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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Πνιιέο κεηαβνιέο έιαβαλ ρψξα θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή. Σν 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία είλαη ην 

δεηνχκελν ζε φια ηα ζχγρξνλα θξάηε, γηαηί επεξεάδεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

πνιηηψλ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, θπξίσο σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα εμεηάζεη αλ απηφ επεξεάδεη 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Κχπξνπ, ρσξψλ, κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη θαη είρε πάληνηε ζηελνχο θαη θηιηθνχο 

δεζκνχο. Σν γεγνλφο φκσο φηη νη ελ ιφγσ γεηηνληθέο ρψξεο εθαξκφδνπλ θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα κε ζεκαληηθά ρακειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, νδεγεί πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζε λα αιιάμνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία θαη λα 

παξαβιέςνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο, πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ ζην εγρείξεκα απηφ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο. 

Σν ζέκα απηφ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα καο, γηαηί ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε αλάπηπμεο, αληί σο κνριφο. 

Φαίλεηαη λα κελ ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, θάηη ην νπνίν έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο νη επελδχζεηο απνηεινχλ έλα απνιχησο απαξαίηεην 

ζηνηρείν ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαηά ηελ νπνία ε ρψξα επηζπκεί λα 

επηζηξέςεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, έγηλε βηβιηνγξαθηθή θαη 

αξζξνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ελψ επηπιένλ αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε 

Βνπιγαξία θαη ηελ Κχπξν. Σα ζηνηρεία έδεημαλ φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο κε ειιεληθή 

ζπκκεηνρή ηδξχζεθαλ θαη ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, πξνβαίλνληαο νπζηαζηηθά 

ζε απνεπέλδπζε ζηε ρψξα καο. Αλαδείρζεθε αθφκε ην γεγνλφο φηη ν αληαγσληζκφο δελ 

είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη κφλν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα ε αλζξσπφηεηα ζηελ επνρή καο κηιάεη θαη γηα έλα δηεπξπκέλν 

αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη θαη κεηαμχ θξαηψλ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε νθείιεη φρη κφλν λα 

ζεζπίζεη αληηθίλεηξα αλαθνξηθά κε ηε θπγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη 

λα δηακνξθψζεη θαηφπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, έλα 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα απιφ, κε ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο θαη ην νπνίν δελ ζα 

ππφθεηηαη ζε ζπρλέο αιιαγέο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ιηγφηεξεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο.    

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 

Βνπιγαξία 

Κχπξνο 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

Φνξνινγηθή θαηνηθία 

Φνξνινγηθφ ζχζηεκα 

Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 
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SUMMARY 

 In recent years, Greece has implemented several reforms in Public 

Administration. Many changes were also carried out in the field of economic policy and 

in particular tax policy. The tax system is related to economic development, which is 

crucial in all modern states, since it affects citizens’ disposable income and business 

decisions. 

This project aims to present the Greek tax system, mainly with regard to the 

rates of direct and indirect taxation, which affect economic activity, and to examine 

whether it influences business decisions related to economic development. Then, the 

corresponding tax rates of Bulgaria and Cyprus, countries with which Greece maintains 

and has always maintained close and friendly ties, are presented below. However, the 

fact that these neighboring countries apply tax systems with significantly lower tax 

rates, leads many enterprises to the decision to change their tax residence and to 

overlook any difficulties in that process, such as language difficulties, in the case of 

Bulgaria. 

This issue is of special interest to our country, because the tax system may 

function as a brake, rather than as a lever of growth. It appears not to encourage 

enterprises to make more profits or investments, which has adverse effects on economic 

activity, since investments are crucial in the current economic conjuncture, in which 

Greece wishes to return to positive economic growth rates. 

In order to examine this specific issue, a review of the literature and articles was 

carried out and data on the establishment of Greek-owned companies in Bulgaria and in 

Cyprus were sought from competent services and bodies. The data showed that many 

undertakings with Greek participation were established in both of the above-mentioned 

countries, which led to divestment in our country. It has also been highlighted that 

competition is not a phenomenon which is observed only between undertakings but, in 

fact, mankind is talking nowadays about an extended competition that also exists 

between states.  

For the above reasons, the tax administration must not only establish 

disincentives to the flight of undertakings abroad, but also create, after careful study and 

strategic planning, a simple tax system with lower rates, which will not be subject to 
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frequent changes, so that enterprises operate under conditions of stability and of less 

economic uncertainty.    

KEY WORDS 

Bulgaria 

Cyprus  

Economic development 

Tax residence 

Tax system 

Tax rates 
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ΑΦΙΔΡΧΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζην ζεκαληηθφηεξν άλζξσπν ζηε δσή κνπ, 

πνπ βξίζθεηαη πάληνηε δίπια κνπ, ζηε κεηέξα κνπ. 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια θαη’ αξράο λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θ. Βαζηιηθή 

Αλαζηνπνχινπ γηα ηελ αλεθηίκεηε αξσγή ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία καο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

αμηνιφγεζε απηήο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο. Βεβαίσο, επραξηζηψ θαη φινπο ηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηηο δηδάζθνπζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο 

ΚΓ’ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

«ΚΟΜΑ ΦΤΥΟΠΑΗΓΖ», γηα φζα κε επαγγεικαηηζκφ θαη ππνκνλή καο δίδαμαλ. 

Έλα κεγάιν «επραξηζηψ» αλήθεη θαη ζηε κεηέξα κνπ γηα ηελ ππνκνλή ηεο θαη φιε ηε 

ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε, ψζηε λα κπνξψ λα αληαπνθξηζψ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, ζα απνηεινχζε παξάιεηςε ε κε έθθξαζε επραξηζηηψλ ζε φινπο 

φζνη ρνξήγεζαλ ζηνηρεία, θαηφπηλ αηηήζεψλ κνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο καο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο 

δσήο θαη ηνπ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, κε δεδνκέλν ην γεγνλφο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο επίζεο θαη ηεο θξίζεο ρξένπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ιακβάλεη κέξνο ζηε δηελέξγεηα ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ, κία απφ ηηο νπνίεο απνηειεί κε βεβαηφηεηα ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Με απηήλ 

ηίζεληαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ θαη ζηφρνπο γηα ηα δεκφζηα 

έζνδα, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηε θνξνινγία. 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεηαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα επηηχρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη κπνξεί λα 

απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ζε κία νηθνλνκία ή θαη ην αληίζεην, λα ιεηηνπξγήζεη 

δειαδή αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη ιφγνο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 

επηρεηξήζεσλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο, θπξίσο ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Κχπξν. θνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ εηδηθφηεξα ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο 

ην ζέκα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν. 

        ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη λα δνζεί ε ζεσξεηηθή 

βάζε γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξαηίζεηαη ε έλλνηα 

ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ην γεγνλφο φηη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηειηθά ηελ 

άζθεζε κίαο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηεο θνξνινγίαο, νη 

δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, γηα λα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη 

θάπνηεο ζεσξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

        ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κία παξνπζίαζε ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ππφ ην πξίζκα ησλ ζηνηρείσλ πνπ άπηνληαη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ίδξπζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζηελ έλλνηα 

ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, παξαηίζεληαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα επηρεηξήζεηο 

θαη θπζηθά πξφζσπα, ηφζν νη ηξέρνληεο φζν θαη ε δηαρξνληθή ηνπο πνξεία θαη ηέινο, 

παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε ρψξα καο. 
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        ην ηξίην θεθάιαην, δηαπηζηψλεηαη θαη αλαιχεηαη ε χπαξμε θξαηψλ κε 

ζπλεξγάζηκσλ ζην θνξνινγηθφ ηνκέα ή κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Δπίζεο, 

γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Κχπξν 

θαη επηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζε γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ απηψλ.  

        ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηελ αιιαγή θνξνινγηθήο θαηνηθίαο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Κχπξνπ θαη 

αλαγξάθνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο, κε ζθνπφ λα αλαζηξαθεί ε ηάζε θπγήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο κε ζεκαληηθά ρακειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 

1.1. Σν θνξνινγηθό ζύζηεκα ωο δεκόζηα πνιηηηθή. 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, ε Πνιηηεία ιεηηνπξγεί 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ ζε λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη 

δηθαζηηθή, κε ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία λα αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Κπβέξλεζε  (Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο, 2008, ζ. 27). Ζ αξρή 

απηή ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη αξγφηεξα ηνπ Γάιινπ ζηνραζηή 

Montesquieu θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, ιφγσ 

ηεο απνθπγήο ηεο ζπγθέληξσζεο πνιιψλ εμνπζηψλ ζε έλα άηνκν ή φξγαλν, ψζηε λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα έλα θξάηνο δηθαίνπ. Απφ νξγαληθή άπνςε, ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία 

αζθείηαη απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζηελ νπνία εληάζζνληαη φια ηα φξγαλα ηνπ 

Κξάηνπο, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ην έξγν ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (. Κηηζηάθε, 

2014, ζζ. 22-23).  

ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο εκπεξηέρεηαη ε έλλνηα ηεο ακηγψο πνιηηηθήο 

ελαζρφιεζεο (politics), θαζψο επίζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο σο ζεηξάο ελεξγεηψλ, κε 

βάζε ηηο νπνίεο θαηαξηίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο 

δξάζεο (policy). Δπνκέλσο, ε δεκφζηα δηνίθεζε ελεξγεί κε ηελ έλλνηα ηνπ policy, 

θαζνξίδνληαο πνιηηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη πνπ πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε δηνηθεηηθή δξάζε. Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο θαηά θαλφλα 

ιακβάλνπλ ππφςε έλα ζχλνιν αηφκσλ ή νκάδσλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ απηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαζνξίδνπλ ηα φξηα δξάζεο. Μπνξεί βέβαηα ε ράξαμε ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ λα αζθείηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο, εληνχηνηο ε πξάμε δείρλεη φηη πνιιά 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, έηζη ινηπφλ ε 

δεκφζηα δηνίθεζε κεηέρεη θαη απηή ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

(. Κηηζηάθε, 2014, ζζ. 34-35). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο απνηειεί άζθεζε κηαο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαζψο αθνξά φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη βέβαην 

φηη απνηειεί θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δεκφζηεο πνιηηηθέο, θαζψο επεξεάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη απφ απηήλ θαζνξίδνληαη ηα αλακελφκελα 

έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε θαη πνξεία ελ γέλεη. 
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Σν ζεζκηθφ πιαίζην, κε βάζε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε 

πεξηιακβάλεη αθελφο ηνπο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο θαη αθεηέξνπ ηηο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο. ην θαλνληζηηθφ πιαίζην εκπεξηέρνληαη νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ 

ζεζκνζεηνχληαη απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, φπσο επίζεο θαη νη θαλφλεο ηνπ ελσζηαθνχ 

θαη δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε (. Κηηζηάθε, 

2014, ζ. 40). 

Ζ ρψξα καο έγηλε πιήξεο κέινο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 1981, θαζψο είρε ήδε πξνεγεζεί ε ζπκθσλία πξνζρψξεζεο, πνπ 

ππνγξάθεθε ζηηο 28.05.1979 θαη ε θχξσζε απηήο απφ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην κε ην 

λφκν 945/1979. Γηα ηα θξάηε εθείλα, ηα νπνία απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο κε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο, ζεσξείηαη φηη ε απφθαζε απηή απνηέιεζε «ηε ζνβαξφηεξε επηινγή ηεο 

κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο ηνπο». Σα επαθφινπζα ηεο ζπκκεηνρήο απηήο είλαη ζεκαληηθά, 

ιφγσ ησλ αλαγθαίσλ θαη ελίνηε δξαζηηθψλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην (Δ. 

αρπεθίδνπ, 2013, ζ. 24).  

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο θέξεη σο επίζεκε νλνκαζία «πλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» θαη απνηειεί ηε δηεζλή πλζήθε, 

κε βάζε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ νη πξνγελέζηεξεο ηδξπηηθέο πλζήθεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Τπνγξάθεθε ην 2007 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009, ελψ ζέζπηζε ηξεηο ηνκείο αξκνδηνηήησλ γηα ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο απνθιεηζηηθέο, ηηο ζπληξέρνπζεο θαη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο (Υ. Λαδηάο, 2013, ζ. 29). ηηο απνθιεηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο (άξζξν 3 .Λ.Δ.Δ.), ε Δ.Δ. λνκνζεηεί ε ίδηα θαη ηα θξάηε-κέιε θαινχληαη 

λα εθαξκφζνπλ ηηο δεζκεπηηθέο πξάμεηο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηελ ηεισλεηαθή έλσζε, ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ. ηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο (άξζξν 4 .Λ.Δ.Δ.), ε 

Δ.Δ. καδί κε ηα θξάηε-κέιε εληέιινληαη λα εθδίδνπλ δεζκεπηηθνχο θαλφλεο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηεο ελέξγεηαο θαη 

ηεο δηθαηνζχλεο, κεηαμχ άιισλ. ηηο ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο (άξζξν 6 .Λ.Δ.Δ.), 

ε Δ.Δ. δελ έρεη λνκνζεηηθή εμνπζία θαη δχλαηαη λα παξεκβαίλεη κφλν ππνζηεξηθηηθά 

ζηα θξάηε-κέιε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψλεη θαη λα βειηηψλεη ηε δξάζε ηνπο. Σέηνηεο 
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αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ (Λ. 

Μπακπαιηνχηαο / Κ. Μεηζφπνπινο, 2014, ζ. 46).  

Αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, θάζε θξάηνο-κέινο δηακνξθψλεη ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο αλάινγα κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ζηελ 

άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξαηεξείηαη φηη νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δηαθέξνπλ απφ θξάηνο ζε θξάηνο θαη κάιηζηα ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο.    

1.2. Ο ξόινο ηεο θνξνινγίαο θαη νη δηαθξίζεηο ηωλ θόξωλ. 

Ζ θνξνινγία ζπληζηά κία ππνρξεσηηθή παξνρή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πξνο ην 

Γεκφζην, ρσξίο ην ηειεπηαίν λα πξνβαίλεη ζε άκεζε αληηπαξνρή πξνο ηνπο θνξείο 

απηνχο. Απνηειεί ηνλ πιένλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν ζπγθέληξσζεο εζφδσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ζε ζέζε ην θξάηνο λα ρξεκαηνδνηεί ηα δεκφζηα αγαζά, αιιά θαη ηηο δαπάλεο 

ηνπ (Γ. θαθηαλάθεο, 2014, ζ. 139). 

Χο κέζν δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, παιαηφηεξα, ε θνξνινγία εμεηαδφηαλ ππφ 

ην πξίζκα ηεο επάξθεηαο ησλ εζφδσλ πνπ ζπιιέγνληαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ. Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ζεσξείην ζσζηή φηαλ ν 

πξνυπνινγηζκφο ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο. Ζ Κευλζηαλή νηθνλνκηθή ζθέςε άξρηζε λα 

εμεηάδεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ππφ ην πξίζκα ησλ 

επηδξάζεσλ πνπ είραλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Με ηε γλψζε απηή θαζηεξψζεθαλ 

θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα 

θξηηήξηα απηά είλαη: 

α) Σν θνξνινγηθφ βάξνο πξέπεη λα θαηαλέκεηαη δίθαηα. 

β) Ζ θνξνινγηθή δηάξζξσζε πξέπεη λα βειηηψλεη ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ επεξεάδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

γ) Ζ θνξνινγηθή δηάξζξσζε πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ πνιηηηθή νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. 
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δ) Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη αξθεηά απιφ θαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο (Π. Παπιφπνπινο, 1985, ζζ. 138-139). 

Οη παξαπάλσ αξρέο ζεσξείηαη φηη δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο ζσζηνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ πξέπεη φκσο λα ζεσξνχληαη 

σο νη κνλαδηθέο, σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Αξθεηά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ην ειιεληθφ, δελ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ρξεζηκεχζνπλ θαη σο κέζν 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απνηεινχλ «πξντφλ ηζηνξηθήο εμέιημεο», πνπ δέρζεθαλ 

επηξξνέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πάλησο εμσνηθνλνκηθέο, ελψ ηε δηακφξθσζή ηνπο 

επεξέαζαλ επίζεο νη πηέζεηο δηαθφξσλ νκάδσλ, δηάθνξα ηαμηθά ζπκθέξνληα, αιιά θαη 

επηηαθηηθέο βξαρπρξφληεο αλάγθεο (Π. Παπιφπνπινο, 1985, ζζ. 139-140). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, 

εθηφο απφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απνηειεί θαη ζπληαγκαηηθή επηηαγή. ην άξζξν 4 ηνπ 

πληάγκαηνο, νξίδεηαη φηη «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα 

δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο» (Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο, 2008, ζ. 3).  

Σα θνξνινγηθά έζνδα απνηππψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ν ζεζκφο 

ηνπ νπνίνπ εηζήρζε ζηε ρψξα καο κε ηε ζέζπηζε ηνπ πξψηνπ Πξνζσξηλνχ 

Πνιηηεχκαηνο ζηελ Δζληθή πλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1822. Ο 

πξψηνο ειιεληθφο πξνυπνινγηζκφο ππνβιήζεθε ζηε Β’ Δζληθή πλέιεπζε ηνπ 

Άζηξνπο ζηηο 12.04.1823. ηε ρψξα καο θαηαξηίδνληαη δχν πξνυπνινγηζκνί ηνπ 

θξάηνπο, ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

ελψ ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία απνηππψλνληαη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ  (Γ. 

Πξνβφπνπινο, 1982, ζζ. 329-330).  

ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, ε θνξνινγία απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν 

πνιηηηθήο γηα ηα θξάηε, εθπιεξψλνληαο ηξεηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο: 

α) Σελ «ηακηεπηηθή», πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ηε κεηαθνξά πφξσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο. 

β) Σελ «νηθνλνκηθή», θαηά ηελ νπνία ε θνξνινγία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  
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γ) Σελ «θνηλσληθή», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνξνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Οη θφξνη είλαη κέζν κεηαθνξάο πφξσλ θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πξνο ην 

Γεκφζην, κπνξνχλ αθφκε λα απνηειέζνπλ κέζν άζθεζεο γηα ηε κείσζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, φπσο επίζεο θαη κέζν γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ (Γ. θαθηαλάθεο, 

2014, ζζ. 139-140). 

Οη θπξηφηεξεο δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο: 

α) Αλάινγα κε ηε θνξνινγηθή ηνπο βάζε, δηαρσξίδνληαη ζε «θφξνπο ζηαζεξνχ 

πνζνχ» ή «θαη’ απνθνπήλ θφξνπο», νη νπνίνη επηβαξχλνπλ ηα άηνκα κε ην ίδην πνζφ. 

Δπίζεο αλαθέξνληαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο, πνπ έρνπλ σο θξηηήξην ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηήζεθε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, νη θφξνη πεξηνπζίαο κε θξηηήξην ην 

χςνο ηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξνινγνχκελσλ, θαζψο επίζεο θαη νη θφξνη θαηαλάισζεο, 

πνπ ηίζεληαη ζε κία θαηαλαισηηθή δαπάλε φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. ηελ θαηεγνξία 

απηή εκπίπηνπλ εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.). 

β) Μία αθφκε δηάθξηζε γίλεηαη κεηαμχ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ. Οη άκεζνη 

θφξνη ιακβάλνπλ ππφςε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ, φπσο ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο θαη νη έκκεζνη επηβάιινληαη ζηελ θαηαλάισζε, ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ θνξνινγνχκελσλ. 

γ) Με βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ε θνξνινγία δηαθξίλεηαη ζε πξννδεπηηθή 

φηαλ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε, αληίζηξνθα πξννδεπηηθή φηαλ 

κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε θαη αλαινγηθή φηαλ δελ πξνθχπηεη 

κεηαβνιή ηεο θαηά ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. 

δ) Σέινο, κία αθφκε δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηε ζεζκηθή πξνέιεπζε ησλ θφξσλ, 

πνηα είλαη δειαδή ε Αξρή, ε νπνία ηνπο επηβάιιεη. Ζ Αξρή απηή κπνξεί λα είλαη θαη 

έλαο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή έλαο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

εθηφο βέβαηα απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (Γ. θαθηαλάθεο, 2014, ζζ. 140-142).   

Ζ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία θαηαιήγεη ζε πέληε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

πξέπεη λα έρεη θάζε θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Απηά ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 
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α) Ζ «νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα». Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα δελ πξέπεη λα 

αιινηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, κε ηελ έλλνηα φηη δελ πξέπεη λα 

κεηαβάιιεη ηηο απνθάζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ηηο επηινγέο ηνπο ζην επίπεδν ηεο 

απαζρφιεζεο ή ηεο θαηαλάισζεο. Μία ηπρφλ επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ελφο 

θιάδνπ γηα παξάδεηγκα.  

β) Σν «δηαρεηξηζηηθφ ή δηνηθεηηθφ θφζηνο» πξέπεη λα κελ είλαη πςειφ. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο ππνβνιήο δειψζεσλ, ηεο ηήξεζεο αξρείσλ, ηεο 

πξφζιεςεο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ ή ηεο παξαθνινχζεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα κεηαβάιιεηαη ζπρλά. Ζ χπαξμε πνιιψλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ κπνξεί λα ζεσξείηαη φηη απμάλεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, αιιά απφ ηελ άιιε 

πιεπξά εμαζθαιίδεη ζην ζχζηεκα ηελ απαξαίηεηε πξννδεπηηθφηεηα. 

γ) Ζ «πνιηηηθή ππεπζπλφηεηα» πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα, 

ψζηε λα ππάξρεη δηαθάλεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη σο πξνο ην πξαγκαηηθφ 

θνξνινγηθφ βάξνο ησλ κνλάδσλ, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία.  

δ) Ζ «επθακςία» ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη δηεξγαζίεο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

αχμεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ βάξνπο, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

ε) Ζ «δηθαηνζχλε» είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν, γηα ην νπνίν εθθέξνπλ άπνςε 

ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο θαη παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν, θαηά ην νπνίν δχζθνια 

ππάξρεη ζχκπησζε απφςεσλ ζηα κέιε ηεο. Ζ αίζζεζε ή κε ηεο χπαξμεο θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο, αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ θνξνινγνχκελσλ, είλαη απηή 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηλφκελα αληίδξαζεο, φπσο είλαη απηφ ηεο θνξνδηαθπγήο, 

πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ (Γ. θαθηαλάθεο, 2014, ζζ. 145-147). 

1.3. Έλλνηα θαη ζεωξίεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη λα επηηειέζεη ην ζχγρξνλν 

θξάηνο, είλαη απηή ηεο δηαθχιαμεο θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπληζηά κία ηδηαίηεξα δπλακηθή ζπληζηψζα ηεο πνιηηείαο, 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαη απνζθνπεί 
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ζηε ξχζκηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. Ζ πξναγσγή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, ην πξαγκαηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζεκαίλεη νπζηαζηηθά κία ζηαδηαθή, αιιά θαη δηαξθή βειηίσζε 

ζην επίπεδν επεκεξίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο (Λ. Μπακπαιηνχηαο, 2007, ζζ. 9-12).   

Έλαο απφ ηνπο καθξνρξφληνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη απηφο 

ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απνηέιεζε ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ πνπ απηέο ήηαλ αλαπηπγκέλεο. Θεσξήζεθε φηη κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο γηα παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γίλεηαη εθηθηή κία 

κφληκε βειηίσζε ζην επίπεδν επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ θαη επίζεο δηαηεξείηαη ή 

βειηηψλεηαη ε ζέζε κηαο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Μάιηζηα νη νηθνλνκηθά 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε πςειφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κπνξνχλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ζ 

αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ επεκεξίαο κεηψλεη θαη ηελ θνηλσληθή πίεζε γηα ηελ 

αλαδηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ (Π. Παπιφπνπινο, 1985, ζ. 66). 

αλ ζηφρνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εκθαλίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή κνξθή γηα πξψηε θνξά ζην «πξψην πεληαεηέο πξφγξακκα 

αλαπηχμεσο ηεο νβηεηηθήο Δλψζεσο ην έηνο 1928». Μνινλφηη έρνπλ ππάξμεη θαη 

ππεξβνιέο ζε βαζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δηεζλψο, ε χπαξμε νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ζε θάπνην βαζκφ είλαη ζίγνπξα επηζπκεηή, γηαηί θαζηζηά εθηθηή ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ηελ θνηλσληθή ηνπο πνιηηηθή. Αθελφο ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξφηεηαο ζην 

επίπεδν παξαγσγήο θαη απαζρφιεζεο θαη αθεηέξνπ απμάλεη ην επίπεδν πιηθήο 

επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηε δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη άιισλ ζηφρσλ ζε άιινπο ηνκείο, φπσο απηφο ηεο παηδείαο ή ηνπ 

πνιηηηζκνχ, γηα παξάδεηγκα (Π. Παπιφπνπινο, 1985, ζ. 67). 

Χο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, απηή απνηειεί ηελ 

«πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιή πξαγκαηηθνχ εζληθνχ πξντφληνο δηαρξνληθά ή εηο 

νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν». ηε ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε σο κέγεζνο αλαθνξάο ην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (Α.Δ.Π.), γηαηί είλαη ζηαηηζηηθά επθνιφηεξε θαη 

αθξηβέζηεξε ε κέηξεζή ηνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζαλ 
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κέγεζνο αλαθνξάο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δελ πξνθχπηνπλ άιια δεηήκαηα, φπσο 

ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα νθείιεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε 

θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη φρη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνζφηεηάο ηνπο ή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Ζ πνιηηηθή νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο κηαο ρψξαο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ 

ζπλζεθψλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ε αλσηέξσ πνιηηηθή κπνξεί λα 

δηνξζψζεη ηπρφλ αζπκκεηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο πνζφηεηεο ησλ παξαπάλσ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (Π. Παπιφπνπινο, 1985, ζζ. 68-69, 72).    

Ζ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (growth) ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο 

ελαιιαθηηθά ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (development), φκσο νη δχν απηέο έλλνηεο δελ 

είλαη ηαπηφζεκεο. Ζ αλάπηπμε εκπεξηέρεη κία δπλακηθή θαη ηαπηφρξνλα πξνδηαγξάθεη 

κία ζεηηθή δηαθνξνπνίεζε. Μπνξεί λα νξηζζεί σο «ε (πνζνηηθή) κεγέζπλζε ηνπ 

ζπζζσξεπκέλνπ πινχηνπ, ε αχμεζε ησλ ξπζκψλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο αγαζψλ 

θαη ε (πνηνηηθή) εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαη ηερληθψλ δνκψλ». Απνηειεί ηφζν κία 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία κία νηθνλνκία κεηαβάιιεηαη απμάλνληαο ην παξαγφκελν 

πξντφλ ηεο, φζν θαη κία θαηάζηαζε, ε νπνία απνδίδεη ην θαζεζηψο επεκεξίαο ηεο 

θνηλσλίαο. Έρεη επηθξαηήζεη ε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηελ 

αλάιπζε ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, ελψ απηφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

αλάιπζε ησλ ιηγφηεξν πξνεγκέλσλ νηθνλνκηθά ρσξψλ. Έηζη ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην 

φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε έρεη ιηγφηεξν επξεία έλλνηα θαη αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κεραληζκνχ ησλ αγνξψλ, δειαδή απνηππψλεη 

κία εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ή ηνπ εηζνδήκαηνο. Χο εθ 

ηνχηνπ, απνηειεί έλαλ πνζνηηθφ δείθηε. Αληίζεηα, ν φξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

απνηειεί έλαλ θπξίσο πνηνηηθφ δείθηε πνπ εκπεξηέρεη νηθνλνκηθνχο θαη κε παξάγνληεο, 

νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο θαη ηνπ βαζκνχ επεκεξίαο. 

χκθσλα ινηπφλ θαη κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ εθηέζεθε παξαπάλσ, ε αχμεζε ηνπ 

Α.Δ.Π. δελ κπνξεί λα ινγηζηεί πάληα σο νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δηφηη κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

λνείηαη φηαλ ε αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. έξρεηαη ζαλ επαθφινπζν ηεο «αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο». Δπηπιένλ, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ γίλεηαη 

ιφγνο θαη γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ε νπνία ζπληζηά ηελ αλάπηπμε εθείλε πνπ ζα 
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δηαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ηξέρνπζαο γεληάο, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεη 

ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα ησλ επφκελσλ γελεψλ (Π. Μαλψιε / Γ. Μαξήο, 2015, ζζ. 91-

92). 

ΥΖΜΑ 1: Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ – 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Πεγή: Π. Μαλψιε / Γ. Μαξήο, 2015, ζ. 92. 

        Πνιινί αλαιπηέο ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη κία ρψξα κε έλα κηθξφ πνζνζηφ 

πνιχ πινπζίσλ θαηνίθσλ θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ θησρψλ έρεη ιηγφηεξε επεκεξία απφ 

κία άιιε ρψξα κε ην ίδην Α.Δ.Π. θαηά θεθαιήλ, αιιά κε κηθξφηεξεο εηζνδεκαηηθέο 

αληζνξξνπίεο. Έηζη ινηπφλ, ην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United 

Nations Development Program – U.N.D.P.) εηζήγαγε ην 1990 ζηελ έθζεζή ηνπ ηε 

ρξήζε ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο, ζηνλ νπνίν έρεη εηζαρζεί θαη ε θνηλσληθή, 

εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Ο δείθηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο επηθεληξψλεη 

ζηε «καθξνβηφηεηα», πνπ κεηξηέηαη κε ην φξην πξνζδνθψκελεο δσήο, ζηε «γλψζε», 

πνπ κεηξηέηαη κε ην πνζνζηφ αιθαβεηηζκνχ ζηα ελήιηθα άηνκα θαη κε ηηο εγγξαθέο ζηα 

ζρνιεία θαη ζην «αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν», γηα ην νπνίν παίδεη ξφιν ην θαηά 

θεθαιήλ Α.Δ.Π., ελαξκνληζκέλν κε ηελ ηζνηηκία ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο (Th. Cohn, 

2009, ζζ. 75-77).  



24 
 

       Σν Α.Δ.Π. εμαθνινπζεί φκσο λα απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ δείθηε 

αλαθνξάο, ν νπνίνο έρεη επηθξαηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη θαη ζπγθξίζεηο ζηηο 

επηδφζεηο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. Μαζεκαηηθά εθθξάδεηαη κε ηελ εμίζσζε: 

GDP = C + I + G + NX 

φπνπ: (C) είλαη ε θαηαλάισζε, (I) είλαη ε επέλδπζε, (G) είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη (NX) είλαη νη θαζαξέο εμαγσγέο, 

δειαδή νη εμαγσγέο κε ηελ αθαίξεζε ησλ εηζαγσγψλ (Π. Μαλψιε / Γ. Μαξήο, 2015, ζ. 

93). Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ φηη ηπρφλ κείσζε ησλ επελδχζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο ή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ή ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ πνξεία ηνπ Α.Δ.Π. 

        Σα θξάηε αλαπηχζζνπλ ην θαζέλα κία αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, δίλνληαο 

έκθαζε ζηνπο θιάδνπο ή ηνπο δείθηεο πνπ ηα ίδηα επηιέγνπλ. Ζ αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ελδείθλπηαη γηα έλα θξάηνο, δελ ελδείθλπηαη γηα θάπνην άιιν, ελψ θαη ε 

ζηξαηεγηθή πνπ πξνηείλνπλ νη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο έρνπλ θαη πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ θηιειεχζεξε αληίιεςε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δίλεη έκθαζε 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηηο εγρψξηεο κεηαξξπζκίζεηο, ελψ νη ηζηνξηθνί δνκηζηέο 

πξνηάζζνπλ ηελ αλάγθε αιιαγήο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, κε ζεκαληηθφηεξε ηε κείσζε 

ησλ ζρέζεσλ νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο. Πάλησο, ζεσξείηαη δχζθνιε ε θαηάξηηζε ηεο 

ηέιεηαο ζηξαηεγηθήο, θαζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη κία αξθεηά ζχλζεηε 

δηαδηθαζία (Th. Cohn, 2009, ζ. 570).  

          ηελ επνρή καο, ε νηθνλνκία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ παχεη λα απνηειεί έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί φιεο 

ηηο θπβεξλήζεηο, θαζψο απηέο θξίλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο, κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο 

θπξίσο ζηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αλεξγίαο, κεηαμχ 

άιισλ. Έηζη ινηπφλ, ε κειινληηθή επηηπρία ησλ θπβεξλήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα 

παξαπάλσ ζέκαηα, ζηα νπνία δίλνπλ ζεκαζία αθφκε θαη ιηγφηεξν δεκνθξαηηθέο 

θπβεξλήζεηο (S. Economides / P. Wilson, 2007, ζ. 25). 

         Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί ζπληάζζνπλ εθζέζεηο κε ηηο απφςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) «Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε», 

απνζθνπεί ζε κεζνπξφζεζκε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, αθνχ δηαπηζηψλεη φηη νη 
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ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ έρνπλ αθφκε 

μεπεξαζηεί, κε απνηέιεζκα έλα κηθξφηεξν δπλακηθφ αλάπηπμεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

θξαηψλ. Σνλίδνληαη επίζεο θαη άιινη ζηφρνη επεκεξίαο, φπσο ε κείσζε ηεο αληζφηεηαο 

ζηα εηζνδήκαηα θαη ε κείσζε ησλ επηβιαβψλ επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, 

αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πνιηηηθψλ, φπσο επίζεο θαη ε επίπησζε πνπ έρνπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

ζε ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Έθζεζε ΟΟΑ γηα ηελ Διιάδα, 

OECD 360 - Διιάδα 2015, ζ. 13, http://www.oecd.org/greece/ , ηειεπηαία πξφζβαζε 

11.09.2017).  

πζρεηίδνληαο ηελ αλάπηπμε κε ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, ε νπνία βέβαηα 

απνηειεί κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, 

φηη ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ σο «απηφκαηνη 

ζηαζεξνπνηεηέο» ζε κηα νηθνλνκία θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο θπβεξλήζεηο λα 

αζθήζνπλ ηε ιεγφκελε αληηθπθιηθή πνιηηηθή, σο κέζν άκβιπλζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Με ην ζθεπηηθφ απηφ, ην θξάηνο κπνξεί λα κεηψλεη ηνπο θφξνπο 

ζε πεξηφδνπο χθεζεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε (Γ. θαθηαλάθεο 

ζζ. 139, 146). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. 

2.1. Η ίδξπζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ. 

ην Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α’/12.11.2012, «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ 

λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-

2016», ππνπαξάγξαθνο Δ.2, παξ. 1) πξνβιέθζεθε ε ίδξπζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ. χκθσλα κε ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ν ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ζεσξείηαη 

θξίζηκνο θαη παξάιιεια ε ζπλέρεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ε χπαξμε κεραληζκψλ ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο ζηνλ ηνκέα απηφλ έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο (αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 

4093/2012, ζ. 16). 

Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) ηδξχζεθε κε βάζε ην Ν. 

4389/2016 (ΦΔΚ 94/Α’/27.05.2016, «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», Πξψην κέξνο, Κεθ. Α’, άξζξν 1, παξ. 1). Απνηειεί Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή 

Αξρή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη έδξα ηελ Αζήλα, ελψ δηαζέηεη θαη 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. Γηαζέηεη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη δελ ππφθεηηαη ζε επνπηεία ή έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά 

φξγαλα, δεκφζηνπο θνξείο ή απφ άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο, παξά κφλν ζε 

θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν. θνπφο ηεο Αξρήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο, ε βεβαίσζε θαη ε 

είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, ηα νπνία 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο (άξζξν 1 ηνπ Ν. 4389/2016). Ο Οξγαληζκφο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Α.Α.Γ.Δ. είλαη ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αξρήο κε αξηζκφ 

Γ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΔΚ 968/Β’/22.03.2017). 

ηελ Α.Α.Γ.Δ. αλαηέζεθαλ πιένλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έλαξμεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαηέζεθαλ κε ηνλ αλσηέξσ λφκν 
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θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθή ή γεληθή δηάηαμε. Ζ Γ.Γ.Γ.Δ. θαηαξγήζεθε κε ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ. (Ν. 4389/2016, άξζξν 1, παξ. 4, άξζξν 2, παξ. 1). 

Λφγσ ηεο πξφζθαηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιεπηνκεξήο 

αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο, νη νπνίεο είλαη νη παξαθάησ: 

α) ν πξνζδηνξηζκφο, ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ, ησλ 

ηεισλεηαθψλ θαη ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, 

β) ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ηεο βεβαίσζεο θαη ηεο 

είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ είζπξαμή ηνπο, 

γ) ε ιήςε θαη ε εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηεο, 

ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο 

θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο, φπσο επίζεο 

θαη ηεο βειηίσζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, 

δ) ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ θαη άιισλ 

δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο, ηεισλεηαθήο θαη ινηπήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο 

ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηεο,  

ε) ε έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ, θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο 

ππεξεζηψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο πφξσλ ηεο 

(http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

11.09.2017, βι. θαη Ν. 4389/2016, άξζξν 2, παξ. 2),   

ζη) ε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο 

επίζεο θαη γηα ηε ζπκβνιή ζηελ πγηή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ε παξνρή ζρεηηθήο 

επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζε δηθαζηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη άιιεο θξαηηθέο αξρέο θαη 

http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes
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ππεξεζίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Α.Α.Γ.Δ. 

ππάγεηαη θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο (Απφθαζε αξηζ. Γ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017, ΦΔΚ 

968/Β’/22.03.2017, άξζξν 50), 

δ) ν ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη ε θαηάξηηζε ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ απφδνζεο, 

ε) ε θαηάξηηζε ησλ επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θνξνινγηθψλ, 

ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ ειέγρσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Αξρήο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο 

ειέγρσλ κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο, ηεισλεηαθήο θαη 

ινηπήο λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο ηεο Αξρήο. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηεξάξρεζε 

ησλ αηηεκάησλ ειέγρνπ, ηα νπνία ππνβάιινπλ άιινη θνξείο,  

ζ) ν εληνπηζκφο θαηλνκέλσλ θνξνινγηθήο απάηεο, θνξνδηαθπγήο, 

ιαζξεκπνξίνπ, παξαεκπνξίνπ θαη παξανηθνλνκίαο θαη ν θαηαινγηζκφο ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο πνπ δηαθεχγεη, 

η) ν εληνπηζκφο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη κε ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ ηπρφλ παξαηεξνχληαη ζηε ιεηηνπξγία 

θαη ζηε δξάζε ησλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο, 

ηα) ε επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ειεγθηηθψλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ 

θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Αξρή, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε θαη ν 

έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ειέγρσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, ηα νπνία έρεη θαηαξηίζεη ε Αξρή,  

ηβ) ε εηζήγεζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο ζπκκφξθσζεο θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ,  

ηγ) ε δηαηχπσζε απιήο γλψκεο γηα ηα ζρέδηα λφκσλ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ 

δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο  

(http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

11.09.2017, βι. θαη Ν. 4389/2016, άξζξν 2, παξ. 2), 

http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes
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ηδ) ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο θαη άιινπο θνξείο, ζηα 

πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ, 

ηε) ε θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηεο Αξρήο,  

ηζη) ε θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πξνκήζεηαο θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ 

πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ρξήζε ηνπ, ε νπνία εθηειείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

πκθσλία Δπηπέδνπ Δμππεξέηεζεο, 

ηδ) ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ γηα ηα έξγα ηεο Αξρήο, 

ηε) ε επνπηεία ησλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αξρή θαη ε δηαρείξηζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ 

Αξρή ή ιεηηνπξγίεο ηεο, 

ηζ) ε αλάπηπμε, επηθαηξνπνίεζε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ε πξνκήζεηά ηνπ, ε νπνία 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο Αξρήο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, φπσο ηδηαίηεξα ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

θχξηεο αξκνδηφηεηεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ Γεληθνχ 

Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, 

θ) ε παξνρή θαη ππνζηήξημε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηελ επίηεπμε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο,  

θα) ν θαζνξηζκφο ηεο ηερλνινγηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο, αλαθνξηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes , ηειεπηαία 

πξφζβαζε 11.09.2017, βι. θαη Ν. 4389/2016, άξζξν 2, παξ. 2), 

http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes
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θβ) θάζε άιιε ελέξγεηα, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο (http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes , ηειεπηαία 

πξφζβαζε 11.09.2017, βι. θαη Ν. 4389/2016, άξζξν 2, παξ. 2).   

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο 

δελ κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ εθ λένπ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ή ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή ζε άιια θπβεξλεηηθά 

φξγαλα κε κεηαγελέζηεξε θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, θάηη ην νπνίν ηνλίδεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο Α.Α.Γ.Δ. σο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο (Ν. 4389/2016, άξζξν 2, 

παξ. 4). 

2.2. Η έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο. 

ην Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 167/Α’/23.07.2013, «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, 

επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 

θαη άιιεο δηαηάμεηο») απνδίδεηαη ε έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο. χκθσλα κε ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, νπζηαζηηθά δηεπθξηλίδεηαη ε έλλνηα θαη ηα 

θξηηήξηα ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, ηα νπνία αθνινπζνχλ Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαζψο επίζεο θαη δηεζλή πξφηππα φπσο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Ο.Ο..Α. 

θνπφο είλαη ε επίηεπμε ηεο εθαξκνγήο ελφο φζν ην δπλαηφλ εληαίνπ πιαηζίνπ θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο, κε ηελ πηνζέηεζε γεληθψλ αξρψλ γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ θφξνπ, κε βάζε ηελ αξρή «ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο», θξηηήξην πνπ εθαξκφδεηαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

(αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4172/2013, ζ. 3). 

 Ο αλσηέξσ λφκνο θαζνξίδεη ζην άξζξν 4 ηε θνξνινγηθή θαηνηθία 

δηαρσξίδνληαο ηα θπζηθά απφ ηα λνκηθά πξφζσπα. Αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά πξφζσπα, 

απηά ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζηελ Διιάδα, κε ηελ πξνυπφζεζε: 

α) λα έρνπλ ζηελ Διιάδα ηε κφληκε ή ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο ή ηε ζπλήζε 

δηακνλή ηνπο ή «ην θέληξν ησλ δσηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ», δειαδή ηνπο θνηλσληθνχο 

ή πξνζσπηθνχο ή νηθνλνκηθνχο δεζκνχο ηνπο, ή 

β) λα είλαη δηπισκαηηθνί ή πξνμεληθνί ή άιινη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί παξφκνηνπ 

θαζεζηψηνο ή λα είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 

ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ (Ν. 4172/2013, άξζξν 4, παξ. 1). 

http://www.aade.gr/menoy/aade/apostole-armodiotetes
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Δπηπιένλ νξίδεηαη φηη έλα θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη θπζηθή παξνπζία ζηε 

ρψξα καο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο 183 εκέξεο κέζα ζε νπνηαδήπνηε 

δσδεθάκελε ρξνληθή πεξίνδν, είηε ρσξίο δηαθνπή είηε κε δηαιείκκαηα, ζεσξείηαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηεο Διιάδαο «γηα ην θνξνινγηθφ έηνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

ζπκπιεξψλεηαη ε δσδεθάκελε πεξίνδνο» (Ν. 4172/2013, άξζξν 4, παξ. 2). 

Σα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο απφ ηελ άιιε κεξηά, ζεσξνχληαη 

θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζηελ Διιάδα γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έηνο κε ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) ε ζχζηαζε ή ε ίδξπζή ηνπο λα έγηλε κε βάζε ην ειιεληθφ δίθαην, 

β) λα έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηελ Διιάδα, ή 

γ) ν «ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο» λα είλαη ζηελ Διιάδα 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο (Ν. 4172/2013, 

άξζξν 4, παξ. 3). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ηφπνο άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο 

δηνίθεζεο απνθηά δηεζλψο νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ζηα λνκηθά πξφζσπα. Χο εθ ηνχηνπ, πνιιά θξάηε έρνπλ εληάμεη 

απηφ ην θξηηήξην ζηε λνκνζεζία ηνπο (αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4172/2013, ζ. 3). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ «ηφπν άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο», απηφο ζεσξείηαη φηη 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, κε δεδνκέλα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: 

α) ηνλ ηφπν, φπνπ αζθείηαη ε θαζεκεξηλή δηνίθεζε, 

β) ηνλ ηφπν, φπνπ ιακβάλνληαη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, 

γ) ηνλ ηφπν, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή 

ησλ εηαίξσλ, 

δ) ηνλ ηφπν, φπνπ ηεξνχληαη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, 

ε) ηνλ ηφπν, φπνπ ζπλεδξηάδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή νπνηνδήπνηε άιιν 

εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, 
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ζη) ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλδξνκή 

ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ θαη πεξηζηαηηθψλ, κπνξεί λα ζπλεθηηκάηαη θαη ν ηφπνο 

θαηνηθίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηαίξσλ ή ησλ κεηφρσλ (Ν. 4172/2013, άξζξν 4, παξ. 

4). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ηφπνο, φπνπ αζθείηαη ε πξαγκαηηθή δηνίθεζε, απνηειεί 

κία έλλνηα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε 

πεξίπησζεο θαη έρεη δηακνξθσζεί λνκνινγηαθά (αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4172/2013, ζ. 

3). 

Ο θαζνξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο έρεη ζεκαζία γηα ηνλ ηξφπν, κε ηνλ 

νπνίν ζα θνξνινγεζνχλ ηα ππνθείκελα ηνπ θφξνπ. Έηζη ινηπφλ, νη θνξνινγνχκελνη 

πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα, είλαη ππνθείκελνη ζε θφξν γηα ην 

εηζφδεκα πνπ ιακβάλνπλ ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή, δειαδή γηα ην ιεγφκελν 

«παγθφζκην εηζφδεκα», ην νπνίν απνθηνχλ κέζα ζε έλα νξηζκέλν θνξνινγηθφ έηνο. Οη 

θνξνινγνχκελνη πνπ δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα, είλαη 

ππνθείκελνη ζε θφξν γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο, ην νπνίν απνθηνχλ ζηελ 

Διιάδα κέζα ζε έλα νξηζκέλν θνξνινγηθφ έηνο (Ν. 4172/2013, άξζξν 3, παξ. 1 θαη 2). 

Έηζη ινηπφλ, εηζάγεηαη ν φξνο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ζην ειιεληθφ δίθαην, ψζηε λα 

απνζαθεληζηνχλ ηα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, κε βάζε ηα πξφηππα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Ο.Ο..Α. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο 

φηαλ ε θνξνινγηθή θαηνηθία είλαη εθηφο Διιάδαο, ψζηε νη θνξνινγνχκελνη λα 

θνξνινγνχληαη κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ζηελ Διιάδα εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε εηζάγεη ζηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) ηελ αθνινπζνχκελε πξαθηηθή, ε νπνία πξνθχπηεη 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ε ρψξα καο (αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4172/2013, ζζ. 2-3).   

2.3. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξόζωπα. 

Ο Ν. 4172/2013 νξίδεη φηη σο θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζεσξνχληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, 

κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο. ηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα 
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πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

επίζεο θαη ην πξντφλ απφ ηελ εθθαζάξηζή ηεο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Σν θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο. Ο ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη 

ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ, φπσο ηζρχεη. Δθφζνλ κία 

επηρείξεζε εθαξκφδεη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ην θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ πίλαθα θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (Ν. 4172/2013, 

άξζξν 21, παξ. 1 θαη 2).  

ηνλ αλσηέξσ λφκν 4172/2013, ππήξρε δηαθνξεηηθή θιίκαθα θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ γηα εηζνδήκαηα πξνεξρφκελα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο θαη γηα 

ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ηα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνβιέθζεθε λα θνξνινγνχληαη κε ηελ παξαθάησ 

θιίκαθα: 

ΠΗΝΑΚΑ 1: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Ν. 4172/2013. 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα ζε επξώ Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο (%) 

≤ 50.000 26% 

≥ 50.000 33% 

Πεγή: Ν. 4172/2013, άξζξν 29, παξ. 1, ζ. 2467. 

Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα ηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο αθνινχζεζαλ ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΜΗΘΧΣΖ 

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΔΗ Ν. 4172/2013. 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα ζε επξώ Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο (%) 

Έσο 25.000 22% 

25.000,01 έσο θαη 42.000 32% 

Άλσ ησλ 42.000 42% 

Πεγή: Ν. 4172/2013, άξζξν 15, παξ. 1, ζ. 2462. 
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ηε ζπλέρεηα, ν Ν. 4387/2016 (ΦΔΚ 85/Α’/12.05.2016, «Δληαίν χζηεκα 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο – Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ – ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

– Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο») 

ηξνπνπνίεζε ηηο παξαπάλσ θιίκαθεο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε κία εληαία θιίκαθα 

εηζνδεκάησλ, είηε απηά πξνέξρνληαη απφ κηζζνχο ή ζπληάμεηο, είηε πξνέξρνληαη απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Ν. 4387/2016, άξζξν 112, παξ. 1 θαη 5). Έηζη 

πξνθχπηεη ν λένο πίλαθαο γηα ηελ θνξνινγία ησλ εηζνδεκάησλ, σο εμήο: 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΗΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΜΗΘΟΤ, 

ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Ν. 4387/2016. 

 Φνξνινγεηέν εηζόδεκα ζε επξώ Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο (%) 

0 – 20.000 22% 

20.001 – 30.000  29% 

30.001 – 40.000 37% 

40.001 θαη άλσ 45% 

Πεγή: Ν. 4387/2016, άξζξν 112, παξ. 1 θαη 5, ζ. 2254. 

ε κία ζχγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ίζρπζαλ κε ην Ν. 

4172/2013, κπνξεί λα αλαθεξζεί, γηα παξάδεηγκα, φηη ελψ ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα άλσ ησλ 50.000 επξψ θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 33%, κηζζσηνί ή 

ζπληαμηνχρνη κε αληίζηνηρν εηζφδεκα θνξνινγνχληαλ κε ζπληειεζηή 42%. Φαίλεηαη φηη 

ε λέα θιίκαθα θνξνινγίαο έξρεηαη λα εθαξκφζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε 

πεξηζζφηεξνπο φξνπο ηζνλνκίαο έλαληη ησλ πνιηηψλ, εηζάγνληαο θαη πεξηζζφηεξνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

εμαζθαιίδεη ζην ζχζηεκα πξννδεπηηθφηεηα, ε νπνία θξίλεηαη απφ πνιινχο σο 

θνηλσληθά επηζπκεηή (Γ. θαθηαλάθεο, 2014, ζ. 146). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη γηα ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ εθαξκφδνληαη νη κεηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4172/2013, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ κεηψζεηο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

γηα κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο θαη ηξνπνπνηήζεθαλ θαη απηέο κε ην Ν. 4387/2016 

(άξζξν 112, παξ. 2 θαη 5), θάηη ην νπνίν ελ κέξεη αλαηξεί ηνπο φξνπο ηζνλνκίαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

Οη λένη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηνπ Ν. 4387/2016 αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ηηο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο 
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επαγγεικαηίεο κε εηήζην εηζφδεκα κέρξη 32.000 επξψ, θαηά 200 κέρξη θαη 764 επξψ. 

Απηέο νη θνξνειαθξχλζεηο πξφθεηηαη φκσο λα πεξηνξηζηνχλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ ην 75% ζην 100%. ηα εηζνδήκαηα 

άλσ ησλ 32.000 επξψ, νη επηβαξχλζεηο ζα είλαη απμεκέλεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηνπ 

ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ, αιιά επίζεο θαη ιφγσ ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο   (http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-

plirosoun-to-2017-oi-eleutheroi-epaggelmaties , άξζξν ηνπ Γηψξγνπ Παιαηηζάθε, «Ση 

ζα πιεξψζνπλ ην 2017 νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο», 14.02.2017, ηειεπηαία πξφζβαζε 

14.09.2017).  

Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο πξνζηέζεθε ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013) κε ην άξζξν 43Α, ζχκθσλα κε ην Ν. 4387/2016 θαη 

επηβάιιεηαη ζηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 12.000 επξψ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ή 

ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκίεο. Σν εηζφδεκα επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη, απνηειεί ηελ 

άζξνηζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζσηή εξγαζία, ζπληάμεηο, επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θεθάιαην, ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ 

(Ν. 4387/2016, άξζξν 112, παξ. 9). Πξνβιέπνληαη πάλησο θάπνηεο εμαηξέζεηο, ελψ ε 

θιίκαθα, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο έρεη σο εμήο: 

ΠΗΝΑΚΑ 4: ΚΛΗΜΑΚΑ ΔΗΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Ν. 4387/2016 

(Ν.4172/2013). 

Δηζόδεκα ζε επξώ Δηζθνξά Αιιειεγγύεο 

0 – 12.000 0% 

12.001 – 20.000 2,2% 

20.001 – 30.000 5,00% 

30.001 – 40.000 6,50% 

40.001 – 65.000 7,50% 

65.001 – 220.000 9,00% 

˃ 220.000 10,00% 

Πεγή: Ν. 4387/2016, άξζξν 112, παξ. 9, ζ. 2255. 

 Πάλησο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζην Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ 

74/Α’/19.05.2017, «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-plirosoun-to-2017-oi-eleutheroi-epaggelmaties
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-plirosoun-to-2017-oi-eleutheroi-epaggelmaties
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ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, 

κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο») έρεη ήδε πξνβιεθζεί 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο, ε νπνία φκσο ζα ηζρχζεη απφ 01.01.2020 (Ν. 

4472/2017, άξζξν 15). Ζ λέα θιίκαθα ζα έρεη σο εμήο:  

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΚΛΗΜΑΚΑ ΔΗΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Ν. 4472/2017 

(Ν.4172/2013). 

Δηζόδεκα ζε επξώ Δηζθνξά Αιιειεγγύεο 

0 – 30.000 0% 

30.000,01 – 40.000 2,00% 

40.000,01 – 65.000 5,00% 

65.000,01 – 220.000 9,00% 

˃ 220.000 10,00% 

Πεγή: Ν. 4472/2017, άξζξν 13, ζ. 996. 

Με ηε λέα θιίκαθα κεδελίδεηαη ε εηζθνξά γηα εηζνδήκαηα κέρξη 30.000 επξψ 

θαη κεηψλεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα κέρξη 65.000 επξψ, θάηη ην νπνίν απνηειεί κία ζεηηθή 

εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Μία επηπιένλ επηβάξπλζε απνηειεί ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, ην νπνίν αλέξρεηαη 

ζε 800 επξψ εηεζίσο γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε κε έδξα ζε 

ηνπξηζηηθά κέξε θαη πφιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκφ κέρξη 200.000 θαηνίθνπο, 1.000 επξψ 

εηεζίσο γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε κε έδξα ζε πφιεηο κε 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 200.000 θαηνίθνπο, 650 επξψ ην ρξφλν γηα αηνκηθέο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 600 επξψ ην ρξφλν γηα θάζε 

ππνθαηάζηεκα. Γηα αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο θαη γηα εξγαδφκελνπο κε ηα 

ιεγφκελα «κπινθάθηα», δειαδή θπζηθά πξφζσπα κε εηζφδεκα απφ αηνκηθή επηρείξεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεχζεξν επάγγεικα, φηαλ έρνπλ γξαπηή ζχκβαζε κε κέρξη ηξία 

λνκηθά ή θαη θπζηθά πξφζσπα ή ην 75% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ έλα 

λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ηφηε ην ηέινο επηηεδεχκαηνο ηξνπνπνηείηαη ζε 400 επξψ ην 

ρξφλν, φηαλ ε έδξα βξίζθεηαη ζε ηνπξηζηηθφ κέξνο ή ζε πφιε ή ρσξηφ κε πιεζπζκφ 

κέρξη 200.000 θαηνίθνπο θαη ζε 500 επξψ ην ρξφλν, φηαλ ε έδξα είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ζε πφιε κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 200.000 θαηνίθνπο 
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(http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1206247/ypoxreotiki-i-kataboli-telous-

epitideumatos-apo-epaggelmaties , άξζξν ηνπ Γηψξγνπ Παιαηηζάθε, «Τπνρξεσηηθή ε 

θαηαβνιή ηέινπο επηηεδεχκαηνο απφ επαγγεικαηίεο», 18.02.2017, ηειεπηαία πξφζβαζε 

25.09.2017).    

2.4. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο παξειζόληωλ εηώλ γηα επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά 

πξόζωπα. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνξεία ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, παξαηίζεληαη παξαθάησ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, κε ηνλ αθφινπζν δηαρσξηζκφ: 

Γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.), Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), 

Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Η.Κ.Δ.), ζπλεηαηξηζκνχο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο 

(άξζξν 109, παξ. 1 Κ.Φ.Δ.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1206247/ypoxreotiki-i-kataboli-telous-epitideumatos-apo-epaggelmaties
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1206247/ypoxreotiki-i-kataboli-telous-epitideumatos-apo-epaggelmaties
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ΠΗΝΑΚΑ 6: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ (2000-

2013) ΓΗΑ Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΟΓΑΠΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

(ΑΡΘΡΟ 109, ΠΑΡ. 1 Κ.Φ.Δ.). 

Πεγή: taxheaven.gr (https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017). 

* Δηδηθά γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε έδξα ζε 

θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. θαη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηηζηήξην ηεο Δ.Δ. 

θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ν ζπληειεζηήο 

νξίδεηαη ζε 35%, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα 

ηα νπνία ν ζπληειεζηήο είλαη 40% (taxheaven.gr , 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 18.09.2017). 

Παξαηεξείηαη φηη δηαρξνληθά νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηψλνληαη, απφ ηελ 

άιιε κεξηά φκσο εληάζζνληαη λέεο επηβαξχλζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο κεξηζκάησλ. Πξφθεηηαη γηα παξαθξάηεζε ζηα κεξίζκαηα ή ηα θέξδε 

πνπ δηαλέκνπλ ή θεθαιαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ζε λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο (taxheaven.gr 

, https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 18.09.2017). 

Υξήζε  πληειεζηήο  

  ΑΔ 

ΑΔ 

Δηζεγκέλεο 

ζην ΥΑ 

πληειεζηήο 

παξ/ζεο 

κεξηζκάηωλ 

** 

πληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο  ακνηβώλ 

Γ.. 

ΔΠΔ  

ΛΟΙΠΔ - 

άξζξνπ 109 

ΚΦΔ 

2013 26%  26% 10% 40% 26% 26% 

2012 20%  20% 25% 35% 20% 20% 

2011 20% 20% 25% 35% 20% 20% 

2010 24% 24% 21% 35% 24% 24% 

2009 25% 25% 10% 35% 25% 25% 

2008 25% 25% 10% 25% 25% 25% 

2007 25% 25% - 25% 25% 25% 

2006 29% 29% - 29% 29% 29% 

2005 32% 32% - 32% 32% 32% 

2004 35% 35% - 35% 35% 35% 

2003 35% 35% - 35% 35% 35% 

2002 35% 35% -   35% 35% 

2001 37,5% 35% -   35% 35% - 40% * 

2000 40% 35% -   35% 35% 

       

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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Γηα Οκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.), Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, Κνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ, Κνηλνπξαμίεο άξζξνπ 2, παξ. 2 Κ.Β.., Αζηηθέο εηαηξείεο, πκκεηνρηθέο 

εηαηξείεο θαη Αθαλείο εηαηξείεο: 

ΠΗΝΑΚΑ 7: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ (2000-

2013) ΓΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΔ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ, ΚΟΗΝΧΝΗΔ 

ΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ, ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΑΡΘΡΟΤ 2, ΠΑΡ. 2 Κ.Β.., ΑΣΗΚΔ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ, ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΑΦΑΝΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ. 

Υξήζε - 

Οηθνλνκηθό 

έηνο 

πληειεζηήο  

  
Οκόξξπζκεο εηαηξίεο 

-.Δηεξόξξπζκεο 

εηαηξίεο  

Κνηλωλίεο 

αζηηθνύ δηθαίνπ  

- Κνηλνπξαμίεο 

άξζ. 2§2 ΚΒ  

- Αζηηθέο εηαηξίεο  

- πκκεηνρηθέο 

εηαηξίεο  

- Αθαλείο εηαηξίεο 

  Δηαηξίεο ηωλ 

πξνεδξηθώλ 

δηαηαγκάηωλ 

518/1989 

(ΦΔΚ220Α') θαη 

284/1993 (ΦΔΚ123 

Α') 

2013 

Κιηµάθην 

εηζνδήµαηνο 

(επξψ) 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φφξνο 

θιηµαθίνπ 

(επξψ) 

χλνιν 

Δηζνδήµαηνο Φφξνπ 

(επξψ) (επξψ) 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33%       
 

2012 20% 20% 25% 20% 

2011 20% 20% 25% 20% 

2010 20% 20% 25% 25% 

2009 20% 20% 25% 25% 

2008 20% 20% 25% 25% 

2007 20% 20% 25% 25% 

2006 22%* 22%* 29%* 25%* 

2005 24%* 24%* 32%* 25%* 

2004 25% 25% 35% 25% 

2003 25% 25% 35% 25% 

2002 25% 25% 35% 25% 

2001 25% 25% 35% 25% 

2000 25% 25% 35% 25% 

Πεγή: taxheaven.gr (https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017). 

* «Δηδηθά γηα ηηο εηαηξείεο ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 518/1989 (ΦΔΚ 220Α') θαη 

284/1993 (ΦΔΚ 123 Α'), ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα ηα εηζνδήκαηα 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 2005 θαη 2006 (χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3296/2004)» (taxheaven.gr , https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, 

ηειεπηαία πξφζβαζε 18.09.2017). 

Γηα εκεδαπά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα: 

ΠΗΝΑΚΑ 8: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ (2003-

2013) ΓΗΑ ΖΜΔΓΑΠΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΜΖ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ. 

Υξήζε - Οηθνλνκηθό έηνο πληειεζηήο  

    

2013 26% 

2012 22% 

2011 23% 

2010 24% 

2009 25% 

2008 25% 

2007 25% 

2006 29% 

2005 32% 

2004 35% 

2003 35% 

Πεγή: taxheaven.gr (https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017). 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχεηαη φηη ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

δηαζέηεη πιεζψξα θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, νη νπνίνη αθνινπζνχλ θζίλνπζα πνξεία 

θαη κεηψλνληαη, φκσο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή κηαο επηρείξεζεο, αιιά 

θαη δηαρξνληθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα έρεη αξθεηά πςειφ δηνηθεηηθφ 

θφζηνο, γηαηί νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη ζπκβνχινπο ζην 

θνξνινγηθφ ηνκέα. 

Δλδεηθηηθά, ζα παξαηεζνχλ θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

γηα παξειζφληα έηε. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 (νηθνλνκηθφ έηνο 2014): 

 

 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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ΠΗΝΑΚΑ 9: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΗΘΟΤ – ΤΝΣΑΞΔΗ ΥΡΖΖ 2013 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΔΣΟ 2014). 

Κιηµάθην εηζνδήµαηνο 

(επξψ) 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 

% 

Φφξνο 

θιηµαθίνπ 

(επξψ) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο Φφξνπ 

(επξψ) (επξψ) 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Τπεξβάιινλ 42%       

Πεγή: taxheaven.gr (https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017). 

ΠΗΝΑΚΑ 10: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΔΚΣΟ ΣΖ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΥΡΖΖ 2013 

(ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2014). 

Κιηµάθην 

εηζνδήµαηνο 

(επξψ) 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο % 

Φφξνο θιηµαθίνπ 

(επξψ) 

χλνιν 

Δηζνδήµαηνο Φφξνπ 

(επξψ) (επξψ) 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33%       

Πεγή: taxheaven.gr (https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes, ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017). 

Γηα ηε ρξήζε 2012 (νηθνλνκηθφ έηνο 2013): 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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ΠΗΝΑΚΑ 11: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΗΘΟΤ, ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 2012 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2013). 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνι. 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 
ύλνιν 

(επξώ)   (επξώ) 
Δηζνδήκαηνο Φόξνπ 

(επξώ) (επξώ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7000 10 
700 

  
12.000 

700 

  

4.000 18 
720 

  
16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άλσ ησλ 

100.000 
45       

Πεγή: taxheaven.gr, https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017. 

 Γηα ηε ρξήζε 2011 (νηθνλνκηθφ έηνο 2012): 

ΠΗΝΑΚΑ 12: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΗΘΟΤ, ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 2011 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2012). 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνι. 

ζπληειεζηήο 

% 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 
χλνιν 

(επξψ)   (επξψ) 
Δηζνδήκαηνο Φφξνπ 

(επξψ) (επξψ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άλσ ησλ 

100.000 
45       

Πεγή: taxheaven.gr, https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017. 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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Γηα ηε ρξήζε 2010 (νηθνλνκηθφ έηνο 2011): 

ΠΗΝΑΚΑ 13: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΗΘΟΤ, ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 2010 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011). 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΧΝ -

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνι. 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 
ύλνιν 

(επξώ)   (επξώ) 
Δηζνδήκαηνο Φόξνπ 

(επξώ) (επξώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

4.000 18 720 16.000 720 

6.000 24 1.440 22.000 2.160 

4.000 26 1.040 26.000 3.200 

6.000 32 1.920 32.000 5.120 

8.000 36 2.880 40.000 8.000 

20.000 38 7.600 60.000 15.600 

40.000 40 16.000 100.000 31.600 

Τπεξβάιινλ 45       

Πεγή: taxheaven.gr, https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017. 

Γηα ηε ρξήζε 2009 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010): 

ΠΗΝΑΚΑ 14: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΗΘΟΤ, ΤΝΣΑΞΔΗ ΥΡΖΖ 2009 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΔΣΟ 2010). 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΧΣΧΝ - ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΧΝ 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνι. 

ζπληειεζηήο 

% 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 
ύλνιν 

(επξώ)   (επξώ) 
Δηζνδήκαηνο Φόξνπ 

(επξώ) (επξώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

18.000 25 4.500 30.000 4.500 

45.000 35 15.750 75.000 21.250 

Άλσ ησλ 75.000 40       

Πεγή: taxheaven.gr, https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017. 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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ΠΗΝΑΚΑ 15: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΜΖ ΜΗΘΧΣΧΝ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΥΧΡΗ ΣΔΚΝΑ ΥΡΖΖ 

2009 (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2010). 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΘΧΣΧΝ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 

ΥΧΡΙ ΣΔΚΝΑ 

Κιηκάθην 

Δηζνδήκαηνο 

Φνξνι. 

ζπληειεζηήο 

% 

Φφξνο 

θιηκαθίνπ 
χλνιν 

(επξψ)   (επξψ) 
Δηζνδήκαηνο Φφξνπ 

(επξψ) (επξψ) 

10.500 0 0 10.500 0 

1.500 15 225 12.000 225 

18.000 25 4.500 30.000 4.725 

45.000 35 15.750 75.000 20.475 

Άλσ ησλ 75.000 40       

Πεγή: taxheaven.gr, https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes , ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017. 

Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έηε κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ πνιιέο ππνπεξηπηψζεηο θαη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε ησλ κηζζσηψλ, ζπληαμηνχρσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ γηα 

πξνζθφκηζε απνδείμεσλ δαπαλψλ γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά, απηφ 

ζεκαίλεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θπξηνιεθηηθά θαη’ έηνο.   

2.5. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 

Καη ελψ νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο αθνξνχλ άκεζνπο θφξνπο, θξίλεηαη ζθφπηκε 

θαη ε παξάζεζε ζπληειεζηψλ έκκεζσλ θφξσλ. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο έκκεζνπο 

θφξνο είλαη ν Φ.Π.Α., ν νπνίνο απνηειεί έλαλ θφξν πνπ επηβάιιεηαη ζηελ θαηαλάισζε 

θαη επηβαξχλεη ην ίδην ηνπο εηζνδεκαηηθά εχξσζηνπο, αιιά θαη ηνπο ιηγφηεξν 

νηθνλνκηθά ηζρπξνχο, θαζψο δελ ιακβάλεη ππφςε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

θνξνινγνχκελσλ. Πξφζθαηα κάιηζηα, ν Ν. 4446/2016 (ΦΔΚ 240/Α’/22.12.2016, 

«Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, Σέιε – Παξάβνια, Οηθεηνζειήο 

απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο») φξηζε λα έρνπλ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2017 κεησκέλν θαζεζηψο Φ.Π.Α. κφλν ηα λεζηά ησλ λνκψλ Έβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, 

άκνπ, Γσδεθαλήζνπ εθηφο ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Καξπάζνπ (Ν. 4446/2016, άξζξν 118, 

παξ. 1). Γηαρξνληθά, ε πνξεία ησλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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ΠΗΝΑΚΑ 16: ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Φ.Π.Α. ΠΟΤ 

ΗΥΤΟΤΝ ΚΑΗ ΣΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΧΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ. 

  
Νεζηά γηα ηα νπνία παξακέλεη ε 

κείσζε 30% κέρξη 31.12.2017 
  

Πεξηνρέο 

Ννκψλ Έβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, 

άκνπ, Γσδεθαλήζνπ πιελ ηεο 

Ρόδνπ θαη ηεο Καξπάζνπ 

Τπόινηπε επηθξάηεηα 

Πεξίνδνο  

Μέρξη 

30.9. 

2015 

απφ 1.10. 

2015 έσο 

31.5.2016 

από 1.6.2016 

κέρξη  31.12.2017 

Μέρξη 

30.9. 

2015 

απφ 1.10. 

2015 έσο 

31.5.2016 

από 

1.6.2016 

Τπεξεζίεο 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ 

κε κεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ 

 

  

-Δηζηηήξηα ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ  
4% 4% 4% 6% 6% 6% 

-Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη' νίθνλ 

θξνληίδαο, παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, 

αζζελψλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο γεληθά. 

9% 9% 9% 13% 13% 13% 

-Ζ δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη 

παξφκνηνπο ρψξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ 

θαη ηεο κίζζσζεο ρψξνπ ζε 

θαηαζθήλσζε ή θάκπηλγθ γηα 

ηξνρφζπηηα. 

4% 9%** 9%** 6% 13% 13% 

Λνηπέο Τπεξεζίεο  
Λνηπέο ππεξεζίεο θαλνληθνχ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ 24% 
16% 16% 17% 23% 23% 24% 

Αγαζά  

Βηβιία θαη βηβιία γηα παηδηά (Γ.Κ. 

ΔΥ4901, ΔΥ 4903).  
4% 4% 4% 6% 6% 6% 

Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθέο 

εθδφζεηο ηππσκέλεο, έζησ θαη 

εηθνλνγξαθεκέλεο ή κε 

δηαθεκίζεηο (Γ.Κ. 4902) 

4% 4% 4% 6% 6% 6% 

Φάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ 

αλζξψπνπ ησλ δαζκνινγηθψλ 

θιάζεσλ 3003 θαη 3004. Δκβφιηα 

γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ηεο 

δαζκνινγηθήο θιάζεο 3002. (Γ.Κ. 

ΔΥ 3002, ΔΥ 3003, ΔΥ 3004) 

4% 4% 4% 6% 6% 6% 

Αγαζά ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗI ηνπ 

θψδηθα ΦΠΑ κε 13% 

(θξέαηα,ςάξηα,ιαραληθά,θπηά,λεξφ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ) 

9% 9% 9% 13% 13% 13% 

Καπλνβηνκεραληθά πξντφληα θαη 

κεηαθνξηθά κέζα (παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 21) 

23% 23% 24% 23% 23% 24% 

Λνηπά αγαζά εθηφο ησλ αλσηέξσ 

πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ 

ζπληειεζηή (24%) 

16% 16% 17% 23% 23% 24% 

Πεγή: taxheaven.gr , https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32966 , ηειεπηαία 

πξφζβαζε 18.09.2017. 

** Απφ 1.10.2015 νη ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία, θ.ιπ. ηεο πεξίπησζεο 2β ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Φ.Π.Α., ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή 13% έλαληη ηνπ 

ζπληειεζηή 6%. πλεπψο, ζηα λεζηά πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε έθπησζε ηνπ 30%, ν 

ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη ζην 9% (taxheaven.gr , 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32966 , ηειεπηαία πξφζβαζε 

18.09.2017).  

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32966
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32966
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Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη ζπληειεζηέο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα 

καο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε 

ηεο Δ.Δ., παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηνπο ελ ιφγσ ζπληειεζηέο. 

ΠΗΝΑΚΑ 17: ΤΝΣΔΛΔΣΔ Φ.Π.Α. ΣΑ ΚΡΑΣΖ-ΜΔΛΖ ΣΖ Δ.Δ. 

Καηάινγνο ηωλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ πνπ εθαξκόδνληαη ζηα θξάηε κέιε (επηθαηξνπνηείηαη δχν θνξέο 

εηεζίσο - ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Ηνχιην) 

Κξάηνο κέινο 
Κωδηθόο 

ρώξαο 

Καλνληθόο 

ζπληειεζηήο 

Μεηωκέλνο 

ζπληειεζηήο 

Δμαηξεηηθά 

κεηωκέλνο 

ζπληειεζηήο 

πληειεζηήο 

αλακνλήο 

Απζηξία AT 20 10 / 13 - 13 

Βέιγην BE 21 6 / 12 - 12 

Βνπιγαξία BG 20 9 - - 

Κχπξνο CY 19 5 / 9 - - 

Σζερηθή 

Γεκνθξαηία 
CZ 21 10 / 15 - - 

Γεξκαλία DE 19 7 - - 

Γαλία DK 25 - - - 

Δζζνλία EE 20 9 - - 

Διιάδα EL 24 6 / 13 - - 

Ηζπαλία ES 21 10 4 - 

Φηλιαλδία FI 24 10 / 14 - - 

Γαιιία FR 20 5,5 / 10 2,1 - 

Κξναηία HR 25 5 / 13 - - 

Οπγγαξία HU 27 5 / 18 - - 

Ηξιαλδία IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5 

Ηηαιία IT 22 5 / 10 4 - 

Ληζνπαλία LT 21 5 / 9 - - 

Λνπμεκβνχξγν LU 17 8 3 14 

Λεηνλία LV 21 12 - - 

Μάιηα MT 18 5 / 7 - - 

Κάησ Υψξεο NL 21 6 - - 

Πνισλία PL 23 5 / 8 - - 

Πνξηνγαιία PT 23 6 / 13 - 13 

Ρνπκαλία RO 19 5 / 9 - - 

νπεδία SE 25 6 / 12 - - 

ινβαθία SI 20 10 - - 

ινβελία SK 22 9,5 - - 

Ζλ. Βαζίιεην UK 20 5 - - 

Πεγή: europa.eu, http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-

rates/index_el.htm , ηειεπηαία πξφζβαζε 18.09.2017. 

 Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, αλαθέξεηαη φηη ν 

ζπληειεζηήο αλακνλήο εθαξκφδεηαη γηα νξηζκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ δελ 

είλαη επηιέμηκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θαη γηα ηα νπνία κεξηθέο 

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_el.htm
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ρψξεο ηεο Δ.Δ. εθάξκνδαλ κεησκέλνπο ζπληειεζηέο θαηά ηελ 01.01.1991. Απηέο νη 

ρψξεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο αληί ηνπ θαλνληθνχ 

ζπληειεζηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ήηαλ θάησ απφ 12% (europa.eu, 

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_el.htm , 

ηειεπηαία πξφζβαζε 18.09.2017).  

 Απφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαίλεηαη φηη ε Διιάδα δελ δηαζέηεη 

ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή ζηελ θαλνληθή θαηεγνξία ζπληειεζηή, θαζψο ηελ 

μεπεξλνχλ ε Γαλία, ε νπεδία θαη ε Κξναηία κε ζπληειεζηή 25% θαη ε Οπγγαξία κε 

27%. Ίδην ζπληειεζηή κε ηε ρψξα καο ζηελ θαλνληθή θαηεγνξία εθαξκφδεη θαη ε 

Φηλιαλδία, ελψ νη ππφ εμέηαζε ρψξεο Βνπιγαξία θαη Κχπξνο, εθαξκφδνπλ 

ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη ζα αλαθεξζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην.  

2.6. Σν πξόβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. 

Ζ θνξνδηαθπγή απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, αιιά πξηλ απφ ηελ αλαθνξά ζε απηήλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αλαθνξά ζην θνξνινγηθφ βάξνο, ην νπνίν επηβαξχλεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Χο 

θνξνινγηθφ βάξνο, λνείηαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ επηβάιιεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηα άηνκα απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ θαηαλνκή ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο ζεσξείηαη δίθαηε φηαλ πιεξνί ηηο αξρέο ηεο «νξηδφληηαο» θαη ηεο 

«θάζεηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο». Με βάζε ηελ αξρή ηεο «νξηδφληηαο θνξνινγηθήο 

ηζφηεηαο», νη θνξνινγνχκελνη πνπ είλαη ππφ «φκνηεο ζπλζήθεο», ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ «ίδηα θνξνινγηθή κεηαρείξηζε», ελψ ε αξρή ηεο «θάζεηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο» 

πξνβιέπεη «δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε» γηα θνξνινγνχκελνπο θάησ απφ 

«δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο». Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη φξνη «φκνηεο» θαη 

«δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο», ρξεζηκνπνηείηαη ε «ζεσξία ηνπ αληαιιάγκαηνο», κε βάζε 

ηελ νπνία νη θνξνινγνχκελνη δηαηεινχλ θάησ απφ φκνηεο ζπλζήθεο φηαλ έρνπλ ην ίδην 

φθεινο απφ ηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, φηαλ ε ρξήζε 

ησλ δεκφζησλ αγαζψλ ηνπο πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ φθεινο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ε ζεσξία ηεο «θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο», κε βάζε ηελ νπνία νη θνξνινγνχκελνη 

είλαη ππφ φκνηεο ζπλζήθεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα, 

δειαδή ηελ ίδηα πεξίπνπ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Γ. θαθηαλάθεο, 2014, ζζ. 142-143).  

Ζ αληίδξαζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ επηβνιή θνξνινγίαο είλαη αξθεηά 

ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, θαζψο πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ φζν γίλεηαη ηηο θνξνινγηθέο 

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_el.htm
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ηνπο ππνρξεψζεηο, ηδηαίηεξα αλ αηζζάλνληαη φηη ηνπο επηβαξχλεη κεγάιν θνξνινγηθφ 

βάξνο ζε ζχγθξηζε κε ηε θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ αληίδξαζε κπνξεί λα έρεη ηε 

κνξθή ηεο θνξναπνθπγήο, ε νπνία ζπληζηά κία πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ λφκνπ ή ηε κνξθή ηεο κεηαθχιηζεο 

ηνπ θφξνπ, ε νπνία ζπληζηά νπζηαζηηθά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Σέινο, ε αληίδξαζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ επηβνιή 

θνξνινγίαο κπνξεί λα ιάβεη θαη ηε κνξθή ηεο θνξνδηαθπγήο, ε νπνία φκσο είλαη κία 

πξάμε εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ λφκνπ, επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο. Χο παξανηθνλνκία, λνείηαη ην ηκήκα 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζην επίζεκα θαηαγξαθφκελν Α.Δ.Π., 

αιιά δελ θαηαγξάθεηαη, ελψ ζα έπξεπε (Γ. θαθηαλάθεο, 2014, ζζ. 144, 171). 

Χο ην θπξηφηεξν αίηην ηεο παξανηθνλνκίαο αλαθέξεηαη ην πςειφ θνξνινγηθφ 

βάξνο, κε ηε δηαπίζησζε απηή λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα είδε ησλ θφξσλ. Δπίζεο, άιια 

αίηηα ζεσξνχληαη θξαηηθνί πεξηνξηζκνί θαη παξεκβάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ελψ παξαηεξείηαη αθφκε ην γεγνλφο φηη ε παξανηθνλνκία ελδέρεηαη λα 

επλνείηαη θαη απφ ηνλ θιάδν απαζρφιεζεο, φπσο ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ην 

εκπφξην θαη δηάθνξεο ππεξεζίεο ή απφ ηελ απηναπαζρφιεζε (Μ. Νεγξεπφληε-

Γειηβάλε, 1991, ζζ. 60, 65, 70-71).  

Οη εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο, δείρλνπλ κία επηηαρπλφκελε 

ηάζε ηεο. Σν πνζνζηφ ηεο κε θαηαγξαθείζαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 26,1% 

ηνπ Α.Δ.Π. ην 1960, 28,3% ην 1970 θαη ην 1980, 32,3% ην 1990 θαη 36,7% ην 1997. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο πξψηεο 

ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ νη απηναπαζρνινχκελνη ζηε γεσξγία κε πνζνζηφ 11,2%, 

έπνληαη απηνί ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο κε πνζνζηφ 11,1% θαη ζην ρνλδξηθφ θαη 

ιηαληθφ εκπφξην κε πνζνζηφ 9,6%. ε άιιεο ρψξεο θαηαγξάθνληαη δηαρξνληθά 

ρακειφηεξα πνζνζηά, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηα έηε 2001-2002, ε Διβεηία 

εκθάληδε πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο 9,4%, ε Απζηξία 10,6%, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

12,5% επί ηνπ Α.Δ.Π., ελψ ην αληίζηνηρν ειιεληθφ πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζε 28,5% (Η. 

Βαβνχξαο / Γ. Μαλσιάο, 2004, ζζ. 41, 47). 

Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε ζρέζε κε ηελ παξανηθνλνκία, είλαη φηη θαη ηα 

θνξνινγηθά έζνδα είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξα, φηαλ απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

Α.Δ.Π. χκθσλα κε εθηηκήζεηο γηα ηε ρψξα καο, θαηφπηλ εξεπλψλ θαη δεκνζηεχζεσλ 
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ησλ θαζεγεηψλ θθ. Η. Βαβνχξα, Γ. Μαλσιά θαη Γ. θαθηαλάθε, αλ είρε ελζσκαησζεί ε 

παξανηθνλνκία ζην Α.Δ.Π. απφ ην 2006, ηφηε ην 2010 ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

ζα ήηαλ θαηά 65 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ιηγφηεξν, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε θξίζε ρξένπο ηνπ 2010 ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα έρεη απνθεπρζεί (Γ. 

θαθηαλάθεο, 2014, ζζ. 171-172). 

Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε, ε νπνία ζε θάζε επηζηήκε είλαη ρξήζηκν 

λα δηαηππψλεηαη. χκθσλα κε απηήλ, ε παξανηθνλνκία έρεη θαη ζεηηθέο 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία, φπσο είλαη θπξίσο ην γεγνλφο φηη ηα 

πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε είλαη πςειφηεξα, απφ απηά πνπ θαηαγξάθνληαη 

επίζεκα, ιφγσ ηεο πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, ελδέρεηαη λα 

βνεζά ηελ απνθέληξσζε, δηφηη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

εθηφο ησλ κεγαινππφιεσλ, φπσο επίζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (Μ. Νεγξεπφληε-Γειηβάλε, 1991, ζζ. 122-125).  

Πάλησο, ζηε ζπλείδεζε φισλ, ε χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη αξλεηηθή γηα 

ηελ νηθνλνκία, γηαηί ζηεξεί έζνδα απφ ην θξάηνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ελ γέλεη. 

Έηζη ινηπφλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο 

γεληθφηεξα θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο εηδηθφηεξα, ψζηε ηα θαηλφκελα ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα απνθαιχπηνληαη θαη λα 

θαηαπνιεκψληαη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί φρη κφλν κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δξάζε 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, αιιά θαη κε ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟ. 

3.1. Κξάηε κε ζπλεξγάζηκα ζην θνξνινγηθό ηνκέα θαη θξάηε κε πξνλνκηαθό 

θνξνινγηθό θαζεζηώο. 

Με βάζε ην λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ Ν. 4172/2013, γίλεηαη 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο θξαηψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη εθαξκφδνπλ πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ή πνπ δελ είλαη ζπλεξγάζηκα ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο. Οη ελ 

ιφγσ δηαηάμεηο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο 

θαη ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε αλαθνξά ζε απηέο θξίλεηαη απαξαίηεηε πξηλ απφ ηελ 

παξάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ππφ 

εμέηαζε ρψξεο. 

Καη’ αξράο θαζνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζχκβαζεο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, σο ε 

δηεζλήο εθείλε ζχκβαζε, ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ. ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ κε 

ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ ζην θνξνινγηθφ ηνκέα. Έηζη ινηπφλ, κε ζπλεξγάζηκα θξάηε 

ζεσξνχληαη απηά πνπ δελ είλαη θξάηε-κέιε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε θαηάζηαζή ηνπο 

σο πξνο ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά δεηήκαηα έρεη 

κειεηεζεί απφ ηνλ Ο.Ο..Α. θαη ηα νπνία: 

α) δελ έρνπλ ζπλάςεη θαη δελ έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή ζχκβαζε δηνηθεηηθήο 

ζπλδξνκήο ζην θνξνινγηθφ ηνκέα κε ηε ρψξα καο θαη 

β) δελ έρνπλ ζπλάςεη ηέηνηα ζχκβαζε κε δψδεθα ηνπιάρηζηνλ άιια θξάηε, κε 

ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά (Ν. 4172/2013, άξζξν 65, παξ. 2 

θαη 3). 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ παξέρνπλ 

εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κε 

ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη δηεζλείο 

πξαθηηθέο θαηά ηα πξφηππα ηνπ Ο.Ο..Α., ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο αληαιιαγήο θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ (αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4172/2013, 

ζ. 16). Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε εθαξκφδνληαη γηα φζα 
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πξνζηίζεληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ απφ ηε 

δεκνζίεπζε έηνπο θαη γηα φζα αθαηξνχληαη απφ ηνλ θαηάινγν, ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ παχεη απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ (Ν. 4172/2013, άξζξν 65, παξ. 5). Σα θξάηε 

πνπ εθαξκφδνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, αθνχ δηαπηζησζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

πξνυπνζέζεηο θαη αλαγξάθνληαη ζε θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο (Ν. 4172/2013, άξζξν 65, παξ. 7). 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε γηα ην έηνο 2016 έρνπλ 

θαζνξηζηεί κε ηελ απφθαζε αξηζ. ΓΟ Γ 1188835 ΔΞ 2016/23.12.2016 (ΦΔΚ 

4569/Β’/30.12.2016, «Καζνξηζκφο ησλ κε ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 γηα ην έηνο 2016») ηνπ Τπνπξγνχ 

θαη ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Βνπιγαξία 

θαη ε Κχπξνο. Αλαθνξηθά κε ηα θξάηε πνπ εθαξκφδνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο, έρεη εθδνζεί ε απφθαζε αξηζ. ΠΟΛ. 1277/29.12.2015 (ΦΔΚ 

2905/Β’/31.12.2015, «Καζνξηζκφο ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 

4172/2013 γηα ην έηνο 2015»), ε νπνία είλαη ε ηειεπηαία ηζρχνπζα σο πξνο ην ελ ιφγσ 

ζέκα. ηελ απφθαζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα θξάηε εθείλα, ζηα νπνία ηα λνκηθά 

πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο ππφθεηληαη ζε θφξν επί ησλ θεξδψλ ή ησλ 

εηζνδεκάησλ ή ηνπ θεθαιαίνπ κε ζπληειεζηή ίζν ή θαηψηεξν απφ ην 50% ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, αλ ήηαλ 

θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζηελ Διιάδα (παξάγξαθνο 1 ηεο ΠΟΛ 1277/2015). ε απηφλ ηνλ 

θαηάινγν ησλ ρσξψλ κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε 

Βνπιγαξία φζν θαη ε Κχπξνο, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ νπνίσλ ζα αλαθεξζνχλ 

ακέζσο παξαθάησ, αλ θαη ε ζπγθαηάηαμε ησλ ρσξψλ απηψλ ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν 

ήδε πξντδεάδεη γηα ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχλ. 

Βέβαηα, νη ελ ιφγσ ρψξεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν 

ησλ κε ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, δηφηη είλαη θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ θαη έηζη δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013, ε νπνία νξίδεη φηη 

«κε ζπλεξγάζηκα θξάηε είλαη εθείλα πνπ δελ είλαη θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο», κεηαμχ θαη άιισλ πξνυπνζέζεσλ. 
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο γεηηνληθέο πξνο ηελ Διιάδα ρψξεο, φπσο είλαη ε 

Αιβαλία θαη ε Π.Γ.Γ.Μ., κεξηθέο αθφκε βαιθαληθέο ρψξεο φπσο ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε 

θαη ην Μαπξνβνχλην, αιιά ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεη θαη έλα αθφκα θξάηνο-κέινο ηεο 

Δ.Δ., φπσο είλαη ε Ηξιαλδία. Πάλησο, ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ζε φιν ην 

κήθνο ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο, ε ρψξα καο πεξηβάιιεηαη απφ ρψξεο κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ηνπο αιιηψο ιεγφκελνπο «θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο». 

3.2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζηε Βνπιγαξία. 

Ζ αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Βνπιγαξίαο θξίλεηαη ζθφπηκε πξηλ απφ 

ηελ απιή παξάζεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα. Ζ 

Βνπιγαξία πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηαλνπάξην 2007 καδί κε ηε 

Ρνπκαλία, νινθιεξψλνληαο ηελ πέκπηε θαηά ζεηξά δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. (Λ. 

Μπακπαιηνχηαο / Κ. Μεηζφπνπινο, 2014, ζζ. 151-152).  

Οη ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ γλψξηζε ε ρψξα απφ ην 1997 κέρξη ην 2008 ππήξμαλ 

πςεινί ιφγσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ιφγσ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο ζηαζεξνχ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2004 θαη 2008, ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

θπκάλζεθε πεξί ην 6% θαηά κέζν φξν θαη απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο θαζαξέο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε. Οη επελδχζεηο ελίζρπζαλ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Σν 2009, ε ρψξα επεξεάζηεθε απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη εηζήιζε ζε νηθνλνκηθή χθεζε, ζχληνκα 

φκσο ε βνπιγαξηθή νηθνλνκία αλέθακςε απφ ην 2010 πξνο ην 2011, κε ην Α.Δ.Π. λα 

εληζρχεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σε δηεηία 2012-2013 δελ 

επηβεβαηψζεθαλ νη αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο εγρψξησλ θαη δηεζλψλ αλαιπηψλ, ππήξμε εθ 

λένπ κία θάκςε, ελψ ηε δηεηία 2014-2015 ε νηθνλνκία έδεημε θαη πάιη ηάζε αλάπηπμεο 

(Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία 

ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζζ. 12-13, http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-

oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/57853 , ηειεπηαία πξφζβαζε 12.09.2017). 

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα έρεη γηα ηε βνπιγαξηθή νηθνλνκία 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 5% ηεο αθαζάξηζηεο 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/57853
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/57853
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πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. ε φ,ηη αθνξά ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, ε 

βηνκεραλία παξνπζηάζεη ζεκάδηα αλάθακςεο κεηά απφ ηελ θξίζε ηνπ 2008 θαη ηα 

θπξηφηεξα βηνκεραληθά πξντφληα ηεο ρψξαο είλαη ν ζίδεξνο, ν ραιθφο, ν ράιπβαο, ηα 

πεηξειαηνεηδή, ηα ειεθηξνληθά είδε, ηα κεραλήκαηα θαη ηα νηθνδνκηθά πιηθά. Ο 

θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ παξνπζίαζε πησηηθή ηάζε απφ ην 2009 σο ην 2013 θαη ζηε 

ζπλέρεηα έρεη αλνδηθή πνξεία. ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ 

παξνπζίαζε αχμεζε ην 2015 ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο, ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο, ησλ αθηλήησλ 

(Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία 

ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζζ. 14-18). 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Δηήζηα Έθζεζε, νη βαζηθνί καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΠΗΝΑΚΑ 18: ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΧΝ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΣΖ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ. 

 

 

Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, 

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζζ. 21-22. 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

Βνπιγαξίαο εμειίζζνληαη ζεηηθά. Σν Α.Δ.Π. έρεη ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε απμάλεηαη, ε αλεξγία κεηψλεηαη, ν κέζνο κηζζφο έρεη αλνδηθή ηάζε, ν 

πιεζσξηζκφο βξίζθεηαη εληφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ ηεο Δπξσδψλεο, παξφιν πνπ ε 
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Βνπιγαξία δελ είλαη κέινο ηεο, ελψ ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π. βξίζθεηαη ζε επίπεδν πνπ ζεσξείηαη βηψζηκν θαη φηη ε απνπιεξσκή ηνπ κπνξεί 

λα εμππεξεηεζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ε Βνπιγαξία δηαζέηεη έλα επλντθφ πξνο ηηο επελδχζεηο 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζεη θαη λένπο επελδπηέο. 

Ζ πνξεία ηνπ Α.Δ.Π. ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηα έηε 2008-2016, έρεη σο εμήο: 

ΥΖΜΑ 2: ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ Α.Δ.Π. ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ Δ ΓΗ ΓΟΛΑΡΗΑ Ζ.Π.Α. 

 

Πεγή: worldbank.org 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=BG&s

tart=2008 , ηειεπηαία πξφζβαζε 20.09.2017). 

 Χο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Βνπιγαξία θάλεη ρξήζε ησλ ελσζηαθψλ 

πφξσλ θαη έρεη θαηαξηίζεη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014-2020. Έηζη ινηπφλ πξφθεηηαη λα ιάβεη ζπλνιηθά 7,6 δηο επξψ, κε ην ελ ιφγσ πνζφ 

λα κελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θξαηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε. Απφ ην πξφγξακκα 

«Αγξνηηθή Αλάπηπμε», ε Βνπιγαξία ζα ιάβεη 2,3 δηο επξψ θαη 88 εθαηνκκχξηα επξψ 

γηα ηνλ αιηεπηηθφ θαη λαπηηιηαθφ ηνκέα. Ζ απνξξνθεηηθφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ 

θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 άγγημε ζρεδφλ ην 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=BG&start=2008
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=BG&start=2008
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100% (Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, 

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζζ. 39-41). 

Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην κεηαμχ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2013-2015, απηφ είλαη ειιεηκκαηηθφ γηα ηε ρψξα καο γηα ηα αλαθεξφκελα έηε θαη 

θαηά 140,6 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2015, θαζψο νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε 

Βνπιγαξία είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο απφ ηε Βνπιγαξία. Ζ Διιάδα εμάγεη 

θπξίσο ηξφθηκα θαη δψα δσληαλά, βηνκεραληθά είδε, κεραλήκαηα θαη πιηθφ 

κεηαθνξψλ, νξπθηά – θαχζηκα – ιηπαληηθά θαη εηζάγεη αληίζηνηρα πξντφληα. Με ηε 

Βνπιγαξία ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο ζρεδηάδεηαη ε 

θαηαζθεπή θάζεηνπ αγσγνχ, ν νπνίνο ζα ζπλδέζεη ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ 

Βνπιγαξίαο, Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο, ελψ έρεη ππνγξαθεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

ειιελνβνπιγαξηθνχ αγσγνχ IGB (Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & 

Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζζ. 43-46, 

57). 

Σν 2007 έιαβε ρψξα κία θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία είρε ζέζεη σο 

ζηφρνπο ηελ ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή θαηάξγεζε ηελ πξννδεπηηθή θνξνινγηθή θιίκαθα ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εθάξκνζε έλαλ εληαίν ζπληειεζηή 10% γηα θπζηθά πξφζσπα 

θαη εηαηξείεο. Έηζη ινηπφλ, νη θπξηφηεξνη θφξνη είλαη: 

 α) ν θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 10%, 

 β) ν εηαηξηθφο θφξνο 10%, 

 γ) ν θφξνο κεξηζκάησλ 5%,  

 δ) ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο έρεη ζπληειεζηή 20%, ελψ είλαη κεδεληθφο ζηηο 

εμαγσγέο θαη ηηο ελδνθνηλνηηθέο πξνκήζεηεο. Ζ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή Φ.Π.Α. 

ππάξρεη κφλν φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη πάλσ απφ 50.000 ιέβα (25.000 επξψ), ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο πξνκήζεηεο πάλσ απφ 20.000 ιέβα (10.000 επξψ) θαη ζηηο πσιήζεηο απφ 

απφζηαζε πάλσ απφ 70.000 ιέβα (35.000 επξψ). Πεξαηηέξσ, επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο 

θαηαλάισζεο ζηα πνιπηειή απηνθίλεηα, ηνλ ειεθηξηζκφ, ην πεηξέιαην, ηα πξντφληα 

θαπλνχ θαη ην αιθνφι. Δπηπιένλ, πξνβιέπνληαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα 
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επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επελδχνπλ ζε πεξηνρέο κε πνζνζηφ αλεξγίαο ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο ην πξνεγνχκελν έηνο (Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ 

Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 

2016, ζζ. 63-64 θαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ ηεο 20.09.2017, ζζ. 3-

4). ε ζχγθξηζε κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηε Βνπιγαξία, νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο ζηε ρψξα καο είλαη ππεξδηπιάζηνη αθφκε θαη ζηε ρακειφηεξε θιίκαθα 

θνξνινγίαο θαη απηφ πξνθαιεί κία ηδηαίηεξε αίζζεζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ζηνπο 

πνιίηεο. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο 

ζηε Βνπιγαξία δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο. Αιινδαπνί ππήθννη κπνξνχλ, ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία, λα θαηέρνπλ κέρξη θαη ην 100% ηνπ θεθαιαίνπ βνπιγαξηθήο 

εηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία ζεσξείηαη απιή θαη πεξηιακβάλεη θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο 

ζην εκπνξηθφ κεηξψν ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ ηελ νπνία ε εηαηξεία 

ιακβάλεη ηνλ ιεγφκελν εμεηδηθεπκέλν θσδηθφ πνπ εμππεξεηεί θάζε δεκφζην ζθνπφ. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ κέρξη ηελ εγγξαθή ηεο 

εηαηξείαο ζην κεηξψν αλέξρεηαη ζε έλα κήλα πεξίπνπ. Σα γξαθεία εκπνξηθψλ 

αληηπξνζψπσλ νθείινπλ λα εγγξάθνληαη θαη ζην Δζληθφ ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην, εθηφο 

απφ ην εκπνξηθφ κεηξψν. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξεηψλ είλαη ε Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (OOD) κε ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην 1 ιέβα θαη ε 

Αλψλπκε Δηαηξεία (AD) κε ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην 50.000 ιέβα (25.000 

επξψ). Μεγαιχηεξα πνζά ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ, ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ (Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ 

Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 

2016, ζζ. 62-63 θαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ ηεο 20.09.2017, ζζ. 2-

3). 

Δθηφο απφ ηνπο ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ην απιφ θαη θαηαλνεηφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηε ζχληνκε δηαδηθαζία γηα ην άλνηγκα επηρείξεζεο, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ζχζηαζεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε κφιηο 500-600 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ κεηάθξαζεο. Αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν, ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ είλαη ειάρηζηα θαη αλ ν ηδηνθηήηεο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν, είλαη απαξαίηεηα επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

πξνζσξηλήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Οη 
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εηαηξείεο κπνξνχλ λα νξίζνπλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο ζηηο 

ηξάπεδεο θαη ηηο βνπιγαξηθέο αξρέο. Γελ απαηηείηαη εγγξαθή ζε θάπνην επηκειεηήξην ή 

επαγγεικαηηθή έλσζε θαη πξνβιέπνληαη θαη άιιεο κνξθέο εηαηξεηψλ εθηφο απφ Δ.Π.Δ. 

θαη Α.Δ. γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή άζθεζε, φπσο ν αηνκηθφο έκπνξνο, ην παξάξηεκα θαη 

ην γξαθείν εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ κεηαμχ άιισλ (Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ 

Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 

2016, ζ. 63 θαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ ηεο 20.09.2017, ζ. 3).  

3.3. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζηελ Κύπξν. 

Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ζα γίλεη πξψηα αλαθνξά ζηελ 

νηθνλνκηθή ελ γέλεη πνξεία ηεο Κχπξνπ, πξηλ απφ ηελ παξάζεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. Ζ Κχπξνο πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην Μάην 2004, νπφηε 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξνζρψξεζε 10 

ζπλνιηθά θξαηψλ κε πνιιά ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο. Πάλσ απφ 

100 εθαηνκκχξηα πνιίηεο πξνζηέζεθαλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. (Λ. Μπακπαιηνχηαο / Κ. 

Μεηζφπνπινο, 2014, ζ. 151).  

Ζ Κχπξνο εμήιζε ην Μάξηην 2016 απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο πνπ είρε ζπκθσλήζεη ηνλ Απξίιην 2013 κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (Γ.Ν.Σ.), ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (Δ.Κ.Σ.) θαη ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Ζ ρψξα παξνπζηάδεη απφ ην 2015 ζεηηθή νηθνλνκηθή πνξεία (Δηήζηα Έθζεζε 

2016 Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε 

Λεπθσζία, 2017, ζ. 2, http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/infofile/59066 , ηειεπηαία πξφζβαζε 12.09.2017). Ζ εμέιημε ηνπ Α.Δ.Π. 

ηεο Κχπξνπ γηα ηα έηε 2008-2016, έρεη σο εμήο:  

 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/59066
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/59066
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ΥΖΜΑ 3: ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΔΠ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Δ ΓΗ ΓΟΛΑΡΗΑ Ζ.Π.Α. 

 

Πεγή: worldbank org 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=CY&s

tart=2008 , ηειεπηαία πξφζβαζε 20.09.2017). 

Ζ πησηηθή πνξεία ηνπ Α.Δ.Π. εκθαλίδεηαη αξθεηά έληνλε θαη δηαξθήο απφ ην 

2011 κέρξη ην 2015, νπφηε θαη δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο. Ζ ρψξα είλαη κέινο θαη ηεο 

επξσδψλεο (https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_el , ηειεπηαία 

πξφζβαζε 21.09.2017). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αζθείηαη απφ ηελ 

Δ.Κ.Σ. θαη φρη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, θαζψο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ 

ησλ πνιηηηθψλ, ζηηο νπνίεο ε Δ.Δ. έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη λνκνζέηεζεο (Λ. Μπακπαιηνχηαο / Κ. Μεηζφπνπινο, 2014, ζ. 46). Οη 

θπξηφηεξνη νηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηε ρψξα απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:   

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=CY&start=2008
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=CY&start=2008
https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_el
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ΠΗΝΑΚΑ 19: ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΧΝ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΣΖ 

ΚΤΠΡΟΤ. 

 

Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε 2016 Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ 

Λεπθσζίαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Λεπθσζία, 2017, ζ. 2. 

Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα έηε θαηά ηα νπνία ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε πξφγξακκα 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. Έηζη θαίλεηαη ζηελ αξρή ηεο αλσηέξσ ρξνληθήο πεξηφδνπ 

κείσζε ζην Α.Δ.Π. θαη ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, φρη φκσο ζε κεγάιν πνζνζηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα κεηψζεθε ην 2014 έλαληη ηνπ 2013 θαηά 1,00% 

θαη απμήζεθε ην 2015 θαηά 4,46% έλαληη ηνπ 2014. Δπίζεο, ε αλεξγία απμάλεηαη κφλν 

ην 2014 έλαληη ηνπ 2013 ζε πνζνζηφ 1,26% θαη ηα επφκελα έηε κεηψλεηαη ζεκαληηθά 

(κείσζε ην 2015 έλαληη ηνπ 2014 ζε πνζνζηφ 8,70% θαη ζηε ζπλέρεηα κείσζε ην 2016 

έλαληη ηνπ 2015 ζε πνζνζηφ 12,24%). Σν δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο σο πνζνζηφ ηνπ 

Α.Δ.Π. παξνπζηάδεη αχμεζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2016 θαηά 5,48%. Δίλαη άμην 

αλαθνξάο φηη ν πιεζσξηζκφο βξίζθεηαη ζε αξλεηηθφ επίπεδν, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

θξηζεί σο αξλεηηθφ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ.  

Γηα ηελ Κχπξν είρε πξνβιεθζεί δάλεην χςνπο 10 δηο επξψ απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ην Γ.Ν.Σ., ε ρψξα φκσο δελ έθαλε ρξήζε φινπ ηνπ 

πνζνχ θαη έιαβε κφιηο 7,25 δηο επξψ. Ζ ζεηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηα ξεπζηά 

δηαζέζηκα ηνπ θξάηνπο επέηξεςαλ ζηελ Κχπξν λα πξνβεί ζε πην γξήγνξε απνπιεξσκή 

ησλ δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ 
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(http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/399697/proori-exoflisi-daneion-

poy-pirame-apo-to-dnt , άξζξν ηεο Θεαλνχο Θεηνπνχινπ, «Πξφσξε εμφθιεζε δαλείσλ 

πνπ πήξακε απφ ην Γ.Ν.Σ», 19.05.2017, ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017).  

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Α.Δ.Π. ηεο Κχπξνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, ε βηνκεραλία ζπκβάιιεη κε πνζνζηφ 11% θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο κε 

κφιηο 2,4% ζην γεσξγηθφ ηνκέα, ελψ είλαη άμηα αλαθνξάο ε αλάπηπμε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγηψλ. Γηα ηε ρψξα έρεη επίζεο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ν ηνπξηζκφο πνπ παξνπζίαζε αχμεζε ην 2016 θαηά 19,8% ζε ζρέζε κε ην 

2015 ζε αξηζκφ επηζθεπηψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρψξα έρεη ζέζεη σο 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηελ απεμάξηεζε απφ ηνλ επνρηαθφ κφλν 

ηνπξηζκφ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ κε πςειφ εηζφδεκα, πξνθεηκέλνπ ην 2030 ν 

θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ λα ζπκβάιιεη ζην Α.Δ.Π θαηά 30% απφ ην ηξέρνλ 12%. 

Δπηπιένλ, ε ρψξα ζεσξείηαη σο «ζεκαληηθφ θέληξν δηαρείξηζεο πινίσλ», κε ηηο 

κνλάδεο πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη θπξίσο εγθαηεζηεκέλεο ζηε Λεκεζφ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ην 4% ηνπ ζηφινπ παγθνζκίσο. Ζ Κχπξνο ζεσξείηαη πιένλ θαη 

ζεκαληηθφο παίθηεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, κεηά απφ ηελ πξφζθαηε αλαθάιπςε λέσλ 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζηε ΝΑ Μεζφγεην. ε φ,ηη αθνξά ζην 

εμσηεξηθφ εκπφξην, νη ζεκαληηθφηεξνη εηζαγσγείο ζε θππξηαθά πξντφληα ήηαλ ην 2016 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Διιάδα, ην Ηζξαήι, ε Ληβχε θαη ε Κίλα. Οη εμαγσγέο 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο θάξκαθα, πεηξειαηνεηδή θαη ηξφθηκα, ελψ νη εηζαγσγέο 

αθνξνχλ πεηξειαηνεηδή, θάξκαθα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θαπληθά πξντφληα, απηφκαηεο 

κεραλέο θαη θαιιπληηθά. Ζ Διιάδα είλαη ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Κχπξνπ 

θαη ην δηκεξέο εκπφξην ζεκείσζε ην 2016 αχμεζε θαηά 7,2%. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην 

έρεη γηα ηε ρψξα καο ζεηηθφ πξφζεκν, θαζψο νη εμαγσγέο ππεξβαίλνπλ ηηο εηζαγσγέο ζε 

αμία. Σν 2016 ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν απμήζεθε θαηά 5,4% 

(Δηήζηα Έθζεζε 2016 Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, Πξεζβεία ηεο 

Διιάδνο ζηε Λεπθσζία, 2017, ζζ. 3, 7-11). 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ εθαξκφδεη δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο γηα 

θπζηθά πξφζσπα θαη γηα εηαηξείεο. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ γηα 

θπζηθά πξφζσπα αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/399697/proori-exoflisi-daneion-poy-pirame-apo-to-dnt
http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/399697/proori-exoflisi-daneion-poy-pirame-apo-to-dnt
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ΠΗΝΑΚΑ 20: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΖΝ 

ΚΤΠΡΟ. 

 

Πεγή: PWC Κχπξνπ, Φνξνινγηθέο Πιεξνθνξίεο 2016 – Κχπξνο, 

https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-

2016.pdf , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017, ζ. 3. 

Σν ζχζηεκα πξνβιέπεη φηη ε ζχληαμε απφ ην εμσηεξηθφ θνξνινγείηαη κε 

ζηαζεξφ ζπληειεζηή 5% πάλσ απφ ηηο 3.420 επξψ, ελψ ε ζχληαμε ρεξείαο κε ζηαζεξφ 

ζπληειεζηή 20% πάλσ απφ ηηο 19.500 επξψ (PWC Κχπξνπ, Φνξνινγηθέο Πιεξνθνξίεο 

2016 – Κχπξνο, https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-

greek-january-2016.pdf , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017, ζ. 3). 

Δπίζεο, πξνβιέπνληαη θαη θάπνηεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο, αιιά θαη ε 

θαηαβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο σο εμήο: 

ΠΗΝΑΚΑ 21: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΗΦΟΡΑ ΣΖΝ 

ΚΤΠΡΟ. 

 

Πεγή: PWC Κχπξνπ, Φνξνινγηθέο Πιεξνθνξίεο 2016 – Κχπξνο, 

https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-

2016.pdf , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017, ζ. 12. 

https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
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ε ζχγθξηζε κε ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, νη θππξηαθνί ζπληειεζηέο είλαη ρακειφηεξνη. Σν 

εηζφδεκα θνξνινγείηαη φηαλ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 19.500 επξψ, ελψ ζηελ Διιάδα ηα 

εηζνδήκαηα κέρξη 20.000 επξψ θνξνινγνχληαη κε πνζνζηφ 22%. Ο αλψηεξνο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζηελ ελ ιφγσ θιίκαθα είλαη ζηελ Κχπξν 35%, ελψ ζηελ 

Διιάδα είλαη 45%. Καη ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο, ε θνξνινγία ζηελ Κχπξν είλαη 

ρακειφηεξε. Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη θαη γηα ηελ έθηαθηε εηζθνξά, φπνπ 

ζηελ Κχπξν επηβάιιεηαη γηα εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ 18.000 επξψ, ελψ ζηελ Διιάδα 

επηβάιιεηαη γηα εηζφδεκα άλσ ησλ 12.000 επξψ. Ο αλψηεξνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

ζηελ Κχπξν θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα λα είλαη 3,5%, αιιά κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 4%, 

ελψ ζηελ Διιάδα ν αλψηεξνο ζπληειεζηήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θηάλεη ην 

10% (βι. πίλαθεο πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ). Μάιηζηα ζηελ Κχπξν έρεη πξνβιεθζεί λα 

θαηαβάιινπλ νη ππάιιεινη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην 50% ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο θαη νη 

εξγνδφηεο ην ππφινηπν 50% (PWC Κχπξνπ, Φνξνινγηθέο Πιεξνθνξίεο 2016 – 

Κχπξνο, https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-

january-2016.pdf , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017, ζ. 13). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ εηαηξηθφ θφξν, νη εηαηξείεο πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

Κχπξνπ θνξνινγνχληαη ζε φιν ην εηζφδεκά ηνπο πνπ απνθηνχλ ζηελ Κχπξν θαη ην 

εμσηεξηθφ. Οη εηαηξείεο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη γηα 

ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ. Φνξνινγηθνί θάηνηθνη 

ζηελ Κχπξν ζεσξνχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ Κχπξν. Πξνβιέπεηαη εληαίνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα φιεο 

ηηο εηαηξείεο πνπ αλέξρεηαη ζε 12,5%, ελψ πξνβιέπνληαη θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο 

γηα θέξδε απφ δηάζεζε ηίηισλ, κεξίζκαηα, ηφθνπο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλήζε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θέξδε απφ κφληκε εγθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ ππφ 

πξνυπνζέζεηο θαη θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κε ηελ εμαίξεζε απηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εκπνξία ζπλαιιάγκαηνο θαη παξαγψγσλ (PWC Κχπξνπ, Φνξνινγηθέο 

Πιεξνθνξίεο 2016 – Κχπξνο, https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-

figures-2016-greek-january-2016.pdf , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017, ζζ. 14-15). Ο 

θππξηαθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηηο εηαηξείεο ππνιείπεηαη ησλ ειιεληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 10 ζρεδφλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ ε 

δηαθνξά κπνξεί λα θηάζεη θαη ηηο 33 ζρεδφλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλψηεξν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ αλέξρεηαη ζε 45%. ε κία επνρή 

https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
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έληνλνπ αληαγσληζκνχ ε κεγάιε θνξνινγηθή επηβάξπλζε δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Ο θαλνληθφο ζπληειεζηήο ηνπ Φ.Π.Α. είλαη 19%, πνπ είλαη ρακειφηεξνο απφ 

ηνλ ειιεληθφ. Δπίζεο θάπνηα αγαζά θαη ππεξεζίεο εμαηξνχληαη ηνπ Φ.Π.Α., φπσο νη 

πεξηζζφηεξεο ηξαπεδηθέο – αζθαιηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηα 

ελνίθηα απφ αθίλεηε ηδηνθηεζία, νη πεξηζζφηεξεο λνζνθνκεηαθέο, ηαηξηθέο θαη 

νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο 

ππεξεζίεο, κεηαμχ άιισλ. Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 5% (PWC Κχπξνπ, 

Φνξνινγηθέο Πιεξνθνξίεο 2016 – Κχπξνο, 

https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-

2016.pdf , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017, ζ. 40).   

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη θαη κε ηηο δχν ρψξεο, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ 

Κχπξν, ε ρψξα καο έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θαη θεθαιαίνπ. Γηα ηε Βνπιγαξία είλαη ν Ν. 2255/1994 (ΦΔΚ 195/Α’/18.11.1994, 

«Κχξσζε χκβαζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βνπιγαξίαο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο φζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο 

εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ»). Γηα ηελ Κχπξν είλαη ν ΑΝ. 573/1968 (ΦΔΚ 

223/Α’/27.09.1968, «Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ ζπκβάζεσο, πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο θαη ηεο 

απνηξνπήο ηεο θνξνδηαθπγήο ελ ζρέζεη πξνο ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο»)   

(http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/b.html , ηειεπηαία πξφζβαζε 21.09.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tax-facts-figures-2016-greek-january-2016.pdf
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/b.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΣΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ. 

4.1. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ζε 

Βνπιγαξία θαη Κύπξν. 

Γηα ηελ αιιαγή θνξνινγηθήο θαηνηθίαο απφ ηελ Διιάδα ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ 

Κχπξν αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, φπνπ φκσο δελ 

ηεξνχληαη ηα αηηνχκελα ζηνηρεία, ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (σο 

ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ), ε νπνία δελ ρνξεγεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ηελ Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, απφ φπνπ ην αίηεκα 

απαληήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Δ..Δ.Δ., θαζψο επίζεο 

θαη απφ ην Κππξηαθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπίζεο αλαδεηήζεθαλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα δεκνζηεχκαηα έγθξηησλ θαη αμηφπηζησλ πεγψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα 

επηθεληξψζεθε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή θνξνινγηθήο 

θαηνηθίαο επηρεηξήζεσλ θαη φρη θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο ηα ηειεπηαία επηιέγνπλ ηελ 

αιιαγή θνξνινγηθήο θαηνηθίαο έρνληαο σο θίλεηξν ηηο ηπρφλ θαιχηεξεο 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, ηπρφλ θαιχηεξεο απνιαβέο, εμεχξεζε εξγαζίαο ή 

πεξηζζφηεξν πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη φρη ηφζν ην θνξνινγηθφ βάξνο. Ζ ζπιινγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ζα απαηηνχζε ηε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ 

εθ κέξνπο φισλ ησλ θεληξηθψλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.) ζε φινπο 

ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο πιελ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, φπνπ αξκφδηα γηα ην ζέκα απηφ είλαη ε 

Γ.Ο.Τ. θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηε Βνπιγαξία, 

ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ CIELA, ε νπνία πεξηιακβάλεη δεδνκέλα λνκηθήο θχζεσο θαη εκπνξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, νη εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ηππηθά κε ειιεληθή 

ζπκκεηνρή αλήιζαλ ην 2013 ζε 9.000 πεξίπνπ. ηα ηέιε ηνπ 2015, ν αξηζκφο ηνπο 

εθηηκήζεθε ζε 13.500, ελψ ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2016 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 15.000. 

ηηο επηρεηξήζεηο απηέο απαζρνινχληαλ 53.000 εξγαδφκελνη πεξίπνπ. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο ηδξχζεθαλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

αγνξά απηνθηλήηνπ ή θάπνηνπ αθηλήηνπ θαη φρη κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε φκσο θαη ζηελ 
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πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ αιεζηλή παξαγσγηθή θαη 

εκπνξηθή δξάζε, ηφηε ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αθνξά κηθξνκεζαίεο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε γεληθή εηθφλα ησλ ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηε Βνπιγαξία, εμαηηίαο αθξηβψο ηνπ κηθξήο έθηαζεο κεγέζνπο ηνπο. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο, φηη, ελψ ν αξηζκφο ησλ λέσλ εηαηξεηψλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο 

είλαη απμαλφκελνο, δελ δηαπηζηψζεθε εληνχηνηο αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηε γεηηνληθή ρψξα. Αληηζέησο, νη επελδπηηθέο ξνέο θαηαγξάθνπλ 

ζηαζηκφηεηα θαη ηα επίπεδα απνζεκάησλ θαηαγξάθνπλ κηθξή κείσζε (Δηήζηα Έθζεζε 

Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε 

φθηα, 2016, ζ. 50, http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/infofile/57853 , ηειεπηαία πξφζβαζε 12.09.2017 θαη ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ ηεο 20.09.2017, ζ. 1). 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ειιεληθή πξνέιεπζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηε Βνπιγαξία αλέξρνληαη εηεζίσο ζηα 5 δηο επξψ θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε 

ηνπο αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ 2014 ζε 100 εθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. ε ζρέζε κε ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηαηξεηψλ, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε φθηα (πεξίπνπ 5.900). Έλαο εμίζνπ κεγάινο 

αξηζκφο πνπ πξνζεγγίδεη ηηο κηζέο εηαηξείεο κε ειιεληθή πξνέιεπζε (πεξίπνπ 7.000) 

έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηθέξεηα Blagoevgrad, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα ειιεληθά 

ζχλνξα, ζηε λνηηνδπηηθή Βνπιγαξία. ην Πεηξίηζη, πφιε ηεο αλσηέξσ πεξηθέξεηαο,  

έρνπλ εγθαηαζηαζεί πεξίπνπ 3.500 επηρεηξήζεηο, ζην αληάλζθη, επίζεο πφιε ηεο 

αλσηέξσ πεξηθέξεηαο, αθφκε 1.900, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Φηιηππνχπνιεο 

θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 1.000 εηαηξείεο κε ειιεληθή ζπκκεηνρή θαη πξνέιεπζε. Καη ζε 

άιιεο πφιεηο θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζην Μπνπξγθάο 

θαη ηε Βάξλα, κεηαμχ άιισλ, πνπ θηινμελνχλ πεξίπνπ 200 εηαηξείεο ε θαζεκία (Δηήζηα 

Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο 

Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζ. 51 θαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ ηεο 

20.09.2017, ζζ. 1-2). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2016, νη 

εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε Βνπιγαξία παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 67% πεξίπνπ. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή θξίζεθε 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί φηη ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα νδεγεί πνιιέο 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/57853
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/57853
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επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζε κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη ην θφζηνο ίδξπζεο 

εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία αλέξρεηαη, φπσο εηπψζεθε, ζε κφιηο 500 έσο 600 επξψ. 

ηε γεληθή θαηάηαμε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, ε ρψξα καο θαηείρε ην 2015 ζηε 

Βνπιγαξία ηελ ηέηαξηε ζέζε, ζηελ νπνία ππνρψξεζε απφ ηελ ηξίηε ζέζε, ηελ νπνία 

παξαδνζηαθά θαηείρε, θάησ απφ ηελ Απζηξία, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γεξκαλία. Οη 

ζπλνιηθέο επελδχζεηο αλήιζαλ ην 2012 ζε 2,75 δηο επξψ, ην 2013 ζε 2,58 δηο επξψ, ην 

2014 ζε 2,49 δηο επξψ θαη ην 2015 ζε 2,39 δηο επξψ. Πάλησο, ε βνπιγαξηθή θξαηηθή 

ππεξεζία γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ εθηηκά φηη νη ειιεληθέο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί επελδπηηθά θεθάιαηα 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρνληαη θαη απφ ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Κχπξν θαη ηελ 

Οιιαλδία. Σα ζπνπδαηφηεξα αίηηα πνπ θαηαγξάθνληαη σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε 

Βνπιγαξία απνηειεί ειθπζηηθφ επελδπηηθφ πξννξηζκφ, είλαη «ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε, 

ε ρακειή θνξνινγία, ην θζελφηεξν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εξγαηηθφ θφζηνο θαη ηα 

ρακειφηεξα θφζηε ιεηηνπξγίαο». Οη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο παξαηεξνχληαη ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ, πνπ είλαη ν θπξηφηεξνο, αιιά θαη ζην 

βηνκεραληθφ. Σειεπηαίεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηε γεηηνληθή ρψξα πξαγκαηνπνίεζαλ 

ν φκηινο ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ, ε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο παηρληδηψλ 

JUMBO, θαη ν φκηινο Φνπξιή κε ην ΗΚΔΑ (Δηήζηα Έθζεζε Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & 

Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ φθηαο, Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα, 2016, ζζ. 47-49).  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζε ζηε θπγή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε 

ρψξα καο είλαη θαη ε επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ (capital controls). Δθηηκάηαη 

φηη ε θπγή ησλ επηρεηξήζεσλ δελ άξρηζε κε ηελ επηβνιή απηή, αιιά φηη επηηαρχλζεθε 

κε ηελ εηζαγσγή ηνπο, γηαηί φζεο επηρεηξήζεηο κειεηνχζαλ ηηο πξννπηηθέο ηνπο, 

απνθάζηζαλ ηειηθά λα απνρσξήζνπλ ακέζσο κεηά απφ ηελ επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ 

ειέγρσλ. Ζ απνρψξεζε επηρεηξήζεσλ απφ ηε ρψξα αθνξά θαη ειιεληθέο εηαηξείεο, 

φπσο επίζεο θαη κεγάινπο μέλνπο νκίινπο 

(http://www.kathimerini.gr/832535/article/oikonomia/epixeirhseis/h-megalh-e3odos-

twn-epixeirhsewn-apo-thn-ellada , άξζξν ηνπ Ζιία Μπέιινπ, «Ζ κεγάιε έμνδνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Διιάδα», 27.09.2015, ηειεπηαία πξφζβαζε 02.09.2017).  

Πεξαηηέξσ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε βνπιγαξηθή πιεπξά έρεη 

ελεξγήζεη κε ηδηαίηεξα επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. ε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηα 

ζχλνξα, κφιηο πέληε ρηιηφκεηξα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δχν επηρεηξεκαηηθά πάξθα, φπνπ 

http://www.kathimerini.gr/832535/article/oikonomia/epixeirhseis/h-megalh-e3odos-twn-epixeirhsewn-apo-thn-ellada
http://www.kathimerini.gr/832535/article/oikonomia/epixeirhseis/h-megalh-e3odos-twn-epixeirhsewn-apo-thn-ellada
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ππάξρνπλ πηλαθίδεο ζηα βνπιγαξηθά θαη ζηα ειιεληθά, ελψ κία κεγάιε πηλαθίδα 

αλαγξάθεη ζηα αγγιηθά «Ζ ρψξα ησλ επθαηξηψλ», αλαθεξφκελε ζηε Βνπιγαξία. 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ, ηα 

κέιε ηνπ έρνπλ κεησζεί ζηηο 10.000 απφ 17.000 πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, πεξίπνπ 6.000 επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηνπο, ελψ 1.000 έρνπλ 

κεηαθεξζεί ζηε Βνπιγαξία. Ζ αλεξγία ζην λνκφ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο, έθηαζε ζην 29,1% ην 2015, ελψ ην 2010 ήηαλ 13,8% 

(https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-

%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%

BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/ , άξζξν ηεο ekirikas.com, 

«Reuters: Φεχγνπλ εμσηεξηθφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα λα γιπηψζνπλ ιηηφηεηα», 

24.11.2016, ηειεπηαία πξφζβαζε 07.09.2017). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηελ Κχπξν, ε 

ηειεπηαία απνηειεί πφιν έιμεο εμαηηίαο ησλ θνξνινγηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο. Δθθξάζηεθε επίζεο θαη εδψ ε άπνςε φηη νη θεθαιαηαθνί 

έιεγρνη (capital controls) ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νδήγεζε ηηο εηαηξείεο λα 

κεηαθεξζνχλ ζην εμσηεξηθφ. Σν Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηεο Κχπξνπ έρεη 

θαηαγξάςεη 5.183 εγγξαθέο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ απφ ην 2012 έσο ην 2016. Χο αίηηα 

θαηαγξάθνληαη ηα ζπλερηδφκελα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, ε «πηζαλή λέα 

θνξνθαηαηγίδα» ηνπ 2017, ε αλππαξμία νηθνλνκηθήο θαη θνξνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο 

θαη νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη. Οη εγγξαθέο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαηαγξάθεθαλ σο 

εμήο: 

 Σν 2012 θαηαγξάθεθαλ 1.033 εγγξαθέο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχζαλ ην 5,74% ησλ λέσλ εγγξαθψλ, πνπ αλήιζαλ ζε 17.999. 

 Σν 2013 θαηαγξάθεθαλ 661 εγγξαθέο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ 

ην 6,09% ησλ λέσλ εγγξαθψλ, πνπ αλήιζαλ ζε 10.847. Οη ειιεληθέο εγγξαθέο 

εηαηξεηψλ ήηαλ βέβαηα ιηγφηεξεο, απνηέιεζαλ φκσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην 

ζχλνιν ησλ λέσλ εγγξαθψλ, θαζψο ήηαλ ε ρψξα πνπ ε Κχπξνο εηζήιζε ζην 

https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/
https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/
https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/
https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/
https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/
https://www.ekirikas.com/reuters-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9/
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νηθνλνκηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο θαη νη εγγξαθέο λέσλ εηαηξεηψλ κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά έλαληη ηνπ 2012, ζε πνζνζηφ 39,74%. 

 Σν 2014 θαηαγξάθεθαλ 678 εγγξαθέο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, πνπ απνηέιεζαλ ην 

6,02% ζην ζχλνιν ησλ 11.269 λέσλ εγγξαθψλ. Φαίλεηαη φηη ε ζπλερηδφκελε 

χπαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζηελ Κχπξν εμαθνινπζεί λα 

κεηξηάδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 Σν 2015 θαηαγξάθεθαλ 1.012 εγγξαθέο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, πνπ απνηέιεζαλ ην 

8,98% ζην ζχλνιν ησλ 11.270 λέσλ εγγξαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Κχπξν. Οη εγγξαθέο εκθαλίδνληαη απμεκέλεο, θαζψο ε Κχπξνο βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ έμνδν απφ ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πξνζαξκνγήο. 

 Σν 2016 θαηαγξάθεθαλ 1.799 εγγξαθέο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, πνπ απνηέιεζαλ ην 

13,2% ησλ λέσλ εγγξαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν. Ζ έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ην 

νηθνλνκηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο αχμεζε θαη πάιη ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ (ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ ηεο 

20.09.2017, ζζ. 5-6, κε ζηνηρεία απφ ην Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηεο Κχπξνπ). 

Ζ χπαξμε ζεκαληηθά πςειφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ Διιάδα 

απνηειεί ην θπξηφηεξν αίηην γηα ηε θπγή ησλ επηρεηξήζεσλ. ε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο 

ζπρλέο αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο, δεκηνπξγείηαη θιίκα αλαζθάιεηαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ην νπνίν απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηηο επελδχζεηο. Οη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ είλαη ζηηο γεηηνληθέο απφ ηελ Διιάδα ρψξεο 

αηζζεηά ρακειφηεξνη. Όπσο εηπψζεθε, γηα ηελ Κχπξν είλαη 12,5%, γηα ηε Βνπιγαξία 

είλαη 10%, αιιά θαη άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο εθαξκφδνπλ ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αιβαλία κε 15% ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηαηξηθψλ θεξδψλ, ε 

Ρνπκαλία κε 16% αληίζηνηρν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη ε Σνπξθία κε ηνλ αληίζηνηρν 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή λα αλέξρεηαη ζην 20%. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη θαη 

ην θφζηνο ζχζηαζεο εηαηξείαο ζηελ Κχπξν δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πςειφ, θαζψο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 1.000 θαη 2.000 επξψ (ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ΗΝ.ΔΜ.Τ. – ΔΔΔ 

ηεο 20.09.2017, ζ. 6, κε ζηνηρεία απφ ην Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηεο Κχπξνπ).  

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πξφζθαην δεκνζίεπκα, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δηαθνξά 

θφξσλ θαη εηζθνξψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ σο «ραψδε», θάηη ην νπνίν ζηξέθεη 

ην ελδηαθέξνλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, απηναπαζρνινχκελσλ θαη εηαηξεηψλ ζηελ 

απφθηεζε δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ζηελ Κχπξν. Ζ πξφθιεζε ζε απηφ δελ είλαη κφλν ε 
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ρακειή θνξνινγία, αιιά θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, κε 

βάζε θπβεξλεηηθά ζηειέρε, πξνεηνηκάδεηαη κηα δηαθξαηηθή ζπκθσλία κε ζθνπφ ηνλ ζε 

βάζνο έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ  

(http://www.kathimerini.gr/930740/gallery/epikairothta/ereynes/xanei-h-eforia-kerdizei-

h-kypros , άξζξν ηεο Μαξηάλλαο Καθανπλάθε, «Υάλεη ε εθνξία, θεξδίδεη ε Κχπξνο», 

16.10.2017, έληππε έθδνζε ηεο 15.10.2017 ηεο εθεκεξίδαο Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ κε ηίηιν 

«Υαψδεο ε δηαθνξά Διιάδαο – Κχπξνπ ζε θφξνπο, εηζθνξέο», ηειεπηαία πξφζβαζε 

17.10.2017).  

Αιιά θαη πξηλ απφ ην 2012, ε Κχπξνο ζεσξείην γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

σο «γε ηεο επαγγειίαο». Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ Κχπξν ην 2009 ήηαλ ηεο ηάμεσο 

ησλ 710,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε ηε κνξθή ηεο ζχζηαζεο θππξηαθψλ εηαηξεηψλ 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ κεηέθεξαλ ηελ έδξα ηνπο, 

αλέπηπμαλ δξαζηεξηφηεηα είηε ζε θνηλνπξαμίεο κε θππξηαθέο εηαηξείεο είηε ζαλ 

ππεξγνιάβνη. ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηεο Κχπξνπ ήηαλ ην 2009 εγγεγξακκέλεο 59 εηαηξείεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ην 2010 ήηαλ 248 εηαηξείεο θαη ζην πξψην πεληάκελν ηνπ 2011 είραλ 

εγγξαθεί 107 λέεο εηαηξείεο. Έηζη, ην 2011 ζην παξαπάλσ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ην 10% πεξίπνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ ήηαλ ειιεληθέο 

(414 ζε ζχλνιν 4.000 εηαηξεηψλ), (http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-

%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE

%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%

CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%

83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-

%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82 , άξζξν ηεο dealnews.gr, 

«Γε ηεο επαγγειίαο γηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ε Κχπξνο», 23.08.2011, ηειεπηαία 

πξφζβαζε 19.09.2017).     

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θπβεξλεηηθέο πεγέο εθηηκνχλ 

φηη «νθηψ ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ηδξχζεθαλ ζε γεηηνληθέο 

http://www.kathimerini.gr/930740/gallery/epikairothta/ereynes/xanei-h-eforia-kerdizei-h-kypros
http://www.kathimerini.gr/930740/gallery/epikairothta/ereynes/xanei-h-eforia-kerdizei-h-kypros
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/28385-%CE%93%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
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ρψξεο είλαη θαζαξά εηθνληθέο». Πξφθεηηαη απιψο γηα εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ Α.Φ.Μ. 

θαη ζθξαγίδεο, ρσξίο πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πνιιά θνξνηερληθά θαη δηθεγνξηθά 

γξαθεία κε πνιιέο ηζηνζειίδεο δηαθεκίδνπλ ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ ζε Βνπιγαξία θαη 

Κχπξν, ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο θνξνιφγεζεο. Τπνζηεξίδεηαη αθφκε ε άπνςε φηη νη 

εηαηξείεο απηέο δεκηνπξγνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ αγνξά 

απηνθηλήησλ, επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη ηελ παξάθακςε ησλ capital controls, θάηη ην 

νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη παξάλνκν, ελψ νη θνξνινγνχκελνη αθήλνληαη λα πηζηεχνπλ 

φηη πξφθεηηαη γηα λνκφηππεο ελέξγεηεο. Σν θχκα απηφ ηεο κεηαθφκηζεο επηρεηξήζεσλ 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα θαη ηελ Α.Α.Γ.Δ., ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθφ ζρέδην 

ειέγρσλ κε δηαζηαπξψζεηο θαη κε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ  (http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500165342 , άξζξν 

ηεο Μαξίαο Βνπξγάλα, «Δηθνληθέο νθηψ ζηηο δέθα εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ ζε 

γεηηνληθέο ρψξεο», 04.10.2017, ηειεπηαία πξφζβαζε 04.10.2017). 

4.2. πκπεξάζκαηα. 

Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ απηή ηελ εξγαζία είλαη φηη ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα δηαζέηεη πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, είλαη 

πνιχπινθν θαη ππφθεηηαη ζε ζπρλέο ελαιιαγέο. Απηφ δελ δεκηνπξγεί επλντθφ 

επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, θαζψο νη ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο δεκηνπξγνχλ έλα 

θιίκα αλαζθάιεηαο σο πξνο ην πξνζδνθψκελν νηθνλνκηθφ θιίκα, ηηο πξνζδνθψκελεο 

πσιήζεηο θαη επνκέλσο ηα πξνζδνθψκελα θέξδε κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Αθφκα 

θαη ην πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α., ην νπνίν απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη θξηηήξην 

γηα ηελ αιιαγή θνξνινγηθήο έδξαο, θαζψο βαξχλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, εληνχηνηο, 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην ππάξρνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

απνηξέπεη ηηο επελδχζεηο θαη απνηειεί γηα ην ιφγν απηφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζζεί ην γεγνλφο 

φηη ε πίεζε γηα ηελ είζπξαμε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη 

κεγάιε, φπσο θαη ε πίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα. 

ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (Μ.Π.Γ..) 2018-2021 (Ν. 

4472/2017, ΦΔΚ 74/Α’/19.05.2017), ν ζηφρνο γηα πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. είλαη 3,53% γηα ην 2018, 4,00% γηα ην 2019, 

4,01% γηα ην 2020 (Ν.4472/2017, ζ. 1091). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηάξηηζε 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500165342
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ησλ Μ.Π.Γ.. ζεζκνζεηήζεθε κε ην Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α’/17.08.2010, 

«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε»), ψζηε απηά λα πεξηέρνπλ ηνπο 

κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην ηξέρνλ θαη ηα επφκελα ηξία 

έηε (Ν. 3871/2010, άξζξν 9, ζ. 3049). 

Δλψ ινηπφλ ζηελ Διιάδα νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζεσξνχληαη πςεινί, νη 

αληίζηνηρνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε Βνπιγαξία θαη Κχπξν έρνπλ κία απφθιηζε 

ηνπιάρηζηνλ 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ πξνο ην ρακειφηεξν, ζε βαζκφ ψζηε νη ρψξεο 

απηέο λα θαηαηαρζνχλ απφ ηελ Διιάδα ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο εηπψζεθε. Γηα ην ιφγν απηφ δέρνληαη άιισζηε θαη πνιιέο 

επελδχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, ηηο ιεγφκελεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο.  

Ζ έλλνηα ηεο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ηελ επέλδπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν θάηνηθνο κηαο ρψξαο ζε κηα άιιε ρψξα κε ηελ απφθηεζε πνζνζηνχ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θάπνηαο επηρείξεζεο. Σα θίλεηξα θαηαηάζζνληαη θπξίσο ζε 

ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο, ζηελ αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, αγνξψλ, 

απνδνηηθφηεηαο θαη ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ (Π. Μαλψιε / Γ. Μαξήο, 2015, 

ζ. 63). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απηψλ, απηφ πνπ δηαδξακαηίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν είλαη ην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηξξνήο. Με βάζε θαλνληζκνχο 

ηνπ Ο.Ο..Α., κία επέλδπζε ραξαθηεξίδεηαη σο άκεζε φηαλ κεηέρεη κε ειάρηζην 

πνζνζηφ 10%. Σα πνζνζηά απηά δηαθέξνπλ αλά ηηο ρψξεο, γηα ηηο Ζ.Π.Α., ηνλ Καλαδά 

θαη ηελ Απζηξαιία ην 10% είλαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ, γηα ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία 

ην ειάρηζην πνζνζηφ είλαη 20%, ελψ γηα ηε Νέα Εειαλδία είλαη 25% (Α. Μπηηδέλεο, 

2009, ζζ. 22-23). ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο έδξαο επηρεηξήζεσλ 

απφ ηελ Διιάδα ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Κχπξν, ην θίλεηξν εθηφο απφ ηελ αλαδήηεζε 

αγνξψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην θζελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, είλαη θαη ε απνθπγή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ζηελ Διιάδα. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηε Βνπιγαξία θαη ζηα Βαιθάληα γεληθφηεξα. Καηά ηελ πεξίνδν 1989-

1992, ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα Βαιθάληα ήηαλ εκθαλήο, ηφζν κε 

εμαγσγηθή φζν θαη κε επελδπηηθή δξάζε. Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία δελ ζπληνλίζηεθε κε 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηελ ίδηα πεξίνδν, ε νπνία ηφηε επηδεηνχζε ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο κε ηελ εμάζθεζε 

θπξίσο πνιηηηθψλ κέζσλ, φπσο ζπλαληήζεσλ ζε πςειφ επίπεδν. Σελ πεξίνδν απηή, ε 
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ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ άθεζε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο θαη έιαβε αηπρψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «γηνπξνπζηνχ». Σελ πεξίνδν 1992-1995 έιαβαλ ρψξα πνιηηηθά 

γεγνλφηα φπσο ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηα νπνία αλέθνςαλ ηε δηαβαιθαληθή 

ζπλεξγαζία ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Απφ ηνλ επηέκβξην φκσο ηνπ 1995 θαη κέρξη ην 

1998, πνιιέο ειιεληθέο εηαηξείεο πξαγκαηνπνίεζαλ επελδχζεηο ζε φιεο ηηο βαιθαληθέο 

ρψξεο κε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, αλακέλνληαο αηζζεηή αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. Απφ ηελ επνρή εθείλε, ε ειιεληθή βαιθαληθή πνιηηηθή 

ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηα πνιηηηθά, αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο 

καο. Μεηά απφ ην 1998, πνιιέο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ, αιιά θαη 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξαγκαηνπνίεζαλ επελδχζεηο γηα λα επεθηαζνχλ ζηα Βαιθάληα. 

Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ν Ο.Σ.Δ. ζηε εξβία θαη ηε Ρνπκαλία, ε COSMOTE σο κέινο 

δηεζλνχο θνηλνπξαμίαο ζηελ Αιβαλία, ηξάπεδεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, ε 

ΓΔΛΣΑ ζε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία, ε Αζελατθή Επζνπνηία, ε 3Δ θαη ε Καπληθή 

Μηρατιίδεο κε ηελ εμαγνξά ή θαηαζθεπή εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο θαπλνχ ζε 

Βνπιγαξία, Αιβαλία θαη Σνπξθία, κεηαμχ άιισλ (Υ. Σζαξδαλίδεο, 2000, ζζ. 56-61). 

Πνιινί αλαιπηέο ελδηαθέξζεθαλ ζηε ζπλέρεηα λα κειεηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Θεσξείηαη ελ 

γέλεη φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο βειηηψλεηαη 

καθξνπξφζεζκα θαη έλα κέξνο ησλ θεξδψλ επαλαεπελδχεηαη, ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ βειηηψλεηαη ιφγσ ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επηηαρχλνληαη θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Χζηφζν, έρνπλ αλαθεξζεί θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο, φπσο είλαη ε πηψζε ζην Α.Δ.Π. ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη σο επαθφινπζα ε πηψζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, αιιά θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δπηπιένλ, νη επηδνηήζεηο 

πνπ έιαβαλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηα Βαιθάληα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ ρεδίνπ Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ 

(Δ..Ο.Α.Β.) είραλ ηειηθά αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο 

καο, γηαηί ζπλνδεχηεθαλ απφ θπγή θεθαιαίσλ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηδηαίηεξα ζε 

πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο (Υ. Σζαξδαλίδεο, 2012, ζζ. 853-856).     

Δίλαη ζαθέο φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη σο επί ην πιείζηνλ ζαλ 

ζθνπφ ην θέξδνο, ην νπνίν φκσο ζπλδέεηαη αδηακθηζβήηεηα κε ηε «δηαθηλδχλεπζε 

θεθαιαίνπ ή ππεξεζίαο». Οη θίλδπλνη ππάξρνπλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζηηο 
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εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηε ζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ  (Υ. Πακπνχθεο, ζ. 9). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη εληαζεί θαη παξαηεξείηαη κάιηζηα κε 

δηεπξπκέλε κνξθή θαη κεηαμχ θξαηψλ. Δηδηθά ζε αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη νη ρψξεο απηέο πξνζπαζνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, αιιά θαη ζε άιινπο 

δεκηνπξγψληαο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (Α. Μπηηδέλεο, 2009, ζζ. 331-332). Έηζη 

ινηπφλ, αλ κηα ρψξα κπνξεί λα παξάγεη έλα πξντφλ ζηε ρακειφηεξε ηηκή απφ 

νπνπδήπνηε αιινχ, ζεσξείηαη φηη έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηφ θαη ε 

ζεσξία απηή επηδξά απνθαζηζηηθά ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ζηηο δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο (Γ. Παλεγπξάθεο, 2013, ζ. 221). 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ρηιηάδεο 

επηρεηξήζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηδξχζεθαλ ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Κχπξν, 

θπξίσο γηα λα απνθχγνπλ ηελ πςειή θνξνιφγεζε ζηελ Διιάδα. Αθφκε θαη αλ κεξηθέο 

απφ απηέο δελ έρνπλ πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εληνχηνηο, ην θίλεηξν γηα λα ην 

πξάμνπλ απηφ, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ην ίδην. 

4.3. Πξνηάζεηο. 

Ζ ζέζπηζε θαη ε εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ζ ιέμε «ζηξαηεγηθή» πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία Διιάδα θαη απφ ηηο 

ιέμεηο «ζηξαηφο» θαη «άγσ», δειαδή «νδεγψ». Απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ππμίδα ελφο 

νξγαληζκνχ είηε δεκφζηνπ είηε ηδησηηθνχ, δηφηη ζπληειεί θαηά ηνλ M. Porter ζηελ 

«ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο», εληνπίδνληαο θαη ππνδεηθλχνληαο 

ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Ζ δηελέξγεηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ειαηηψλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο νη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη δελ αληηθξνχνπλ ε κία ηελ άιιε, αιιά ιακβάλνληαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε (Β. Παπαδάθεο, 2012, ζζ. 34-35, 39, 41). Έηζη ινηπφλ, φηαλ κία 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζέιεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο επλντθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

ηφηε νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πξέπεη λα ζεζπίδνληαη κε ην ίδην ζθεπηηθφ. 

Πξνηείλεηαη φηη ρξεηάδεηαη κία αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε ηεο είζπξαμεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηε κία 

πιεπξά, αιιά θαη ε χπαξμε πνιχ ρακειφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε φιν ην 
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κήθνο ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο καο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα κπνξνχζαλ γηα 

παξάδεηγκα λα ζεζπηζηνχλ θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δηαθνξεηηθνί ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

λνκνχο ηεο ρψξαο, ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθνί απηψλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε κε βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ λα εθαξκφδεηαη ν ίδηνο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θαη λα κελ ηζρχεη πιένλ ε πξννδεπηηθή θνξνινγία, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη αληηθίλεηξν ζηελ πεξαηηέξσ δεκηνπξγία εζφδσλ θαη θεξδψλ. Απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη επίζεο, είλαη λα κελ κεηαβάιιεηαη ζπρλά ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα 

παγησζεί έλα θιίκα βεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ.  

Κάζε κεηαβνιή ζε κία δεκφζηα πνιηηηθή, είηε απηή είλαη πεξηνξηζκέλε, είηε πην 

εθηεηακέλε, νπφηε ιακβάλεη ην ραξαθηήξα ηεο κεηαξξχζκηζεο, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο 

έλα έξγν κε ηελ έλλνηα ηνπ «project». Ζ δηαρείξηζε έξγνπ απνηειεί κία «εηδηθή ηερληθή 

δηνίθεζεο», φπνπ αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο. Οη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θάζε έξγνπ είλαη ην θφζηνο ή αιιηψο νη δηαζέζηκνη 

ρξεκαηηθνί πφξνη, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη ε πνηφηεηα πνπ ζα έρεη ην απνηέιεζκα. Οη 

παξάκεηξνη απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ιεγφκελν «ηξίγσλν ηζνξξνπεκέλσλ 

απαηηήζεσλ», φπνπ κία κεηαβνιή ζε θάπνηα παξάκεηξν κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο άιιεο 

(R. Burke, 2014, ζζ. 36, 53).  

ΥΖΜΑ 4: ΣΡΗΓΧΝΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Πεγή: R. Burke, Γηαρείξηζε έξγνπ, 2014, ζ. 53. 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ κπνξεί λα ελεξγήζεη θαη ε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλ νη παξάγνληεο ρξφλνπ θαη θφζηνπο ζπκπηεζηνχλ 

ζεκαληηθά, ηφηε πηζαλψο λα κελ ππάξρεη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ζην παξαγφκελν έξγν. 

Αλ ην εθθξάζνπκε δηαθνξεηηθά, γηα λα ππάξρεη πνηφηεηα ζην απνηέιεζκα ελφο έξγνπ, 

ελφο project, κίαο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο, νη παξάγνληεο ρξφλνπ θαη θφζηνπο 
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πξέπεη λα είλαη νη δένληεο, δειαδή θαη λα ππάξρεη ρξφλνο γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή θαη λα ππάξρνπλ θαη νη απαξαίηεηνη ρξεκαηηθνί πφξνη. Γπζηπρψο 

φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα βιέπνπκε φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

είλαη πεξηνξηζκέλνη, νπφηε έλα παξαγφκελν έξγν ζα έρεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ πξνεγεζεί πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηε γλσζηνπνίεζε 

ζηελ θνηλσλία θαη ηελ απφθηεζε ηεο ζπλαίλεζεο απφ απηήλ, θάηη ην νπνίν πξνηείλεηαη. 

Πεξαηηέξσ, απηφ πνπ πξνηείλεηαη λα γίλεη είλαη κία πξνζεθηηθή κειέηε ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα αιιάδνπλ ηε θνξνινγηθή 

ηνπο έδξα, ψζηε απηά ηα θίλεηξα λα πεξηνξηζηνχλ φζν γίλεηαη θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη αληηθίλεηξα. χκθσλα κε επηζηεκνληθά άξζξα, νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζην 

εμσηεξηθφ, επηδηψθνληαο βέβαηα ην θέξδνο, έρνπλ σο θίλεηξν, κεηαμχ απηψλ ηεο 

πξφζβαζεο ζε λέεο αγνξέο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ην γεγνλφο φηη 

επσθεινχληαη απφ ηε ρακειή θνξνινγία ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο (Σζαξδαλίδεο, 2012, 

858-859). Χο αληηθίλεηξν ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε ζέζπηζε ελφο απινχ, 

θαηαλνεηνχ, ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ρακειφηεξνπο θαη ζηαζεξνχο 

ζπληειεζηέο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα θιεζνχλ 

λα ζθεθζνχλ ζηελ πεξίπησζε απηή θαη ην θφζηνο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο. 

Βέβαηα, θαη ην ίδην ην θξάηνο αληηιακβάλεηαη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζεζπίζεη δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο. Μία 

πξφζθαηε απνηειεί ν εμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ 

ζεζπίζηεθε κε ην Ν. 4469/2017 (ΦΔΚ 62/Α’/03.05.2017, «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο 

ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»). Με απηφλ εηζάγεηαη κία 

νξγαλσκέλε εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ ξπζκίδεη ηα ρξέε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα κε καθξνρξφλην ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη 120 κήλεο, 

θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε αδπλακία ηνπο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

νθεηιψλ ηνπο ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 

4469/2017, ζ. 1). Πξνηείλεηαη λα κπνξνχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ 

ησλ ξπζκίζεσλ θαη λα ππάξρεη ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα σο πξνο ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη 

πξφζθαηξα λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νξηζζείζεο δφζεηο.  

ε πνιηηηθφ επίπεδν, κπνξεί ε ρψξα καο λα εθθηλήζεη επαθέο θαη ζπδεηήζεηο 

ηφζν δηκεξείο, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ απνπζία 
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αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ Δ.Δ. ζα πξέπεη λα αληαγσλίδεηαη ηηο ηξίηεο 

ρψξεο, ελψ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ δελ απμάλεη ηε ζπλνιηθή 

επεκεξία, αθνχ νπζηαζηηθά κεηαθέξεη πφξνπο απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε. ην ζεκείν 

απηφ είλαη θαλεξή ε απνπζία ηεο ελαξκφληζεο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ, φπσο ππάξρεη ζε άιιεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Θα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα ζεζπηζηεί ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν έλα εχξνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα θπκαίλνληαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε 

θάζε θαηεγνξία.   

Αλαθνξηθά κε πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε έξεπλα γηα άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο ε Αιβαλία θαη ε Π.Γ.Γ.Μ., ζε ζρέζε κε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε κε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηε ζρέζε ηνπ 

κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εηδηθφηεξα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ βνπιγαξηθνχ θαη ηνπ θππξηαθνχ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα εθαξκφδεη ζεκαληηθά 

πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη δηαζέηεη πνιππινθφηεηα, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη πςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Δπηπιένλ, ψζεζε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο λα κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο έδξα ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ 

Κχπξν, φπνπ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθνί. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη γηα ηηο γεηηνληθέο ρψξεο απμήζεθαλ νη επελδχζεηο θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ελψ ζηε ρψξα καο παξαηεξήζεθε αληίζηνηρε απνεπέλδπζε. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο ην θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα ζπληειεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

σζηφζν γηα ηε ρψξα καο δελ απνηειεί κνριφ αλάπηπμεο, αιιά ηξνρνπέδε, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα θαη εγθαζίζηαληαη ζε 

κία άιιε, αθξηβψο ιφγσ ηεο πςειήο θνξνινγίαο, μεπεξλψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

θαη άιια εκπφδηα, φπσο ηα γισζζηθά, γηα παξάδεηγκα. Σφζν ε Βνπιγαξία, φζν θαη ε 

Κχπξνο θξφληηζαλ λα ζεζπίζνπλ έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα θηιηθφ πξνο ηηο επελδχζεηο 

θαη ην παξάδεηγκα απηφ νθείιεη λα αθνινπζήζεη θαη ε ρψξα καο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νθείιεη λα πξνζεγγίδεη θαη ηνλ πνιίηε – θνξνινγνχκελν θαη 

λα εμεηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο απινπνίεζεο, κε ζηφρν κία πην απνηειεζκαηηθή, 

πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία (Μ. Ρακκαηά, 2011, ζζ. 207-

208).     

χκθσλα κε κειεηεηέο ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε ηθαλφηεηα ηνπ 

θξάηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ δελ πξνφδεπζε 

ην ίδην, φπσο ε πνξεία ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρψξα. Γηάθνξεο απφπεηξεο 

κεηαξξπζκίζεσλ έρνπλ ιάβεη ρψξα, άιιεο κε πεξηζζφηεξε επηηπρία θαη άιιεο κε 

ιηγφηεξε. Όκσο ε δηνίθεζε ζηε ρψξα καο δελ θαηνξζψλεη λα κεηαξξπζκηζηεί κε 

επθνιία θαη νη κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ παξνκνηαζηεί κε ηνλ ηζηφ ηεο Πελειφπεο, πνπ ηελ 

εκέξα πθαηλφηαλ θαη ηε λχρηα μεισλφηαλ ή αθφκε θαη κε ην βξάρν ηνπ ίζπθνπ, πνπ 

θαηξαθπινχζε ιίγν πξηλ ηελ θνξπθή (Α. Μαθξπδεκήηξεο, 2014, ζζ. 541-544). 
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Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο είλαη ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία χςηζηεο 

ζεκαζίαο, νπφηε ε νηθνλνκηθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή πξέπεη λα αλαζρεδηαζηνχλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνο φθεινο ηεο ρψξαο θαη φισλ ησλ πνιηηψλ.   
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