιαφυγή, αντίθετα, είναι το να μη πληρώνεις τους νόμιμα οφειλόμενους 

φόρους. Η μέτρηση της φοροδιαφυγής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι άνθρωποι 

φοροδιαφεύγουν με διάφορους τρόπους: 

✓ Τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων για την καταχώριση των 

συναλλαγών της επιχείρησης. 

✓ Δεύτερη απασχόληση έναντι μετρητών. Με το τρόπο αυτό, δεν υπάρχει 

καμία επίσημη καταγραφή του εισοδήματος και δεν δηλώνεται στην εφορία. 

✓ Αντιπραγματισμός. Η αμοιβή σε είδος είναι φορολογητέα, σπάνια όμως 

δηλώνεται αυτού του είδους το εισόδημα. 



38 

 

✓ Συναλλαγές με μετρητά. Η πληρωμή για τα αγαθά και υπηρεσίες με 

μετρητά κάνει δύσκολο το έργο των φορολογικών αρχών να εντοπίσουν τις 

συναλλαγές. 

 

3  Ελληνικό φορολογικό σύστημα 

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση (που υπολογίζεται ως ο λόγος των 

φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ) παρουσιάζει διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια, 

πράγμα που ισχύει, κατ’επέκταση για κάποια από τα επιμέρους στοιχεία της. Ο πίνακας 

3.1 δείχνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα τη περίοδο 2000-2015, 

και τη συγκρίνει με τη φορολογική επιβάρυνση στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ-27). Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα μειώθηκε από 34.9% το 

2000 σε 32.9% το 2009, αλλά αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της κρίσης και το 

2015 έφτασε το 39.6%. Παρέμενε σταθερά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ-27, που ήταν 

περίπου 40% την περίοδο 2000-2015, αν και το χάσμα αυτό ουσιαστικά εξέλιπε το 

2015 (Μεγήρ κ.ά., 2017). 

Εικόνα 8: Συνολικοί φόροι (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, 2000 - 2015. Πηγή Eurostat 

3 

                                                 
3 Τροποποιημένη αναπαραγωγή πίνακα από Μεγήρ κ.α. «Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», στο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΙΤΟΤΗΤΑ», επιμ. Βαγιάνος κ.ά., 2017. 
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Την περίοδο 2000-2015 οι έμμεσοι φόροι διαδραματίζουν προεξέχοντα ρόλο στα 

δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, σε αντιδιαστολή με τους άμεσους φόρους. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών της EUROSTAT, τα έσοδα από έμμεσους 

φόρους υπολογίζονται σε 16.2% του ΑΕΠ το 2015 (αυξημένα κατά 3% από το 2000), 

ενώ τα έσοδα από άμεσους φόρους υπολογίζονταν το 2015 σε 9.4% του ΑΕΠ 

(μειωμένα κατά 0.4% από το 2000). Το 2015, τα έσοδα από τους άμεσους φόρους στην 

Ελλάδα, ήταν κατά 3,6,% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (9.4% έναντι 

13.0%). Εξετάζοντας τους φορολογικούς δείκτες ανά οικονομική δραστηριότητα, όπως 

καταρτίζονται από την EUROSTAT (EUROSTAT derived tax indicators by economic 

function), ο τελικός φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας (που ορίζεται ως η 

διαφορά ανάμεσα στις καθαρές αποδοχές και στο κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις) 

στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2011 βρισκόταν σταθερά κάτω από το μέσο όρο της 

ΕΕ-27. Διαμορφώθηκε σε περίπου 34.0% μεταξύ 2000 και 2003, και έκτοτε σημείωσε 

πτωτική τάση, φτάνοντας το 30,9% το 2011. Αυξήθηκε σημαντικά το 2012, σε 38% 

ήτοι 1.8% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 

Εικόνα 9: Εξέλιξη φορολογίας μισθωτών και συνταξιούχων 
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Εικόνα 10: Εξέλιξη φορολογίας μη μισθωτών και επαγγελματιών 

 

 Ο φορολογικός συντελεστής της κατανάλωσης στην Ελλάδα ήταν 3.6% 

χαμηλότερος από τον σταθμισμένο μέσο όρο της ΕΕ-27 το 2012 (16.2% έναντι 19.8% - 

η Ελλάδα κατατασσόταν στην 26η θέση). Αυτό αντικατοπτρίζει την ευρεία εφαρμογή 

μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε σχέση με τον κανονικό συντελεστή. Ενώ η συνολική 

φορολογική επιβάρυνση και ο τελικός φορολογικός συντελεστής επί της εργασία στην 

Ελλάδα βρίσκονται σε (αρκετά υψηλά και εν γένει προβληματικά αλλά) παρόμοια 

επίπεδα με άλλες χώρες της ΕΕ, τα κύρια προβλήματα του ελληνικού φορολογικού 

συστήματος, αφορούν την επιλογή της φορολογικής βάσης, την πολυπλοκότητα, και τη 

χαμηλή αποτελεσματικότητα στη συλλογή των φορολογικών εσόδων, όπως δείχνει η 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή. 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται μία ανάλυση της θέσης της χώρας μας ως 

προς τις εισπράξεις και τη διαχρονική εξέλιξη στο σύνολο των φόρων4. 

                                                 
4 Αναπαραγωγή από Ελένη Βρέντζου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ», 2017 
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Εικόνα 11: Διαχρονική εξέλιξη εισπράξεων στο σύνολο των φόρων 

Table 1: Total Taxes (including SSC) as % of GDP

Difference (
1
) Ranking Revenue (

2
)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000 to 2012 2012 2012

Belgium 45,1 45,1 45,2 44,7 44,8 44,8 44,4 43,9 44,2 43,4 43,8 44,2 45,4 0,3 2  170 619

Bulgaria 31,5 30,8 28,5 31,0 32,5 31,3 30,7 33,3 32,3 29,0 27,5 27,3 27,9 -3,6 27  11 070

Czech Republic 33,8 33,7 34,6 35,4 35,9 35,7 35,3 35,9 34,4 33,4 33,6 34,6 35,0 1,2 16  53 540

Denmark 49,4 48,5 47,9 48,0 49,0 50,8 49,6 48,9 47,8 47,8 47,5 47,7 48,1 -1,2 1  118 064

Germany 41,3 39,4 38,9 39,1 38,3 38,3 38,6 38,7 38,9 39,4 38,0 38,5 39,1 -2,2 10 1 042 990

Estonia 31,0 30,2 31,0 30,8 30,6 30,6 30,7 31,4 31,9 35,3 34,0 32,3 32,5 1,5 21  5 659

Ireland 31,5 29,7 28,3 28,8 30,1 30,6 32,1 31,5 29,5 28,1 28,0 28,2 28,7 -2,8 23  47 034

Greece 34,6 33,2 33,7 32,1 31,3 32,2 31,7 32,5 32,1 30,5 31,7 32,4 33,7 -0,8 17  65 348

Spain 34,1 33,7 34,1 33,9 34,8 35,9 36,8 37,1 32,9 30,7 32,2 31,8 32,5 -1,6 19  334 796

France 44,2 43,8 43,3 43,1 43,3 43,8 44,1 43,4 43,2 42,1 42,5 43,7 45,0 0,8 3  913 542

Croatia : : 37,9 37,5 36,7 36,6 37,1 37,4 37,1 36,5 36,4 35,3 35,7 : 13  15 684

Italy 41,5 41,1 40,5 41,0 40,4 40,1 41,7 42,7 42,7 42,9 42,5 42,4 44,0 2,5 6  689 289

Cyprus 30,0 30,7 30,9 32,2 33,0 35,0 35,8 40,1 38,6 35,3 35,6 35,3 35,3 5,3 15  6 250

Latvia 29,7 28,9 28,6 28,6 28,6 29,2 30,6 30,6 29,2 26,6 27,2 27,6 27,9 -1,8 26  6 216

Lithuania 30,9 29,4 29,1 28,8 28,9 29,1 30,0 30,2 30,7 30,4 28,5 27,4 27,2 -3,7 28  8 962

Luxembourg 39,2 39,8 39,3 38,1 37,3 37,6 35,9 35,6 37,5 39,8 38,1 38,2 39,3 0,1 8  16 846

Hungary 39,8 38,7 38,0 38,0 37,7 37,4 37,3 40,4 40,3 40,1 38,1 37,3 39,2 -0,6 9  38 008

Malta 27,3 28,9 30,0 30,4 31,3 32,9 33,0 33,9 33,0 33,4 32,2 33,0 33,6 6,3 18  2 304

Netherlands 39,9 38,3 37,7 37,4 37,5 37,6 39,0 38,7 39,2 38,2 38,9 38,6 39,0 -0,9 11  233 808

Austria 43,0 44,9 43,6 43,4 43,0 42,1 41,5 41,7 42,7 42,4 42,1 42,2 43,1 0,1 7  132 334

Poland 32,6 32,2 32,7 32,2 31,5 32,8 33,8 34,8 34,3 31,8 31,8 32,3 32,5 -0,1 20  123 933

Portugal 31,1 30,8 31,4 31,6 30,5 31,4 32,1 32,8 32,8 31,0 31,5 33,2 32,4 1,3 22  53 433

Romania 30,2 28,6 28,1 27,7 27,2 27,8 28,5 29,0 28,0 26,9 26,8 28,4 28,3 -1,9 25  37 297

Slovenia 37,3 37,5 37,8 38,0 38,1 38,6 38,3 37,7 37,3 37,2 37,7 37,2 37,6 0,3 12  13 276

Slovakia 34,1 33,1 33,0 32,9 31,5 31,3 29,3 29,3 29,1 28,7 28,1 28,6 28,3 -5,8 24  20 134

Finland 47,2 44,8 44,7 44,1 43,5 43,9 43,8 43,0 42,9 42,8 42,5 43,7 44,1 -3,1 5  84 878

Sweden 51,5 49,4 47,5 47,8 48,0 48,9 48,3 47,3 46,4 46,5 45,4 44,4 44,2 -7,3 4  180 292

United Kingdom 36,3 36,1 34,8 34,4 34,9 35,4 36,1 35,7 37,1 34,3 35,0 35,8 35,4 -0,9 14  683 841

Iceland 37,1 35,3 35,2 36,7 37,8 40,6 41,4 40,5 36,6 33,8 35,0 35,9 36,8 -0,4  3 886

Norway 42,6 42,9 43,1 42,3 43,0 43,2 43,5 42,9 42,1 42,0 42,6 42,7 42,2 -0,4  164 259

EU-28 averages Total 5 109 446

weighted : : 38,8 38,8 38,6 38,9 39,4 39,3 39,2 38,3 38,3 38,8 39,4 :

arithmetic : : 36,1 36,1 36,1 36,5 36,6 37,1 36,7 35,9 35,6 35,8 36,3 :

EU-27 averages

weighted 40,3 39,4 38,8 38,8 38,6 38,9 39,4 39,3 39,2 38,3 38,3 38,8 39,4 -0,9

arithmetic 37,0 36,3 36,0 36,1 36,1 36,5 36,6 37,0 36,6 35,9 35,6 35,8 36,3 -0,7

EA-18 averages Total 3 838 757

weighted 40,9 40,0 39,5 39,5 39,2 39,4 40,0 40,0 39,6 39,1 39,0 39,5 40,4 -0,5

arithmetic 36,8 36,3 36,2 36,1 36,0 36,4 36,6 36,9 36,5 36,0 35,9 36,2 36,7 0,0

EA-17 averages

weighted 40,9 40,0 39,5 39,5 39,2 39,4 40,0 40,0 39,6 39,1 39,0 39,5 40,4 -0,5

arithmetic 37,2 36,8 36,7 36,6 36,4 36,9 37,0 37,3 37,0 36,5 36,4 36,7 37,3 0,1

(
1
) In percentage points.

(
2
) In millions of euro.

See explanatory notes in Annex B.

Source: DG Taxation and Customs Union and Eurostat (online data codes: gov_a_tax_ag)

 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η χώρα μας κινείται σε ένα μέσο επίπεδο στο 

ποσοστό είσπραξης εσόδων από φόρους με χαμηλές διακυμάνσεις.  

Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα ακολουθούν πτωτική πορεία από το 2008 έως και 

το 2013 και ανήλθαν σε 42.991 εκ. ευρώ (σε εθνικολογιστική βάση). Σύμφωνα διαθέσιμα 

στοιχεία, το  1ο εξάμηνο του 2014, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 20.494 εκ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2013. 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής 

Η φορολογική επιβάρυνση (σύνολο φορολογικών εσόδων ως % του ΑΕΠ) ανήλθε σε 

23,6% το 2013 σε σχέση με 20,7% το 2008, με τα έσοδα από έμμεσους φόρους να 

υπερβαίνουν τα έσοδα από άμεσους φόρους ως % του ΑΕΠ. Για το έτος 2014, εκτιμάται 

ότι τα έσοδα από έμμεσους φόρους θα ανέλθουν στο 13,1% του ΑΕΠ (13,4% ο μέσος 

όρος της ΕΕ) ενώ τα έσοδα από άμεσους φόρους θα ανέλθουν στο 11,2% (12,5% ο μέσος 

όρος της ΕΕ). 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής 

Στη συνέχεια, απεικονίζεται διαγραμματικά η εξέλιξη των εσόδων από άμεσους και 

έμμεσους φόρους σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

3.1  Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τη μορφή του προσωπικού 

προοδευτικού φόρου, που εφαρμόζεται σήμερα, εισήχθη το 1955, εισήχθη το 1955 με 

το ΝΔ3323/1955, αντικαθιστώντας το Ν1640/1919 «περί φορολογίας εισοδήματος 

καθαρών προσόδων». Από τότε το σύστημα φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, έχει υποστεί σωρεία μεταβολών και τροποποιήσεων. Υπολογίζεται ότι, από 

το 1960 και μετά ψηφίζονταν κατά μέσο όρο τρείς έως τέσσερις φορολογικοί νόμοι 

κάθε χρόνο. Το 1994 ενοποιήθηκαν με τον Ν2238, σε ενιαίο κείμενο όλες οι 

διάσπαρτες διατάξεις που αφορούσαν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων. Ο νόμος αυτός αποτελεί τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος που ισχύει 

σήμερα, με τις διάφορες μεταβολές που έχουν εισαχθεί έκτοτε (Ράπανος, 2009). 

Στην Ελλάδα, εφαρμόζεται ένα ημί - διπλό (semi – dual) σύστημα φορολογίας 

εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, με διαφοροποιήσεις των συντελεστών ανάλογα 

με τη πηγή του εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια, έγιναν αρκετές αλλαγές σε 

παραμέτρους που προσδιορίζουν το σύστημα φορολογίας εισοδήματος, όπως οι 

συντελεστές και οι εκπτώσεις φόρου, οι οποίες, αποσκοπούσαν κυρίως στην αύξηση 

των εσόδων, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ταυτόχρονη διατήρηση ή/και 

επαύξηση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του συστήματος. Οι αλλαγές κινούνταν 

όμως και στην κατεύθυνση της απλοποίησης και της ενίσχυσης της διαφάνειας του 

συστήματος, σε συνδυασμό με βελτιώσεις στις διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης, 

προκειμένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθεί η φορολογική 

συμμόρφωση. 



44 

 

Το ισχύον σύστημα φορολογίας εισοδήματος είναι στο σύνολο του εξαιρετικά 

περίπλοκο. Παράλληλα με ένα σχετικά τυπικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος, 

υπάρχει ένα οικοδόμημα φόρων, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι φόροι επί 

της  αυτοαπασχόλησης και οι φόροι ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι δυσχεραίνουν να 

εκτιμηθεί ο οριακός φορολογικός συντελεστής εισοδήματος, ενός φορολογουμένου. 

Εικόνα 12: Κύρια χαρακτηριστικά φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

στην Ελλάδα 2017 

 

 

3.1.1  Ορισμός του εισοδήματος 

Σύμφωνα με τον ορισμό των οικονομολόγων Haig και Simons, εισόδημα είναι η 

χρηματική αξία που απεικονίζει την καθαρή αύξηση της δυνατότητας ενός ατόμου να 
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καταναλώσει μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι ίσο με το 

άθροισμα της κατανάλωσης ενός φορολογούμενου στη διάρκεια της περιόδου αυτής 

συν τη μεταβολή της καθαρής περιουσιακής του θέσης στην ίδια περίοδο. Η μεταβολή 

της καθαρής περιουσιακής θέσης – οι αποταμιεύσεις - πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

εισόδημα επειδή αντιπροσωπεύουν μία αύξηση στη δυνητική κατανάλωση. 

3.1.2  Βασική διάρθρωση5 

Οι Έλληνες πολίτες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο μία 

φορολογική δήλωση, η οποία αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο 

προηγούμενο έτος. Με βάση τη δήλωση αυτή, υπολογίζεται ο φόρος που πρέπει να 

καταβληθεί. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων εκτείνονται σε διάστημα τριών 

μηνών (μέσα Μαρτίου έως Μέσα Ιουνίου) και διαφέρουν ανάλογα με τη κύρια μορφή 

εισοδήματος του φορολογούμενου και το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού 

του μητρώου6. 

                                                 
5 Βασισμένο σε Βασίλης Θ. Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ» στο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», Rosen et al., 2009, Ελένη Βρέντζου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», 2017. 
6 Στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπάγονται και οι προσωπικές εταιρείες και ενώσεις 

προσώπων (οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες κλπ). 



46 

 

Εικόνα 13: Κατανομή πλήθους φορολογικών δηλώσεων και φόρων με βάση τη 

κλίμακα φορολογίας του 2015 

 

Ο υπολογισμός του φόρου απαιτεί μία σειρά από ενέργειες. Το πρώτο βήμα είναι να 

υπολογιστεί το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα (φορολογική βάση), το οποίο προέρχεται 

από διάφορες πηγές (ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργικές 

επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων)7. Ο Κ.Φ.Ε. 

διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: 

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και 

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

Από το ακαθάριστο εισόδημα στη συνέχεια αφαιρούνται οι δαπάνες που έγιναν για 

την απόκτηση του, και έτσι προκύπτει το καθαρό εισόδημα. Ως τρίτο βήμα, αφαιρώντας 

                                                 
7 Η φορολογική βάση δεν περιλαμβάνει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα εισοδήματα που 

φορολογούνται αυτοτελώς, τις μη λογιστικοποιημένες υπεραξίες κεφαλαίου, τις υπηρεσίες σε είδος, τις 

δωρεές και κληρονομιές, το τεκμαρτό ενοίκιο και άλλες τεκμαρτές δαπάνες.  
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από το καθαρό εισόδημα τις εκπτώσεις δαπανών8, λαμβάνεται το φορολογητέο 

εισόδημα, το οποίο είναι το ποσό του εισοδήματος που υπάγεται σε φόρο. Το επόμενο 

βήμα, αποτελεί ο υπολογισμός του οφειλόμενου φόρου, εφαρμόζοντας το φορολογικό 

συντελεστή στο φορολογητέο εισόδημα. 

Εικόνα 14: Παράμετροι συστήματος φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων 

 

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, 

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

                                                 
8 Ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές, ασφάλιστρα ζωής και θανάτου, ορισμένες κατηγορίες δαπανών, έξοδα 

εγκατάστασης φυσικού αερίου και άλλων νέων μορφών ενέργειας. 
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Εικόνα 15: Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2017 

 

Το τελικό βήμα είναι να αφαιρεθούν οι μειώσεις του φόρου9 προκειμένου να 

προκύψει το τελικό ποσό φόρου που πρέπει να καταβληθεί. Στην περίπτωση των 

περισσότερων φορολογουμένων (κυρίως των μισθωτών και των συνταξιούχων), γίνεται 

κάποια παρακράτηση φόρου από τις μηνιαίες αποδοχές τους σε όλη τη διάρκεια του 

έτους10. Το ποσό του φόρου που καταβάλλεται με την εκκαθάριση της φορολογικής 

δήλωσης, είναι η διαφορά ανάμεσα στη φορολογική υποχρέωση και τον συνολικά 

παρακρατηθέντα φόρο. Αν ο φόρος που έχει παρακρατηθεί είναι περισσότερος από τον 

οφειλόμενο, τότε ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου. 

                                                 
9 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, τόκοι στεγαστικού δανείου, δαπάνη για ενοίκιο κύριας 

κατοικίας, ορισμένες εκπαιδευτικές δαπάνες. 
10 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης 

προκαταβάλλεται φόρος για το επόμενο έτος. Ο φόρος που καταβάλλεται είναι το ποσό που προκύπτει αν 

από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του επαγγελματία αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί το 

προηγούμενο έτος και προστεθεί η προκαταβολή του φόρου για το επόμενο έτος. 
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Εικόνα 16: Οριακοί και μέσοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος απο 

μισθούς και συντάξεις 2017 

 

 

Εικόνα 17: Οριακοί συντελεστές φορολογίας φυσικών προσώπων απο 

επιχειρηματική δραστηριότητα 2011, 2013 και 2016 
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Εικόνα 18: Μέσοι συντελεστές φορολογίας φυσικών προσώπων απο 

επιχειρηματική δραστηριότητα, 2017 

 

3.1.3 Τεκμαρτό εισόδημα 

Ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 

υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι 

υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο 

εισόδημα προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος 

και αυτή φορολογείται, σύμφωνα τις ειδικές διατάξεις. 

Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 

φορολογούμενου και των εξαρτώμενων μελών του. Το «συνολικό εισόδημα» 

προσδιορίζεται ως το συνολικό ποσό του φορολογητέου εισοδήματος που αποκτά ο 

φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του από τις τέσσερις κατηγορίες 

ακαθάριστων εσόδων. 
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Εικόνα 19: Φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων στη Ελλάδα και την 

Ευρωζώνη ως %ΑΕΠ 

 

 

3.1.4  Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναδιανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα 

αποτελούν, στην ουσία, μία πρόσθετη φορολόγηση του εισοδήματος. Στην Ελλάδα, 

υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, εξαιρουμένων των 

έκτακτων οικονομικών παροχών, (όπως λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 

βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειας του). 
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Εικόνα 20: Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε Ελλάδα και ευρωζώνη, ως 

%ΑΕΠ 

 

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες καταβάλλουν εισφορές για κοινωνική 

ασφάλιση, κυρίως για συνταξιοδοτικούς σκοπούς και για την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη τους. Το κύριο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό τομέα είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Το 2013, οι εισφορές 

των εργαζομένων ήταν 16.5% για τους υπαλλήλους γραφείου και 19.95% για τους 

εργάτες (βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα). Οι αντίστοιχες εισφορές των εργοδοτών 

ήταν 27.46% και 29.61%. Οι εισφορές των εργαζομένων παρακρατούνται από τον 

εργοδότη. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου μισθού, μέχρι ένα καθορισμένο 

μέγιστο όριο. Το μηνιαίο ανώτατο όριο από το 2016 είναι 5.860 ευρώ. Όσον αφορά 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το Ν4387/2016, αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές 

εισφορές για το κλάδο κύριας σύνταξης, από 10% επί του καθαρού εισοδήματος 

ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης, σε 14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης, 17% για 

τα επόμενα τρία έτη και 20% μετά το πέμπτο έτος ασφάλισης. Με τον ίδιο νόμο επίσης, 

αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, σε 6.95% επί του 

ασφαλιστέου εισοδήματος. Το 2017, καταργήθηκε η μείωση φόρου για ιατρικές 

δαπάνες, αν δεν πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. 
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Εικόνα 21: Ισχύουσες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ιδιωτικού τομέα ανά 

κλάδο 

 

3.1.5  Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενσωματώθηκε και τελικά παγιώθηκε στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) με το Ν4387/2016. Επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω 

των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας 

κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του 

εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή 

τεκμαρτό. 
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Εικόνα 22: Επιβάρυνση από ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑ) ανάλογα με το 

εισόδημα 2011, 2014 και 2016 

 

Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς 

τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε 

ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή 

καταγγελία της εργασιακής σχέσης. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση 

καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν 

λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά 

εισοδήματα. 

Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια 

άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς 

ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν 

ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω 

Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα 

υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 
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Εικόνα 23: Συντελεστές ειδικής εισφοράς αλλυλεγγύης,2017 

 

 

Εικόνα 24: Μέσοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος από μισθούς και 

συντάξεις, περιλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2009 - 2016 

 

3.2  Φόροι ακίνητης περιουσίας και φόροι μεταβίβασης 

Φόροι περιουσίας ονομάζονται οι φόροι οι οποίοι, έχουν ως φορολογική βάση την 

περιουσία των φορολογουμένων. Το ύψος του οφειλόμενου φόρου καθορίζεται με βάση 

κάποιο χαρακτηριστικό των περιουσιακών στοιχείων (για παράδειγμα την αξία ή τον 

όγκο) που έχει στη διάθεση του ο φορολογούμενος. Οι φόροι περιουσίας είναι, είτε 

φόροι κατοχής περιουσίας είτε φόροι μεταβίβασης περιουσίας. 

Τα επιχειρήματα που δικαιολογούν την ύπαρξη φόρων περιουσίας περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω (Ράπανος, 2009): 
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✓ Συμβάλλουν στην διόρθωση των αναπόφευκτων ατελειών που παρουσιάζει το 

σύστημα φορολογίας εισοδήματος 

✓ Όση μεγαλύτερη περιουσία έχει ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

φοροδοτική του ικανότητα, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες (συμπεριλαμβανομένου του 

εισοδήματος), παραμένουν αμετάβλητοι. Συνεπώς οι πλούσιοι, πρέπει να πληρώνουν 

υψηλότερους φόρους 

✓ Η φορολόγηση της περιουσίας αποθαρρύνει τη συγκέντρωση πλούτου, πράγμα 

που είναι επιθυμητό από κοινωνική και πολιτική άποψη 

✓ Οι φόροι περιουσίας, είναι πληρωμές για οφέλη που απολαμβάνουν από τη 

κυβέρνηση οι κατέχοντες περιουσία. 

Μέχρι την το 2009, στην Ελλάδα, υπήρχαν δύο φόροι στην κατοχή ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων και τρείς φόροι στην μεταβίβαση τους. Ο πιο σημαντικός 

φόρος κατοχής περιουσιακών στοιχείων ήταν το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 

(ΕΤΑΚ), το οποίο καθιερώθηκε το 2008 αντικαθιστώντας τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης 

Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υπολογίζοντας την περίοδο εκείνη ότι θα απέφερε έσοδα 890 

εκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος επιβολής του σε όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα τους, για την ακίνητη 

περιουσία που είχαν στην Ελλάδα. 

Το 2010, το ΕΤΑΚ  αντικαταστάθηκε από το Φόρο (Μεγάλης) Ακίνητης Περιουσίας 

(ΦΑΠ). Οι ιδιοκτησίες μεγάλης αξίας, υπόκεινται σε ετήσιο φόρο υπολογιζόμενο με 

βάση προοδευτικούς συντελεστές που κυμαίνονται από 0.2% έως 1%. Μετά τη 

μεταρρύθμιση του Ιουλίου του 2011, το όριο απαλλαγής για τα μεγάλα ακίνητα, 

μειώθηκε από 400.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ. Ο υψηλότερος οριακός συντελεστής 

ισχύει για τα ακίνητα που η (αντικειμενική) αξία τους αποτιμάται από το κράτος σε 

800.000 ευρώ και πλέον, ενώ τα ακίνητα με αντικειμενική αξία κάτω από 200.000 ευρώ 

δεν φορολογούνται. Μέχρι το 2012 τα ακίνητα με φορολογητέα αξία που ξεπερνούσε 

τα 5 εκατομμύρια ευρώ, φορολογούνταν με 2% για το τμήμα της αξίας που υπερέβαινε 

το όριο αυτό. Υπάρχει, επίσης, φόρος μεταβίβασης ακινήτων, που ανέρχεται σε 8% για 

τα πρώτα 20.000 ευρώ και σε 10% για το τμήμα της αξίας που υπερβαίνει το ποσό 

αυτό. 
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Εικόνα 25: Συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος από ακίνητη περιουσία 

 

Εικόνα 26: Οριακοί και μέσοι συντελεστές φορολογίας από ακίνητη περιουσία 

2013 και 2016 

 

3.2.1  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής 

κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου, σε 

ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της 

αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής 

δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν 

παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων  δικαιωμάτων.  
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Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και 

του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των 

ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο. 

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με 

βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και 

τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. 

3.2.2  Φόροι Ακινήτων 

Επιβάλλεται στον αγοραστή Φόρος μεταβιβάσεως (Φ.Μ.Α.) 3%. Ο φόρος 

μεταβίβασης 3% υπολογίζεται στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο συμβόλαιο της 

μεταβίβασης.  

Επίσης επιβάλλεται στον πωλητή φόρο υπεραξίας 15%. Ο φόρος αυτός είχε 

προγραμματιστεί να λειτουργήσει από την 1/1/2014 αλλά δεν λειτούργησε στην πράξη 

και μέχρι την 31/12/2016 λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή του φόρου αυτού.  

Σύμφωνα με το Ν..4172/2013 άρθρο 41, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται με 

συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του 

ακινήτου και επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου. Ως τιμή κτήσης θεωρείται η αξία 

που αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας. Τα ακίνητα που αποκτήθηκαν έως τις 31-12-

1994 απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας. 

Στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και 

της τιμής πώλησης εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής ανάλογα με τα έτη 

διακράτησης του ακινήτου. Στο ποσό που απομένει αφαιρείται αφορολόγητο όριο 

25.000 ευρώ και στο υπόλοιπο εφαρμόζεται συντελεστής 15%. 

3.2.3  Τέλη Χαρτοσήμου 

Τα τέλη χαρτοσήμου διακρίνονται σε αναλογικά και σε πάγια. Ως αναλογικά τέλη 

νοούνται τα υπολογιζόμενα σε ποσοστό επί της εγγραφόμενης χρηματικής αξίας. Στα 

τέλη χαρτόσημου επιβάλλεται επιπλέον και εισφορά υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων, υπολογιζόμενη σε  ποσοστό 20% επί του  χαρτόσημου. 

Εξαιρούνται του τέλους χαρτοσήμου το Δημόσιον, οι Δήμοι και αι Κοινότητες. 
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3.2.4  Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών 

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στις περιουσίες που μεταβιβάζονται εξαιτίας θανάτου, 

δωρεάς, γονικής παροχής και στα κέρδη από λαχεία και, επιβάλλεται σε ακανόνιστα 

διαστήματα, μόλις συμβούν ορισμένα γεγονότα: ο φόρος κληρονομιών, όταν πεθάνει ο 

κάτοχος περιουσίας (αποβιώσας), και ο φόρος δωρεών και γονικών παροχών, όταν 

μεταβιβάζεται περιουσία μεταξύ ζώντων (inter vivos). Οι φόροι αυτοί δεν θεωρούνται 

σημαντικοί ως πηγή δημοσίων εσόδων.  

3.3  Φόροι στην κατανάλωση 

Μία άλλη μεγάλη κατηγορία φόρων, επιβάλλεται στη δαπάνη (κατανάλωση). Η 

φορολόγηση της δαπάνης μπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο προσώπων είτε σε επίπεδο 

προϊόντων. Η φορολόγηση της δαπάνης σε επίπεδο προσώπου, έχει ΄προταθεί από τον 

οικονομολόγο Nicolas Kaldor το 1955 και έκτοτε έχει βρει αρκετούς υποστηρικτές σε 

πολλές χώρες. 

Ωστόσο, ο πιο συνηθισμένος τρόπος φορολόγησης της δαπάνης, ο οποίος αποτελεί 

το κανόνα στις χώρες του ΟΟΣΑ, είναι η επιβολή φόρων στα προϊόντα. Οι φόροι αυτοί 

επιβάλλονται στους παραγωγούς ή/και πωλητές των προϊόντων, οι οποίοι τους 

αποδίδουν στο κράτος. Εντούτοις, οι φόροι ενδέχεται να μετακυλιστούν στους τελικούς 

καταναλωτές των προϊόντων με τη μορφή αυξημένων τιμών. Οι φόροι αυτοί 

ονομάζονται έμμεσοι φόροι. 

Συνήθως υπάρχει η εντύπωση ότι, οι διανεμητικές επιπτώσεις των φόρων επί της 

κατανάλωσης είναι αρνητικές, ότι δηλαδή οι έμμεσοι φόροι είναι αντίστροφα 

αναλογικοί. Ως δικαιολογητική βάση της άποψης αυτής, χρησιμοποιείται το επιχείρημα 

ότι, οι άνθρωποι υψηλότερου εισοδήματος ξοδεύουν μικρότερο ποσοστό του 

εισοδήματος τους, και άρα πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους από τους 

ανθρώπους των μέσων εισοδηματικών τάξεων. 

3.3.1  Φόρος επί των λιανικών πωλήσεων 

Ο φόρος επί των λιανικών πωλήσεων επιβάλλονται στο τελευταίο στάδιο της 

παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων, δηλαδή στις λιανικές πωλήσεις. Ένας γενικός 

φόρος επί των λιανικών πωλήσεων (general sales tax), επιβαρύνει ένα ευρύ φάσμα 

αγαθών και επιβάλλει τον ίδιο φορολογικό συντελεστή σε όλα τα προϊόντα. Η μόνη 

χώρα του ΟΟΣΑ που χρησιμοποιεί τον φόρο αυτόν είναι  οι ΗΠΑ. 
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3.3.2  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Ο ΦΠΑ είναι ο πιο διαδεδομένος γενικός φόρος επί της κατανάλωσης και αποτελεί 

το βασικό έμμεσο φόρο σε περισσότερες από 130 χώρες, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται οι 29 από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και μεγάλες χώρες 

εκτός ΟΟΣΑ, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Νότια Αφρική. Μετά 

την επιτυχή εισαγωγή του ΦΠΑ στην Αυστραλία το 2000, οι ΗΠΑ είναι η μοναδική 

χώρα του ΟΟΣΑ χωρίς ΦΠΑ (Καπλάνογλου, 2009). 

Ο ΦΠΑ, καλύπτει περισσότερα από ένα παραγωγικά στάδια. Είναι ένας ποσοστιαίος 

φόρος επί της προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο της παραγωγής, είναι η διαφορά 

ανάμεσα στις πωλήσεις της επιχείρησης και τις αγορασθείσες υλικές εισροές που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. 

Ο ΦΠΑ έχει υιοθετηθεί από όλες τις χώρες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει 

ότι ορισμένες αποφάσεις σχεδιασμού του ΦΠΑ σε διοικητικό επίπεδο, έχουν σημαντική 

επίπτωση στις τελικές οικονομικές του επιπτώσεις. 

Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1987 ύστερα από απόφαση 

του τότε υπουργού Οικονομικών και ο συντελεστής του ήταν 6% για είδη λαϊκής 

κατανάλωσης, 16% για υπηρεσίες και 36% για είδη πολυτελείας. Σήμερα ο ΦΠΑ 

ορίζεται από το Νόμο 2859 του 2000, επίσης ως είδος έμμεσου φόρου, που επιβάλλεται 

στις συναλλαγές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή του 

Αγίου Όρους και των υπαγομένων σε αυτό. 

Έκτοτε, οι συντελεστές ΦΠΑ έχουν υποστεί αυξήσεις από το 2010. Ο βασικός 

συντελεστής σε 23% και στη συνέχεια σε 24% (από 19% το 2009). Ο μειωμένος 

συντελεστής που ισχύει για ορισμένα αγαθά, όπως τα φρέσκα τρόφιμα, ορισμένα 

φαρμακευτικά προϊόντα και η ηλεκτρική ενέργεια, καθώς επίσης για ορισμένες 

επαγγελματικές υπηρεσίες και την μεταφορά των επιβατών και (μη απαλλασσόμενων) 

υπηρεσιών από γιατρούς και οδοντίατρους, αυξήθηκε σε 13% τον Ιανουάριο του 2011 

(από 9% το 2009). Για τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο, τις εφημερίδες, τα 

περιοδικά, τα βιβλία, τα φάρμακα και τα εμβόλια για ανθρώπινη χρήση ισχύει 

συντελεστής 6.5% (από 4,5% και 5.5% στη συνέχεια). Ειδικές υπηρεσίες, όπως εκείνες 

των δικηγόρων, των καλλιτεχνών, των δικαστικών επιμελητών, καθώς επίσης η παροχή 

νοσοκομειακής και ιατρικής φροντίδας από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες εξαιρούνταν, 
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υπόκεινται πλέον από τον Ιούλιο του 2010, σε ΦΠΑ. Για την περιοχή των 

Δωδεκανήσων, τις Κυκλάδες, και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι παραπάνω 

συντελεστές μειώνονται κατά 30%. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται στα 

πετρελαιοειδή, τη βενζίνη, το καπνό, το αλκοόλ, τη μπίρα και το κρασί. Στις αρχές του 

2010, εισήχθησαν ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια, με εξαίρεση 

την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

3.3.3  Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καλύπτουν συγκεκριμένα μόνο αγαθά (συνήθως το 

αλκοόλ, το καπνό, το πετρέλαιο και τα αυτοκίνητα και παίρνουν δύο βασικές μορφές. Η 

πρώτη, αφορά τον ανα μονάδα φόρο (unit tax) που έχει ως βάση τη ποσότητα του 

προϊόντος. Αντίθετα ο φόρος επί της αξίας (ad valorem tax), έχει ως βάση την αξία του 

προϊόντος. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της εναρμόνισης των φόρων αυτών, έχει 

θέσει για τους περισσότερους κατώτατα όρια, και η Ελλάδα σταδιακά υιοθέτησε 

συντελεστές πολύ κοντά στα όρια αυτά για την πλειονότητα των σχετικών αγαθών. 

3.4  φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 

Στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα, υπάγονται οι ανώνυμες 

εταιρείες (ΑΕ), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), οι δημόσιες, δημοτικές, 

κοινοτικές και των ερετών περιφερειών επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.11 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μέτοχοι ή εταίροι, έχουν περιορισμένη ευθύνη για τις 

πράξεις του νομικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη τους απέναντι στους 

πιστωτές της εταιρείας, περιορίζεται στο ποσό που έχουν επενδύσει. 

Ορισμένες βασικές δαπάνες που αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα και 

έχουν μεγαλύτερη σημασία από άποψη οικονομικής ανάλυσης είναι οι εξής: 

✓ Οι αμοιβές των εργαζομένων 

✓ Οι τόκοι, αλλά όχι τα μερίσματα 

✓ Οι αποσβέσεις 

                                                 
11 Ορισμένα νομικά πρόσωπα (πχ ομόρρυθμες εταιρείες), δεν αναγνωρίζονται από τη φορολογική 

νομοθεσία ως ξεχωριστές οντότητες, για φορολογικούς σκοπούς. Έτσι, η φορολογία εισοδήματος 

νομικών προσώπων στην Ελλάδα δεν αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα. 
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Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είναι αναλογικός. Το 

2000 ο φορολογικός συντελεστής που προβλεπόταν για τα νομικά πρόσωπα ανερχόταν 

σε 40%, όμως αυτός ο συντελεστής έχει πλέον μειωθεί. Μόλις το 2004, πριν από τη 

φορολογική μεταρρύθμιση, που εφαρμόστηκε με το Ν3296/2004, ο συντελεστής ήταν 

35%. Ο νόμος αυτός μείωσε το συντελεστή σε 32% για τη χρήση 2005, σε 29% για τη 

χρήση 2006 και περεταίρω σε 25% από το 2007 και έπειτα. Το 2008, τα φορολογικά 

έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, αντιπροσώπευαν περίπου το 9.5% 

των φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους. Ο Ν3943/2011 

όρισε συντελεστή 20% και κατάργησε τη διάκριση μεταξύ διανεμηθέντων και μη 

διανεμηθέντων κερδών, η οποία είχε εισαχθεί μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, με τον 

Ν3842/2010 και αφορούσε τα κέρδη από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Ο Ν4110/2013, 

που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2013, αύξησε το φορολογικό συντελεστή από 20% 

σε 26%. Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από μείωση του φορολογικού συντελεστή 

παρακράτησης επί της διανομής των κερδών (που εγκρίθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 

2014), από 25% σε 10% για τις διανομές μερισμάτων και τις κεφαλαιοποιήσεις κερδών. 

Ο φόρος αυτός του 10% εξαντλεί κάθε περαιτέρω φορολογική υποχρέωση. Ο 

Ν4110/2013 εισήγαγε επίσης σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των 

προσωπικών εταιρειών, των συνεταιρισμών, των αστικών εταιρειών και των 

κοινοπραξιών, που τηρούν λογιστικά βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα. Η 

φορολογική μεταχείριση των παραπάνω οντοτήτων, ευθυγραμμίστηκε με εκείνη των 

εταιρειών, έτσι ώστε το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών τους να φορολογείται στο 

επίπεδο της νομικής οντότητας (δηλαδή, η φορολογία στο επίπεδο του επιχειρηματία 

καταργήθηκε), και ο συντελεστής έχει καθοριστεί στο 26%.  

Οι νομικές οντότητες με απλογραφικά λογιστικά βιβλία, υπόκεινται σε φόρο 26% 

για φορολογητέο εισόδημα μέχρι 50000 ευρώ και 33% για εισόδημα που υπερβαίνει το 

όριο αυτό. Στις προσωπικές εταιρείες, για το μέρος που αντιστοιχεί στη νομική 

οντότητα εφαρμόζεται συντελεστής 25%, ενώ για το μέρος που αφορά τους εταίρους 

που είναι φυσικά πρόσωπα, ο συντελεστής είναι 20%. Στο ακαθάριστο εισόδημα που 

προέρχεται από ακίνητη περιουσία, επιβάλλεται επιπλέον φόρος 3%. Ο φόρος αυτός, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τον φόρο που υπολογίζεται επί του εισοδήματος της 

εταιρείας. Οι εταιρείες υπόκεινται σε φόρο ακίνητης περιουσίας, ενώ οι δημοτικοί 

φόροι δεν είναι σημαντικοί. Δεν υπάρχει ομαδική φορολογία, δηλαδή, όλα τα νομικά 

πρόσωπα φορολογούνται χωριστά. Γενικά, οι φορολογικές ζημίες, μπορούν να 
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μεταφερθούν στις επόμενες χρήσεις, για πέντε έτη. Η μεταφορά φορολογικής ζημίας σε 

προηγούμενες χρήσεις, δεν επιτρέπεται. Οι δαπάνες εκπίπτουν μόνο εφόσον 

πραγματοποιούνται με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος. Με βάση την πιο πρόσφατη 

αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, για τα νομικά πρόσωπα και τις 

νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά στοιχεία (Ν4387/2016), οι ισχύοντες 

φορολογικοί συντελεστές σε περίπτωση τήρησης απλογραφικού συστήματος, είναι 

αυτοί που αφορούν τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων. Στις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογείται με ενιαίο 

φορολογικό συντελεστή 29%, μετά από την αφαίρεση των εκπιπτόμενων δαπανών, των 

αποσβέσεων και των μεταφερόμενων ζημιών από προηγούμενα έτη (έκθεση ΙΟΒΕ, 

2018). 

Εικόνα 27: Κύρια χαρακτηριστικά φορολογίας εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων 

 

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, έχουν υποχρέωση προκαταβολής φόρου σε 

ποσοστό 100% επί του φόρου που προκύπτει για την προηγούμενη οικονομική χρήση, 
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με εξαίρεση τις νέες επιχειρήσεις, για τις οποίες η υποχρέωση μειώνεται σε 50% για τα 

πρώτα τρία έτη από την δήλωση έναρξης εργασιών τους. 

Εικόνα 28: Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

 

3.4.1  Φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών 

Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας, περιλαμβάνει κανόνες για τη φορολογική 

μεταχείριση των εσόδων που αποκομίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες, 

και επίσης για τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκομίζουν εταιρείες 

εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, το οποίο όμως πηγάζει από το έδαφος της Ελλάδας. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, τα κράτη – μέλη, παραδοσιακά 

συνάπτουν διμερείς συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες, οι 

οποίες προβλέπουν δέσμη κανόνων για τον καθορισμό των δικαιωμάτων φορολόγησης. 

Σήμερα υπάρχουν τέτοιου είδους συμβάσεις μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, ενώ η 

αποφυγή της διπλής φορολόγησης αποτελεί στόχο ορισμένων οδηγιών που έχει 

υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως η οδηγία 90/435/EEC περί της φορολογικής 

μεταχείρισης των κερδών των μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, η οποία 

τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2003/123/EC και 2006/98/EC. 
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3.5.  Οι επιδόσεις της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα 

3.5.1  Τα φορολογικά έσοδα 

Παρά το γεγονός ότι μέχρι το 2016, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές στην Ελλάδα, 

μειώθηκε κατά περίπου 27% συγκριτικά με το επίπεδο που βρισκόταν το 2008, με την 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών, την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη 

και την εισαγωγή νέων φόρων, το σύνολο των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, 

υποχώρησε κατά μόλις 4%, από 55.3 σε 53.1 δις ευρώ (έκθεση ΙΟΒΕ, 2018). Μάλιστα 

οι άμεσοι φόροι, αυξήθηκαν κατά το ίδιο διάστημα κατά 5%, από 20.8 σε 21.4 δις 

ευρώ, σε αντίθεση με τους έμμεσους φόρους, οι οποίοι μειώθηκαν κατά 15%, από 30.2 

δις, σε 25.7 δις ευρώ, λίγο περισσότερο από την πτώση της συνολικής (τελικής) 

καταναλωτικής δαπάνης (σε τρέχουσες τιμές) στην ελληνική οικονομία (-13.7%). Αλλά 

και τα μη φορολογικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν, διευρύνοντας 

τη συνεισφορά τους στα συνολικά έσοδα, από 8% το 2008, σε 11% το 2016. 

Αντίστοιχα η ενίσχυση των εσόδων από άμεσους φόρους, οδήγησε σε αύξηση του 

μεριδίου τους στα συνολικά έσοδα, από 38% το 2008 σε 41% το 2016. Ωστόσο τα 

έσοδα από έμμεσους φόρους, εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα 

συνολικά έσοδα, παρά το γεγονός ότι το μερίδιο τους μειώθηκε σημαντικά, από 55% το 

2008 σε 48% το 2016 (ΤτΕ, 2018). 

Εικόνα 29: Σύνθεση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, 2007 - 2016 
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Εικόνα 30: Ανάλυση μεταβολής εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 2008 και 

2016 

 

3.5.1.1  Συγκρίσεις με άλλες χώρες 

Τα φορολογικά μεγέθη καταγράφονται και με βάση τους κανόνες των εθνικών 

λογαριασμών της Eurostat, το οποί ταξινομεί τους φόρους σε εκείνους που 

επιβάλλονται στο εισόδημα, στην παραγωγή και τα προϊόντα, στο κεφάλαιο και σε 

λοιπούς φόρους (πχ φόροι στην περιουσία), καλύπτοντας όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

(κεντρική και γενική κυβέρνηση, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί 

κοινωνικής ασφάλισης). Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται από τα στοιχεία εσόδων 

του τακτικού προϋπολογισμού, χωρίς να αλλάζουν την ουσία των μεγεθών και των 

τάσεων. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη διενέργεια συγκρίσεων με άλλες χώρες, 

με δεδομένο ότι υπολογίζονται με βάση κοινούς κανόνες και πρότυπα. 

Σύμφωνα με το εθνικό σύστημα λογαριασμών, οι φόροι στο εισόδημα, 

περιλαμβάνουν τους φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων, καθώς και τους φόρους 

στο εισόδημα ή στα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι φόροι στην παραγωγή και στα 

προϊόντα, ουσιαστικά συμπίπτουν με τους φόρους κατανάλωσης, καθώς και τους 

φόρους που επιβάλλονται στους συντελεστές παραγωγής εκτός της εργασίας και του 

κεφαλαίου. Τα παραπάνω έσοδα από φόρους, μαζί με τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης,  αποτελούν τα συνολικά έσοδα του δημοσίου. 
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Εικόνα 31: Φορολογικά έσοδα ως %ΑΕΠ 

 

Εικόνα 32: έσοδα από φόρους και εισφορές στην Ελλάδα, 2015 
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Ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι σκανδιναβικές χώρες 

(Σουηδία, Δανία και Φινλανδία), εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά φορολογικών 

εσόδων ως προς το ΑΕΠ από εισόδημα φυσικών προσώπων. Στον αντίποδα, οι χώρες 

με το χαμηλότερο ποσοστό εσόδων (%ΑΕΠ), από εισόδημα φυσικών προσώπων, είναι 

η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Σλοβακία. 

Πιο κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ – 28 βρίσκεται η Ελλάδα, αναφορικά με τα έσοδα 

από φόρους στα κέρδη νομικών προσώπων. 

Εικόνα 33: Φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στα Κράτη - 

Μέλη της ΕΕ (%ΑΕΠ), 2015 
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Εικόνα 34: Φορολογικά έσοδα και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 2015 
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Αντίθετα με τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όπου η 

Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά και λιγότερο σαφή τάση έναντι της 

ευρωζώνης, αντίστοιχα, στην κατηγορία των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, έχει 

σταθερά υψηλότερα ποσοστά ως προς το ΑΕΠ. Το ποσοστό για το 2015 κατατάσσει 

την Ελλάδα στην Τρίτη θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της ΕΕ, με πρώτη τη Γαλλία και 

δεύτερο το Βέλγιο. 

Εικόνα 35: Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε Ελλάδα και ευρωζώνη (%ΑΕΠ) 

 

 

,  



71 

 

Εικόνα 36: Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανά χώρα (%ΑΕΠ), 2015 

 

3.5.2  Φορολογικοί συντελεστές 

Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ήταν 48% το 2016, αρκετά 

υψηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης (42%) και της ΕΕ (39%). Υψηλό ανώτατο 

φορολογικό συντελεστή, εμφανίζουν επίσης η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Δανία, ενώ 

στον αντίποδα, βρίσκεται η Βουλγαρία, η οποία εφαρμόζει ενιαίο φορολογικό 

συντελεστή (flat tax rate) 10%, αλλά και η Τσεχία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία. 
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Εικόνα 37: Ανώτερος συντελεστής φορολογίας φυσικών προσώπων (%) 

 

Στην ΕΕ – 28 η πλειονότητα των κρατών – μελών (21 κράτη), εφαρμόζει 

προοδευτικές κλίμακες φορολόγησης του προσωπικού εισοδήματος Η φορολόγηση του 

προσωπικού εισοδήματος διαφοροποιείται περεταίρω από τον αριθμό και το εύρος των 

συντελεστών που εφαρμόζονται, το κατώφλι εφαρμογής του ανώτερου συντελεστή και 

την ύπαρξη πρόσθετης φορολόγησης εισοδήματος (φορολόγηση σε τοπικό επίπεδο). 

Στην Ελλάδα, ο βαθμός προοδευτικότητας, είναι υψηλότερος από το τον μέσο όρο των 

χωρών του ΟΟΣΑ σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2000 – 2016, καταγράφοντας τα 

περισσότερα χρόνια τιμές άνω του 80%. 
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Εικόνα 38: Βαθμός προοδευτικότητας Ελλάδα και ΟΟΣΑ, 2000 - 2016 

 

Εικόνα 39: Συστήματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων 
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Εικόνα 40: Μέσος φορολογικός συντελεστής Ελλάδα και ΟΟΣΑ, 2016 

 

Όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων/εταιρικών κερδών στα κράτη – μέλη της ΕΕ – 28 κυμαίνονται από 10% έως 

35% με μέση τιμή το 22.5%. Η Ελλάδα, με συντελεστή 29%, βρίσκεται αρκετά 

υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ – 28 στην ομάδα κρατών με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές, η οποία περιλαμβάνει την Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, 

το Βέλγιο και τη Πορτογαλία. Γειτονικές μας χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, 

εφαρμόζοντας έντονο φορολογικό ανταγωνισμό, έχουν τους χαμηλότερους συντελεστές 

στην ΕΕ, ενώ χαμηλούς συντελεστές έχουν και αρκετά κράτη στην Ανατολική Ευρώπη. 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες φημίζονται 

για τα υψηλά επίπεδα συνολικής φορολόγησης, έχουν συντελεστές για τα εταιρικά 

κέρδη, χαμηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
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Εικόνα 41: Ανώτεροι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 

στην ΕΕ, 2016 

 

 

Η μακροχρόνια τάση που ακολούθησαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος 

των επιχειρήσεων στην ΕΕ – 28 είναι πτωτική. 

Εικόνα 42: Ανώτεροι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 

σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, 1995 - 2016 
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3.6  Επάρκεια φορολογικών εσόδων 

Η μεγάλη απόκλιση των φορολογικών εσόδων (περιλαμβανομένων των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης) στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ – 28 ήταν ένα μόνιμο 

φαινόμενο την προηγούμενη δεκαετία. Η διαφορά αυτή έφτασε μέχρι και τις 6.4 

ποσοστιαίες μονάδες το 2004 και το 2006, πριν αρχίσει να περιορίζεται. Έτσι, τα 

τελευταία χρόνια, λόγω της σημαντικής αύξησης των φορολογικών συντελεστών στην 

Ελλάδα, έχει επιτευχθεί ουσιαστική σύγκλιση των φορολογικών εσόδων, τα οποία 

πλησιάζουν το 40% του ΑΕΠ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ – 28 κατά μέσο όρο. 

Εικόνα 43: φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα και στην ΕΕ - 

28, 2002 - 2015 
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Εικόνα 44: Επάρκεια φορολογικών εσόδων στα Κ-Μ της ΕΕ - 28 

 

3.7  Κατανομή αριθμού φορολογουμένων εισοδημάτων και συνολικού φόρου 

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκύπτει ότι 

ο αριθμός των φορολογουμένων ανήλθε σε 6.194.233 το 2015 έναντι 5.480.354 5το 

2005. Η πλειονότητα των φορολογουμένων το 2015 ήταν μισθωτοί και συνταξιούχοι, 

με ποσοστά 335 και 32% αντίστοιχα επί του συνόλου, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι 

διαχρονικά καταγράφεται αύξηση του μεριδίου των συνταξιούχων και μείωση του 

μεριδίου των μισθωτών. Το 10,7% των φορολογουμένων το 2015 ήταν ελεύθεροι 

επαγγελματίες, με σημαντική μείωση του ποσοστού τους ιδιαίτερα από το 2011. Οι 

γεωργοί αντιστοιχούσαν στο 4.5% το 2015 έναντι του 7.5% το 2005, ενώ το ποσοστό 

των εισοδηματιών αυξήθηκε σε 19.6% το 2015 έναντι 10.7% το 2005. 
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Εικόνα 45: Κατανομή αριθμού φορολογουμένων φυσικών προσώπων ανά 

βασική πηγή εισοδήματος 

 

Οι μισθωτοί αναλογικά με τον αριθμό τους, δήλωσαν το 2015 περισσότερα 

εισοδήματα, και πλήρωσαν ακόμα υψηλότερο συνολικό φόρο. Παρόμοια στην 

κατεύθυνση, αλλά ακόμη περισσότερο έντονη διαφοροποίηση, τόσο στα εισοδήματα 

όσο και στα φορολογικά βάρη, είχαν οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι 

συνταξιούχοι, οι γεωργοί, και οι εισοδηματίες αντίθετα, δήλωσαν χαμηλότερα 

εισοδήματα και είχαν  

μικρότερο μερίδιο στα συνολικά φορολογικά έσοδα, αναλογικά με τον αριθμό τους. 
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Εικόνα 46: Ποσοστό φορολογούμενου εισοδήματος και συνολικού φόρου ανά 

κατηγορία φορολογούμενων 

 

Εικόνα 47: Εισόδημα ομάδων φορολογουμένων ανά πηγή, 2015 

 

 

Εικόνα 48: Μέσος φορολογικός συντελεστής ανά εισοδηματικό κλιμάκιο 2008 - 2015 
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Το 2015, περίπου το 80% των φορολογούμενων (που για το συγκεκριμένο έτος 

αντιστοιχεί στα άτομα με εισόδημα μέχρι 19.000 ευρώ), δήλωσε το 47% του συνολικού 

εισοδήματος και πλήρωσε το 20% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών 

προσώπων. Συνεπώς η ανισοκατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης εξακολουθεί να 

είναι ιδιαίτερα μεγάλη, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια περισσότεροι 

φορολογούμενοι συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη. 

Εικόνα 49: κατανομή φορολογουμένων εισοδημάτων και φόρων, 2015 

 

 

3.8  Διανεμητική λειτουργία της φορολογίας εισοδήματος 

Καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της φορολογίας είναι η αναδιανομή του 

εισοδήματος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα με την 

οποία επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα μέτρα 

εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής. 

3.8.1  Δείκτης ανισότητας Gini 

Ο δείκτης Gini, μετρά το μέγεθος της ανισότητας ως το εμβαδόν μεταξύ μίας ιδεατής 

(τέλειας ισότητας), κατανομής και της πραγματικής κατανομής εισοδημάτων σε μία 

οικονομία. Ο δείκτης, παίρνει τιμές μεταξύ )% και 100% και όσο μεγαλύτερος είναι, 

τόσο πιο άνιση είναι η κατανομή του εισοδήματος. 
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Εικόνα 50: Συμβολή της φορολογίας στη μεταβολή της ανισότητας, 2015 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεί για το 2015 η ανισότητα εισοδήματος στην Ελλάδα 

είναι μεγαλύτερη από την ανισότητα στην ΕΕ – 28 και, επιπλέον, η συμβολή της 

φορολογίας στην μείωση της ανισότητας, στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη σε σχέση με 

την ΕΕ – 28, καθώς ο δείκτης ανισότητας βελτιώνεται κατά 3.5 μονάδες στην Ελλάδα, 

έναντι 3.9 μονάδων στην ΕΕ. 
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Εικόνα 51: Παρεμβάσεις στη διανομή εισοδήματος ανά χώρα, 2015 

 

3.8.2  Κίνδυνος φτώχειας 

Ο κίνδυνος φτώχειας στην Ελλάδα, είναι σαφώς υψηλότερος έναντι του μέσου όρου 

της ΕΕ – 28. Οι παροχές, φαίνεται να περιορίζουν τον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ – 28 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με την Ελλάδα. 

Εικόνα 52: συμβολή της φορολογίας στο κίνδυνο της φτώχεια, 2015 
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Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ – 28 η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στη 

μείωση της φτώχειας μέσω παροχών, φόρων και εισφορών, ενώ σε όλες τις χώρες, η 

φορολογία και κοινωνικές εισφορές, αυξάνουν τον κίνδυνο φτώχειας. 

Εικόνα 53: Μείωση του αριθμού των ακραία φτωχών λόγω επιλεγμένων μέτρων 

(2013 - 2015) 
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4  Δεδομένα και ανάλυση στοιχείων12 

Στα παρακάτω, επιχειρείται η παρουσίαση των μεταβολών της κατανάλωσης στην 

Ελλάδα επάνω σε βασικά προϊόντα και «αγαθών κουλτούρας», σε σχέση με τη 

μεταβολή των φορολογικών συντελεστών την περίοδο 2011 – 2017, δηλαδή την 

κρίσιμη περίοδο των ραγδαίων μεταβολών των οικονομικών και φορολογικών μεγεθών 

της χώρας. Οι συγκριτικοί πίνακες που παρατίθενται αποτελούν αποσπάσματα από 

δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Στο πλαίσιο πάντα του περιορισμένου μιας 

εργασίας, επιλέχθηκαν τα συνολικά μόνο μεγέθη των δώδεκα κατηγοριών 

κατανάλωσης των ελληνικών κατηγοριών σε πέντε αντιπροσωπευτικές κατά τη γνώμη 

μας κατηγοριοποιήσεις της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από το πλήθος 

κατηγοριοποιήσεων που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να εξαχθούν βασικά 

συμπεράσματα μιας κατά το δυνατό αντικειμενικής εικόνας μέχρι σήμερα. Για την 

οικονομετρική ανάλυση με τη χρήση του EViews 9, γίνεται σύγκριση μεταξύ της 

εικόνας που παρουσίασαν οι φορολογικοί συντελεστές  την περίοδο 2011 – 2-16 και 

του μέσου όρου μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά 

αστικές και αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως στο σύνολο της χώρας 

Επιχειρείται επίσης, η στατιστική ανάλυση με τη χρήση του Minitab 17, για την ίδια 

χρονική περίοδο, για την απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των άμεσων και έμμεσων 

φόρων και του μέσου όρου τριών κατηγοριών της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα κατά 

αστικές και αγροτικές περιοχές, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος και κατά 

ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του νοικοκυριού. 

Παρατίθενται αρχικά, οι σημαντικότερες αλλαγές στο φόρο εισοδήματος φυσικών 

προσώπων την εν λόγω περίοδο: 

 

                                                 
12 Ως προς τη φιλοσοφία και τα πορίσματα των μάκρο – οικονομετρικών και στατιστικών μοντέλων, 

βασισμένο σε: V.V. Chari and Patrick J. Kehoe “Modern Macroeconomics in Practice: How Theory is 

Shaping Policy”, 2006, “The Economist”: “Key ideas in economics”, 2018, N. Gregory Mankiw “The 

Macroeconomist as a scientist and engineer”, 2006, Paul Romer “What is Wrong with Macroeconomics”, 

2016. 
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Εικόνα 54: Σύνοψη σημαντικότερων αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, 2010 – 2017, Πηγή ΙΟΒΕ 
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Όσον αφορά τον ΦΠΑ, ως το σημαντικότερο έμμεσο φόρο, η κατάσταση στην 

Ελλάδα συνοψίζεται ως εξής13: 

Εικόνα 55: Η κατάσταση του ΦΠΑ στην Ελλάδα, 2018 

                                                 
13 Τροποποιημένη αναπαραγωγή εικόνας, από Ελένη Βρέντζου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», 2017. 



88 

 

Εικόνα 56: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και 

κατά τρόπο κτήσεως. Σύνολο χώρας 
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Εικόνα 57: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος 

και κατά τρόπο κτήσεως14 

 

                                                 
14 Για το έτος 2013,δεν παρέχονται στοιχεία από την ΕΛΣΑΤ. 
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Εικόνα 58: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών  κατά μέγεθος του νοικοκυριού και κατά 

τρόπο κτήσεως15 

 

                                                 
15 Για το έτος 2014 δεν παρέχονται στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ 
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Εικόνα 59: Μέσος όρος αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά θέση στο επάγγελμα και κατά τρόπο κτήσεως16 

 

                                                 
16 Για το έτος 2014 δεν παρέχονται στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ 
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Εικόνα 60: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του 

νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως17 

 

                                                 
17 Για το έτος 2014, δεν παρέχονται στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ. 
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Εικόνα 61: Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού, Πηγή ΤτΕ 
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4.1  Οικονομετρική ανάλυση σχέσεων, δεδομένων μέσου όρου μηνιαίων αγορών 
και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και 
κατά τρόπο κτήσεως στο σύνολο της χώρας, με δεδομένα άμεσων και έμμεσων 
φόρων. (Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ) 

File>new>Work file 

EViews with excel 

Undated or irregular 

2011 

2016 
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Quick>generate series 

Y(αγορές) = 1 

 

Quick>generate series 

X (άμεσοι φόροι) = 1 
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Quick>generate series 

Z (έμμεσοι φόροι) =1 

 

Quick>estimate equation 
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Η C αποτελεί τη σταθερά του υποδείγματος. Η τυπική απόκλιση του σταθερού (t-

Statistic) είναι: 

C: 1.287702 

X: -1.822137 

Z: 4.633543 

Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί για παράδειγμα, ότι μία αύξηση του φορολογικού 

συντελεστή κατά 1%, θα απέφερε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά λιγότερο 

ποσοστό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδοθεί σε φορολογική κόπωση των 

εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών, σε μία οικονομία κορεσμένη από υψηλή 

φορολόγηση, σε συνδυασμό με  την ραγδαία μείωση των εισοδημάτων, δυνάμενο κατά 

αυτό το τρόπο να αποτελεί ένδειξη ότι η Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία της 

κρίσης, ξεπέρασε το μέγιστο όριο της καμπύλης Laffer, γεγονός που θα μπορούσε εν 

μέρει να δικαιολογήσει και τη πρόσφατη συζήτηση μεταξύ των θεσμών, για το μέγεθος 

του «πολλαπλασιαστή των φόρων» στη χώρα. 
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Εικόνα 62: Η καμπύλη Laffer της ελληνικής οικονομίας, Πηγή Intelligent Deep 

Analysis, ΕΚΠΑ, 2018 

 

Στην πραγματικότητα όμως, η παραπάνω πληροφόρηση, δεν αποτελεί παρά ένα 

μέσο όρο (ασθενής πληροφορία), και η παραπάνω σχέση να οφείλεται σε πλήθος άλλων 

παραγόντων, όπως η εποχικότητα. 

Εικόνα 63: κατάλοιπα του υποδείγματος 
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 Ακόμη και σε ένα υπόδειγμά στατιστικά σημαντικό, μέγιστης σημασίας ζήτημα, 

αποτελεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μάκρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων 

(Scarth, 2004), γεγονός που σχετίζεται και με τις έντονες συζητήσεις τα τελευταία 

χρόνια μεταξύ της χώρας και των θεσμών για το κατάλληλο μείγμα φορολογικής 

πολιτικής (Romer, 2011). 

Η ένδειξη R-squared δείχνει το ποσοστό της μεταβλητότητας του μοντέλου (της 

εξαρτημένης μεταβλητής «αγορές»), που ερμηνεύεται από τις δύο ανεξάρτητες (άμεσοι 

φόροι και έμμεσοι φόροι). 

Η ένδειξη Adjusted δείχνει το ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που 

ερμηνεύεται από το ανωτέρω οικονομετρικό μοντέλο. 

Η ένδειξη F-statistic ελέγχει τη στατιστική σημαντικότητα του υποδείγματος. 

Η ένδειξη Prob (F-statistic) = 0.041533 < P, γεγονός που καταδεικνύει ότι ανωτέρω 

μοντέλο έχει μόνο ασθενή προβλεπτική ικανότητα, γεγονός που καταδεικνύει την 

περιπλοκότητα του ελληνικού φορολογικού συστήματος. 
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4.2  Ανάλυση στατιστικών σχέσεων, δεδομένων μέσου όρου μηνιαίων αγορών και 
σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και 
κατά τρόπο κτήσεως στο σύνολο της χώρας, με δεδομένα άμεσων φόρων. (Ποσά 
σε εκατομμύρια ευρώ) 
 

 

Έλεγχος συμμετρικότητας: 

Επιλέγεται η μεταβλητή «Αγορές και απολαβές» : stat>Basic Statistics>Display 

Descriptive Statistics 

 

Η μέση τιμή των «αγορών και απολαβών» είναι 1896,1 με τυπική απόκλιση 75,4. Η 

μέση τιμή είναι μεγαλύτερη από τη τιμή της διαμέσου, συνεπώς μπορεί να υποτεθεί ότι 

η κατανομή των φόρων δεν είναι συμμετρική. 

Έλεγχος γραμμικής σχέσης: 

Το κατάλληλο διάγραμμα είναι το διάγραμμα σκεδασμού : Graph>Scatterplot>With 

Regression   

Από το διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών. 
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Υπολογισμός ευθείας παλινδρόμησης Y^= b0+b1X: 

Η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι η μεταβλητή «αγορές και απολαβές» και η 

ανεξάρτητη X, είναι η «άμεσοι φόροι». 

 

Η ευθεία παλινδρόμηση είναι Y^=26,6 - 0.37Χ Οι υποθέσεις είναι Η0 : β1 = 0, Η1 : 

β1 =/ 0. Επειδή το p=0,000<0.05=α απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς η 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική σε α = 5%. 
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4.3  Ανάλυση στατιστικών σχέσεων, δεδομένων μέσου όρου μηνιαίων 

αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου 

συνολικού εισοδήματος και κατά τρόπο κτήσεως και δεδομένων έμμεσων 

φόρων 

 

 Έλεγχος συμμετρικότητας: 

 

Η μέση τιμή των «αγορών και απολαβών» είναι 1779,5 με τυπική απόκλιση 24,3. Η 

μέση τιμή είναι ίση με τη τιμή της διαμέσου, συνεπώς μπορεί να υποτεθεί ότι η 

κατανομή των φόρων είναι συμμετρική. Το εύρημα αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί  από 

την ιδιαίτερη φύση των έμμεσων φόρων που είναι ακριβώς, φόροι επάνω στην τελική 

τιμή των προϊόντων κατανάλωσης, των 12 βασικών κατηγοριών που εμφανίζονται για 

τα νοικοκυριά στους πίνακες στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 

Έλεγχος γραμμικής σχέσης: 

Από το διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θετική γραμμική σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών, γεγονός που επιβεβαιώνει το παραπάνω ισχυρισμό της ιδιαίτερης 

φύσης των έμμεσων φόρων και της σχέσης τους με την κατανάλωση. 
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Υπολογισμός ευθείας παλινδρόμησης Y^= b0+b1X: 

Η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι η μεταβλητή «αγορές και απολαβές» και η 

ανεξάρτητη X, είναι η «έμμεσοι φόροι». 

 

Η ευθεία παλινδρόμηση είναι Y^= - 401 + 90,0 Χ Οι υποθέσεις είναι Η0 : β1 = 0, Η1 

: β1 =/ 0. Επειδή το p=0,000<0.05=α απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς η 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική σε α = 5%. 
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4.4  Ανάλυση στατιστικών σχέσεων, δεδομένων μέσου όρου μηνιαίων αγορών και 

σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του 

νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως και δεδομένων συνολικών φόρων 

 

 

Έλεγχος συμμετρικότητας: 

    Η μέση τιμή των «αγορών και απολαβών» είναι 1915,9 με τυπική απόκλιση 199,1. Η 

μέση τιμή είναι μεγαλύτερη από τη τιμή της διαμέσου, συνεπώς μπορεί να υποτεθεί ότι 

η κατανομή των φόρων δεν είναι συμμετρική. Αυτό, μπορεί να αποδοθεί στην 

αρνητική επίδραση των άμεσων φόρων επί του συνόλου των φόρων και κατ’ επέκταση  

στη συνολική κατανάλωση. 

Έλεγχος γραμμικής σχέσης: 

Από το διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει θετική γραμμική σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση των έμμεσων φόρων 

και της θετικής σχέσης τους με την κατανάλωση. 
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Υπολογισμός ευθείας παλινδρόμησης Y^= b0+b1X 

Η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι η μεταβλητή «αγορές και απολαβές» και η 

ανεξάρτητη X, είναι η «σύνολο φόρων». 

 

Η ευθεία παλινδρόμηση είναι Y^= - 709 + 56,7 Χ Οι υποθέσεις είναι Η0 : β1 = 0, Η1 

: β1 =/ 0. Επειδή το p=0,000<0.05=α απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς η 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική σε α = 5%. 
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5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα σύστημα φορολογίας θα πρέπει να αποδίδει τα απαραίτητα έσοδα, να 

αναδιανέμει το εισόδημα προς τα φτωχότερα άτομα, να παρέχει επαρκή κοινωνική 

ασφάλιση και να διορθώνει τις ατέλειες της αγοράς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 

απλό και διαφανές, ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες στρεβλώσεις. 

5.1  Φόρος εισοδήματος 

Η δομή του βέλτιστου οριακού φόρου εισοδήματος, ως συνάρτηση του εισοδήματος, 

έχει αποδειχθεί ότι έχει σχήμα U, με υψηλούς οριακούς φόρους στο κάτω μέρος, 

υψηλούς στην κορυφή και χαμηλούς στη μέση της κατανομής του εισοδήματος. 

(Diamond, 1998). Αυτό είναι βέλτιστο, διότι εξασφαλίζει ότι η αναδιανομή αποβαίνει 

επωφελής για εκείνους με τα χαμηλότερα εισοδήματα (Saez, 2001). Στην πράξη, το 

βασικό ζήτημα της φορολογίας εισοδήματος, είναι ο καθορισμός της φορολογικής 

βάσης. Εφόσον η όποια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος δεν 

χρησιμοποιηθεί για αύξηση των εισοδημάτων (revenue neutrality), όπως στην 

περίπτωση της Ελλάδας κυρίως την τελευταία δεκαετία, η διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης, θα οδηγούσε στη μείωση των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος για 

όλους. 

Ο μέσος εργαζόμενος στις χώρες του ΟΟΣΑ πληρώνει λίγο παραπάνω από το 1/4 

του ακαθάριστου μισθού του σε φόρους εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης ποσοστό που παρέμεινε σχετικά σταθερό τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

(OECD, 2018). 

Κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, νοικοκυριά με παιδιά αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερο καθαρό φορολογικό συντελεστή από τον ίδιο τύπο νοικοκυριού χωρίς 

παιδιά και η διαφορά είναι σημαντικά πιο έντονη για έναν εργαζόμενο σε χαμηλότερο 

επίπεδο του εισοδήματος από μισθούς. Αυτή η παρακράτηση ισχύει επίσης σχεδόν σε 

όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. 
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Εικόνα 64: Καθαροί φορολογικοί συντελεστές για νοικοκυριά με παιδιά και χωρίς παιδιά, 2016 

 

Μία δεύτερη σημαντική ερώτηση είναι, πως οι φόροι επηρεάζουν το συνολικό 

κόστος της μίσθωσης εργασίας. Αυτό συνεπάγεται την εξέταση όχι μόνο του φόρου που 

καταβάλλεται από τους εργαζόμενους αλλά και των επιπλέον μειώσεων που έχουν οι 

εργοδότες με το να πληρώνουν επίσης συνήθως με τη μορφή κοινωνικής ασφάλισης 

συν εισφορές και φόρους μισθοδοσίας. Το άθροισμα των προσωπικών διαφορών του 

φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλεται στον 

από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των 

φόρων καθαρά από τις οικογενειακές παροχές εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού 

κόστους εργασίας είναι η φορολογική επιβάρυνση, η οποία είναι η διαφορά μεταξύ του 

κόστους της μισθώσεως ενός εργοδότη και του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος του 

εργαζόμενου. 

Η μέση φορολογική επιβάρυνση του ΟΟΣΑ ήταν 35,9% του κόστους εργασίας το 

2017. η σύνθεση της φορολογικής επιβάρυνσης διέφερε επίσης σημαντικά μεταξύ των 

χωρών του ΟΟΣΑ το 2017. το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους εργασίας που 

καταβλήθηκε στο φόρο εισοδήματος ποικίλει σημαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το 

χαμηλότερο ποσοστό είναι στη Χιλή 1% και στην Κορέα με 5,5%. Οι υψηλότερες τιμές 

είναι στη Δανία με 35,8%, με την Αυστραλία το Βέλγιο και την Ισλανδία να είναι πάνω 

από το 20%. 
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Εικόνα 65: συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και συγκρίσεις φορολογικών επιβαρύνσεων 

μεταξύ ατομικών νοικοκυριών και νοικοκυριών με έναν μισθό 

 

Κατά την περίοδο μεταξύ του 2000 και του 2017 οι μεταβολές στη φορολογική 

επιβάρυνση ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, για το μεμονωμένο μέσο 

εργαζόμενο και τα ζευγάρια με κατά μέσο όρο δύο παιδιά. 

Εικόνα 66: Τάσεις φορολογικής επιβάρυνσης των χωρών του ΟΟΣΑ μεταξύ 2000 και 2017 
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5.2  Φόροι κατανάλωσης 

Η φορολογία της κατανάλωσης διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα που την καθιστούν 

ελκυστικότερη από την φορολογία του εισοδήματος. Καθώς η φορολογική βάση 

περιλαμβάνει όλες τις πηγές εισοδήματος, οι πολίτες δεν μπορούν να αποφύγουν τους 

φόρους αλλάζοντας τη πηγή του εισοδήματος και, επομένως τα άτομα με διαφορετικές 

πηγές εισοδήματος αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το πως 

απέκτησαν το εισόδημα τους. Από την άλλη πλευρά, η φορολογία της κατανάλωσης δεν 

επιτρέπει, τέλεια εξομάλυνση των φόρων, επειδή οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται 

ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης. Το γεγονός πάντως ότι η κατανάλωση 

φορολογείται όταν πραγματοποιούνται οι δαπάνες, σημαίνει ότι τι σύστημα αυτό τηρεί 

την αρχή της οριζόντιας ισότητας. Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα της 

φορολόγησης της κατανάλωσης σε σχέση με τη φορολόγηση του εισοδήματος είναι ότι 

διευκολύνει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι διάφορες πηγές εισοδήματος, 

χωρίς να προκαλούνται περιττές στρεβλώσεις στις επενδυτικές αποφάσεις. 

Ο ΦΠΑ και οι φόροι επί των πωλήσεων είναι οι πιο εύκολα εφαρμόσιμες και πιο 

κοινές μορφές φορολόγησης της κατανάλωσης. Είναι επίσης προτιμότεροι για λόγους 

συμμόρφωσης, τόσο εξαιτίας της κλιμακωτής φύσης τους όσο και επειδή δεν χρειάζεται 

να βασίζονται σε δηλώσεις φόρου εισοδήματος. 

Ο ΦΠΑ είναι παγκοσμίως η τρίτη σημαντικότερη πηγή εσόδων για τις κυβερνήσεις 

πίσω από το κοινωνικό κεφάλαιο. Και συγκεκριμένα 27% σε σχέση με το φόρο 

εισοδήματος φυσικών προσώπων που είναι 25%, αλλά πολύ υψηλότερος από το φόρο 

εισοδήματος εταιρειών που είναι 8%. Επίσης, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

ανέρχονται σε 11% και φόροι ιδιοκτησίας σε 5%. Αυτές οι αναλογίες ποικίλλουν 

μεταξύ των  χωρών του ΟΟΣΑ. 

Μεταξύ των χωρών αλλά και σε 27 από τις 33 χώρες του ΟΟΣΑ με το ΦΠΑ να 

αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 15% της συνολικής φορολογίας μετά την 

υιοθέτηση του από έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, μία στροφή πραγματοποιήθηκε 

εντός της κατηγορίας των φόρων κατανάλωσης, έτσι ώστε, ενώ το μερίδιο του ΦΠΑ 

αυξήθηκε, τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης για συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες (κυρίως ειδικοί φόροι κατανάλωσης), μειώθηκαν, από 16% σε 11% κατά την 

ίδια περίοδο. 
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Η ικανότητα του ΦΠΑ να αυξάνει τα έσοδα με ουδέτερο και διαφανή τρόπο, οδηγεί 

όλες τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, να υιοθετήσουν αυτόν τον ευρείας βάσης φόρο 

κατανάλωσης, εκτός από τον από τις ΗΠΑ, που εξακολουθούν να εφαρμόζουν φόρους 

λιανικής πώλησης σε υπό εθνικό επίπεδο, αντί να εφαρμόζουν ομοσπονδιακούς φόρους 

κατανάλωσης ή ένα διπλό φορολογικό συντελεστή, όπως ο «κανονικός εναρμονισμένος 

φόρος πωλήσεων – OST» στον Καναδά, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι 

επαρχίες επιβάλλουν ένα OST σε μία κοινή φορολογική βάση, αλλά με διαφορετικό 

ρυθμό. Εξάλλου, η ουδετερότητα του ΦΠΑ σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, έχει επίσης 

καταστεί η προτιμώμενη εναλλακτική λύση στους τελωνειακούς δασμούς στο πλαίσιο 

της απελευθέρωσης του εμπορίου. 

Εικόνα 67: Συντελεστές ΦΠΑ στις χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Το Φεβρουάριο του 2006, ο ΟΟΣΑ ξεκίνησε ένα νέο  εγχείρημα, τη δημιουργία του 

ενός «εσωτερικού ΦΠΑ», για τις χώρες μέλη. 

Δημιουργήθηκαν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τον ΦΠΑ, σκοπός των οποίων 

είναι η παροχή καθοδήγησης στις κυβερνήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΦΠΑ στο 

διασυνοριακό εμπόριο. Το έργο των κατευθυντήριων γραμμών αναπτύχθηκε το 2006 σε 
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συνεργασία με πολλές οικονομίες εκτός του ΟΟΣΑ και την επιχειρηματική κοινότητα, 

με την υποστήριξη ορισμένων ακαδημαϊκών. 

 Σε αντίθεση με την εθνική ή την περιφερειακή νομοθεσία, ο στόχος των 

κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ, δεν είναι να παράσχει λεπτομερείς κανόνες για 

την εφαρμογή των φόρων κατανάλωσης, αλλά μάλλον, ένα σύνολο απο αρχές για την 

εφαρμογή του ΦΠΑ στο διασυνοριακό εμπόριο. Αν και δεν έχουν νομικό χαρακτήρα, 

αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, καθορίζουν τις αρχές που ενθαρρύνουν τις χώρες 

μέλη του ΟΟΣΑ να ακολουθήσουν. 

5.3  Ευρωπαϊκή ένωση 

Στις 2 Οκτωβρίου του 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση βάσει της οποίας, θα 

επιτρέπονται προσωρινές παρεκκλίσεις από τους κανόνες που ισχύουν κανονικά για τον 

ΦΠΑ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη της απάτης στο συγκεκριμένο 

πεδίο. Η προτεινόμενη οδηγία, θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη που θίγονται σοβαρότερα 

από φαινόμενα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, να εφαρμόσουν προσωρινά, γενικευμένη 

αντιστροφή της επιβάρυνσης του ΦΠΑ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018). 

Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν το γενικευμένο μηχανισμό 

αντιστροφής της επιβάρυνσης: 

✓ μόνο για εγχώριες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, άνω των 17.500 

ευρώ ανά συναλλαγή 

✓ μόνο έως τις 30 Ιουνίου του 2022 

✓ και υπό πολύ αυστηρούς τεχνικούς όρους 

Συγκεκριμένα, σε ένα κράτος-μέλος που επιθυμεί να εφαρμόσει το μέτρο αυτό, το 

25% του ελλείμματος ΦΠΑ πρέπει να οφείλεται στην αλυσιδωτή απάτη. Επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθεί από ένα κράτος-μέλος, μόνον εφόσον αυτό έχει υποβάλει αίτηση και 

έχει λάβει τη σχετική άδεια από το Συμβούλιο. 

Όπως δήλωσε η Hartwig Loger, υπουργός οικονομικών της Αυστρίας, η οποία ασκεί 

την προεδρία του συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η οδηγία αυτή, θα 

προσφέρει μία λύση για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ενδημικά φαινόμενα 

αλυσιδωτής απάτης. Πρόκειται για έκτακτο μέτρο, με προθεσμία λήξεως που θα 

μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικό στον αγώνα κατά της απάτης περί του ΦΠΑ. 
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Η οδηγία, θα προσφέρει βραχυπρόθεσμη λύση για τον περιορισμό της απάτης στα 

κράτη-μέλη που θίγονται περισσότερο, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 

για ένα νέο και οριστικό σύστημα, βάσει του οποίου, οι προμήθειες αγαθών και 

υπηρεσιών, θα φορολογούνται στη χώρα προορισμού. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα 

προτάσεις με σκοπό την αντικατάσταση του ισχύοντος μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ 

με ένα οριστικό καθεστώς. 

5.4  Ελλάδα 

 το ελληνικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος αντιμετωπίζει πληθώρα 

προβλημάτων συλλογής και φοροδιαφυγής. Στην αρχή της κρίσης, οι φόροι 

εισοδήματος που συνελέγησαν στην Ελλάδα, αντιστοιχούσαν σε περίπου 7% του ΑΕΠ, 

ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρόμοια φορολογικά συστήματα, θα 

μπορούσε να συλλεγεί περίπου το διπλάσιο ποσοστό (Meghir, Vayanos & Vettas, 

2010). Τα αδήλωτα εισοδήματα το 2009, εκτιμούνταν σε περίπου 12% με την υστέρηση 

στα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, να ανέρχεται στο 30% 

(Leventi, Matsaganis & Flevotomou, 2013). Η μη συμμόρφωση στην περίπτωση του 

ΦΠΑ που αποτελεί τον βασικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα, είναι επίσης υψηλή. 

Εκτιμάται ότι, το 2006 ανερχόταν σε περίπου 30% του συνολικού ΦΠΑ και ήταν 

σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ-15 (9%) (Keene, 2013).  

Η υψηλή φοροδιαφυγή του ΦΠΑ στην Ελλάδα, μπορεί να οφείλεται στη δομή της 

ελληνικής οικονομίας και όχι στο ίδιο το σύστημα του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η μη 

συμμόρφωση στην περίπτωση του ΦΠΑ συνδέεται με δύο χαρακτηριστικά: πρώτον, με 

την κεντρική σημασία του συστήματος φορολογίας εισοδήματος και την περιορισμένη 

συμμόρφωση σε αυτό και, δεύτερον με την κυριαρχία των μικρών οικογενειακών 

επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. 

Στην πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, μπορούν να 

συντελέσουν μη φορολογικά μέτρα, όπως είναι ο περιορισμός των συναλλαγών με 

μετρητά, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν και η επιβράβευση των 

καταναλωτών μέσω κληρώσεων για την απόκτηση και την υποβολή των αποδείξεων 

για τις φορολογικές συναλλαγές τους η εμπειρία από χώρες που έχουν εφαρμόσει το 

μέτρο της επιβράβευσης των καταναλωτών δείχνει ότι πρόκειται για ένα 

αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους τρόπο περιορισμού της μη συμμόρφωσης 

(Fabbri and Hemmels 2013), (Fabbri, 2013). Τα τελευταία δύο χρόνια, με την 
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υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου στην χώρα μας σε όλους ανεξαρτήτως τους 

φορολογούμενους κάτω της ηλικίας των εβδομήντα ετών, το μέτρο φαίνεται να 

εμφανίζει θεαματικά αποτελέσματα.  

Όσον αφορά τη συμμόρφωση στη φορολογία εισοδήματος είναι αναγκαίος ο 

συνδυασμός ενός συστήματος ελέγχου που βασίζεται σε τυχαίους ελέγχους (random-

based audit system) και ενός συστήματος ελέγχου που βασίζεται στην εκτίμηση της 

πιθανότητας φοροδιαφυγής (risk assessment-based audit system). 

Για να προληφθούν φαινόμενα διαφθοράς, η επαφή μεταξύ των ελεγχόμενων και 

των φορολογικών ελέγχων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη. Στην 

κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η επέκταση της χρήσης των διαδικτυακών συστημάτων 

πληρωμής για τους φόρους. Επίσης η ίδρυση της ΑΑΔΕ που δεν υπόκειται σε συνεχείς 

πολιτικές παρεμβάσεις, αποτελεί βέβαια σημαντικό στοίχημα για την εξυγίανση του 

φορολογικού συστήματος. 

Κατά συνέπεια, τα αδήλωτα εισοδήματα στην Ελλάδα είναι σημαντικά. Έχει 

υπολογιστεί ότι, το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος που αποκρύπτεται από τις 

φορολογικές αρχές ισούται με 5% για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, 35% για τα 

εισοδήματα από αυτοαπασχόληση και το 80% για τα αγροτικά εισοδήματα (Matsaganis 

κ.ά., 2012). 

 Το 2009, τα μη δηλωθέντα εισοδήματα για τους αυτοαπασχολούμενους, ανέρχονταν 

σε 28 δισεκατομμύρια ευρώ με φορολογικό συντελεστή 40%, τα διαφυγόντα 

φορολογικά έσοδα από αυτό το μη δηλωθέν πόσο, αντιπροσωπεύουν το 31% του 

δημοσιονομικού ελλείμματος του 2009 (Arvanitis κ.ά., 2016). 

Για την Ελλάδα, ένα προτεινόμενο σύστημα, που βασίζεται στο φόρο εισοδήματος 

και συγκλίνει περισσότερο με το ισχύον σύστημα και γενικότερα με τα φορολογικά 

συστήματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, είναι εκείνο το οποίο διατηρεί την εξάρτηση 

του φόρου εισοδήματος από τη δημογραφική σύνθεση του νοικοκυριού και βασίζεται 

περισσότερο στο φόρο εισοδήματος από ότι στο ΦΠΑ, ο οποίος, διατηρείται με μέσο 

συντελεστή 15,2%. Ωστόσο, ενσωματώνει επίσης ένα σύστημα επιδομάτων κοινωνικής 

πρόνοιας, για τη στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και εισάγει σειρά 

απλοποιήσεων, συγκριτικά με το ισχύον φορολογικό σύστημα. 

Εναλλακτικά έχει προταθεί το σύστημα «ενιαίου φόρου εισοδήματος», με ένα 

καθολικό επίδομα. Το εν λόγω σύστημα, επίσης διατηρεί τους υφιστάμενους 
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συντελεστές ΦΠΑ, προβλέπει μία καθολική, μη φορολογητέα μεταβίβαση σε όλους, η 

οποία διαφοροποιείται, με μοναδικό κριτήριο την ενηλικίωση. Επιβάλει παράλληλα ένα 

ενιαίο φόρο 34% σε όλους και για όλα τα εισοδήματα εκτός του κοινωνικού 

επιδόματος. Υπό συνθήκες πλήρους συμμόρφωσης ο φορολογικός συντελεστής θα 

μπορούσε να μειωθεί στο 30%. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος, είναι η 

απλότητα του. Η καθολική μεταβίβαση είναι απλή διοικητικά και οι φορολογικές αρχές 

μπορούν να επικεντρωθούν στη συμμόρφωση με τις δηλώσεις εισοδήματος. Επιπλέον, 

είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τα κίνητρα που είναι ενσωματωμένα στο σύστημα. 

5.5  Αντί επιλόγου 

Η κρίση του 2008, έφερε στην επιφάνεια, απότομα και εντονότερα παρά ποτέ, τις 

δομικές, θεμελιώδεις ανεπάρκειες της ελληνικής οικονομίας. Πράγματι, η χώρα, παρά 

την ταχεία ανάπτυξη και σύγκλιση των μέσων εισοδημάτων Με τα ευρωπαϊκά τα 

χρόνια πριν την κρίση, φαίνεται να αστοχεί στη διατύπωση μιας συγκροτημένης 

εθνικής στρατηγικής, για την υπέρβαση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας, 

αλλά και την οικοδόμηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Τα δε σημερινά έντονα 

προβληματικά δομικά χαρακτηριστικά, δεν αναδεικνύονται απλώς από ανεπάρκειες που 

αφορούν μόνο συγκυριακά στην άσκηση της οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, 

παρά τις φανερές συχνές αστοχίες των κυβερνήσεων του μακρινού και πρόσφατου 

παρελθόντος. 

Τα φανερά ελλείμματα μας έχουν μακροχρόνιες αιτίες και εντοπίζονται σε μία σειρά 

εγχώριων τομέων της χώρας, όπως η δημόσια οικονομία γενικώς, η λειτουργία των 

επιμέρους αγορών, η διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης, η παιδεία, η 

κοινωνική ασφάλιση και το σύστημα υγείας, η επιχειρηματικότητα και 

ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή και γενικώς η συγκρότηση και λειτουργία των 

θεσμών οικονομικής οργάνωσης (Πελαγίδης και Μητσόπουλος, 2010). 

Ο σημερινός διεθνής παγκοσμιοποιημένος στίβος, ιδιαιτέρως σε μία περίοδο βαθιάς 

οικονομικής κρίσης ή στασιμότητας όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, απαιτεί από μία 

χώρα, πρώτα από όλα μία συγκροτημένη πολιτική και οικονομική στρατηγική 

αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης. Απαιτεί μία ελάχιστη συναίνεση στην 

κοινωνία για βασικούς εθνικούς στόχους με ταυτόχρονη υπέρβαση των χρόνιων 

αγκυλώσεων, απαιτεί αυτογνωσία της πολιτικής και οικονομικής εμπροσθοφυλακής 

σχετικά με τη θέση της χώρας διεθνώς, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες της, τους 
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κινδύνους και τις ευκαιρίες, απαιτεί επίσης ένα μορατόριουμ στις αντιθέσεις 

συμφερόντων που υπάρχουν στον πολιτικό και οικονομικό στίβο, των οποίων η 

σφοδρότητα και η απουσία κανόνων τείνει ενίοτε στη χώρα μας να είναι 

αυτοκαταστροφική. Απαιτεί συγκεκριμένα ανοίγματα στις πολιτικές αγορές για νέα 

πρόσωπα και πολιτικές βελτίωση της μηχανικής του πολιτικού συστήματος, αλλά και 

κάποια όρια, ελάχιστων έστω κανόνων, στις κατά τα άλλα φυσιολογικές και αυτονόητες 

σε μία δημοκρατία αντίθεσης των οικονομικών συμφερόντων, μικρών και μεγάλων 

ειδάλλως, υπάρχει ο κίνδυνος πια της συνολικής δραστικής οικονομικής υποχώρησης 

όπως το 2010, καθώς οι βασικές αιτίες θα παραμένουν και θα εντείνονται την ίδια ώρα 

που ο διεθνής οικονομικός τύπος γίνεται όλο και πιο απαιτητικός.  

Στο πλαίσιο αυτό, ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα φορολογίας και κοινωνικής 

πρόνοιας, αποτελεί τον πυρήνα κάθε σύγχρονης οικονομίας. Οι φόροι είναι 

απαραίτητοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν διάφορες δραστηριότητες του κράτους 

όπως, η υγεία, η παιδεία, η άμυνα, τα έργα υποδομής κλπ, καθώς και για λόγους 

αναδιανομής και κοινωνικής ασφάλισης. Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, μπορεί να 

βοηθήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας και να ενισχύσει τα κίνητρα για εργασία. 

Ωστόσο, ένα φορολογικό σύστημα, μπορεί να σχεδιαστεί με πολλούς τρόπους, οι οποίοι 

δύναται να διαφέρουν ριζικά ως προς το πώς επηρεάζουν την οικονομία 

Σε τελική ανάλυση το οποίο σύστημα θα επιλεγεί είναι ζήτημα κοινωνικό και 

πολιτικό. Ωστόσο, όποια επιλογή και να γίνει, θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και 

όχι σε εικασίες. Πολύ συχνά, σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, οι 

μεταρρυθμίσεις στηρίζονται σε αβάσιμες θεωρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις τους, 

είτε σε σκοπιμότητες, αποβλέποντας αποκλειστικά στη συλλογή των εσόδων. 

Μία λεπτομερέστερη ανάλυση όμως, θα υπερβαίνει κατά πολύ τους στόχους αυτής 

της εργασίας. Μία τέτοια ανάλυση, θα έπρεπε να αποτελεί βασική συνιστώσα του 

σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Η Άποψη των Ελλήνων για τη φοροδιαφυγή 

Η πλειονότητα της κοινής γνώμης, περίπου εννέα στους δέκα πολίτες, πιστεύει ότι η 

φοροδιαφυγή είναι μία παράνομη πρακτική και στην ουσία συνιστά κλοπή. Ως προς τις 

ομάδες που κυρίως φοροδιαφεύγουν, εμμέσως προκύπτει το συμπέρασμα ότι, σε 

αυτές δεν ανήκουν οι μισθωτοί από τους οποίους, εννιά στους δέκα πολίτες σηκώνουν 

το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος στη χώρα. Επιπλέον, επικρατεί ευρέως, σε ποσοστό 

76% η άποψη ότι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές 

υποχρεώσεις. Αυτή η κατάσταση οδηγεί περίπου το 38% των πολιτών να δηλώνουν 

ότι, υπό τις συνθήκες εκτεταμένης φοροδιαφυγής, πρόκειται και οι ίδιοι να 

φοροδιαφεύγουν. Μάλιστα, η στάση αυτή ενδέχεται να ενισχύεται από το μέγεθος ότι η 

αντιλαμβανόμενη πιθανότητα εντοπισμού δεν είναι μεγάλη, καθώς οκτώ στους δέκα 

πολίτες θεωρούν ότι είναι αφελής η άποψη ότι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή στην 

Ελλάδα. 

 

 

Αν και οι περισσότεροι, θεωρούν τη φοροδιαφυγή είναι μία αντικοινωνική 

συμπεριφορά, υπάρχει ένας υπολογίσιμος αριθμός πολιτών που δηλώνουν ότι, η 

φοροδιαφυγή είναι μία θεμιτή άμυνα κατά της υπερβολικής φορολογίας, αλλά και ότι οι 

υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, αποτελούν την κυριότερη αιτία για τη μεγάλη έκταση 

της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Σημαντικοί ωστόσο παράγοντες που εξηγούν την 

έκταση της φοροδιαφυγής για μεγάλα τμήματα της κοινής γνώμης, είναι η απουσία 
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φοροελεγκτικών μηχανισμών, η κουλτούρα μας και η έλλειψη ανταποδοτικότητας από 

τη μεριά του κράτους. Τέλος, η πλειονότητα συμφωνεί ότι η αλλαγή του φορολογικού 

συστήματος είναι μία μεταρρύθμιση που πρέπει να δρομολογηθεί κατά προτεραιότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πίνακες – Διαγράμματα 
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