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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

H παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της φοίτησής µας στο τµήµα Λογιστικής 

της σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου.  

Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το παρόν θέµα είναι η µεγάλη επίπτωση που έχουν 

στην οικονοµία η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Ειδικά την παρούσα περίοδο της κρίσης, η 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την ανάκαµψη της οικονοµίας 

και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του δηµόσιου χρέους. Θα είχε εποµένως ενδιαφέρον 

µια έρευνα που θα ασχολούνταν µε την µελέτη της φορολογικής ηθικής και συµµόρφωσης των 

παραγωγικών τάξεων και τον έλεγχο των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και τις 

ενέργειες που το κράτος µπορεί να προωθήσει για το σκοπό αυτό. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί 

να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Σµαράιδο, αλλά και όλους τους 

υπόλοιπους διδάσκοντες, για τη συνεργασία που είχαµε και η οποία συνετέλεσε στην 

ολοκλήρωση τόσο της εργασίας αυτής όσο και της φοίτησής µας στο τµήµα Λογιστικής. 

Ευχαριστούµε τους συµφοιτητές µας για την αγαστή συνεργασία και την αλληλεγγύη που 

επέδειξαν από τη µεριά τους καθ’όλη τη διάρκεια της φοίτησής µας. 

Θέλουµε επίσης να ευχαριστήσουµε από καρδιάς τους γονείς και τα αδέρφια µας για τη στήριξη 

την οποία µας παρείχαν. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στη διερεύνηση του βαθµού φορολογικής ηθικής και 

συµµόρφωσης των παραγωγικών τάξεων στην Ελλάδα του 2016. Στη διερεύνηση αυτή 

παρατίθεται, για την εξαγωγή ορισµένων συµπερασµάτων, ένα ερωτηµατολόγιο που απαντήθηκε 

από Έλληνες φορολογούµενους πολίτες. 

Η δοµή της έρευνας αυτής ξεκινά µε την παρουσίαση της έννοιας της παραγωγής, του ΑΕΠ, των 

τοµέων παραγωγής, της θεωρίας των τάξεων και διαµέσου αυτών οδηγείται στο εργατικό 

δυναµικό, δηλαδή στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό. Πρόκειται για µία περιγραφική και 

διαγνωστική έρευνα που βασικό στοιχείο έχει την περιγραφή και πληροφόρηση, τις αιτιακές 

σχέσεις, την αλληλεπίδραση και την αντιµετώπιση της κατάστασης. 

Παρατίθενται εκτενώς οι Βασικές Φορολογικές Έννοιες, όπως η έννοια του φόρου και της 

φορολογίας, οι κατηγορίες των υπαρχόντων φόρων και οι γενικοί κανόνες που διέπουν την 

Ελληνική Φορολογία. Αναλύεται το φαινόµενο της φοροδιαφυγής τόσο στην οικονοµική όσο και 

στην κοινωνική του διάσταση, τα αίτια που την προκαλούν, οι συνέπειες που αποφέρει και ο 

τρόπος µε τον οποίο το φορολογικό σύστηµα κάποιες φορές οδηγεί σε αυτήν. Στη συνέχεια, 

προτείνονται τρόποι για την αντιµετώπιση και διαχείριση του φαινοµένου. 

Σκιαγραφώνται οι έννοιες της ηθικής, της συνείδησης και πως δοµείται η φορολογική ηθική και 

συµµόρφωση των πολιτών, µέσα από την εκπαίδευση, την ενηµέρωση, τις καλές πρακτικές 

άλλων χωρών και εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σκοπό αυτό. 

Αναλύεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε αλλά και πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν 

µέσα από ερωτηµατολόγιο σε µια προσπάθεια να ποσοτικοποιήσει τον βαθµό στον οποίο ο 

πολίτης διαθέτει φορολογική συνείδηση και να ελέγχει τους παράγοντες επιρροής. 

Αποδεικνύεται πως τα αίτια που οδηγούν αρκετούς φορολογούµενους στην απόκρυψη 

εισοδήµατος πρέπει να τα αναζητήσουµε στο επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης, στο 

φορολογικό σύστηµα, στην πιθανότητα εντοπισµού ή στο ύψος της επιβαλλόµενης ποινής αλλά 

και σε άλλους παράγοντες όπως η φορολογική ηθική και οι αντισταθµιστικές δαπάνες. 
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Ακολουθούν τα συµπεράσµατα για την εξαγωγή των οποίων επιδιώκεται ο συνδυασµός των 

βασικότερων σηµείων της θεωρίας και των σηµαντικότερων ευρηµάτων της ανάλυσης 

δεδοµένων. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

Φορολογική Ηθική, Φορολογική Συνείδηση, Φορολογική Συµµόρφωση, Αναχαίτιση 

Φοροδιαφυγής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κράτος είναι µια συλλογική οντότητα επιδίωξη της οποίας είναι η διατήρηση της οικονοµικής 

ευηµερίας και της κοινωνικής ισορροπίας. Το κράτος παρέχει το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο δραστηριοποιούνται και συναλλάσσονται οικονοµικά οι πολίτες του. Κανόνας είναι ότι για 

να µπορέσουµε να αποκτήσουµε ή να χρησιµοποιήσουµε ένα αγαθό, υπάρχει κάποιο αντίτιµο. 

Εάν κάποιος δεν µπορεί ή δεν θέλει να πληρώσει το αντίτιµο αποκλείεται από την απόκτηση του 

αγαθού – αρχή του αποκλεισµού-.Τα αγαθά στα οποία δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισµού, είναι 

δηµόσια αγαθά που την παραγωγή και διάθεσή τους αναλαµβάνει το κράτος όπως είναι η εθνική 

άµυνα, ή η δηµόσια ασφάλεια. 

Τα έσοδα του κράτους µε τα οποία καλύπτονται οι δηµόσιες δαπάνες προέρχονται από διάφορες 

πηγές, όπως είναι οι φόροι, ο δανεισµός, έσοδα από επιβολή τελών, έσοδα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα κλπ. Η επιβολή των φόρων εξυπηρετεί σε όλα τα σύγχρονα κράτη, αφενός 

δηµοσιονοµικούς και αφετέρου κοινωνικοοικονοµικούς σκοπούς. Με την επιβολή των φόρων το 

κράτος εξοικονοµεί τους απαραίτητους πόρους για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως 

αναγκών των πολιτών, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, το ύψος των συντάξεων, η µείωση της 

ανεργίας, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Οι φόροι βέβαια εξυπηρετούν και µια κοινωνική 

σκοπιµότητα που έχει να κάνει µε τη δικαιότερη κατανοµή του πλούτου και την άµβλυνση των 

οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ των πολιτών. Επιπροσθέτως, µε την επιβολή 

των φόρων, κυρίως των έµµεσων και των δασµών που επιβάλλονται στα εισαγόµενα αγαθά, το 

κράτος αποβλέπει στην προστασία των εγχώριων παραγοµένων αγαθών και την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών οικονοµικών µονάδων έναντι άλλων χωρών. 

Ως αντίδραση στην προσπάθεια του κράτους για επιβολή φορολογίας εµφανίζεται η 

φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν διαχρονικά προβλήµατα του 

κράτους. Η εξεύρεση λύσης  σε αυτά τα ζητήµατα αποτελεί προϋπόθεση των ευνοµούµενων και 

δηµοκρατικών κοινωνιών, της ύπαρξης κράτους δικαίου και της καθιέρωσης αντιλήψεων 

δικαιοσύνης. Οι Ελληνικές φορολογικές αρχές δίνουν αυξηµένη έµφαση στη διενέργεια 

φορολογικών ελέγχων, µια κλασική µέθοδο επιβολής της φορολογικής συµµόρφωσης, οι οποίοι 

είναι µάλλον αναποτελεσµατικοί. Η αποκλειστική και εντεινόµενη έµφαση σε κλασικές 

µεθόδους φορολογικής επιβολής µπορεί να επιφέρει πολλαπλά αρνητικά αποτελέσµατα σε 
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δηµοσιονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, περιορίζοντας περαιτέρω την φορολογική συνείδηση των 

πολιτών. 

Σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, όπως αυτή που διανύουµε, όροι όπως Φορολογική Ηθική & 

Συµµόρφωση, πιθανώς εφαρµόζονται µε µεγαλύτερη δυσκολία. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι όροι 

γίνονται όλο και πιο σηµαντικοί καθώς είναι αυτοί που απουσιάζουν από την εφαρµογή των 

νόµων, του φορολογικού συστήµατος, αλλά και από τις σχέσεις Κράτους- Πολίτη. Προκειµένου 

να βρεθεί λύση στα εν λόγω προβλήµατα, απαιτείται ο προσδιορισµός των παραγόντων που 

ενισχύουν τη φορολογική συµµόρφωση. Η φορολογική συνείδηση ως εγγενές κίνητρο 

συµµόρφωσης υποστηρίζεται ότι µπορεί να είναι µια σύγχρονη εναλλακτική προσέγγιση στο 

πρόβληµα. Η καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσω της ένταξης σύγχρονων δράσεων στον 

επιχειρησιακό σχεδιασµό της φορολογικής διοίκησης κρίνεται απαραίτητη για τη διευκόλυνση 

της επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων και την καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ 

φορολογικής διοίκησης και πολιτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα για τη δηµιουργία οικονοµικών αγαθών και υπηρεσιών 

χρήσιµων για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αγαθών, µε το συνδυασµό των συντελεστών 

παραγωγής, ονοµάζεται παραγωγή. 

1.1. Συντελεστές παραγωγής 

Συντελεστές παραγωγής είναι µέσα τα οποία συντελούν είτε άµεσα είτε έµµεσα στην παραγωγή 

αγαθών. Οι συντελεστές παραγωγής είναι οι εξής : 

Φυσικοί πόροι: Αγαθά και κάθε λογής εκµετάλλευση που προέρχονται από τη γη, από το 

υπέδαφος, τα δάση, τη θάλασσα. Η φύση µας παρέχει όµως και άλλα στοιχεία όπως το ηλιακό 

φως, τη θερµότητα, τον ατµοσφαιρικό αέρα κ.α.  τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στους 

συντελεστές παραγωγής διότι είναι ελεύθερα και όχι οικονοµικά αγαθά.  

Εργασία: Κάθε µορφή εργασίας από την πιο απλή µορφή χειρωνακτικής δουλειάς έως την πιο 

πολύπλοκη και λεπτή εργασία ενός ατοµικού επιστήµονα. Περιλαµβάνονται όλες οι φυσικές και 

πνευµατικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον άνθρωπο στην παραγωγική διαδικασία για την 

παραγωγή διάφορων αγαθών. 

Κεφάλαιο: Νοείται το υλικό κεφάλαιο και όχι το χρηµατικό. ∆ηλαδή τα µηχανήµατα, τα 

εργαλεία, τα µεταφορικά µέσα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ. Αποτελείται από διαρκή αγαθά 

που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και στην παραγωγή άλλων αγαθών. Είναι 

σηµαντικός παράγοντας γιατί αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας εφόσον µε την ίδια 

ποσότητα εργασίας παράγονται περισσότερα αγαθά.  

Επιχειρηµατίας: Αναλαµβάνει την οργάνωση και το συντονισµό των παραγωγικών µέσων για 

την παραγωγή των αγαθών µα σκοπό την επίτευξη του κέρδους. Το επιχειρηµατικό αποτέλεσµα 

βασίζεται στις κρίσιµες αποφάσεις, που βασίζονται στις προβλέψεις του επιχειρηµατία και 

ανάλογα το αποτέλεσµα είναι είτε θετικό δηλαδή προσδίδει κέρδος στην επιχείρηση είτε 

αρνητικό δηλαδή προκαλεί ζηµιές. Το να είναι κάποιος επιχειρηµατίας είναι είδος εργασίας και 

µάλιστα καθόλου εύκολο. Είναι µια έµφυτη ικανότητα, η οποία όµως µπορεί να βελτιωθεί µε τη 

µόρφωση, την εµπειρία και την εξειδίκευση. (Παραγωγικοί συντελεστές. [Online] ∆ιαθέσιµο 

στη: https://www.euretirio.com/paragogikoi-syntelestes[Ανακτήθηκε 8 Ιανουαρίου 2017]) 
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1.2 Εργατικό δυναµικό  

Κάθε κράτος έχει ένα ορισµένο µέγεθος πληθυσµού. Ο πληθυσµός διακρίνεται σε οικονοµικά 

ενεργό και σε οικονοµικά µη ενεργό. Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αποτελεί το εργατικό 

δυναµικό της οικονοµίας και περιλαµβάνει τα άτοµα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς εργασία 

και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. ∆εν ανήκουν στο εργατικό δυναµικό, τα άτοµα εκείνα τα 

οποία δεν µπορούν να εργαστούν, για παράδειγµα, µικρά παιδιά, ηλικιωµένοι, ασθενείς, 

στρατιώτες κ.α., ή αυτά που για διάφορους λόγους δε θέλουν να εργαστούν. Συνεπώς, τα άτοµα 

τα οποία δεν µπορούν ή δε θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονοµικά µη ενεργό 

πληθυσµό. 

          Το εργατικό δυναµικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και 

ονοµάζονται απασχολούµενοι και σε εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και είναι άνεργοι.             

Άνεργοι είναι τα άτοµα τα οποία µπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν µπορούν να βρουν 

απασχόληση. Το άθροισµα των απασχολούµενων και των ανέργων είναι ίσως µε το εργατικό 

δυναµικό. 

Αυτός λοιπόν ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός αποτελεί την κινητήρια δύναµη ενός κράτους. 

(Michael, V.P. 1997. Human Resource Management and Human Resources. Mumbai: Himalaya 

Publishing House.) 
 

1.3 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π)  είναι η συνολική αξία σε χρηµατικές µονάδες των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα σε ένα συγκεκριµένο έτος. Η 

χρησιµοποίηση του όρου ¨εγχώριο¨ έχει σηµασία, γιατί η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται µέσα 

στην επικράτεια της χώρας, ασχέτως αν ο παραγωγός µπορεί να είναι µόνιµος κάτοικος µιας 

άλλης χώρας. 

(GrossDomesticProduct.[Online]∆ιαθέσιµοστη:http://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp 

(Ανακτήθηκε 9 Ιανουαρίου 2017)) 
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1.4 Τοµείς Παραγωγής Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

Όλα τα αγαθά προκύπτουν από τρεις διαφορετικούς τοµείς παραγωγής: τον πρωτογενή, το 

δευτερογενή και τον τριτογενή. 

1.4.1 Πρωτογενής τοµέας 

Στον πρωτογενή τοµέα ανήκουν οι παραγωγικές δραστηριότητες και µονάδες που παρέχουν 

αγαθά σε φυσική κατάσταση απ’ ευθείας από τη φύση χωρίς να έχουν υποστεί καµία 

επεξεργασία π.χ. προϊόντα αλιείας, κυνηγίου και υλοτοµίας, µελισσοκοµίας, µεταλλευτικά. 

Επίσης περιλαµβάνει και διάφορες διαδικασίες µε τις οποίες ο άνθρωπος παίρνει από τη φύση 

διάφορα προϊόντα για τη δηµιουργία των οποίων φρόντισε ο ίδιος, δηλαδή τη φυτική παραγωγή 

(γεωργία) και τη ζωική παραγωγή (κτηνοτροφία - πτηνοτροφία). 

Στην Ελλάδα ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής εξακολουθεί να έχει µεγάλη σηµασία, παρόλο 

που η συµµετοχή του στην απασχόληση και στο Α.Ε.Π. µειώνεται σταδιακά όσο αναπτύσσεται 

οικονοµικά η χώρα. Στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής ανήκουν: 

Γεωργία 

Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους 

της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων. 

Η γεωργία στην Ελλάδα παράγει το 2.9 % του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, απασχολεί το 14% 

του εργατικού δυναµ ικού και στηρίζει µια σειρά εθνικά σηµαντικών βιοµηχανικών κλάδων, 

όπως οι βιοµηχανίες τροφίµων, καπνού, κλωστοϋφαντουργίας, αλλά και τον κλάδο του 

τουρισµού. 

 

Κτηνοτροφία 

Κτηνοτροφία ονοµάζεται ο κλάδος της οικονοµ ίας που αφορά την εκτροφή και εκµετάλλευση 

παραγωγικών ζώων. Ο τοµέας της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα συµµετέχει κατά 28% περίπου 

στην ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής και απασχολεί το 23% των αγροτών. Παρόλα 

αυτά, η κτηνοτροφική παραγωγή δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες σε 

προϊόντα ζωικής παραγωγής. 
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Αλιεία 

Αλιεία ονοµάζεται ο κλάδος της οικονοµίας που αφορά τη σύλληψη και απόσπαση των ιχθύων 

και άλλων υδροβίων ζώων από τον βιότοπό τους, είτε για τροφή είτε για βιοµηχανικούς σκοπούς 

(παραγωγή ιχθυαλεύρων, ελαίων, λιπασµάτων κλπ.). Η αλιεία αποτελεί για την Ελλάδα κύρια 

δραστηριότητα και πηγή εισοδήµατος για τους κατοίκους των νησιών και πολλών παράκτιων 

περιοχών. 

Ο τοµέας της αλιείας δίνοντας προϊόντα υψηλής διαιτητικής αξίας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

και συµβάλλει στην εθνική οικονοµ ία µε την αύξηση των εξαγωγών, ιδιαίτερα των προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας και µε την παροχή πρώτων υλών στην µµεταποιητική βιοµηχανία. 

(Rosenberg, Μ. 2007. The sectors of the economy. [Online] ∆ιαθέσιµο στη: 

https://www.thoughtco.com/sectors-of-the-economy-1435795 (Ανακτήθηκε στις 27 Αυγούστου  

2017)) 

Στον πρωτογενή τοµέα υπάρχουν οι λεγόµενες πράσινες ειδικότητες που τον βοηθούν στην 

διέξοδό του από την κρίση: 

• Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και µελισσοκοµία 

• Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών 

• Σχεδιασµένη αποκατάσταση των µµεταλλευτικών χώρων 

• ∆ιαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της 

• ∆ιαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτηµάτων πόλης κ.λπ. 

• Ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων 

(Ζήσης, Ι. 2003. Πράσινο Επιχειρείν. Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων 

Έργων, Αθήνα) 

 

1.4.2 ∆ευτερογενής τοµέας 

 

Ο δευτερογενής τοµέας περιλαµβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και µεταποίησης των 

πρώτων υλών που παρέχει ο πρωτογενής τοµέας µε τεχνητό τρόπο σε άλλα διαφορετικής φύσης 

προϊόντα. 
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Ο δευτερογενής τοµέας της οικονοµίας, περιλαµβάνει τέσσερις µεγάλες οµάδες δραστηριοτήτων: 

• την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου (αν και επειδή είναι προϊόντα που τα παίρνουµε από 

τη φύση συµπεριλαµβάνονται σε πολλές περιπτώσεις στον πρωτογενή τοµέα). 

• τη µεταποίηση (τρόφιµα, κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανία δέρµατος, βιοµηχανία ξύλου, 

παραγωγή χαρτιού κ.λπ.) 

• την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανοµή νερού, φυσικού αερίου, χηµ ικών 

προϊόντων κ.λπ. 

• τις κατασκευές (κατοικίες, κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, κατασκευή µηχανηµάτων 

και ειδών εξοπλισµού, κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού κ.ά.). 

 

Ο δευτερογενής τοµέας αποτελεί τον πιο δυναµικό τοµέα της οικονοµίας από τον οποίο 

εξαρτάται η συνολική οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Όµως στις πολύ ανεπτυγµένες 

οικονοµικά χώρες χάνει την πρώτη θέση ως προς τη συµµετοχή του στον ΑΕΠ από τον τριτογενή 

τοµέα, δηλ. τις υπηρεσίες γενικά, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται σε βάρος των προϊόντων του 

πρωτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα. 

 

1.4.3 Τριτογενής τοµέας 

Ο τριτογενής τοµέας αφορά στην εξυπηρέτηση αναγκών του ανθρώπου µε την παροχή 

υπηρεσιών ιδιωτικών και κρατικών. Τα αγαθά που παράγονται από την τριτογενή παραγωγή 

καλούνται γενικά "υπηρεσίες", ή "άυλα αγαθά", ή "άυλα προϊόντα". Είναι το τελευταίο στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας και περιλαµβάνει ενέργειες που φέρνουν τα τελικά προϊόντα στον 

καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή έχει 

αυξήσει ραγδαία τον αριθµό των απασχολούµενων στον τοµέα αυτό. 

Σε αυτό τον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ανήκουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το 

εµπόριο, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι απασχολούµενοι στον κλάδο 

αναψυχής και στον τουρισµό, κ.λπ. 
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Στον τριτογενή τοµέα ανήκει και η κρατική µέριµνα για την παραγωγή άυλων αγαθών ωφέλιµων 

στο κοινωνικό σύνολο, όπως οι κρατικές υπηρεσίες που παρέχουν εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική 

µέριµνα, δικαιοσύνη, εσωτερική ασφάλεια, εθνική άµυνα κ.λπ. 

Η συµβολή του τριτογενούς τοµέα ποικίλλει ανάλογα µε το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης 

µιας χώρας. Όσο αναπτύσσεται µια οικονοµία, τόσο αυξάνεται η συµµετοχή του τριτογενούς 

τοµέα στην απασχόληση και στην παραγωγή. Στην Ελλάδα η συµβολή του τριτογενούς τοµέα 

τόσο στο Α.Ε.Π. όσο και στη συνολική απασχόληση παρουσιάζει συνεχή αύξηση. 

Το φαινόµενο κατά το οποίο η απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών αυξάνεται, ονοµάζεται 

τριτογενοποίηση. 

(Fisher, A.G.B. 1939. Production, Primary, Secondary and Tertiary. Economic record, 15(1):24-

38) 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

A. Smith (1723-1790) Οι υπηρεσίες, γενικά, δεν είναι παραγωγικές. Στις υπηρεσίες 

συµπεριλαµβάνουνε τους δηµόσιους υπαλλήλους, το εκκλησιαστικό 

σώµα, την αστυνοµία, τον στρατό, τους ιατρούς, τους ανθρώπους των 

γραµµάτων και της τέχνης, το υπηρετικό προσωπικό. Ωστόσο, η 

εµπορική δραστηριότητα αποτελεί παραγωγική εργασία. 

K. Marx (1818-1883) ∆ιακρίνει δύο κατηγορίες: 

• τις προσωπικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ατοµικό ή 

συλλογικό επίπεδο (ιατρούς, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, 

υπηρετικό προσωπικό, δηµόσιους υπάλληλους…) 

• τις µµεταφορές, το εµπόριο, τις ασφάλειες και τις τράπεζες 

(µµισθωτή εργασία). 

Οι υπηρεσίες συνιστούν παραγωγική εργασία όταν παράγουν 

εµπορεύµατα και υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση είναι µη 

παραγωγικές και ανταλλάσσονται µε εισόδηµα.. 

 

H. Storch (1766-1825) Οι υπηρεσίες είναι παραγωγικές. Πρέπει να ξεχωρίζουµε την εργασία 



 

16 

 

για την παραγωγή της υπηρεσίας και το αποτέλεσµα της ίδιας 

εργασίας. Αυτό που εξαγοράζεται στις υπηρεσίες δεν είναι το 

αποτέλεσµα της εργασίας αλλά η ίδια η εργασία. Συχνά χρειάζεται η 

συνεργασία µεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή της 

υπηρεσίας. 

A.G.B. Fisher (1939) Οι οικονοµικές δραστηριότητες χωρίζονται σε τρεις τοµείς: 

- τον πρωτογενή τοµέα που περιλαµβάνει τις αγροτικές και 

εξορυκτικές δραστηριότητες 

- το δευτερογενή τοµέα στον οποίο εντάσσονται οι 

µεταποιητικές δραστηριότητες. 

- τον τριτογενή τοµέα που ορίζεται ως «ένα ευρύ σύνολο 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών». 

Η απασχόληση και οι επενδύσεις µεταφέρονται σταδιακά από 

τον πρωτογενή στον δευτερογενή τοµέα και στην συνέχεια 

προς των τριτογενή. 

 

C. Clark (1940) Ξεχωρίζει τις πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς 

δραστηριότητες στις οποίες εντάσσει τις εµπορευµατικές και µη 

εµπορευµατικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδέεται µε 

τις αλλαγές των χαρακτηριστικών της ζήτησης. 

Jean Fourastié (1949) Οι τρεις τοµείς χαρακτηρίζονται από άνισους ρυθµούς αύξησης της 

τεχνολογικής προόδου: µεσαίος ρυθµός στον πρωτογενή τοµέα, 

υѱηλός στον δευτερογενή και χαµηλός ή µηδενικός στον τριτογενή. 

Η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα συνδέεται µε την πρόοδο της 

ζήτησης. Η αναδιάρθρωση της παραγωγής απαιτεί όλο και 

περισσότερες υπηρεσίες. Ωστόσο, η ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα 

δεν αποτελεί πάντοτε ποσοτικό δείκτη ανάπτυξης 
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1.5  Η θεωρία των τάξεων 

Ανάµεσα στις διάφορες θεωρητικές σχολές των Κοινωνικών Επιστηµών το κατεξοχήν πεδίο 

αντιπαράθεσης αποτελεί η θεωρία των τάξεων. 

1.5.1 Φρανσουά Κενέ 

Ο Φρανσουά Κενέ,  ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών και θεµελιωτής της πολιτικής 

οικονοµίας υποστήριζε ότι το κράτος πρέπει να ενισχύει την αγροτική παραγωγή και όχι το 

εµπόριο ή τη βιοτεχνία και τη βιοµηχανία. Η γεωργία έχει πρωταρχική σηµασία γιατί µόνο απ' 

αυτήν παράγεται το καθαρό προϊόν απ' αυτήν εξαρτώνται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της εθνικής 

εργασίας και γι' αυτό πρέπει να πληρώνει όλους τους φόρους. Όριζε δε τρεις τάξεις:  

1. την "παραγωγική τάξη" (δηλαδή τους καπιταλιστές-αγρότες και τους αγρεργάτες τους) 

2. τη "στείρα τάξη" (δηλαδή τους καπιταλιστές, τους ανεξάρτητους εργαζόµενους και τους 

µισθωτούς εργαζόµενους των µη-αγροτικών τοµέων- οι έµποροι, οι βιοτέχνες, οι 

βιοµήχανοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και άλλοι-) και  

3. την "τάξη των ιδιοκτητών" (δηλαδή των γαιοκτηµόνων που πάχτωναν τα κτήµατά τους 

στους καπιταλιστές-αγρότες).  

(Robinson, J. and Eatwell, J. 1973. Introduction to Modern Economics) 

  

1.5.2 Η µαρξιστική προσέγγιση 

 

Ο Μαρξ υιοθετεί την προσέγγιση της Κλασικής Πολιτικής Οικονοµίας για τις τάξεις ως την 

καταρχήν θεωρητική προϋπόθεση για τη διατύπωση της θεωρίας των τάξεων. Η θέση των 

"ατόµων" στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής αποτελεί τον καταρχήν όρο που καθορίζει την 

ταξική τους ένταξη. 

Κατά την κοινωνική παραγωγή της ύπαρξής τους, οι άνθρωποι περιέρχονται σε σχέσεις 

καθορισµένες, αναγκαίες, ανεξάρτητες από τη θέλησή τους, σε σχέσεις παραγωγής, που 

αντιστοιχούν σε  µια  ορισµένη  βαθµίδα  ανάπτυξης των  υλικών  παραγωγικών  τους δυνάµεων.  

Το σύνολο αυτών των παραγωγικών σχέσεων αποτελεί το οικονοµικό οικοδόµηµα της 
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κοινωνίας, την υλική/πραγµατική βάση, πάνω στην οποία υψώνεται ένα νοµικό  και πολιτικό 

εποικοδόµηµα  και  στην  οποία  αντιστοιχούν  ορισµένες  πάλι  κοινωνικές µορφές συνείδησης. 

 

Ανάπτυξη παραγωγικών δυνάµεων προκύπτει όταν:  

α) Το εργατικό δυναµικό, είναι καταρτισµένο και εξειδικευµένο 

β) Τα µέσα παραγωγής  είναι σύγχρονα.  

γ) Οι πρώτες ύλες και οι πηγές ενέργειας να είναι εγχώριες, έτσι ώστε να µπορεί µια οικονοµία, 

περιορίζοντας τις εισαγωγές, να κρατάει το κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας χαµηλά. 

 Ταυτοχρόνως χρειάζεται: 

α) Παράπλευρη ανάπτυξη ενός ισχυρού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που θα χρηµατοδοτεί τη 

βιοµηχανία µε κεφάλαια, όπως επίσης ενός επαρκούς δικτύου συγκοινωνιών για τη µεταφορά 

των προϊόντων και των πρώτων υλών. 

β) Μία καλά οργανωµένη κρατική µηχανή ικανή να συντονίζει όλη την έκταση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων.   

γ) Ένα ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο. 

(Μαρξ, Κ. 1978. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας. Τόµος τρίτος, 

Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2: ΦΟΡΟΙ– ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

2.1 Οικονοµικός ρόλος του Κράτους (Economic role of state) 

Κάθε οικονοµία για να µπορέσει να λειτουργήσει έχει ανάγκη από ένα γενικό νοµικό πλαίσιο και 

από την εξασφάλιση συνθηκών εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Την ευθύνη γι' αυτά την 

έχει το κράτος που παίρνει αποφάσεις για θέµατα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία µε 

γνώµονα το συλλογικό συµφέρον. 

Οι βασικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους διατυπώνονται στο Σύνταγµα της Ελλάδος 

Ειδικότερα σε ότι αφορά το ρόλο του κράτους στην οικονοµία, στο άρθρο 106 του Συντάγµατος 

τονίζονται τα εξής: «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού 

συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη 

Xώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής 

οικονοµίας». 

Επιπλέον, το Σύνταγµα ορίζει τα πλαίσια µέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί ο ιδιωτικός  

τοµέας (άρθρο 106): «Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε 

βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας». 

((Online) ∆ιαθέσιµο στη (http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagma/article-110/. (Ανακτήθηκε στις  11 Μαρτίου 2017)) 

Το κράτος είναι υποχρεωµένο να διασφαλίζει και µια σειρά από δικαιώµατα µε σηµαντικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία της οικονοµίας. Έτσι, µε βάση το Σύνταγµα (άρθρο 22): «Η εργασία 

αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών 

απασχόλησης όλων των πολιτών... Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, 

έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας». 

((Online) ∆ιαθέσιµο στη http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagma/article-22/. (Ανακτήθηκε στις  11 Μαρτίου 2017)) 

Το κράτος, επίσης, προσφέρει µια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες, όπως η δωρεάν παιδεία, η 

κοινωνική ασφάλιση εργαζοµένων, η εθνική άµυνα, η δηµόσια τάξη, η δικαιοσύνη. 
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Πώς χρηµατοδοτούνται όµως όλες αυτές οι δραστηριότητες του κράτους; Σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα (άρθρο 4), που αναφέρεται στην ισότητα των πολιτών: «Οι Έλληνες πολίτες 

συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους». 

 ((Online) ∆ιαθέσιµο στη http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagma/article-4/ (Ανακτήθηκε στις  11 Μαρτίου 2017)) 

Ένα από τα πολυσυζητηµένα θέµατα της εποχής µας είναι το µέγεθος του κράτους. Η µέτρηση 

της έκτασης της κρατικής δραστηριότητας δεν είναι θέµα χωρίς αµφισβητήσεις. Το κράτος πέρα 

από τα χρηµατικά ποσά που δαπανά και τα οποία είναι εύκολα µετρήσιµα, ασκεί πλήθος άλλων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν είναι εύκολο να αποτιµηθούν σε χρήµα. Το κράτος παρεµβαίνει 

στην οικονοµική ζωή µε νοµοθετικές παρεµβάσεις που αφορούν τη λειτουργία των αγορών, µε 

πλήθος ρυθµιστικών παρεµβάσεων: π.χ. χορήγηση αδειών για άσκηση µιας σειράς 

δραστηριοτήτων, κανόνες που αφορούν την υγεία, τις συνθήκες εργασίας, τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος κ.ά., µε την άσκηση των κατάλληλων πολιτικών (δηµοσιονοµική και νοµισµατική 

πολιτική). 

Γι’ αυτό και οι περισσότερες χώρες έχουν συµφωνήσει ότι ένας δείκτης, που συλλαµβάνει σε 

κάποιο µεγάλο βαθµό, την έκταση της κρατικής δραστηριότητας είναι εκείνος των δαπανών της 

κυβέρνησης ως ποσοστό του Α.Ε.Π. της χώρας. Ο δείκτης αυτός θεωρείται σχετικά αξιόπιστος 

και για συγκρίσεις µεταξύ χωρών. Ένας άλλος παρόµοιος δείκτης είναι εκείνος των εσόδων του 

κράτους. 

Τα έσοδα του κράτους προκύπτουν µε µέσα, που συνήθως έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα και 

είναι µονοµερή. Τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η επίταξη, ο δηµόσιος δανεισµός και η 

φορολογία. Η επίταξη είναι η απόσπαση περιουσιακών στοιχείων από τον πολίτη µε αυθαίρετο 

τρόπο, γεγονός που αντιτίθεται σε κάθε έννοια δικαιοσύνης, ενώ ο δηµόσιος δανεισµός, ο οποίος 

έχει αποτελέσει µία από τις πλέον βασικές µεθόδους χρηµατοδότησης του κράτους, έχει 

περιοριστεί σηµαντικά, λόγω των ποικίλων προβληµάτων που δηµιούργησε. Ο φόρος από την 

άλλη (άµεσος, έµµεσος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) αποτελεί την αναγκαστική µεταβίβαση 

πόρων και αγοραστικής δύναµης των ιδιωτών προς το κράτος και, αναλόγως του τρόπου 

κατανοµής του, είναι περισσότερο ή λιγότερο δίκαιο µέτρο. Υπάρχουν και άλλες πηγές εσόδων, 

όπως κέρδη από κρατικές επιχειρήσεις, µονοπώλια και έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.2 Η έννοια της Φορολογίας 

Φορολογία είναι το σύνολο εκείνων των νοµικών διατάξεων συνοδευόµενο από την διαδικασία 

επιβολής και είσπραξης των φόρων, διαδικασία που είναι υπέρ του κράτους και άλλων νοµικών 

προσώπων, επιβαλλόµενη µε νόµο εισφορά µέρους εισοδήµατος των φυσικών και των νοµικών 

προσώπων. 

Η φορολογία αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα των δηµόσιων φορέων σε όλες τις 

χώρες του κόσµου, και ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγµένες, αφού εξασφαλίζει συνήθως 

περισσότερο από το 90% των εσόδων τους. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

αντικείµενο µελέτης, µε το οποίο ασχολούνται τόσο η οικονοµική, όσο και άλλες επιστήµες, 

όπως π.χ. η νοµική επιστήµη, η πολιτική επιστήµη, η διοικητική επιστήµη κ.ά. 

(Σταµατόπουλος, ∆.Π. Καραβοκύρης, Α.Γ. 2009. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων. 6η έκδοση. Αθήνα: Σταµατόπουλος, ∆.Π. Καραβοκύρης, Α.Γ.) 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν, ως αποτέλεσµα της προσωρινής ή µόνιµης διαµονής 

σε µια χώρα και κατ' επέκταση των εισοδηµάτων που προκύπτουν από πηγές εντός και εκτός της 

χώρας αυτής. 

Στην ουσία η φορολογία αποτελεί οικονοµικό και δηµοσιονοµικό σύστηµα και είναι πάντα 

προκαθορισµένη και υπολογισµένη και δεν πρέπει να είναι επαχθής και αντιοικονοµική. Από 

νοµικής πλευράς η φορολογία απαρτίζει το σύνολο όλων των νόµων που σε καθορισµένη 

χρονική στιγµή διευθετούν και επιτυγχάνουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, των 

οποίων κύρια πηγή είναι οι φόροι. Από οικονοµική άποψη είναι µια υποχρεωτική αφαίρεση 

εισοδήµατος στα πλαίσια των παραγωγικών σχέσεων και συντελεί στην παγίωση και τη διάρκεια 

τους. 

(Hillman, A.L.2013. ∆ηµόσια οικονοµική και δηµόσια πολιτική: Αρµοδιότητες και περιορισµοί 
του κρατικού παρεµβατισµού. 1

η
 Έκδοση. Μεταφρασµένο από Αγγλικά σε Ελληνικά  από 

Κολαΐτη, Ρ. Εκδόσεις Παπαζήση.) 

 

Η φορολογία δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τους φόρους. Βασίζεται στην αρχή της υποχρέωσης 

όλων των πολιτών να συνεισφέρουν στο κράτος για να µπορεί να λειτουργεί, να χρηµατοδοτεί 
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έργα και υπηρεσίες για το γενικό συµφέρον. Είναι θεσµός απαραίτητος για την ύπαρξη του 

κράτους. Η διοίκηση και διαχείριση της φορολογίας γίνεται από τα κρατικά όργανα. Βέβαια, µε 

τις εξαιρέσεις, τις απαλλαγές και τη νόµιµη φοροδιαφυγή, οι φόροι δεν πληρώνονται από όλους 

τους πολίτες.  

Η επιβολή του φόρου γίνεται µε νόµο, χωρίς τον οποίο δεν µπορεί να υπάρχει φορολογία. Από 

φοροτεχνική άποψη στηρίζεται στη φορολογική βάση.  Φορολογική βάση καλείται το µέγεθος µε 

βάση το οποίο υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση, δηλαδή το ποσό φόρου που πρέπει να 

καταβάλλει ο φορολογούµενος. Ως φορολογική βάση χρησιµοποιούνται συνήθως διάφορα 

οικονοµικά χαρακτηριστικά του φορολογούµενου και ιδιαίτερα το εισόδηµα, η περιουσία και η 

δαπάνη, ειδικότερα µάλιστα η καταναλωτική δαπάνη. Η υποχρεωτικότητα και η έλλειψη κάθε 

αντιπαροχής είναι οι κύριοι άξονες της φορολογίας, ενώ τα τέλη έχουν αντάλλαγµα, υπηρεσίες ή 

δικαιώµατα. 

Παλαιότερα, ο φόρος που κατέβαλλε ο κάθε πολίτης καθορίζονταν από χαρακτηριστικά, όπως τα 

παράθυρα ή το περιεχόµενο της οικίας του. Με την ανάπτυξη, όµως, της οικονοµικής επιστήµης, 

τα µεγέθη πάνω στα οποία υπολογίζεται ο φόρος είναι πλέον οικονοµικά και µετρήσιµα, όπως 

είναι το εισόδηµα, η περιουσία και η δαπάνη. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζονται ως φορολογική 

βάση, η οποία ορίζεται ως το µέγεθος µε βάση το οποίο υπολογίζεται ο φόρος που οφείλει να 

καταβάλλει ο κάθε φορολογούµενος. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της φορολογίας αποτελεί ο µέσος φορολογικός συντελεστής, ο οποίος 

είναι το κλάσµα που προκύπτει από τη διαίρεση του φόρου µε τη φορολογική βάση. 

 ∆ηλαδή αναφερόµαστε σ’ έναν συντελεστή που προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

ΜΦΣ= Φόρος / Φορολογική Βάση 

Φορολογική µονάδα είναι το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την παραπάνω βάση και 

συνεπώς υπόκειται στη φορολογία και είναι υπόχρεο στην καταβολή του φόρου. 

Ο φορολογικός συντελεστής είναι αναλογικός, όταν ο φόρος προσδιορίζεται στο ίδιο ύψος 

ανεξάρτητα από το µέγεθος της φορολογικής βάσης, και προοδευτικός, όταν ο φορολογικός 

συντελεστής αυξάνει ανάλογα µε την αύξηση της φορολογικής βάσης. 
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Οι στόχοι της φορολογίας είναι ταµιευτικοί, οικονοµικοί, αναπτυξιακοί και κοινωνικοπολιτικοί. 

Ο Γερµανός οικονοµολόγος Αντόλφ Βάγκνερ, ειδικός στα δηµοσιονοµικά θέµατα, διατύπωσε το 

«νόµο της αυξανόµενης επέκτασης της οικονοµικής δραστηριότητας του δηµοσίου» και 

υποστήριξε ότι η φορολογία πρέπει να χρησιµοποιείται ως µέσο άµβλυνσης των οικονοµικών 

ανισοτήτων, ενώ ο οικονοµολόγος Κέυνς κρίνει τους φόρους ως ένα δυνατό τρόπο 

σταθεροποίησης της οικονοµίας. 

Εκτός από τους φόρους, ένα κράτος µπορεί να επιβάλλει εισφορές και σε εµπορικές συναλλαγές 

που γίνονται µέσα σε αυτό, ακόµα και όταν οι συναλλασσόµενοι δεν είναι πολίτες του κράτους. 

Προκειµένου να προετοιµαστεί η αγορά του εσωτερικού απαιτήθηκε να θεσπιστεί ένα σύστηµα 

που θα φορολογεί την κατανάλωση, µε ουδέτερο τρόπο. Στην πραγµατικότητα κατά τις 

διαδικασίες εξαγωγής εµπορευµάτων σε άλλα κράτη, στην περίπτωση όπου παρέχονταν 

επιστροφές φόρων οι οποίες καθίστανται περισσότερες από τα ποσά που καταβάλλονταν, οι 

επιστροφές αυτές ήταν ισοδύναµες µε εξαγωγικές επιδοτήσεις. Έτσι εισήχθη ο πολύ γνωστός 

φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), παρότι ακόµα και τότε τα διάφορα κράτη µπορούσαν 

νόµιµα εργαζόµενα να θέσουν τους συντελεστές φορολόγησης κατά το δοκούν. 

(Γεωργακόπουλος, Θ. Πάσχος, Π. 2003. Εισαγωγή στη φορολογία.  2η Έκδοση.  Αθήνα: 

Εκδόσεις Μπένου) 

Έτσι τότε δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να συναναστρέφονται εµπορικά και 

µε άλλα κράτη µέλη και να αγοράζουν ή να πωλούν προϊόντα της αρεσκείας τους. Από τότε 

λοιπόν οι διαφορές ανάµεσα στους συντελεστές φορολογίας στα διάφορα προϊόντα που 

διακινούνταν µεταξύ των χωρών είχαν ως επακόλουθο την παρέκκλιση των εµπορικών 

δραστηριοτήτων σε κάποιες περιπτώσεις (Hillman, 2013). Ο ανταγωνισµός εντάθηκε και όλη 

αυτή η κατάσταση είχε εκτός των άλλων και κοινωνικό αντίκτυπο. 

(Hillman, A.L.2013. ∆ηµόσια οικονοµική και δηµόσια πολιτική: Αρµοδιότητες και περιορισµοί 

του κρατικού παρεµβατισµού. 1η Έκδοση. Μεταφρασµένο από Αγγλικά σε Ελληνικά  από 

Κολαΐτη, Ρ. Εκδόσεις Παπαζήση) 
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2.2.1. Κανόνες φορολογίας 

Η επιβολή των φόρων, γενικά διέπεται από ορισµένους κανόνες που έχουν επιβληθεί διεθνώς, ως 

γενικές αρχές, σε όλα τα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα. Οι κυριότεροι από τους κανόνες 

αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

• Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου, σύµφωνα µε τον οποίο ο φόρος επιβάλλεται 

χωρίς διάκριση και χωρίς εξαιρέσεις σε όλους του πολίτες. 

• Ο κανόνας της φορολογικής δικαιοσύνης, ο οποίος επιβάλλει όπως, κάθε 

φορολογούµενος εισφέρει στα κοινά βάρη, ανάλογα µε την οικονοµική του αντοχή και τα 

εισοδήµατά του. 

• Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου, σύµφωνα µε τον οποίο ο φόρος πρέπει να 

επιβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο και ποσοστό, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

δυνατή ταµιευτική απόδοση αυτού και αφετέρου να µην προτρέπει τους πολίτες να 

αναζητούν µεθόδους και ενέργειες που οδηγούν σε καταστρατήγηση του φορολογικού 

νόµου. 

• Ο κανόνας της απλότητας του φόρου, που επιβάλλει όπως οι θεσπιζόµενες φορολογικές 

διατάξεις είναι όσο γίνεται πιο απλές και κατανοητές, τόσο από τους εφαρµοστές των 

φορολογικών νόµων, όσο και από τους φορολογουµένους. 

• Ο κανόνας της βεβαιότητας και σταθερότητας του φόρου, η εφαρµογή του οποίου 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ορθή εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων. Αυτό 

επιτυγχάνεται πραγµατικά όταν οι φορολογούµενοι είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές εµπρόθεσµα, 

αποφεύγοντας έτσι τις συνέπειες εκπροθέσµου καταβολής των φόρων και τις σχετικές 

ταλαιπωρίες. 

• Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων, ο οποίος επιβάλλει, για λόγους 

φορολογικής δικαιοσύνης τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση ορισµένων 

εισοδηµάτων ή αγαθών όπως π.χ. τα εισοδήµατα από κεφάλαια ή εργασία, τα αγαθά 

λαϊκής κατανάλωσης ή αγαθά πολυτελείας κλπ. 

• Ο κανόνας της αποφυγής της διπλής φορολογίας, ο οποίος πρέπει να εφαρµόζεται τόσο 

σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις σχέσεις µεταξύ διαφόρων Κρατών. Έτσι, σε διακρατικό 
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επίπεδο έχουν υπογραφεί διµερείς συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Η 

χώρα µας έχει υπογράψει µε αρκετά Κράτη και εφαρµόζει τέτοιες συµβάσεις. 

(Reda,J.F., Reifler,S. and Stevens, M. L. 2014. Tax Rules and Issues, in The Compensation 

Committee Handbook. 4
th

Edition. NJ: John Wiley&Sons, Inc) 

∆ιπλή Φορολόγηση 

∆ιπλή φορολόγηση είναι η αποτίµηση φόρων σε µια περίπτωση δύο ανεξάρτητες φορές συνήθως 

µε δύο διαφορετικές φορολογικές µεθόδους και ο υπολογισµός της τελικής εισφοράς ως το 

άθροισµα αυτών των δύο. Περιπτώσεις διπλής φορολόγησης προκύπτουν συνήθως όταν ένα 

πρόσωπο διενεργεί συναλλακτικές δραστηριότητες και στη χώρα µόνιµης κατοικίας του και σε 

άλλη χώρα. Η διπλή φορολόγηση για την ίδια συναλλακτική δραστηριότητα θεωρείται άδικη. 

Για την αποφυγή του φαινοµένου αυτού το κράτος έχει προβλέψει ασφαλιστικές δικλείδες. Εάν 

για κάποιο λόγο αυτό συµβεί, δικαιούται ο φορολογούµενος να το γνωστοποιήσει και να ζητήσει 

συµψηφισµό του καταβληθέντος φόρου. 

(Γεωργακόπουλος, Θ. Πάσχος, Π. 2003. Εισαγωγή στη φορολογία.  2η Έκδοση.  Αθήνα: 

Εκδόσεις Μπένου.) 

 

2.2.2. Κριτική προς τη φορολόγηση 

Εφόσον οι φόροι χρηµατοδοτούν δραστηριότητες που είναι απαραίτητες και ωφέλιµες για την 

κοινωνία, είναι δικαιολογηµένοι σύµφωνα µε τις περισσότερες πολιτικές φιλοσοφίες. 

Επιπρόσθετα, η προοδευτική φορολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µειώσει την 

οικονοµική ανισότητα σε µία κοινωνία. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η φορολογία σε σύγχρονα 

έθνη-κράτη ωφελεί την πλειοψηφία του πληθυσµού και την κοινωνική ανάπτυξη. Μια 

συνηθισµένη παρουσίαση αυτής της άποψης, παραφράζοντας δηλώσεις του Όλιβερ Γουέντελ 

Χολµς, είναι « Οι φόροι είναι το τίµηµα του πολιτισµού». 

Σε µία δηµοκρατία, εξαιτίας του ότι η κυβέρνηση είναι το συµβαλλόµενο µέρος που εκτελεί την 

πράξη της επιβολής φόρων, η κοινωνία σαν σύνολο αποφασίζει πως πρέπει να οργανωθεί το 

φορολογικό σύστηµα. Η Αµερικανική Επανάσταση γι’ αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε από το 

σύνθηµα  «Καµία φορολογία χωρίς αντιπροσώπευση». Για τους παραδοσιακούς συντηρητικούς, 

η πληρωµή της φορολογίας δικαιολογείται ως µέρος των γενικών υποχρεώσεων των πολιτών να 
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υπακούν στον νόµο και να στηρίζουν τους εδραιωµένους θεσµούς. Εξ ου και το απόφθεγµα, 

«Ένας παλιός φόρος είναι ένας καλός φόρος». Οι συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι κανείς δεν θα 

πρέπει να εξαιρεθεί από το να πληρώνει για την κυβέρνηση, ώστε να µην πιστέψουν ότι η 

κυβέρνηση και οι «υπηρεσίες» της δεν κοστίζει τίποτα σε αυτούς.  Οι σοσιαλδηµοκράτες γενικά 

είναι υπέρ υψηλότερων επιπέδων φορολογίας ώστε να χρηµατοδοτείται η δηµόσια πρόνοια, τα 

κοινωνικά επιδόµατα και ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών όπως η συνολική υγεία και εκπαίδευση. 

Όπως υποστηρίχθηκε από τον Τόνι Κρόσλαντ και άλλους, η ικανότητα να φορολογήσεις το 

εισόδηµα από το κεφάλαιο είναι ένα κεντρικό στοιχείο της σοσιαλδηµοκρατικής περίπτωσης για 

µία µικτή οικονοµία σε αντίθεση µε τα µαρξιστικά επιχειρήµατα για µία ενιαία δηµόσια 

ιδιοκτησία του κεφαλαίου.  

Η υποχρεωτική φορολογία των ατόµων, όπως ο φόρος εισοδήµατος, συχνά δικαιολογείται µε 

επιχειρήµατα που περιλαµβάνουν την εδαφική κυριαρχία, και το κοινωνικό συµβόλαιο. Οι 

υπερασπιστές της επιχειρηµατικής φορολογίας υποστηρίζουν ότι υπάρχει µία αποτελεσµατική 

µέθοδος να φορολογηθεί το εισόδηµα για το λόγο ότι η εµπορική δραστηριότητα απαραίτητα 

περιλαµβάνει χρήση δηµόσια εδραιωµένης και συντηρηµένης οικονοµικής υποδοµής, και ότι οι 

επιχειρήσεις στην πραγµατικότητα χρεώνονται για αυτή την χρήση. Οι Γεωργιστές 

οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι όλο το οικονοµικό ενοίκιο που συγκεντρώνεται από φυσικές 

πηγές (γη, εξόρυξη µετάλλων, ποσοστά αλιείας, κτλ.) είναι µη δεδουλευµένο εισόδηµα, και 

ανήκει στην κοινότητα παρά στο άτοµο. Είναι υπέρ ενός υψηλού φόρου (ο «Μοναδικός Φόρος») 

στη γη και σε άλλες φυσικές πηγές για να επιστραφεί αυτό το µη δεδουλευµένο εισόδηµα στο 

κράτος, αλλά όχι άλλων φόρων. 

(Mackenzie, B., Njikizana, T., Coetsee, D., Chamboko, R., Colyvas, B., Hanekom, B. and Selbst, 

E. 2014.Income Taxes, in 2014 Interpretation and Application of International Financial 

Reporting Standards. NJ: John Wiley&Sons, Inc) 

Επειδή η καταβολή του φόρου είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από το νοµικό σύστηµα, 

κάποιες πολιτικές φιλοσοφίες θεωρούν τη φορολογία κλοπή, εκβιασµό (ή δουλεία, ή παραβίαση 

των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας) ή τυραννία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την είσπραξη 

φόρων µέσω βίας και καταναγκαστικών µέσων. Θεωρούν τη φορολογία ως έκφραση 

επιθετικότητας του κράτους. Η άποψη ότι η δηµοκρατία νοµιµοποιεί τη φορολογία απορρίπτεται 
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από εκείνους που ισχυρίζονται ότι κάθε µορφή κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των νόµων 

που επιλέχθηκαν µε δηµοκρατικά µέσα, είναι θεµελιωδώς καταπιεστική.  

(Buchanan, J.M. 1984. The Ethical Limits of Taxation. Scandinavian Journal of Economics, 

86(2):102-114) 

Η φορολογία έχει, επίσης, βρει αντίθετους τους κοµµουνιστές και τους σοσιαλιστές. Ο Καρλ 

Μαρξ θεωρούσε ότι η φορολόγηση θα είναι περιττή µετά την έλευση του κοµµουνισµού και 

προσδοκούσε τον «µαρασµό του κράτους». Στις σοσιαλιστικές οικονοµίες, όπως της Κίνας, η 

φορολόγηση έπαιξε µικρό ρόλο, δεδοµένου ότι τα περισσότερα από τα έσοδα του κράτους 

προέρχονταν από την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, και υποστηρίχθηκε από ορισµένους ότι η 

νοµισµατική φορολογία δεν ήταν απαραίτητη. Μολονότι η ηθική της φορολογίας µερικές φορές 

αµφισβητείται, τα περισσότερα επιχειρήµατα για τη φορολογία περιστρέφονται γύρω από το 

βαθµό και τη µέθοδο της φορολογίας και των συναφών κρατικών δαπανών και όχι γύρω από την 

ίδια την φορολογία. 

(Li, J. 1990. Taxation in the People's Republic of China. Praeger) 

 

Σύγχρονοι οικονοµολόγοι, όπως ο νοµπελίστας Τζέιµς Μπιουκάναν (σε άρθρο του το 1986 «Τα 

ηθικά όρια της φορολογίας» ) έχουν επιχειρηµατολογήσει πως υπάρχουν σαφή ηθικά όρια στην 

φορολόγηση, που αν το κράτος τα υπερβεί, κατακρηµνίζεται η εµπιστοσύνη µε καταστροφικές 

συνέπειες για την λειτουργία της οικονοµίας. 

(Buchanan, J.M. 1984. The Ethical Limits of Taxation. Scandinavian Journal of Economics, 

86(2):102-114.) 

 

2.2.3. Ιστορική Αναδροµή 

Η φορολογία φαίνεται να ξεκίνησε από την αρχαιότητα ως υποχρέωση ανθρώπων να 

καταβάλλουν αντικείµενα ή προϊόντα αξίας σε άρχοντες ή κράτη. Οι υποχρεωτικές εισφορές 

αρχικά ήταν ένα µέρος της σοδειάς, όπως συνέβαινε στην αρχαία Αίγυπτο και αργότερα 

αντικαταστάθηκαν µε χρήµατα. Συνήθως σε κάθε περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας µε 

στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή ήταν απλά ένας γαιοκτήµονας στον οποίο αποδίδονταν οι 
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εισφορές, και αυτός µε τη σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. Ωστόσο, ο 

υπολογισµός της υποχρεωτικής καταβολής εξακολουθούσε να γίνεται µε βάση την έκταση των 

κτηµάτων του φορολογούµενου µέχρι και µετά τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία σε πολλά κράτη. 

Η φορολογία στην αρχαιότητα και το Μεσαίωνα ίσως συνδέθηκε µε τη στρατιωτική 

κατάκτηση ή πολιτική κτήση. Ιστορικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος δεν είναι 

ένας πολίτης ή περίοικος (κάτοικος χωρίς πολιτικά δικαιώµατα) µιας περιοχής, αλλά ένα 

ολόκληρο κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα αναγνωρισµένο κράτος καταβάλλει υποχρεωτική 

εισφορά σε ένα άλλο µετά από σχετική συνθήκη που έχει υπογραφεί. Αυτό συνέβη στο 

Μεσαίωνα, όπου σλαβικά κράτη πλήρωναν στο Βυζάντιο φόρο, ενώ το ίδιο σε άλλες ιστορικές 

περιόδους πλήρωνε φόρο στην Περσία και την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Χαρακτηριστική είναι 

η φράση «φόρος υποτέλειας». 

Άλλο αξιοσηµείωτο φαινόµενο της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα είναι η παροχή υπηρεσιών 

από τους άρχοντες µε αντάλλαγµα το δικαίωµα της είσπραξης των φόρων µιας επαρχίας για δικό 

τους όφελος. Στον ελλαδικό χώρο επί Βυζαντίου παρατηρήθηκε το φαινόµενο οι εισφορές να 

καταβάλλονται στην κοινότητα αντί για κάποιο άρχοντα και αυτή µε τη σειρά της να αποδίδεται 

στο κράτος. (Lymer and Salter, 2003) 

Ο θεσµός των λειτουργιών, που αποτελούσε ένα είδος άµεσης φορολόγησης στην Αρχαία 

Ελλάδα, ήταν η υποχρέωση που αναλάµβαναν οι ισχυρότεροι οικονοµικά Αθηναίοι και µέτοικοι 

να καλύψουν µε δικά τους έξοδα ορισµένες δαπάνες που στην ουσία αφορούσαν το σύνολο των 

πολιτών. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. ο θεσµός των λειτουργιών προκαλούσε τον ανταγωνισµό των 

πλούσιων ιδιωτών, ενώ τον 4ο αιώνα π.Χ. ήταν δυσκολότερο να βρεθούν άτοµα πρόθυµα να 

αναλάβουν τέτοιου είδους δαπάνες.  

 Σχεδόν ταυτόχρονα µε τη φορολογία αναπτύχθηκε και το φαινόµενο της φοροδιαφυγής, ώστε να 

δηµιουργηθούν ειδικές οργανώσεις συλλογής φόρων για την εξασφάλιση της είσπραξης των 

φόρων και τον ακριβή υπολογισµό του κάθε φόρου. Αυτές οι οργανώσεις ταυτόχρονα 

µπορούσαν να επιδικάσουν ποινές σε φοροφυγάδες. 

(Burg, D.F.  2004. A World History of Tax Rebellions. Routledge.) 
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2.3. Η έννοια του Φόρου 

Ο φόρος αποτελεί τακτή εισφορά, ποσοστό της περιουσίας φυσικών ή νοµικών προσώπων που 

καταβάλλεται στο κράτος κι έτσι γίνεται αναδιανοµή των εισοδηµάτων. Ο φόρος επιβάλλεται µε 

συγκεκριµένο νόµο και αυτό αποτέλεσε κατάκτηση της αµερικάνικης επανάστασης. Μέχρι τότε 

ο φόρος επιβαλλόταν από τον άρχοντα «κατά το δοκούν». Για το ύψος του ποσού του φόρου 

υπάρχουν φυσικά ορισµένες αρχές και κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, όπως είναι η αρχή 

της αντοχής των φορολογούµενων. 

Ο φόρος είναι το αντάλλαγµα που πληρώνει ο πολίτης για τις υπηρεσίες που το κράτος 

προσφέρει σε όλους τους πολίτες. Υπηρεσίες που συνήθως είναι δηµόσια αγαθά [public goods]. 

Για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να έχουµε τιµή αγοράς για ένα τέτοιο αγαθό και είναι επόµενο 

να έχουµε αυτό που στην οικονοµία λέγεται πρόβληµα του ελεύθερου αναβάτη [free rider 

problem]. To πρόβληµα αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον µερικοί καταναλωτές θα ήθελαν να 

απολαύσουν το αγαθό αυτό χωρίς να πληρώσουν τίποτε. Για τους λόγους αυτούς είναι το κράτος 

εκείνο που παρέχει δηµόσια αγαθά όπως η Εθνική Άµυνα, η Αστυνοµική Προστασία κλπ. Προς 

κάλυψη λοιπόν των εξόδων παροχής τέτοιων αγαθών, το κράτος υποχρεώνει όλους τους πολίτες, 

ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα να καταβάλουν ένα µέρος των εξόδων αυτών.  

Βέβαια στις µέρες µας το κράτος έχει και πολλές άλλες αποστολές, πέραν της πρωταρχικής του 

που είναι η παροχή δηµοσίων αγαθών, ενώ συχνά επιστρέφει στους πολίτες µε την µορφή 

υπηρεσιών, λιγότερα από ό,τι εισπράττει, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάζει την υποχρέωση του 

φορολογουµένου. Συνεπώς µπορούµε να πούµε ότι ο φόρος είναι τα χρήµατα που κάθε ικανός γι’ 

αυτό πολίτης υποχρεούται να δίνει στο κράτος, χωρίς το οποιοδήποτε ειδικό αντάλλαγµα 

προκειµένου να καλύψει τα έξοδα του κράτους. Ο φόρος πρέπει να είναι γενικός και 

οµοιόµορφος και οι φορολογικές απαλλαγές αντιβαίνουν την αρχή της καθολικότητας του 

φόρου. Είναι επίσης απαραίτητο να επιβάλλεται σύµφωνα µε γενικό και σταθερό κανόνα. Ο 

φόρος επιβάλλεται σε χρήµα και κατ' εξαίρεση, σε είδος. 

(Alt, J., Preston, I. and Sibieta, L. 2010.The Political Economy of Tax Policy.  Dimensions of 

Tax Design: The Mirlees Review, pp.1204-1279. Oxford: Oxford University Press) 

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, ένα φορολογικό σύστηµα το οποίο θα κατανέµει τα 

φορολογικά βάρη σύµφωνα µε τη φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη. 
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Το κράτος γενικά για την απόκτηση των εσόδων του χρησιµοποιεί διάφορα µέσα τα οποία είναι 

τα εξής: 

1. Τα µονοµερή τα οποία είναι αυτά που στόχος τους είναι η προσφορά οικονοµικών πόρων 

από τους πολίτες µιας χώρας προς το δηµόσιο, δίχως την αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή 

από το κράτος (φόρος εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κτλ.). 

2. Τα διµερή τα οποία είναι αυτά που στόχος τους είναι η προσφορά οικονοµικών πόρων 

από τους πολίτες µιας χώρας προς το κράτος µε αντίστοιχη σε αυτή την περίπτωση ειδική 

αντιπαροχή προς τον πολίτη. 

Ο φόρος λοιπόν υπάγεται στα µονοµερή µέσα, τα οποία στόχο έχουν την αβίαστη προσφορά 

αγοραστικής δύναµης από τους πολίτες µιας χώρας προς το κράτος και δεν συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη ειδική παροχή. 

Με βάση ορισµένα κριτήρια, οι φόροι ταξινοµούνται ως εξής: 

 

2.3.1. Ταξινόµηση µε Φορολογική Βάση 

 

Η Φορολογική βάση αποτελεί τη ποσότητα βάση της οποίας µετριέται ένας φόρος και δύναται να 

είναι ή να µην είναι οικονοµικής φύσης. Με βάση το κριτήριο αυτό έχουµε: 

1. Φόρους σταθερού ποσού: Οι φόροι σταθερού ποσού βγαίνουν κατά φορολογούµενα 

πρόσωπα και βαραίνουν ακριβώς µε το όµοιο ποσό το σύνολο των ατόµων της 

οικονοµίας της χώρας πέραν του εισοδήµατός τους και της προσωπικής τους περιουσίας. 

2. Φόρους εισοδήµατος: Οι φόροι εισοδήµατος βαραίνουν τα εισοδήµατα των φυσικών και 

νοµικών προσώπων, και καταβάλλονται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο – κατά κύριο 

λόγο µια φορά κάθε έτος. 

3. Φόρους κατανάλωσης: Είναι οι φόροι οι οποίοι βαραίνουν τα έξοδα των νοικοκυριών για 

αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

4. Φόρος περιουσίας: Ο φόρος αυτός βαραίνει το συνολικό ποσό της αξίας ή µέρος αυτής 

των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων.  
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(Mackenzie, B., Njikizana, T., Coetsee, D., Chamboko, R., Colyvas, B., Hanekom, B. and Selbst, 

E. 2014.Income Taxes, in 2014 Interpretation and Application of International Financial 

Reporting Standards. NJ: John Wiley& Sons, Inc) 

2.3.2. Ταξινόµηση µε βάση τη δυνατότητα µετακύλισης 

Το κριτήριο αυτό είναι σηµαντικό για τον διαχωρισµό των φόρων σε άµεσους και έµµεσους και 

συναρτάται από τον τρόπο που εισπράττεται. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα µετακύλισης, οι 

φόροι ονοµάζονται άµεσοι, ενώ οι φόροι που µετακυλίονται εύκολα, χαρακτηρίζονται ως 

έµµεσοι. 

2.3.3. Ταξινόµηση σε προσωπικούς και απρόσωπους 

Ο προσωπικός φόρος υπολογίζεται βασιζόµενος στο ύψος του εισοδήµατος ή της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων, των προσωπικών συνθηκών, την οικογενειακή κατάσταση, τον τρόπο 

απόκτησης του εισοδήµατος καθώς και άλλα παρόµοια στοιχεία του ατόµου που φορολογείται, 

π.χ. προσωπικός φόρος εισοδήµατος (ΦΕΦΠ), φόρος κληρονοµιών, κλπ. Ενώ, ο απρόσωπος 

φόρος βαραίνει τις συναλλαγές και βασίζεται σε συγκεκριµένα αντικειµενικά κριτήρια δίχως να 

υπολογίζει το µέγεθος του εισοδήµατος ή τις προσωπικές συνθήκες του φορολογούµενου, όπως 

συµβαίνει µε τους προσωπικούς φόρους. Τέτοιος φόρος είναι ο φόρος κατανάλωσης όπως 

περιγράψαµε παραπάνω. 

 

2.3.4. Ταξινόµηση µε κριτήριο τη φορολογούσα αρχή 

Με κριτήριο το είδος του δηµόσιου φορέα που είναι αρµόδιος για την είσπραξη των φόρων, οι 

φόροι διακρίνονται σε: 

1. Φόρους Κεντρικής ∆ιοίκησης 

2. Φόρους υπέρ των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (εισφορές) 

3. Φόρους υπέρ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηµοτικοί φόροι, τέλη, κλπ.) 

4. Φόροι υπέρ τρίτων: οι φόροι αυτοί επιβάλλονται στις συναλλαγές και εισπράττονται από 

τρίτους, όπως για παράδειγµα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) 
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2.3.5. Ταξινόµηση µε κριτήριο το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή 

Φορολογικός συντελεστής: Το ποσό του φόρου τον οποίο καταβάλλουν στο κράτος τα 

νοικοκυριά και τα µεµονωµένα άτοµα βασιζόµενος σε µέρος του εισοδήµατός τους. 

(Τάτσος, Ν., 2012. Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 

σελ. 37-55) 
 

2.4 Κατανοµή των Φόρων 

Ένα θέµα που σχετίζεται µε την έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης, είναι το ύψος του φόρου, 

µε το οποίο θα επιβαρύνονται οι πολίτες.  

Σε γενικές γραµµές οι φορολογούµενοι, που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες προσωπικές και 

οικονοµικές συνθήκες, θα πρέπει να φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο και οι φορολογούµενοι 

που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες πρέπει να έχουν διαφορετική φορολογική 

επιβάρυνση. 

(Φλώρος, Α., 2010. Φορολογική Λογιστική.  Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική)  
 

2.5  Στόχοι Φορολογικής Πολιτικής 

Οι διαφόρων ειδών φόροι που επιβάλλονται σε ένα κράτος αποτελούν το φορολογικό του 

σύστηµα. Μέσω των πολιτικών που ασκούν για την επιβολή τους, επιδιώκονται  οικονοµικοί, 

κοινωνικοί και πολιτικοί στόχοι. 

Βασικός στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για τη 

χρηµατοδότηση του κρατικού προϋπολογισµού, ο οποίος αποτελείται από τον τακτικό 

προϋπολογισµό και τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων. Το κράτος χρησιµοποιεί τα 

φορολογικά του έσοδα για τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων δαπανών µε στόχο την επίτευξη 

διαφόρων δηµοσιονοµικών στόχων όπως η άριστη κατανοµή των παραγωγικών πόρων, η δίκαιη 

διανοµή του εισοδήµατος, η σταθεροποίηση της οικονοµίας (διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης- σταθερότητα επιπέδου τιµών), καθώς και η οικονοµική µεγέθυνση. 

Οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι: 
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• η διασφάλιση επαρκών εσόδων για τη χρηµατοδότηση των δαπανών και την επίτευξη 

πλεονάσµατος 

• η δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών και η προστασία των ασθενέστερων 

οικονοµικά τάξεων 

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

• η καλύτερη διαχείριση του φορολογικού συστήµατος 

• η απλοποίηση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση των πολιτών στην εκπλήρωση των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων 

• η ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµικών 

• η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων για την παρακολούθηση των 

φορολογικών πληροφοριών, τη διασταύρωση των δεδοµένων και την ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και των υπηρεσιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

(Alt, J., Preston, I. and Sibieta, L. 2010.The Political Economy of Tax Policy.  Dimensions of 

Tax Design: The Mirlees Review, pp.1204-1279. Oxford: Oxford University Press) 

 

2.6  Ελληνικό Φορολογικό Σύστηµα 

Ένα φορολογικό σύστηµα είναι δίκαιο και άρτιο όταν συντρέχουν κάποιες βασικές 

προϋποθέσεις, όπως η δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους, η επιλογή των φόρων βάσει 

του κριτηρίου της ελαχιστοποίησης της παρέµβασης τους στις οικονοµικές αποφάσεις και η 

σταθεροποίηση της οικονοµίας. Να είναι απλό και  κατανοητό για τους πολίτες, το κόστος 

διαχείρισης και εφαρµογής του να είναι χαµηλό, να είναι σταθερό και να ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες του κράτους. 

(Γεωργακόπουλου, Θ.Α., 2005.  Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου 

σελ. 293-294) 
 

Αντιθέτως, το ελληνικό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται, σε γενικές γραµµές, από 

πολυπλοκότητα, άδικη κατανοµή των φορολογικών βαρών και έχει αρνητικές επιδράσεις στους 

φορολογουµένους. Πολλές διατάξεις του ενέχουν αντιφάσεις πράγµα που δηµιουργεί εµπόδια 

στην αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας. Μοιάζει να διερευνά συνεχώς ένα τρόπο 

αναµόρφωσης, αλλά µέσω ευκαιριακών κινήσεων, χωρίς σχεδιασµό,  οι οποίες δηµιουργούν 
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αντιδράσεις στους πολίτες και αντανακλούν την αδυναµία της πολιτείας να συλλάβει το 

φορολογητέο εισόδηµα. 

Πιο συγκεκριµένα, το ελληνικό φορολογικό σύστηµα αποτελείται από πολλές και µικρές 

επιβαρύνσεις. Η φορολογική νοµοθεσία είναι δυσνόητη, κυρίως λόγω των συνεχών 

τροποποιήσεων. Αυτό δηµιουργεί σηµαντικές δυσχέρειες και φυσικά φράσσει την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ένα άλλο βασικό πρόβληµα είναι η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών, δηλαδή των διαδικασιών ελέγχου και βεβαίωσης των φόρων, 

καθώς και των διαδικασιών είσπραξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του 

δηµοσιονοµικού κόστους και του κόστους συµµόρφωσης των πολιτών. Ένα ακόµη «αγκάθι» για 

το ελληνικό σύστηµα είναι η φοροδιαφυγή, η οποία έχει λάβει πολύ µεγάλες διαστάσεις στη 

χώρα. Το ελληνικό κράτος στην προσπάθεια του να πατάξει τη φοροδιαφυγή, έχει δηµιουργήσει 

πολλές υποχρεώσεις στον φορολογούµενο, όπου απαιτείται η συµπλήρωση πολλών εντύπων µε 

αποτέλεσµα την πολυπλοκότητα. 

Σήµερα, στην Ελλάδα, η κατανοµή του φορολογικού βάρους δεν ανταποκρίνεται στις αρχές της 

κάθετης και οριζόντιας ισότητας, λόγω της µεγάλης συµµετοχής των έµµεσων φόρων και την 

περιορισµένη προοδευτικότητα των άµεσων. Ενδεικτικά των ανωτέρω είναι η µεγάλη συµµετοχή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των έµµεσων φόρων στο φορολογικό σύστηµα, 

µεγαλύτερη του µέσου όρου της Ε.Ε., και αντιστοίχως, η µικρή συµµετοχή των φόρων 

εισοδήµατος και των άµεσων φόρων. 

(Βελέντζας, Γ. 2004. Οικονοµικό Φορολογικό ∆ίκαιο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις lus) 

 

2.6.1. Το φορολογητέο εισόδηµα στην Ελλάδα του 2016 

Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 

Κ.Φ.Ε (4172/2013) υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Εισόδηµα Φορολογικός Συντελεστής 

0-20.000 22% 

20.001-30.000 29% 

30.001-40.000 37% 

40.001- 45% 
Πίνακας 1 
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Ο φόρος που προκύπτει από το άρθρο 15 µειώνεται κατά: 

 

 

Φορολογητέο 

εισόδηµα Αριθµός τέκνων Ποσό µείωσης φόρου 

< 20.000 0 1.900 

< 20.000 1 1.950 

< 20.000 2 2.000 

< 20.000 3 και άνω 2.100 

> 20.000   

10 € ανά 1.000 € φορολογητέου 

εισοδήµατος 
Πίνακας 2 

(To Άρθρο 15 του  Ν. 4172/2013 (Φορολογικός συντελεστής). (Online) ∆ιαθέσιµο στη: 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/15(Ανακτήθηκε στις  7 

Μαΐου 2017)) 

 

 

2.6.2 Επιδράσεις στην Οικονοµική ∆ραστηριότητα 

Είναι γνωστό πως οποιαδήποτε επιβολή φόρων ασκεί δυσµενή επίδραση στα οικονοµικά κίνητρα 

και στην επιχειρηµατικότητα. Επιπλέον, το ισχύον φορολογικό σύστηµα λειτουργεί αποτρεπτικά 

και για τις ξένες επενδύσεις, που είναι απαραίτητες για το σύνολο της οικονοµίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι ξένοι επενδυτές ιεραρχούν το ελληνικό φορολογικό σύστηµα ως το τρίτο 

µεγαλύτερο εµπόδιο µετά την αγορά εργασίας και την αναποτελεσµατικότητα της κρατικής 

µηχανής. 

 

Οι συντελεστές φορολόγησης του κεφαλαίου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση άµεσων 

ξένων επενδύσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο φορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ κρατών µελών 

στην προσέλκυση επενδύσεων έχει γίνει περισσότερο έντονος ύστερα από την τελευταία 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σήµερα αυτή η µορφή ανταγωνισµού φαίνεται να υποχωρεί καθώς διευρύνεται η πεποίθηση ότι 

η υιοθέτηση χαµηλών συντελεστών φορολόγησης κεφαλαίου δεν αποτελεί πια τον κύριο 
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παράγοντα προσέλκυσης άµεσων ξένων επενδύσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των 

σκανδιναβικών χωρών οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των δεικτών 

ανταγωνιστικότητας καταφέρνοντας να προσελκύουν σηµαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Η 

περίπτωση των χωρών αυτών υποδηλώνει ότι οι παραγωγικές επενδύσεις παραβλέπουν την 

υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση καθώς και άλλοι παράγοντες συνιστούν σηµαντικό κριτήριο 

επιλογής του τόπου πραγµατοποίησης µιας επένδυσης, όπως η ύπαρξη αποτελεσµατικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος, το ανταγωνιστικό επίπεδο των υποδοµών και των δηµοσίων 

υπηρεσιών. 

(Laxton, D., Meredith, G., Rose, D. 1995. Asymmetric Effects of Economic Activity on Inflation: 

Evidence and Policy Implications. IMFEconomicReview.42(2): 344–374.) 

 

Στην Ελλάδα, το υψηλό δηµοσιονοµικό και κοινωνικό κόστος της φορολογίας, καθώς επίσης και 

οι έντονες στρεβλώσεις που προκαλεί το φορολογικό σύστηµα, επηρεάζουν αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ύπαρξη φόρων οι 

οποίοι επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής µόνο των εγχώριων προϊόντων, ενώ από τη φύση τους 

δεν επιβαρύνουν το αντίστοιχο κόστος των εισαγόµενων προϊόντων, µειώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, δεδοµένου ότι 

αρκετοί εξ' αυτών δεν επιστρέφονται κατά την εξαγωγή. (Τέλη χαρτοσήµου, ΦΚΕ, φόρος 

διαφηµίσεων, φόρος υπέρ τρίτων κ.α.). Οι ίδιοι φόροι σε συνδυασµό µε την περιπλοκότητα και 

ακαµψία του υφιστάµενου φορολογικού συστήµατος οδηγούν στην απώλεια επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στη χώρας µας λόγω της µαταίωσης ή αναβολής υλοποίησης των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων από τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, της απώλειας ξένων επενδύσεων και της 

µετανάστευσης ολόκληρων επιχειρήσεων σε άλλες χώρες (κυρίως βαλκανικές) µε αποτέλεσµα 

την µειωµένη οικονοµική ανάπτυξη, την άµεση και έµµεση αύξηση της ανεργίας. 

Η υπάρχουσα κατάσταση στην επιβολή φορολογίας στην Ελλάδα περιορίζει σηµαντικά το 

κίνητρο για επενδύσεις, λόγω της αστάθειας και των πολύπλοκών διαδικασιών που παρουσιάζει. 

Η έλλειψη επενδύσεων έχει βαθύτερα αποτελέσµατα , ακόµη και κοινωνικοοικονοµικού 

χαρακτήρα, όπως είναι η µείωση των θέσεων εργασίας, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας και η 

µεταφορά τεχνογνωσίας. Είναι αξιοσηµείωτο πως, σε πολλές περιπτώσεις, τα ελληνικά προϊόντα 
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υστερούσαν έναντι των ξένων, λόγω φορολογικών µέτρων, όπως ήταν παλαιότερα τα 

χαρτόσηµα, τα οποία έβλαπταν σηµαντικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τους. 

Ένα ακόµη ζήτηµα το οποίο συνδέεται µε την οικονοµική δραστηριότητα και το φορολογικό 

σύστηµα είναι το ασφαλιστικό. Οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, λόγω της 

υποχρεωτικότητας τους, αποτελούν ένα είδος φόρου, το οποίο επιβαρύνει επιπλέον εργοδότες 

και εργαζόµενους. Ο σχεδιασµός ενός νέου φορολογικού συστήµατος, θα πρέπει να 

συµπεριλάβει και ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις, µε απώτερο σκοπό την αύξηση του κινήτρου 

για απασχόληση και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Επιπροσθέτως, σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας είναι και 

οι σχέσεις µεταξύ του κράτους και των φορολογουµένων, οι οποίες στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζονται από αρνητικό κλίµα και έλλειψη συνεργασίας. Το πρόβληµα αυτό προέρχεται 

τόσο από την άγνοια των δηµοσίων υπαλλήλων σε βασικά θέµατα, όσο και στην πολυπλοκότητα 

και τη γραφειοκρατία που είναι έκδηλη στο ελληνικό σύστηµα. Για να εξοµαλυνθούν οι 

υπάρχουσες τεταµένες σχέσεις, θεωρείται απαραίτητη η εκπαίδευση των κρατικών υπαλλήλων, 

όχι µόνο σχετικά µε το αντικείµενο της εργασίας τους, αλλά επιπλέον και σε θέµατα 

επικοινωνίας. Το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό για την ανάπτυξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας, διότι µέσω τέτοιων µέτρων θα διασφαλιστεί η συναίνεση για ουσιώδεις 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις, από πλευράς επιχειρήσεων και πιθανώς θα αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 

(Βαβούρα, Ι., Καραβίτη, Ν., Τσούχλου,Α.  1992. Οι επιπτώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας 

του δηµοσίου τοµέα στην ανάπτυξη της παραοικονοµίας: Η περίπτωση της Ελλάδας. Τόµος Α, 

σελ. 90-99.) 

2.7. ∆ικαιοσύνη και Αποτελεσµατικότητα Φορολογικού Συστήµατος 

∆ίκαιη κατανοµή λογίζεται η εκτίµηση της αρχής της οριζόντιας φορολογικής ισότητας. 

Αυτό σηµαίνει ότι σε όµοιες οικονοµικές συνθήκες οι φορολογούµενοι πολίτες είναι απαραίτητο 

να έχουν την ίδια φορολογική µεταχείριση. Η πολύ γνωστή σε όλους µας θεωρία του 

ανταλλάγµατος δηλώνει πως δύο πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε ίδιες συνθήκες, ωφελούνται 

κατά το ίδιο ποσοστό από τα δηµόσια αγαθά και της δηµόσιες υπηρεσίες. Σύµφωνα  µε τη 

θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας, αυτοί που βρίσκονται στην ίδια οικονοµική κατάσταση 
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όπως επίσης και σε παρόµοιες προσωπικές συνθήκες, έχουν την ίδια δηλαδή φοροδοτική 

ικανότητα. 

1. Θεωρία του Pareto 

Το θεωρητικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής για την αξιολόγηση των διαφόρων 

µέτρων οικονοµικής πολιτικής είναι η Οικονοµική της Ευηµερίας, της οποίας 

θεµελιώδη έννοια αποτελεί η αρχή της αποτελεσµατικότητας κατά Pareto,  Σύµφωνα 

µε τον Pareto, µια κατανοµή πόρων είναι αποτελεσµατική ή άριστη όταν δεν υπάρχει 

άλλη εφικτή κατανοµή πόρων που να αναβαθµίζει τη στάση ενός ατόµου δίχως να 

επιδεινώνει τη θέση κάποιου άλλου ατόµου. Εναλλακτικά, έχουµε βελτίωση κατά 

Pareto από τη στιγµή που µια ανακατανοµή των πόρων καλυτερεύει τη θέση κάποιου 

ατόµου µε τρόπο που να µην χειροτερεύει τη θέση κάποιου άλλου ατόµου. Άλλωστε, 

η µέτρηση της κοινωνικής ευηµερίας σχετίζεται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα 

του φορολογικού συστήµατος της χώρας µας. 

(Rosen, H., Gayer,Τ., Ράπανου,Β. και  Καπλάνογλου,Γ. 2009. ∆ηµόσια    Οικονοµική: Σύγχρονη 

Θεωρία και Ελληνική Πραγµατικότητα, Κεφάλαιο 3. Εκδόσεις Κρητική.) 
 

2. Θεωρία του Joseph Stiglitz 

Ο Joseph Stiglitz το 1992, παρουσίασε µια θεωρία σχετικά µε τον τρόπο επίτευξης 

άριστης φορολογίας µεταξύ δύο οµάδων. 

Όταν η οριακή φορολογική επιβάρυνση είναι και για τις δύο οµάδες η ίδια, τότε η 

οριακή απώλεια ωφέλειας των δύο οµάδων είναι ίδια. Συνεπώς µπορούµε να πούµε 

πως η επίτευξη της µεγιστοποίησης των ωφελειών των δύο οµάδων µε την επιβολή 

φόρου απαιτεί και για τις δύο η οριακή φορολογική τους επιβάρυνση να είναι ίση. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να είναι σε τέτοια 

επίπεδα, ούτως ώστε οι διαρροές ωφέλειας να είναι ίσες από την µεγέθυνση του 

φόρου κατά µια µονάδα για κάθε οµάδα. 

 

Στην περίπτωση όπου το εισόδηµα ενός φορολογούµενου πολίτη αναπτύσσεται,  θα πρέπει να 

αυξάνεται και το ποσό του φόρου που ανταποδίδει στο κράτος (προοδευτική πολιτική 

φορολόγησης). Έτσι η φορολογία σαν διαδικασία καθίσταται πιο αποτελεσµατική και συµβάλλει 

στην ελάττωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων. 
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(Stiglitz, J.E. 1943. Οικονοµική του δηµόσιου τοµέα. Μεταφρασµένο από Αγγλικά σε Ελληνικά  

από Κυπριανίδη. Αθήνα: Εκδόσεις Κρητική.) 

Ο προοδευτικός φορολογικός συντελεστής ελαττώνει από τα υψηλά εισοδηµατικά κλιµάκια κατά 

ποσοστό αναλογικά περισσότερο φόρο από αυτόν που αποσπάει από τα χαµηλά και όσο πιο 

προοδευτικός είναι, τόσο συρρικνώνονται οι εισοδηµατικές ανισότητες. Εξίσου δραστικοί για 

την άµβλυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων λογίζονται και οι φόροι περιουσίας. Το κράτος 

αποσπάει πάνω από το 1/2 των µεγάλων κληροδοτηµάτων και αυτό γίνεται µε σκοπό να µην 

διατηρούνται οι τεράστιες περιουσίες και κατά διεύρυνση τα µονοπώλια. Ο βαθµός 

προοδευτικότητας ενός φορολογικού συστήµατος κατευθύνει τις επιλογές ενός κράτους ανάµεσα 

στην δικαιοσύνη και την αποτελεσµατικότητα. 

(Γκουµπανιτσάς, Γ., 2004. Οικονοµική Ανάλυση του Φαινοµένου της Φοροδιαφυγής.  

Ελληνική Ένωση Οικονοµικής Ανάλυσης του ∆ικαίου, 1η Ετήσια Συνάντηση (Workshop), 

Πανεπιστήµιο Αθηνών. ∆ιαθέσιµο στη: http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/meeting.htm . Ανακτήθηκε 

στις (30 Μαρτίου 2017)) 
 

Όσο πιο προοδευτικός είναι ένας φόρος, τόσο δικαιότερος καθίσταται και ο καταµερισµός των 

φορολογικών βαρών όπως επίσης και η διανοµή του εισοδήµατος. Από την άλλη όµως ο 

προοδευτικός φόρος είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά το κίνητρο για:  

• Εργασία και αποταµίευση, καθότι όσο πιο πολύ εργάζεται το άτοµο, τόσο πιο µεγάλο 

µέρος του εισοδήµατος του παραχωρεί στο κράτος 

• Επενδύσεις, καθότι όσο πιο πολλά κέρδη έχει µια επιχείρηση, τόσο πιο µεγάλο µέρος των 

κερδών της παραχωρεί στο κράτος 

• Κατανάλωση, καθότι όσο πιο πολλά δαπανά το άτοµο για την απόκτηση καταναλωτικών 

αγαθών, τόσο µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του καταλήγει στο κράτος 

Πρακτικά, οι κυβερνήσεις των κρατών εφαρµόζουν ενδιάµεσες πολιτικές και όχι προοδευτικές, 

ούτως ώστε η προέλαση της δικαιοσύνης να µη ζηµιώνει ανεπανόρθωτα το στόχο της 

αποτελεσµατικότητας.  

Ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός συγκροτεί το συνεκτικό κρίκο ανάµεσα στην φορολογική 

νοµοθεσία και τη φορολογική βάση και καθορίζει σε αξιόλογο βαθµό το µέγεθος των 
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φορολογικών εσόδων και την αληθινή φορολογική επιβάρυνση. Το µέγεθος της φοροδιαφυγής 

συναρτάται της καλής ή κακής λειτουργίας του φοροεισπρακτικού µηχανισµού.   

Προκειµένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία, χρειάζεται διαρκής επιµόρφωση των εφοριακών 

υπαλλήλων, µηχανοργάνωση των ∆ΟΥ, εφαρµογή νέων τεχνολογικών πρακτικών, ορθές σχέσεις 

εφοριακών πολιτών και  δηµιουργία κινήτρων για τους υπαλλήλους. 

Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι η αποτελεσµατικότητα και η δικαιοσύνη έγκειται στην φύση 

του φορολογικού συστήµατος. Θεωρείται ότι λόγω της υπερφορολόγησης, το κράτος εισπράττει 

λιγότερα από όσα υπολογίζει, το Α.Ε.Π. µειώνεται ,το χρέος σε σχέση µε το Α.Ε.Π. αυξάνεται 

και έτσι επιβάλλονται και πάλι νέοι φόροι. Αυτή η άδικη υπερφορολόγηση είναι και ο κύριος 

λόγος που ωθεί τους πολίτες στην φοροδιαφυγή. Ο βαθµός αυτός της αδικίας ενδέχεται να 

µεγαλώσει και άλλο καθώς οι οικονοµικές συνθήκες της χώρας δυσχεραίνουν χρόνο µε τον 

χρόνο. Πάντως η διαρκής καταπολέµηση της φοροδιαφυγής θα µπορούσε να µετριάσει ή και να 

εξαλείψει τον άδικο χαρακτήρα της υπερφορολόγησης.  

Επίσης το φορολογικό σύστηµα δεν µπορεί να διέπεται από ένα εκτεταµένο σύνολο αρχών, 

κανόνων και ρυθµίσεων, πρέπει να είναι απλό, κατανοητό, να µην κρύβει εκπλήξεις, αδικίες και 

οδηγεί σε αναποτελεσµατικότητα. 

Ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα το οποίο θα είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται στην φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη είναι αναγκαίο όσο ποτέ. 

(Αγαπητός, Γ.Ι., 2004β. Νέα Μακροοικονοµική και Ορθολογικές Επιχειρηµατικές Αποφάσεις – 

Θεωρητική και Εφαρµοσµένη. Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ, 

ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ, ΕΙΣΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 

 

«Ξέραµε πάντοτε πώς το συµφέρον ήταν κακή ηθική χωρίς όρια, µα τώρα µαθαίνουµε πως είναι 

και κακή οικονοµία».   

 Θεόδωρος Ρούζβελτ | (Αµερικανός Πρόεδρος ) | 1858-1919 | 

 

3.1. Οικονοµικά Εγκλήµατα 

 

Αντικείµενο του οικονοµικού ποινικού δικαίου είναι τα οικονοµικά εγκλήµατα τα οποία 

αυξάνονται λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και λόγω της εφευρετικότητας και των 

τεχνασµάτων των οικονοµικών εγκληµατιών. Αναπτύχθηκε µέσω της κρατικής παρέµβασης, 

λόγω των οικονοµικών κρίσεων, της διεθνοποίησης της αγοράς και της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ο Αµερικανός κοινωνιολόγος Edwin Sutherland, διατυπώνοντας τη θεωρία της 

εγκληµατικότητας του «λευκού λαιµοδέτη» (White collar Criminality), συνέβαλε σηµαντικά 

στην εξέλιξή του. Σύµφωνα µε την θεωρία το υποκείµενο του οικονοµικού εγκλήµατος είναι 

φορέας του οικονοµικού συστήµατος ενταγµένο στο µηχανισµό του, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

βρίσκεται στην κορυφή της πυραµίδας του, έχει υψηλό κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο 

(επιχειρηµατίες, βιοµήχανοι, τραπεζίτες, διευθυντικά στελέχη τραπεζών αλλά ακόµη και 

κατώτερα στελέχη διαφόρων κρατικών µηχανισµών).  

Αργότερα όµως στην κατηγορία αυτή των εγκληµάτων συµπεριέλαβε όλες εκείνες τις 

πράξεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το νόµο ως κοινωνικά επιζήµιες και για τις οποίες 

προβλέπεται νοµοθετικά κάποια κύρωση. Έτσι µπορεί και ένας απλός πολίτης ή µια επιχείρηση 

να προκαλέσει αναταραχή στο οικονοµικό σύστηµα, ασκώντας οικονοµική δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην επαύξηση της περιουσίας του ή άλλου για τον οποίο αυτός ενεργεί. 

(Southerland, E.H., 1940.  White-Collar Criminality. American Sociological Review,5(1):2-10.) 

 

Ωστόσο, για να χαρακτηριστεί ένα έγκληµα ως οικονοµικό πρέπει να συντρέχουν και οι εξής 

προϋποθέσεις : 

i. προσβολή του οικονοµικού συστήµατος 
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ii. εκµετάλλευση από το δράστη των µηχανισµών ή των δοµικών αδυναµιών του 

οικονοµικού συστήµατος 

iii. τον κλονισµό της εµπιστοσύνης του κοινού και των άλλων επιχειρήσεων στην αξιοπιστία 

του οικονοµικού συστήµατος 

iv. αν αυτός που υφίσταται τη ζηµία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο οικονοµικό σύστηµα 

του κράτους, όπως π.χ. το δηµόσιο, οι τράπεζες, οι βιοµηχανίες, αλλά και οµάδες 

προσώπων που επιδρούν στην οικονοµική ζωή, όπως το καταναλωτικό κοινό. 

Οι Νόµοι που αναφέρονται στις οικονοµικές δραστηριότητες συχνά περιέχουν ασάφειες και 

παγίδες, µε αποτέλεσµα ο δράστης να διαπράξει ένα οικονοµικό έγκληµα. Όχι από πρόθεση, 

αλλά από σύγχυση. 

Οικονοµικά εγκλήµατα αποτελούν τα δηµοσιονοµικά αδικήµατα, τα εταιρικά αδικήµατα, τα 

χρηµατοπιστωτικά αδικήµατα, τα αδικήµατα κατά του ελεύθερου ανταγωνισµού και τα 

ηλεκτρονικά οικονοµικά εγκλήµατα. 

Η φορολογική εγκληµατικότητα συγκαταλέγεται στα οικονοµικά εγκλήµατα. 

(Ζησιάδης, Β., 2002. Η οικονοµική εγκληµατικότητα. Το ουσιαστικό και δικονοµικό οικονοµικό 

ποινικό δίκαιο. Εκδόσεις Σάκκουλας.)  

 

3.2. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Φοροδιαφυγής 

 

Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνοµη πράξη ή παράλειψη, µε την οποία επιδιώκεται µείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής του φόρου ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου. 

Αποτελεί µορφή σκόπιµης διαφυγής φόρων η οποία τιµωρείται εν γένει βάσει του ποινικού 

δικαίου. 

(Βικιπαίδεια, Ο ορισµός της Φοροδιαφυγής. ∆ιαθέσιµο στην: el.wikipedia.org.(Ανακτήθηκε 8 

Απριλίου 2017)) 

Με βάση την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, έγκληµα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος, 

προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου [φόρος εισοδήµατος, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ), 

παρακρατούµενοι και επιρριπτόµενοι φόροι, τέλη ή εισφορές κ.λπ.], αποκρύπτει από τα όργανα 

της Φορολογικής ∆ιοίκησης φορολογητέα ύλη - υποβάλλοντάς δήλωση µε ανακριβή στοιχεία 

είτε παραλείποντας να την υποβάλει. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης διαφεύγει ή 
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όχι της πληρωµής φόρου, τόσο η έκδοση εικονικών, πλαστών ή νοθευµένων  φορολογικών 

στοιχείων, όσο και η αποδοχή των εικονικών αυτών στοιχείων, συναποτελούν ποινικά κολάσιµες 

πράξεις φοροδιαφυγής. Το λαθρεµπόριο αποτελεί επίσης, µια πράξη φοροδιαφυγής, καθώς 

συνίσταται στην εισαγωγή ή στην εξαγωγή εµπορευµάτων χωρίς την άδεια των τελωνειακών 

αρχών και χωρίς την καταβολή δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως και στην 

οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί να στερήσει από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή 

Ένωση εισπρακτέους δασµούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις από τα εισαγόµενα ή τα 

εξαγόµενα εµπορεύµατα. 

(To Άρθρο 66 του  Ν. 4174/2013 (Εγκλήµατα φοροδιαφυγής). (Online) ∆ιαθέσιµο στη: 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66(Ανακτήθηκε στις  4 Μαΐου 

2017)) 

Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκηµα θεωρείται και αντικοινωνική συµπεριφορά 

δεδοµένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί στο τέλος να καλυφθεί µε πρόσθετα 

κυβερνητικά µέτρα από το σύνολο των φορολογουµένων. 

Η έκταση της φοροδιαφυγής σε κάθε κράτος προσδιορίζεται κατά προσέγγιση και στηρίζεται σε 

εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ ή και λοιπών διεθνών οργανισµών.  

Το πρόβληµα γιγαντώνεται  µε τη συνύπαρξη της διαφθοράς που είναι η κατάχρηση 

ανατεθειµένης εξουσίας µε σκοπό το προσωπικό όφελος. Οι µορφές διαφθοράς ποικίλλουν και 

περιλαµβάνουν τη δωροδοκία, τον εκβιασµό, την υπεξαίρεση χρηµάτων, την δωροληψία και την 

κατάχρηση. 

(Ο ορισµός της διαφθοράς [Online] ∆ιαθέσιµο στη: http://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp 

(Ανακτήθηκε 8 Απριλίου 2017)) 

 

Κυρίαρχος παράγοντας για τη γιγάντωση των φαινοµένων αυτών είναι η συµµετοχή των 

οργάνων της πολιτείας στη διαφθορά. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας παραθέτουν ως 

παράδειγµα τη δηλωµένη αµφισβήτηση από τον Αριστοτέλη (Πολιτικά), του θεσµού των 

«εφόρων», θεσµού που είχε καθιερωθεί κατά την αρχαιότητα στο κράτος της Σπάρτης και σκοπό 

είχε τον έλεγχο των δηµοσίων οικονοµικών, αµφισβήτηση την οποία αιτιολογούσε λέγοντας ότι 

η συγκέντρωση της όποιας εξουσίας στα χέρια των ολίγων ενισχύει ακόµα περισσότερο τη 

διαφθορά. 
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Για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της φοροδιαφυγής, ο Έλληνας νοµοθέτης προέβη σε 

ρυθµίσεις, που αφορούν στον καθορισµό δυσµενούς τρόπου φορολόγησης αφενός και στην 

επιβολή διοικητικών (πρόστιµα) και ποινικών κυρώσεων αφετέρου. Ο Νόµος 2523/199747 

(ΦΕΚ Α΄179/11/9/97), που αφορά στις διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις στη φορολογική 

νοµοθεσία και άλλες διατάξεις, έχει χαρακτηριστεί και ως «Φορολογικό Ποινολόγιο» και 

αποτελεί το κύριο νοµοθέτηµα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής. 

 

3.3. Φοροαποφυγή 

 

 Η φοροαποφυγή, αν και περιέχει το στοιχείο της αποφυγής του φόρου, καλύπτεται από 

νοµιµότητα, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου τα µέσα και οι ενέργειες του 

φορολογουµένου συγκροτούν αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία καλείται «φορολογικός 

σχεδιασµός». Στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούµενος ενεργεί ορθολογικά στο πλαίσιο 

που ορίζει το κράτος. Στην φοροαποφυγή δεν παραβιάζεται το γράµµα, αλλά το πνεύµα του 

νόµου. 

(Γεωργακόπουλος, Θ., 2012. Εισαγωγή στην ∆ηµόσια Οικονοµική. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου)  

 

Οδηγό για τη διάκριση µεταξύ της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο 

αποτελεί η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (Άρθρο 38 του Ν. 4174/2013). Σύµφωνα µε 

τη διάταξη αυτή, πρακτική φοροαποφυγής αποτελεί κάθε τεχνητή διευθέτηση, ή σειρά 

διευθετήσεων, που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό 

πλεονέκτηµα, το οποίο προκύπτει από τη σύγκριση του οφειλόµενου φόρου, ως συνέπεια της εν 

λόγω διευθέτησης, µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούµενος, υπό τις ίδιες συνθήκες, 

χωρίς τη διευθέτηση. Ο στόχος µιας διευθέτησης, ή σειράς διευθετήσεων, συνίσταται στην 

αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον –ανεξαρτήτως των υποκειµενικών προθέσεων του 

φορολογουµένου– αντίκειται στο αντικείµενο, στο πνεύµα και στο σκοπό των φορολογικών 

διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση. Ωστόσο, το αποτέλεσµα τόσο της φοροδιαφυγής 

όσο και της φοροαποφυγής καταλήγει να είναι το ίδιο: δηλαδή η µη καταβολή φόρων. Υπό το 

πρίσµα αυτό, οι δύο έννοιες φαίνεται να συναντώνται, έχοντας ως κοινό στοιχείο τη στέρηση 

εσόδων από το ∆ηµόσιο. 
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(Άρθρο 38 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας). (Online) ∆ιαθέσιµο στη: 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/38. (Ανακτήθηκε στις  4 Μαΐου 

2017)) 

 

 

3.3.1. Offshore Εταιρείες 

 

Οι εξωχώριες – υπεράκτιες (offshore) εταιρείες αποτελούν το κατεξοχήν εργαλείο 

φοροαποφυγής. Συστήνονται σε κράτη που αποτελούν φορολογικούς παράδεισους, ή σε κράτη 

που δεν έχουν ακόµα οργανωµένες κεφαλαιαγορές αλλά έχουν σωρεία χαρακτηριστικών που 

διευκολύνουν το οργανωµένο έγκληµα. Τα χαρακτηριστικά των «οικονοµικών παραδείσων» 

είναι η φοροαπαλλαγή, η  άρνηση συνεργασίας τους µε τις δικαστικές αρχές έτερων κρατών για 

την παροχή πληροφοριών, η νοµοθεσία τους που εγγυάται το απόρρητο των εταιρειών, οι 

σύγχρονες ηλεκτρονικές επικοινωνίες που διευκολύνουν ξένες επιχειρήσεις να µεταφέρουν την 

έδρα τους σε οικονοµικούς παραδείσους, οι  τουριστικές συναλλαγές που δικαιολογούν µεγάλες 

µετακινήσεις ρευστού χρήµατος, η παροχή δυνατότητας χρησιµοποίησης ως τοπικού νοµίσµατος 

ένα διεθνές νόµισµα, κατά προτίµηση του δολαρίου, οι κυβερνήσεις που είναι σχετικά αδιάφορες 

σε εξωτερικές πιέσεις, η γεωγραφική θέση που είναι κατάλληλη για επαγγελµατικά ταξίδια µε 

προορισµό πλούσιες γειτονικές χώρες. 

(Μαστρογιάννη, Φ. 2016. . Φορολογικός έλεγχος εξωχώριων/offshore εταιρειών σε Ελλάδα και 

Κύπρο. Αθήνα : Αρναούτη.) 

 

Οι φορολογικοί αυτοί παράδεισοι προσφέρονται κυρίως για τη «νοµιµοποίηση» εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, τα οποία µεταφέρονται στο εξωτερικό πριν ανακυκλωθούν στο 

σύστηµα διεθνών πληρωµών για να υπάρξει σύγχυση όσον αφορά την προέλευσή τους. 

∆ηµιουργείται εικονική εταιρεία η οποία στην πραγµατικότητα δεν αναπτύσσει καµία 

επενδυτική, χρηµατοοικονοµική ή παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα, όπου βρίσκεται η 

καταστατική και όχι η πραγµατική της έδρα. Η συνδροµή των δικηγόρων για το πώς θα 

«κρυφτούν» οι πηγές προέλευσης του βρώµικου χρήµατος, καλυπτόµενοι πίσω από το µανδύα 

του επαγγελµατικού απορρήτου, συνιστά αστικό και ποινικό αδίκηµα. 

(∆ουβής, Π., 2008.  Offshore δραστηριότητες. Αθήνα.) 
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3.4. Φοροκλοπή 

Μια ακόµα µορφή φοροδιαφυγής είναι η φοροκλοπή. Πρόκειται στην ουσία για την µη 

απόδοση φόρων στο ∆ηµόσιο, οι οποίοι όµως έχουν εισπραχθεί από το άτοµο σε απόδοση από 

κάποιον τρίτο. Θα λέγαµε ότι κατά κανόνα περισσότερο η φοροκλοπή διαπράττεται στην 

κατηγορία των έµµεσων φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι οποίοι βαραίνουν τον τελικό καταναλωτή. 

 

3.5. Μετακύλιση ή επίρριψη φόρου 

Μια µορφή φοροδιαφυγής είναι και η µετακύλιση ή επίρριψη φόρου όπου ο τελικός 

καταναλωτής που αγοράζει µια υπηρεσία ή ένα προϊόν είναι ο τελικός αποδέκτης του φόρου. 

(Κουράκης, Ν. 2007. Τα Οικονοµικά Εγκλήµατα ΙΙ Ειδικό Μέρος. Β’ Τόµος. Εκδόσεις: Αντ. 

Σακκουλά.) 

 

 

3.6. Παραοικονοµία 

Η έννοια της φοροδιαφυγής είναι στενά συνδεδεµένη µε το φαινόµενο της 

παραοικονοµίας. Η παραοικονοµία είναι το τµήµα της οικονοµικής δραστηριότητας, το οποίο θα 

έπρεπε να περιλαµβάνεται στο εθνικό προϊόν - αφού δηµιουργεί προστιθέµενη αξία- πλην όµως 

για διάφορους λόγους δεν καθίσταται δυνατό να καταγραφεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

µέτρησης. 

(Μανεσιώτης, Β., 1990. Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή: Ταυτίζονται ή διαφέρουν. Αθήνα: 

Εκδόσεις Κριτική.) 

 

 

3.7. Εισφοροδιαφυγή 

 

Η εισφοροδιαφυγή είναι η µη καταβολή, η µερική καταβολή ή η µη εµπρόθεσµη 

καταβολή εισφορών στα ταµεία που ασφαλίζουν είτε µισθωτούς είτε αυτοαπασχολούµενους, σε 

σχέση µε την πραγµατική παροχή εργασίας ή άσκηση δραστηριότητας. 

 

 



 

47 

 

3.7.1. Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας 

 

Με τον όρο αδήλωτη εργασία περιγράφονται οι αµειβόµενες δραστηριότητες που είναι 

νόµιµες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δηµόσιες αρχές µε συνέπεια την 

αποφυγή της φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Στην Ελλάδα, η αδήλωτη εργασία εντοπίζεται στα άτοµα που εργάζονται ανασφάλιστοι 

και δεν εµφανίζονται σε καµία συναλλαγή του εργοδότη µε τις αρµόδιες Αρχές (π.χ. ΙΚΑ), όπως 

και σε αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα.  

Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας είναι πολυσύνθετο και επηρεάζεται από ένα ευρύτερο 

φασµαοικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και θεσµικών παραγόντων.  

Στους θεσµικούς παράγοντες, ως κυριότεροι επισηµαίνονται η χαµηλή εµπιστοσύνη στην 

οργάνωση του κράτους και στο πολιτικό σύστηµα, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί και η  

θετικά προσκείµενη συµπεριφορά προς την ανασφάλιστη εργασία.  

Αντίστοιχα, ως κυριότεροι πολιτικοί παράγοντες για την εµφάνιση του φαινοµένου 

προβάλλονται το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος (πχ χαµηλά κοινωνικά επιδόµατα), το ύψος της 

φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στους κυριότερους κοινωνικούς-οικονοµ ικούς 

παράγοντες εντάσσονται  η παραγωγική δοµή της οικονοµίας και το µέγεθος της 

παραοικονοµίας. 

Σε µια οικονοµ ία, η έκταση της αδήλωτης εργασίας συνδέεται ως ένα βαθµό και µε το µέγεθος 

της αυτοαπασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην 

οικογενειακή επιχείρηση.  

(Χιόνης, Π.∆., Κορρές, Γ., 2003. Ελληνική Οικονοµία-Οικονοµική Πολιτική & Ανάλυση 

Βασικών Μακροοικονοµικών Μεγεθών. Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.) 

 

Με τον όρο βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, περιγράφονται τα άτοµα που εργάζονται στις 

επιχειρήσεις των γονέων τους, αποκοµίζοντας εισόδηµα για την εργασία την οποία προσφέρουν. 

Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους τα συµβοηθούντα µέλη δεν καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης, 

µε συνέπεια να µην αποτυπώνεται η απασχόλησή τους στα στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών 

οργανισµών.  
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Από την άλλη πλευρά, ως αυτοαπασχολούµενοι ορίζονται τα άτοµα που εργάζονται µε µη 

εξαρτηµένη σχέση εργασίας, ασκώντας οι ίδιοι την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, αν και 

έχουν τη δυνατότητα να προσλαµβάνουν µισθωτούς υπαλλήλους. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται οι «ελεύθεροι επαγγελµατίες» (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, υδραυλικοί κ.ά.), 

αλλά και οι εργαζόµενοι που συνάπτουν σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε έναν εργοδότη. 

Το ύψος της αυτοαπασχόλησης εµφανίζει διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών της ΕΕ µε την 

Ελλάδα να καταγράφει ποσοστό διπλάσιο από το µέσο όρο της ευρωζώνης.  

Στην Ελλάδα, εκτός από τον πρωτογενή τοµέα που αποτελεί την κατεξοχήν οικονοµική 

δραστηριότητα στην οποία εµφανίζεται ο τύπος αυτός απασχόλησης, υψηλό είναι επίσης το 

ποσοστό στα Επιστηµονικά-Τεχνικά επαγγέλµατα (δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι 

επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική έρευνα κ.ά.), καθώς 2 στους 3 σχεδόν εργάζονται µε 

αυτή τη µορφή απασχόλησης. 

(Λιαργκόβας, Π., 2010. Σύγχρονα θέµατα της Ελληνικής & ∆ιεθνούς Οικονοµίας. Αθήνα: 

Εκδόσεις Σταµούλη) 

 

3.8.  Συνέπειες Φοροδιαφυγής 

 

Εφόσον κυριότερη πηγή των δηµοσίων εσόδων είναι η φορολογία, υποστηρίζεται ότι το 

σύγχρονο κράτος είναι φορολογικό κράτος. Βασική συνέπεια της φορολογικής 

παραβατικότητας είναι ότι το κράτος χάνει ένα µεγάλο µέρος των νόµιµων εσόδων του και  

αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει τις προγραµµατισµένες δαπάνες του και να ασκήσει 

συστηµατικά και αποτελεσµατικά την οικονοµική και κοινωνική πολιτική του. 

 

1. Η φοροδιαφυγή είναι η αιτία για µεγάλα δηµόσια ελλείµµατα, µια και προκαλεί έλλειψη 

οικονοµικών πηγών για το κράτος και το καθιστά ανίκανο να καλύψει τα έξοδά του. 

Αυτό οδηγεί τις Κυβερνήσεις σε αυξηµένο εξωτερικό ή εσωτερικό δανεισµό. 

2. Ατονεί η τελεσφόρηση των λαµβανοµένων από την κυβέρνηση φορολογικών µέτρων µε 

στόχο την επίτευξη των µερικών στόχων της δηµοσιονοµικής πολιτικής .Ματαιώνεται η 

επίτευξη των µη ταµιευτικών στόχων, υπονοµεύοντας έτσι τον ευρύτερο κυβερνητικό 

κοινωνικοοικονοµικό σχεδιασµό. 

3. Υπάρχουν επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο καθώς µειώνεται το διαθέσιµο εισόδηµα των 

ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν µικρά εισοδήµατα. 
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4. Μειώνεται το κέρδος των επιχειρήσεων και συνεπώς µειώνεται ο αριθµός των 

επενδύσεων µε ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών σε χρηµατοδότηση. 

5. Υπάρχουν επιπτώσεις στην αποταµίευση, είτε σε επίπεδο ατόµου, είτε σε 

µακροοικονοµικό επίπεδο  

6. Παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης κατανοµής της υποχρέωσης καταβολής φόρου, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται ανισότητα µεταξύ των πολιτών, να δηµιουργούνται 

αποκλίσεις δεδοµένης της άριστης κατανοµής των παραγωγικών µέσων, επειδή 

υποβοηθούνται οι επιχειρήσεις που διαφεύγουν, που ενδεχοµένως να µην είναι και οι πιο 

παραγωγικές και να εντείνεται η αντίθετη προοδευτικότητα του φορολογικού 

συστήµατος. 

7. Η φοροδιαφυγή όµως οδηγεί και σε κακό καταµερισµό των πηγών πλούτου, επειδή οι 

άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να επιλέγουν την ανάµειξή τους σε ορισµένες 

δραστηριότητες, όχι επειδή είναι πραγµατικά ανταγωνιστικές ή παραγωγικές, αλλά µε 

κριτήριο την ευκολία διαπράξεως φοροδιαφυγής. 

8. Πρόβληµα όµως δηµιουργείται και στον τοµέα του ανταγωνισµού ο οποίος νοθεύεται, 

αφού κάποιες αδύναµες επιχειρήσεις µε οριακή κερδοφορία, χρησιµοποιούν την 

φοροδιαφυγή σαν στρατηγικό πλεονέκτηµα, προκειµένου να µειώσουν το κόστος τους 

και αυτό βέβαια βρίσκεται πολύ µακριά από την ήδη ουτοπική ιδέα του τέλειου 

ανταγωνισµού. 

(Γκουµπανιτσάς, Γ. 2004. Ανάλυση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής. Ελληνική Ένωση 

Οικονοµικής Ανάλυσης του ∆ικαίου) 

 

9. Σπατάλη πηγών σε µη παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό συµβαίνει επειδή δηµιουργεί 

υψηλά κόστη συναλλαγών [transaction costs] για τους φοροφυγάδες. Με τον όρο αυτό 

εννοούνται όλα εκείνα τα έξοδα σε χρήµα, χρόνο και προσπάθεια, στα οποία πρέπει να 

υποβληθούν προκειµένου να επιτύχουν τη φοροδιαφυγή, χωρίς να συλληφθούν [ειδικούς 

λογιστές και δικηγόρους, χρόνο και προσπάθεια για την τήρηση διπλών βιβλίων κλπ.]. 

10. Όµως και για το κράτος, η ύπαρξη της φοροδιαφυγής σηµαίνει υψηλά κόστη συναλλαγών 

και διοικήσεως [transaction and administrative costs], µια και πρέπει να συγκροτήσει και 

να διατηρήσει αποτελεσµατικό, όλον εκείνο τον ελεγκτικό µηχανισµό που είναι 

απαραίτητος, για να γίνει η φοροδιαφυγή δυσκολότερη. Ενώ θα πρέπει να θεσπίζει και 
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ειδικούς νόµους, όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερους κατά της φοροδιαφυγής, που και 

αυτοί συνιστούν επιπλέον κόστος συναλλαγής. 

11. Η παραοικονοµία, της οποίας κύριο µέρος και αιτία αποτελεί η φοροδιαφυγή, σηµαίνει 

όµως και ότι πολλά ιδιωτικά εισοδήµατα µένουν εκτός των επισήµων στατιστικών και 

υπολογισµών, όπως αυτός του Α.Ε.Π., που δείχνουν την πραγµατική κατάσταση της 

οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει την ακριβή εικόνα της κατάστασης 

και είναι πολύ πιθανό να λάβει λανθασµένες αποφάσεις σε σχέση µε την οικονοµία και 

πιθανώς να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από εκείνα που θέλει να λύσει. 

12. Αν λάβουµε σαν δεδοµένο ότι οι δραστηριότητες των φοροφυγάδων πληρώνονται 

πάντοτε τοις µετρητοίς, η φοροδιαφυγή µειώνει την ελαστικότητα της ζήτησης ρευστού 

στις αλλαγές των κρατικών επιτοκίων, κάτι που σηµαίνει µεγαλύτερες δυσκολίες στην 

εφαρµογή νοµισµατικής πολιτικής. 

13. Τέλος, οι φοροφυγάδες αποτελούν κακό παράδειγµα προς µίµηση για τους 

φορολογούµενους που έχουν συνείδηση, µε επακόλουθο το φαινόµενο της φοροδιαφυγής 

να επεκτείνεται σε ακέραιο το σώµα της οικονοµίας και οι δυσοίωνες επιδράσεις της να 

αυξάνουν.  

 

Είναι λοιπόν απαραίτητο το κράτος να πάρει άµεσα µέτρα καταπολέµησης ή έστω 

µετριασµού του φαινοµένου της φοροδιαφυγής διώκοντας όσα την προξενούν. Τέτοιου 

είδους µέτρα αποτελούν η εξασφάλιση σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ των 

πολιτών που φορολογούνται και του κράτους που φορολογεί, η ορθολογική οργάνωση και 

χειρισµός των δηµοσίων υπηρεσιών, η αρµόζουσα δοµή του φορολογικού συστήµατος 

(ελεγκτικοί φόροι, αναπληρωµατικοί φόροι κ.λπ.), η όσο το δυνατό πιο πιστή τήρηση της 

αρχής της δίκαιης κατανοµής των φορολογικών βαρών κ.λπ. 

 

Συνεπώς η φοροδιαφυγή, ως παραβίαση νοµοθεσίας είναι ένα νοµικό φαινόµενο, το οποίο έχει 

όµως πολύ σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα και οικονοµικές διαστάσεις, αποτελεί λοιπόν 

προνοµιακό πεδίο µελέτης για µια επιστήµη, όπως η Οικονοµική Ανάλυση του ∆ικαίου, η οποία 

συνδυάζει την Νοµική µε την Οικονοµική σκέψη. Πρώτος δε ο Garry Becker το πρότεινε, ενώ οι 

Allingham, Sandmo το πραγµατοποίησαν. 
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3.9. Αίτια της Φοροδιαφυγής 

 

1. Η φοροδιαφυγή σκοπό έχει την πληρωµή λιγότερου ή καθόλου φόρου. Ο φόρος είναι ένα 

ποσό χρηµάτων που αντιστοιχεί σε µια «χρησιµότητα» [utility] για τον φορολογούµενο 

και συνιστά απώλεια αυτής της χρησιµότητας για τον συγκεκριµένο άνθρωπο. Εποµένως 

η αναµενόµενη αντίδραση του φορολογουµένου, σύµφωνα µε το µοντέλο της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς, είναι να κάνει κάθε προσπάθεια για να προστατευθεί από αυτήν την 

απώλεια χρησιµότητας. 

2. ∆εύτερο αίτιο της φοροδιαφυγής είναι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Γνωρίζουµε 

ότι όσο υψηλότερη είναι η φορολογία που επιβάλλεται τόσο µεγαλύτερες θα είναι οι 

προσπάθειες των φορολογουµένων να φοροδιαφύγουν, αυτό γιατί το αναµενόµενο 

κέρδος από την φοροδιαφυγή µεγαλώνει πολύ και έτσι είναι διατεθειµένοι να 

καταβάλουν µεγαλύτερο κόστος προσπαθειών για να το επιτύχουν. Οι καµπύλες του 

Laffer και Gutman δείχνουν ότι µετά από ένα σηµείο αύξησης φορολογικών 

συντελεστών, τα έσοδα του κράτους αυξάνονται αντί να µειώνονται. 

3. Ο τρόπος κατανοµής των φορολογικών βαρών.  Οποιαδήποτε παρεκτροπή πέρα από την 

αρχή της δίκαιης και ίσης κατανοµής φόρων στους πολίτες µιας κοινωνίας εντείνει την 

τάση προς φοροδιαφυγή και προξενεί δυσοίωνες κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες, 

κάτι το οποίο επισηµαίνει την σηµαντική σπουδαιότητα την οποία εσωκλείει η αρχή αυτή 

προκειµένου για την σωστή λειτουργία του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. 

4. Η διάρθρωση του φορολογικού συστήµατος. Αν το φορολογικό σύστηµα κατέχεται από 

άµεσους φόρους, τότε η ροπή προς την φοροδιαφυγή και τα διάφορα είδη της είναι 

υψηλότερη καθώς οι ιδιωτικοί φορείς παρουσιάζουν µεγαλύτερες αφορµές για να 

συγκαλύψουν την φορολογητέα ύλη, τα δε νοικοκυριά δηλαδή ελεύθεροι επαγγελµατίες 

κ.λπ., δηλώνοντας µικρότερο µέγεθος εισοδήµατος από το πραγµατικό, οι δε επιχειρήσεις 

διαβιβάζοντας µέρος των κερδών τους σε λογαριασµούς αποσβέσεων, εξόδων 

παραστάσεων, έρευνας κ.ο.κ.. Αντίστροφα όταν το σύστηµα φορολογίας µιας χώρας 

κατακλύζεται από έµµεσους φόρους, η τάση προς φοροδιαφυγή είναι σε χαµηλότερα 
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επίπεδα και αυτό επειδή η εξέταση των φορολογικών οργάνων είναι 

αποτελεσµατικότερη. 

5. Άλλο αίτιο της φοροδιαφυγής είναι ο πληθωρισµός, µια και αυτός µειώνει το πραγµατικό 

εισόδηµα του φορολογουµένου κι έτσι η χρησιµότητα [utility] που αυτός χάνει, όταν 

πληρώνει φόρο, είναι υψηλότερη τώρα, έστω κι αν πληρώνει το ίδιο ποσό χρηµάτων µε 

την προηγούµενη χρονιά. Αυτό είναι αποτέλεσµα του Νόµου της Ελαττούµενης Οριακής 

Χρησιµότητας του Χρήµατος [Law of Diminishing Marginal Utility of money]. Αυτό 

σηµαίνει ότι όσο φτωχότερος είναι κάποιος, τόσο µεγαλύτερη ωφέλεια – χρησιµότητα 

αντλεί από κάθε επιπλέον µονάδα χρήµατος. Άρα το αναµενόµενο κέρδος από την 

φοροδιαφυγή είναι τώρα υψηλότερο και αυτό την κάνει ελκυστικότερη. Φυσικά τα ίδια 

αποτελέσµατα µε τον πληθωρισµό έχει και κάθε κακή οικονοµική κατάσταση ή κρίση 

στην Εθνική Οικονοµία, που έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του προσωπικού πλούτου 

των φορολογουµένων. 

6. Η αύξηση της ανεργίας και η ύπαρξη και ανάπτυξη της αδήλωτης εργασίας. Αυτό γιατί η 

υψηλή ανεργία ευνοεί την αδήλωτη εργασία, αυξάνει την φτώχεια και αµβλύνει την 

Φορολογική Ηθική, µια και ο άνεργος αισθάνεται εγκαταλειµµένος από το κράτος και 

έχει µικρή διάθεση να πληρώσει γι’ αυτό. 

7. Η αυστηρότητα των ποινών και η πιθανότητα εντοπισµού της φοροδιαφυγής επιδρά 

αρνητικά και τελικά αποτελεί αναποτελεσµατικό µέτρο.  

8. Το Μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των φορολογούµενων όπως και το µορφωτικό 

και ηθικό επίπεδο των φοροτεχνικών οργάνων, καθώς επίσης και η σωστή και ευγενής 

συµπεριφορά αυτών. 

9. Άτοµα τα οποία ανήκουν σε υψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις και απασχολούνται σε 

σταθερές θέσεις εργασίας παρουσιάζουν µικρότερη τάση για φοροδιαφυγή.  

10. Η διαρκώς µεταβαλλόµενη φορολογική νοµοθεσία και η πολυπλοκότητα της που 

προκαλούν µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την τελική φορολογική επιβάρυνση.  

11. Η µικρή πιθανότητα εντοπισµού των παραβατών και η ατιµωρησία τους. 

12. Ο τρόπος διαχειρίσεως του δηµοσίου χρήµατος και αξιοποίησης των φορολογικών 

εσόδων. 

13. Σαν λόγος φοροδιαφυγής µπορεί να αναφερθεί και ένας ψυχολογικός, που τον 

αποδέχονται και ορισµένοι συγγραφείς όπως ο Hearten και Bartholomew. Συγκεκριµένα 
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η φοροδιαφυγή µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα είδος παιχνιδιού που δίνει ευχαρίστηση σε 

κάποιους ανθρώπους τουλάχιστον, την ευχαρίστηση της απόδρασης από τον κίνδυνο της 

σύλληψης και ποινής. Έτσι, αν δεχτούµε αυτήν την άποψη η φοροδιαφυγή µπορεί να 

δώσει χρησιµότητα [utility], όχι µόνον διαµέσου του προϊόντος της, αλλά και αυτή καθ’ 

εαυτή σαν πράξη. Εδώ µιλάµε βέβαια για την ψυχική ευχαρίστηση σαν εκδοχή 

χρησιµότητας. 

(Τάτσος, Ν., 2001. Η παροοικονοµία και η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Αθήνα: εκδόσεις 

Παπαζήση.) 

 

3.10. Ελεγκτικοί Μηχανισµοί 

 

Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση και είσπραξη των δηµόσιων εσόδων είναι οι άλλως 

διοικητικοί µηχανισµοί ελέγχου όπως η ∆.Ο.Υ., τα τελωνεία, το Σ.∆.Ο.Ε. – (πρώην) ΥΠ.Ε.Ε, και 

τα Ελεγκτικά Κέντρα –Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. Άλλα ελεγκτικά όργανα που ενεργούν 

φορολογικό ελεγκτικό έργο είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές (Άρθρο 47 Ν 2065/1992), οι οποίοι 

διενεργούν µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών τον 

τακτικό έλεγχο των Ανωνύµων Εταιρειών. 

(Παπάς, Α., 1999. Εισαγωγή στην ελεγκτική. Εκδόσεις Μπένου.) 

 

 Όσον αφορά τη δικαστηριακή πρακτική, η ισχύουσα νοµοθεσία δεν προβλέπει ειδικές 

Εισαγγελίες ή ειδικά ποινικά δικαστήρια για τη δίωξη και εκδίκαση φορολογικών εγκληµάτων. 

Οι εισαγγελικές αρχές και τα ποινικά δικαστήρια, ακολουθούν τις κρίσεις της φορολογικής 

∆ιοίκησης. Ο συνεκτικός κρίκος ανάµεσα στην φορολογική νοµοθεσία και τη φορολογική βάση 

είναι ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός και καθορίζει σε αξιόλογο βαθµό το µέγεθος των 

φορολογικών εσόδων και την αληθινή φορολογική επιβάρυνση. Συνάρτηση της σωστής ή µη 

λειτουργίας του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, είναι το µέγεθος της φοροδιαφυγής, αφού 

ακόµα και βεβαιωµένα έσοδα, λόγω αδυναµιών του, δεν εισπράττονται εγκαίρως. 

(Καζαντζής, Χ., 2006. Ελεγκτική και Εσωτερικός έλεγχος. Αθήνα: Bussiness Plus.) 
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3.11. Έκθεση του ∆ΝΤ για την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

 

Το ∆ΝΤ δηµοσιοποίησε µια µελέτη για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, στην οποία 

συγκρίνεται η οικονοµική επιβάρυνση που έχει κάποιος που πληρώνει κανονικά τους φόρους 

του µε τις οικονοµικές και άλλες επιπτώσεις που έχει κάποιος που φοροδιαφεύγει. Το 

συµπέρασµα είναι ότι ο συνεπής φορολογούµενος πληρώνει περισσότερα από τον φοροφυγά 

εφόσον οι νόµοι και οι πρακτικές δεν αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή,. Το ∆ΝΤ µε έκθεση 

τετραµελούς οµάδας εµπειρογνωµόνων εξηγεί γιατί είναι παράλογο να πληρώνεις φόρους 

στην Ελλάδα.  

1. Η µη πληρωµή φόρων είναι ένας τρόπος για να παραµείνει µια επιχείρηση ή ένας 

ελεύθερος επαγγελµατίας στην αγορά. Αντιδιαστέλλονται οι επιχειρηµατίες που είναι 

καθ' όλα τυπικοί µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και αντιµετωπίζουν αθέµιτο 

ανταγωνισµό από εκείνους που φοροδιαφεύγουν. 

2. Η πληρωµή των προστίµων για την απασχόληση ανασφάλιστων εργαζόµενων είναι πιο 

συµφέρουσα σε σχέση µε την πληρωµή των εισφορών για τους εργαζοµένους, εφόσον το 

πρόστιµο που καλείται να καταβάλει αν εντοπιστεί είναι περίπου 500 ευρώ. 

3. Η µη δήλωση του εισοδήµατος επιφέρει µικρότερες κυρώσεις από τη δήλωσή του και τη 

µη πληρωµή των σχετικών φόρων στη συνέχεια. 

4. Η αναµονή για την επόµενη ρύθµιση τµηµατικής εξόφλησης οφειλών. Ο µη συνεπής 

φορολογούµενος περιµένει την επόµενη ευεργετική ρύθµιση. Εφόσον και πάλι δεν µπορεί 

να πληρώσει, τότε σταµατά να πληρώνει και περιµένει την επόµενη ευεργετική ρύθµιση 

τµηµατικής εξόφλησης που θα προσφέρει έκπτωση στις προσαυξήσεις. 

5. Είναι πιο συµφέρον να προσφύγεις στα δικαστήρια, παρά να πληρώσεις τους φόρους που 

σου βεβαιώνονται µετά τη διενέργεια ενός φορολογικού ελέγχου. Πολλοί προσφεύγουν 

στη δικαιοσύνη, όπου η εκδίκαση της υπόθεσής τους καθυστερεί έως και 10 χρόνια, ενώ 

δεν αποκλείεται να δικαιωθούν. 

6. Χορηγούνται συνεχείς παρατάσεις στις προθεσµίες εκπλήρωσης των φορολογικών 

υποθέσεων. 

7. Οι φορολογούµενοι νιώθουν ότι οι φόροι τους δεν έχουν κάποια ανταποδοτικότητα. Την 

ώρα που τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν φόρους, πρέπει να ξοδεύουν αδρά για 

υπηρεσίες όπως η παιδεία (φροντιστήρια), υγεία, µεταφορές ή να πληρώνουν φακελάκια. 
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Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται, οι υπηρεσίες που παρέχει το κράτος είναι χαµηλότερης 

ποιότητας σε σχέση µε τους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούµενοι. 

 

 

3.12. Η πολιτική της Ε.Ε στη φοροδιαφυγή 

 

  Για την προστασία των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και για την εγκαθίδρυση 

εµπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος σηµαντικό παράγοντα αποτελεί η καταπολέµηση της 

φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. Είναι επίσης πρακτικές που αποτελούν πρόκληση 

για τη δικαιοσύνη και την ισονοµία. Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις γίνονται αποδεκτές από 

κοινωνικής και πολιτικής πλευράς όταν διέπονται από δικαιοσύνη. Όταν οι φορολογικές 

επιβαρύνσεις  κατανέµονται µε ισότιµο τρόπο, διασφαλίζεται ότι όλοι, είτε πρόκειται για 

εργάτες είτε για πολυεθνικές εταιρείες είτε για εύπορους ιδιώτες µε αποταµιεύσεις στο 

εξωτερικό, συµβάλλουν στην τόνωση των δηµοσίων οικονοµικών. 

  Η ΕΕ µπορεί να ενισχύσει τη συλλογική µας ικανότητα να καταπολεµήσουµε τη 

φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή και να προωθήσει υψηλά πρότυπα φορολογικής 

διακυβέρνησης σε παγκόσµιο επίπεδο. 

(Μούσης, Ν., 1999. Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆ίκαιο-Οικονοµία-Πολιτική. 8
η
 έκδοση. Εκδόσεις 

Παπαζήση.) 

 

Σηµαντικές είναι οι προτάσεις της ΕΕ για τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να αποφασίσουν, 

όπως η οδηγία για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων και να εντείνουν τη χρήση των 

µέσων άσκησης πολιτικής, όπως την εφαρµογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την 

ενίσχυση της καταπολέµησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και 

των δύο συστάσεων σχετικά µε τους φορολογικούς παραδείσους και τον επιθετικό 

φορολογικό σχεδιασµό. 

Για πολλά χρόνια, η ΕΕ θέτει την αρχή της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών στο 

επίκεντρο της προσέγγισής της. Είναι σηµαντικό να επεκταθεί η αρχή αυτή σε όλες τις 

µορφές εισοδήµατος, στο πλαίσιο της οδηγίας περί διοικητικής συνεργασίας. Αυτό θα 

εξασφαλίσει την πλήρη και συνεπή κάλυψη όλων των τύπων εισοδήµατος σε όλα τα κράτη 

µέλη. Επίσης, µε βάση τις ρυθµίσεις της ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστεί συλλογικά µια ισχυρή 
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και συντονισµένη θέση της στην οµάδα G8, στην οµάδα G20 και στον ΟΟΣΑ, ώστε η 

αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών να γίνει το νέο παγκόσµιο πρότυπο. 

  Η ενίσχυση του συντονισµού των φορολογικών πολιτικών θα διασφάλιζε ότι οι 

φορολογικές πολιτικές των κρατών µελών συµβάλλουν στους ευρύτερους πολιτικούς 

στόχους της ΕΕ, όπως ορίστηκαν πρόσφατα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για µια 

έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς µεγέθυνση. 

(Πατσαβέλλα, Λ., 2006. Οι νοµοθετικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες- οι νεότερες εξελίξεις. Ποινικά Χρονικά) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

4.1. Η έννοια της ηθικής 

 

«Αληθινός δείκτης του πολιτισµού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της µόρφωσης, το µέγεθος 

των πόλεων και ούτε η αφθονία των συγκοµιδών, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η 

χώρα» 

Ραλφ Γουάλντο Έµερσον, 1803-1884, Αµερικανός φιλόσοφος 

Ως ηθική, αποδεχόµαστε ένα σύνολο κοινών αντιλήψεων και κανόνων που 

χαρακτηρίζουν µια συγκεκριµένη κοινωνία, ένας κώδικας αξιών που µελετά και ενδεχοµένως 

καθορίζει τη συµπεριφορά των µελών της κοινωνίας αυτής µε κριτήριο τι είναι αποδεκτό και τι 

όχι. Σε µια απλούστερη προσέγγιση: τι είναι "καλό" και τι "κακό". Οι ηθικές αξίες ενδέχεται να 

µεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου. Συχνά αποτελούν αυτό που λέµε “άγραφο νόµο”. 

Η ηθική µελετήθηκε και αναπτύχθηκε σαν ένα ιδιαίτερο τµήµα της φιλοσοφίας από ένα 

µεγάλο αριθµό φιλοσόφων όλων των εποχών. Αντικείµενο µελέτης της είναι η ανθρώπινη  

συµπεριφορά και η εξεύρεση και διάκριση ανάµεσα στο καλό και το κακό, το ηθικά αποδεκτό 

και το ηθικά απορριπτέο.     

Υπάρχουν διαφορετικές και πολυεπίπεδες προσεγγίσεις σχετικά µε την ηθική.  Σήµερα 

υφίστανται τρεις βασικές σχολές όσον αφορά την εννοιολόγηση της ηθικής.   

1. Της  αρεταϊκής ηθικής όπως έχει αναπτυχθεί από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 
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2. Της ωφελιµιστικής ηθικής όπως αναπτύχθηκε από Τζον Στιούαρτ Μιλ και 

3. Της δεοντολογικής ηθικής όπως αναπτύχθηκε από τον Καντ  

Για µεθοδολογικούς λόγους µπορεί να διακριθεί σε 

• περιγραφική: περιγράφει τις αρχές και τους κώδικες ηθικής που επικρατούν σε µια 

κοινωνία, χωρίς να λαµβάνει θέση ως προς την ορθότητά τους 

• µεταηθική: επιδιώκει να αναλύσει το νόηµα των όρων που χρησιµοποιούνται σε ένα 

σύστηµα ηθικής 

• κανονιστική: επιδιώκει να λάβει θέση ως προς το αν κάτι είναι “ηθικό” ή όχι, παρέχοντας 

την ανάλογη τεκµηρίωση 

 

Όµως η φιλοσοφία της ηθικής διαφέρει σηµαντικά ανά τον κόσµο και  υπόκειται σε 

µεταβολές οι οποίες  εξαρτώνται  άµεσα από το κοινωνικό σύνολο αναφοράς. Τώρα σε ένα 

κοινωνικό σύνολο πολλοί παράγοντες µπορούν να επιδράσουν και να µεταβάλλουν το σύνολο 

των κανόνων. Παράγοντες πολιτισµικοί, γεωγραφικοί, οικονοµικοί, τεχνολογικοί. Θα µπορούσε 

κάποιος να πει ότι η ηθική, υπερβαίνοντας  πιθανούς παράγοντες, είναι ένας κώδικας κοινών 

αξιών, αναγκαίων για την επιβίωση του ανθρώπου ως Ανθρώπου.     

(Βικιπαίδεια: Ο ορισµός της ηθικής. ∆ιαθέσιµο στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE. (Ανακτήθηκε 

στις 22 Απριλίου 2017)) 

 

4.2. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις 

 

Το περιεχόµενο της ηθικής καθώς και οι αξίες και οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη 

συµπεριφορά ενός υγιούς, ή αλλιώς ενός ενάρετου πολίτη, προκαλούσε πάντοτε το ενδιαφέρον 

του αρχαίου ελληνικού κόσµου και απασχόλησε ιδιαίτερα την αρχαία ελληνική σκέψη, η οποία 

συχνά αρεσκόταν σε αποφθέγµατα, κανόνες και ορισµούς. 

Τοµή στην εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής σκέψης αποτελεί η εµφάνιση και δράση του 

σοφιστικού κινήµατος στα µέσα του 5ου αιώνα. Οι σοφιστές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους 

τον άνθρωπο, διεκδίκησαν από τους φιλοσόφους τη διαπαιδαγώγηση των νέων, αµφισβήτησαν 

τις µέχρι τότε αδιαµφισβήτητες αξίες και πρότειναν καινούρια πρότυπα σκέψης και δράσης.  
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Ο διασηµότερος ίσως εκπρόσωπός τους είναι ο Πρωταγόρας, ο οποίος δίδασκε ότι 

«µέτρον πάντων χρηµάτων ἄνθρωπος, τῶν µὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν»  

δηλαδή ότι µέτρο για όλα τα πράγµατα είναι ο άνθρωπος, άρα η γνώση είναι σχετική και κάθε 

γνώµη λογίζεται εξίσου αληθινή µε οποιαδήποτε άλλη. Το ίδιο ισχύει για τα ήθη και τις 

συνήθειες σε διαφορετικούς πολιτισµούς και λαούς. Εποµένως, σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα 

καµιά αλήθεια και καµιά αρχή δεν είναι αυθύπαρκτη·  εκείνος που ορίζει την αλήθεια είναι ο 

άνθρωπος. Επεσήµανε όµως δύο συστατικά στοιχεία της πολιτικής αρετής, την «αἰδῶ» και τη 

«δίκην», που επιτρέπουν τη συγκρότηση κοινωνιών και διασφαλίζουν την αρµονική κοινωνική 

συµβίωση. Πίστευε ότι δόθηκε στον άνθρωπο η προδιάθεση για πολιτική δραστηριότητα κι έτσι 

όποιος δεν είχε συνείδηση της αξίας της αἰδοῦς και της δίκης αποτελούσε καρκίνωµα στο σώµα 

της πολιτείας και έπρεπε να αποβληθεί. Η αἰδώς και η δίκη δόθηκαν στους ανθρώπους ως 

πρότυπα που έπρεπε να κατακτηθούν, γι' αυτό και κρίνεται αναγκαία η διδασκαλία, η οποία 

µετατρέπει τη δυνατότητα σε ικανότητα για πολιτική αρετή. 

(Πανταζοπούλου, Ν.Ι., 1980. Ο Αριστοτέλης και οι Σοφιστές: ο κοινωνικοπολιτικός στοχασµός 

στην κλασική Ελλάδα.  στον τόµο Αριστοτελικά, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.) 

 

Οι σοφιστές δεν θέλησαν να ορίσουν τις ηθικές αρχές και να δηµιουργήσουν κώδικα ηθικής 

συµπεριφοράς. Ο Σωκράτης είναι εκείνος που προσπάθησε να ορίσει τις ηθικές έννοιες και να 

ρυθµίσει την ηθική διαγωγή του ανθρώπου, ώστε να προσεγγίσει το ύψιστο αγαθό, την 

«εὐδαιµονίαν». Προσπάθησε να ανακαλύψει την ουσία της ηθικής, απέρριψε το σχετικό και 

αναζήτησε το απόλυτο και αποτελεί σύµφωνα µε τον Pierre Hadot έναν «αιώνιο ερωτητή». 

Ταύτισε την «ἀρετήν» µε τη γνώση και υποστήριξε ότι «οὐδεὶς ἑκὼν κακός». 

Ακολουθώντας τον δρόµο που χάραξε ο Σωκράτης, ο Πλάτων µε τους διαλόγους του πρόβαλε 

και προέκτεινε τις σωκρατικές θεωρίες και προσπάθησε να ανατρέψει τις σοφιστικές 

αποκαλύπτοντας την πλάνη και τη φαινοµενικότητα που τις χαρακτήριζε. Κινήθηκε όµως σε 

αµιγώς θεωρητικό επίπεδο και διαχωρίζοντας την ψυχή από το σώµα, το οποίο καταδίκασε σε 

δεσµωτήριο της ψυχής, δηµιούργησε έναν ουτοπικό κόσµο, τον κόσµο των ιδεών, στον οποίο 

αναζήτησε την «εὐδαιµονίαν». 

(Guthrie, W.K.C. 1991. Σωκράτης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας.) 
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Ο Αριστοτέλης αντιτάχθηκε στου σοφιστές και προσπάθησε να αποδείξει την πλάνη 

τους. Επηρεάστηκε όµως από το Σωκράτη και τον Πλάτωνα αν και προσπάθησε να αποβάλει τις 

επιρροές τους και να κερδίσει το προνόµιο της διδασκαλίας των νέων. 

Έννοιες, όπως η «εὐδαιµονία» και η «ἀρετή», απασχολούν τη σκέψη του, αλλά εγκαταλείπει την 

ιδεαλιστική οπτική του Πλάτωνα. Η «εὐδαιµονία» αποτελεί το ύψιστο αγαθό και η «ἀρετή» είναι 

ο µοναδικός δρόµος για την κατάκτησή της. Η «ἀρετή», καλλιεργείται ή αντίθετα εξοβελίζεται 

από τη ζωή του ανθρώπου ανάλογα µε τις πράξεις του. Η πορεία κάθε ανθρώπου εξαρτάται 

άµεσα από τις «ἕξεις» (συνήθειες) που θα αποκτήσει. Οι «ἕξεις» προσδιορίζουν και καθορίζουν 

σηµαντικά τις επιλογές του, δηµιουργούν δεσµεύσεις και διαµορφώνουν συµπεριφορές. Ο 

άνθρωπος οφείλει να εθιστεί στην ἀρετήν και να αποκτήσει ένα κριτήριο, για να την διακρίνει. 

Αυτό το κριτήριο είναι η µεσότης. Η µεσότης είναι το µέσον ανάµεσα στην έλλειψη και στην 

υπερβολή και καθορίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο που διακρίνεται από φρόνηση. Η λογική 

είναι ουσιαστικά εκείνη που υποδεικνύει το δέον και µπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην 

εὐδαιµονίαν. 

(Βιρβιδάκης, Στ. 1997. Η αριστοτελική ηθική και οι σύγχρονες αντιθεωρητικές τάσεις στο χώρο 

της ηθικής φιλοσοφίας. στον τόµο Αριστοτέλης: Οντολογία, Γνωσιοθεωρία, Ηθική, Πολιτική 

Φιλοσοφία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήµα.) 

 

4.3. Σχέσεις ηθικής και οικονοµίας 

 

Ο Αριστοτέλης συνδέει την ύπαρξη της πόλης µε τις έννοιες της ηθικής και της 

δικαιοσύνης. Για την επιβίωση της κοινωνίας πρέπει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να διακρίνει 

και να επιλέγει το ωφέλιµο, το καλό και το δίκαιο. Η επικράτηση του δικαίου θα δώσει στον 

κάθε πολίτη, ανάλογα µε τις ικανότητές του, ένα θεσµικό ρόλο στον παραγωγικό, κοινωνικό και 

πολιτικό χώρο. Η ίδια η φύση υποδεικνύει στον άνθρωπο το µοναδικό δρόµο που θα τον 

οδηγήσει στην ικανοποίηση των επιθυµιών του κι αυτός είναι ο δρόµος της ηθικής.  

Σήµερα διακρίνουµε την ατοµική και την κοινωνική ηθική, αναλόγως αν η ηθική αναφέρεται σε 

ένα άτοµο ή στην ανθρώπινη κοινωνία. Γι’ αυτό η ηθική του Αριστοτέλη είναι κοινωνική ηθική, 

φιλοσοφία της ανθρώπινης συµβίωσης. 

(Düring, I. 1994. Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερµηνεία της σκέψης του. Τόµος Β’ Αθήνα: 

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας.) 
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Η προτροπή του Αριστοτέλη είναι: Καλοί νόµοι, ήθη και συνήθειες της κοινότητας δηµιουργούν 

καλούς χαρακτήρες µε την παιδαγωγική τους επίδραση το να διαθέτει κανείς τέτοιο χαρακτήρα 

είναι η προϋπόθεση για πράξεις που οδηγούν στην ευτυχισµένη ζωή.  

Στον Ὕµνο του ο Αριστοτέλης ονοµάζει την αρετή «το ωραιότερο θήραµα που µπορούµε να 

πιάσουµε σ’ όλη µας τη ζωή». Το διανόηµα ότι η ευτυχία του ατόµου πρέπει να θυσιάζεται για 

την ευτυχία της κοινότητας είναι εντελώς ξένο προς τον Αριστοτέλη. Για την κοινότητα δεν 

υπάρχει τίποτε το «αγαθό» που θα µπορούσε να αποκτηθεί εις βάρος των ατόµων που τη 

συγκροτούν.» 

(Πανέρης, Ι., 1982. Ο Εύδηµος του Αριστοτέλη σε σχέση µε το Φαίδωνα του Πλάτωνα. Συµβολή στο 

πρόβληµα ‘πρώιµος Αριστοτέλης και Πλάτων’. Περιοδικό Φιλόλογος 30) 

Ωστόσο µεταγενέστεροι θεωρητικοί υπογράµµισαν την ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα σε ηθική και 

οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό συναντούµε την ανάλυση περί οικονοµίας και ηθικής από τον 

Άνταµ Σµιθ. Σήµερα, εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης και της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η 

διασύνδεση ηθικής και οικονοµίας είναι πολύ σηµαντική. Η καλή λειτουργία της οικονοµίας 

προϋποθέτει ηθική καθώς αναπτύσσεται «εµπιστοσύνη µεταξύ των συναλλασσόµενων που µε 

την σειρά της µειώνει το «κόστος συναλλαγής» (transaction cost) όπως το όρισε ο νοµπελίστας 

R.Coase. 

(Smith, A., 2012.  Η θεωρία των συναισθηµάτων. Εκδόσεις Παπαζήση) 

 

Στο ίδιο πλαίσιο οι Μιλ (το 1848) και Σέντορ (το 1936) γράφουν πως η εµπιστοσύνη συνιστά  

ηθική υποχρέωση, ενώ ο νοµπελίστας Άροου την ονοµάζει το « γράσο» (lubricant) των 

κοινωνικών επιστηµών. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ηθική ως δηµιουργία εµπιστοσύνης στις 

σχέσεις κράτους πολίτη. Κι εδώ η φορολογική πολιτική έχει τον πρώτο ρόλο.  

(Mill, J.S., 1848. Principles of Political Economy with some of their Applications to Social 

Philosophy. 7
th

 edition. London: Longmans, Green and Co) 

 

Σύγχρονοι οικονοµολόγοι, όπως ο νοµπελίστας Τζέιµς Μπιουκάναν σε άρθρο του το 1986 «Τα 

ηθικά όρια της φορολογίας»  έχει  αναφέρει πως υφίστανται σαφή ηθικά όρια στην φορολόγηση, 

τα οποία και τα κράτη δεν πρέπει να υπερβαίνουν. Στην περίπτωση υπέρβασης τότε καταλύεται 

η εµπιστοσύνη ανάµεσα στο κράτος και τους φορολογούµενους και η κατάσταση αυτή δρα 

αρνητικά στην εγχώρια οικονοµία. 
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(Buchanan, J.M. 1984. The Ethical Limits of Taxation. Scandinavian Journal of Economics, 

86(2):102-114) 

 

 

 

 

4.4. Φορολογική ηθική και συνείδηση 

 

Η φορολογική ηθική θα µπορούσε να ορισθεί ως η εσωτερική παρακίνηση του ατόµου να 

συµµορφωθεί εθελοντικά και πλήρως στις υποχρεώσεις του προς το κράτος, δηλαδή το είδος της 

ηθικής που τον οδηγεί συνειδητά στο να πληρώνει φόρους και όχι να τους αποφεύγει. Σύµφωνα 

µε τις αντιλήψεις των κοινωνιολόγων, ο όρος συνείδηση υποδηλώνει την αίσθηση που έχει το 

άτοµο σε ό,τι αφορά την ίδια τη συµπεριφορά του, τις ποιότητες του καλού και του κακού που 

εκδηλώνει αυτή η συµπεριφορά και τι συνεπάγεται µια τέτοια συµπεριφορά. Είναι η εσωτερική 

φωνή που κρίνει τη συµπεριφορά µας. Έχει λεχθεί πως «η ηθική συνείδηση προϋποθέτει την 

ψυχολογική συνείδηση, είναι όµως βέβαια και κάτι περισσότερο. Είναι ένας ανώτερος βαθµός 

συνειδησιακής υπάρξεως και µια ξεχωριστή  ποιότητα».  

(Torgler, B., 2005. Tax Morale and Direct Democracy.  European Journal of Political Economy 21(2): 

525–31.) 

 

Η φορολογική συνείδηση διαµορφώνεται µέσα από τη σχέση εµπιστοσύνης που υπάρχει 

µεταξύ των πολιτών και του πολιτικού συστήµατος, κατ' επέκταση του δικαστικού σώµατος, των 

νοµοθετικών και εκτελεστικών αρχών µιας χώρας. 

Αυτή η σχέση συνδέεται µε την θετική ή αρνητική άποψη που έχουν οι πολίτες για το πολιτικό 

(και πολιτειακό) σύστηµα της χώρας. Όσο θετικότερη εικόνα εκπέµπει το σύστηµα, τόσο 

υψηλότερο επίπεδο εµπιστοσύνης επιδεικνύουν οι φορολογούµενοι.  

Συνεπώς, το υψηλό επίπεδο φορολογικής συνείδησης, µεταφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα 

οικειοθελούς φορολογικής συµµόρφωσης. Η φορολογική συµµόρφωση είναι η ενσυνείδητη, 

εθελοντική υπακοή στη φορολογική νοµοθεσία και τους σχετικούς κανόνες. 

(Torgler, B. & Schneider, F.G. 2007β. Shadow economy, tax morale, governance and 

institutional quality: a panel analysis. CESifo working paper, No. 1923.) 
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Όταν οι φορολογούµενοι αισθάνονται ότι έχουν να κάνουν µε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, 

που σέβεται τα χρήµατα των φορολογουµένων και τα διαχειρίζεται µε σύνεση, µε απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, (π.χ. δωρεάν και 

ποιοτική εκπαίδευση και υγεία), τότε θα επιθυµούν να συµµετέχουν µε το µερίδιο που τους 

αναλογεί στην κοινωνία στην οποία ζουν και εργάζονται. 

(Song, Y.and Yarbrough,T.E., 1978. Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. Public 

Administration Review,38(5):442-452. ) 

Πότε µπορούµε να πούµε ότι ένας φόρος είναι δίκαιος; Η απλούστερη προσέγγιση είναι ότι 

δίκαιος φόρος είναι εκείνος που έχει ένα υγιή σκοπό πχ την ανέγερση ενός σχολείου και 

κατανέµεται σε αυτούς που τους βαρύνει κατά τρόπο αναλογικό επί της φοροδοτικής τους 

ικανότητας. Η φορολογική συνείδηση προφανώς, είναι ευθέως ανάλογη µε τις παροχές από το 

κράτος προς τους πολίτες. Πόσοι από εµάς όταν δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από ένα δηµόσιο 

έργο ή από τα έργα ενός δήµου δεν έχουµε αναρωτηθεί, µα που πηγαίνουν τα χρήµατα µας τέλος 

πάντων; Σε κάθε περίπτωση το κατά πόσο ένας φόρος είναι δίκαιος εξαρτάται από την αντίληψη 

των πολιτών για τον φόρο αυτό και τις σχετικές παροχές που απορρέουν. Γνωστά είναι τα 

σκανδιναβικά κράτη για την υψηλή φορολογία στα φυσικά πρόσωπα όπου αγγίζει και ίσως 

ξεπερνάει για τα υψηλά εισοδήµατα το 60%. Στη Νορβηγία, τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται 

για το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων τα εισοδήµατα, τα ακίνητα ως και τις 

καταθέσεις τους. Όµως κανείς δεν δυσανασχετεί διότι οι πολίτες απολαµβάνουν υψηλού 

επιπέδου κοινωνικές παροχές και υποδοµές.  

(The Nordic countries: the next supermodel. 2013. The Economist) 

Ένα φορολογικό σύστηµα που εκπέµπει δικαιοσύνη και ισορροπία, απολαµβάνει 

σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα φορολογικής συνείδησης, την οποία και µετατρέπει σε υψηλά 

επίπεδα εκούσιας συµµόρφωσης µε λιγότερο διοικητικό κόστος και αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα της φοροεισπρακτικής ικανότητας σε µια χώρα.  

 Κακή διαχείριση στη δηµόσια διοίκηση, µε καταχρήσεις και έλλειψη διαφάνειας στη 

λήψη αποφάσεων, αλόγιστες δαπάνες του δηµόσιου χρήµατος, ατιµωρησία και ανοχή στη 

διαφθορά, χαλαρή και επιλεκτική εφαρµογή των νόµων, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των 

χωρών όπου παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά φορολογικής συνείδησης και κατά συνέπεια 

φορολογικής συµµόρφωσης. Ως επακόλουθο του χαµηλού επίπεδου της φορολογικής 

συνείδησης, εγείρονται σοβαρά θέµατα κοινωνικής συνοχής µεταξύ των πολιτών. 
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(Pommerehne, W.W., Hart, A.  and Frey, B.S., (1994). Tax Morale, Tax Evasion and the Choice 

of Policy Instruments in Different Political Systems, Public Finance. 49 (Supplement): 52-69.) 

 

Η  πρώτη (στατιστική) ανάλυση των στοιχείων της καλοκαιρινής έρευνας (2015) του Τµήµατος 

Παραγωγής και ∆ιοίκησης του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, δείχνει ότι η έλλειψη 

φορολογικής ηθικής των Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα µε την χαµηλή ανταποδοτικότητα των 

φόρων που πληρώνει. 

Η φορολογική ηθική σχετίζεται µε την εσωτερική επιθυµία του πολίτη να πληρώνει τους φόρους 

του συµµετέχοντας σε µια αναπτυγµένη δηµοκρατική κοινωνία έστω και αν γνωρίζει ότι δεν θα 

ελεγχθεί ποτέ από τις φορολογικές αρχές. Για πολλούς, η φορολογική ηθική και η εκπλήρωση 

των φορολογικών υποχρεώσεων συνδέεται µε το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης του πολίτη και 

της αφοσίωσής του προς το έθνος. 

Όπως αναφέρει ο οικονοµολόγος Κωνσταντίνος Μαρκάζος όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι 

παντού όταν πληρώνουν φόρους. Στην Αυστραλία για παράδειγµα οι φορολογικές αρχές 

κατέληξαν σε δύο βασικά συµπεράσµατα: 

1. οι περισσότεροι φορολογούµενοι συµµορφώνονται εθελοντικά 

2. είναι αδύνατον να ελέγχουν τους πάντες. 

Έτσι κατηγοριοποιούν τους φορολογούµενους σε τέσσερις κατηγορίες:  

α. σε αυτούς που είναι πάντα πρόθυµοι να συµµορφωθούν 

β. σε όσους προσπαθούν αλλά για διάφορους λόγους δεν συµµορφώνονται 

γ. σε όσους δεν συµµορφώνονται για διάφορους λόγους (αλλά όχι από άγνοια) 

δ. σε όσους είναι αποφασισµένοι να είναι πάντα φορολογικοί παραβάτες. 

Το σχήµα µοιάζει πάντα µε πυραµίδα καθώς ο αριθµός όσων εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία 

είναι µεγάλος και µειώνεται διαδοχικά. Αυτό που αλλάζει είναι η κλίση και το ύψος της 

πυραµίδας. Ο στόχος για τη φορολογική διοίκηση είναι να µειώσει το ύψος, εντάσσοντας όσους 

περισσότερους µπορεί στη βάση.  

Οι ασκούµενες πολιτικές των φορολογικών αρχών ανάλογα µε τις κατηγορίες είναι: 

1. κάνοντας τη ζωή εύκολη και επιβραβεύοντας όσους συµµορφώνονται 

2. βοηθώντας όσους θέλουν να συµµορφωθούν 

3. εντοπίζοντας και τιµωρώντας όσους δεν συµµορφώνονται 
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4. εξαντλώντας όλη την αυστηρότητα των ποινών σε όσους έχουν αποφασίσει να είναι εκ 

πεποιθήσεως παραβάτες  

 

Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πάνω στο ζήτηµα αυτό σε 1014 Έλληνες 

πολίτες που κατοικούν σε 50 αστικές και ηµιαστικές περιοχές όλης της ελληνικής επικράτειας, 

σε µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την φορολογική τους 

ηθική επιβεβαίωσαν την δυσπιστία τους προς τον ανταποδοτικό ρόλο του φορολογικού 

συστήµατος καθώς και την έντονη δυσαρέσκεια και δυσπιστία τους στο υφιστάµενο φορολογικό 

σύστηµα. Ουσιαστικά, οι συµµετέχοντες στην έρευνα πολίτες θεωρούν ότι το κράτος αδιαφορεί 

για αυτούς και δεν λαµβάνει µέτρα προκειµένου, µέσω της φορολόγησης, να χρηµατοδοτείται 

και να γίνεται ποιοτικότερη η παραγωγή των δηµοσίων αγαθών και αποτελεσµατικότερη η 

παροχή των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως η δωρεάν δηµόσια παιδεία και το εθνικό σύστηµα 

υγείας.          

Ανάµεσα στους παράγοντες της φορολογικής ηθικής που σχετίζονται µε τον όρο 

«εµπιστοσύνη», όπως η εµπιστοσύνη στους νόµους, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στις φορολογικές 

αρχές, στην κυβέρνηση, στον θεσµό της δηµοκρατίας, στον ανταποδοτικό ρόλο των φόρων, στην 

αρχή της δίκαιης φορολόγησης και, τέλος, στους συµπολίτες µας, ο παράγοντας εµπιστοσύνη 

προς τον ανταποδοτικό ρόλο των φόρων βρέθηκε να ασκεί την µεγαλύτερη επίδραση στην 

φορολογική ηθική.  

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι σχέση των πολιτών µε την κυβέρνηση και το κράτος.  Η 

φορολογική συµµόρφωση η οποία πηγάζει από την ηθική η οποία διέπει τους πολίτες ενός 

κράτους αφορά τη στάση, την προδιάθεση, την «ευκολία»  µε την οποία οι πολίτες θα 

αποφασίσουν να µη συµµορφωθούν µε το υφιστάµενο φορολογικό πλαίσιο.   

(Μαρκάζος, Κ. 2016. Πότε... χάσαµε τη φορολογική µας συνείδηση? [Online] ∆ιαθέσιµο στη: 

http://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1434147/pote-hasame-th-forologikh-mas-

syneidhsh.html. (Ανακτήθηκε στις 5 Ιουλίου 2017)) 

 

Γιατί άνθρωποι πληρώνουν φόρους; Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η απλή απάντηση είναι 

πιθανώς ότι είναι αναγκασµένοι να συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς.  
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Είναι όµως θέµα εξαναγκασµού η φορολογική ηθική και συµµόρφωση ή µήπως έχει να κάνει µε 

το ήθος, την υπευθυνότητα, τη γνώση και το επίπεδο πολιτισµού µιας κοινωνίας; Ή µήπως 

υπάρχουν και άλλες διαστάσεις;  

Ας πούµε ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα κοινωνικό συµβόλαιο. Οι συµβαλλόµενοι είναι 

δύο. Οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους τους σε αντάλλαγµα για την απόλαυση κρατικών 

υπηρεσιών και αγαθών. Την ίδια στιγµή, η ανταλλαγή αυτή νοµιµοποιεί την πολιτική ισορροπία 

και το ίδιο το κράτος. Ωστόσο, ο σύνδεσµος µεταξύ των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 

παραγόντων είναι συχνά αδύναµος. Η ισορροπία που προκύπτει χαρακτηρίζεται από χαµηλά 

επίπεδα όσον αφορά στα φορολογικά έσοδα και συνεπώς ανεπαρκή παροχή δηµόσιων αγαθών 

και υπηρεσιών (σε ποσότητα και ποιότητα).  

Έτσι υφίσταται ένα σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη, καθώς οι φόροι είναι ένα 

σηµαντικό συστατικό της προσπάθειας κινητοποίησης εγχώριων πόρων, και απαιτείται η 

είσπραξή τους για να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να αναπτυχθεί η οικονοµική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, οι µεταρρυθµίσεις που δεν λαµβάνουν υπόψη την πολιτική διάσταση και την σχέση 

µεταξύ φορολογίας και δαπανών συχνά αποτυγχάνουν.    

(Alm, J., McClelland, G.H. and Schulze, W.D. 1992. Why Do People Pay Taxes?. Journal of 

Public Economics. 48: 21-48.) 

Σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποίησε ο ΙΟΒΕ αναφορικά µε την αδήλωτη εργασία η οποία 

επίσης συνδέεται µε τη διάσταση της ηθικής και συµµόρφωσης προς τις κρατικές ρυθµίσεις 

στους κυριότερους λόγους για την στάση αυτή των πολιτών είναι το ανεπαρκές κοινωνικό 

κράτος, που συνίσταται αφενός στη χορήγηση χαµηλών κοινωνικών επιδοµάτων και αφετέρου 

στο υψηλό ποσοστό φορολογίας εισοδήµατος και ασφαλιστικών εισφορών. Αιτίες εκδήλωσης 

του φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας θεωρήθηκαν επίσης η παραγωγική δοµή της οικονοµίας 

και το µέγεθος της παραοικονοµίας. 

(ΙΟΒΕ 2012.  Η έννοια της αδήλωτης  εργασίας και τα χαρακτηριστικά της.) 

 

Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τον Schneider (2015) αναφορικά µε τα ζητήµατα της 

φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας και της διαφθοράς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του 

ΟΟΣΑ, καταγράφηκαν εµπειρικά δεδοµένα τα οποία αιτιολογούν την ανάπτυξη τέτοιων 

φαινοµένων. Συγκεκριµένα, υποστηρίχθηκε ότι τα ποσοστά φοροδιαφυγής και παραοικονοµίας 

αυξάνονται όσο αυξάνεται η επιβάρυνση των πολιτών µε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ή 

όσο οι νόµοι γίνονται πιο αυστηροί. Αντιθέτως, τα ποσοστά αυτά αναπτύσσουν µια αντιστρόφως 
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ανάλογη σχέση µε την ηθική των πολιτών περί τη φορολογία (φορολογική ηθική), καθώς και µε 

τις προσφερόµενες από το κράτος υπηρεσίες, µε τρόπο τέτοιο ώστε αυτά να µειώνονται όταν το 

αίσθηµα ηθικής των πολιτών εντείνεται ή όταν οι εν λόγω υπηρεσίες αυξάνονται. Καθοριστική 

αιτία είναι και η ποιότητα των δηµοσίων φορέων, σε σχέση µε τη διαφθορά και τις παράνοµες 

δραστηριότητες. 

(Schneider, F. 2015. Tax evasion, shadow economy and corruption in Greece and other OECD 

countries: some empirical facts) 

Πως καταγράφεται το ιστορικό φορολογικού συστήµατος; 

• Επιβολή. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία για την οπτική του φορολογούµενου.  

• Συνεργασία. Κατανοείται η οπτική του φορολογούµενου.  

• Αλληλεπίδραση. Οι φορολογούµενοι εισακούονται µε τη δέουσα προσοχή, αλλά µέσα 

από την οπτική γωνία της φορολογικής διοίκησης. 

Η φορολογική διοίκηση οφείλει να βρίσκεται σε µια διαρκή αλληλεπίδραση µε την κοινωνία να 

κατανοεί τις αντιλήψεις και τις ανάγκες της ώστε να σχεδιάσει µε στρατηγική λογική το 

φορολογικό σύστηµα, τη φορολογική διοίκηση, τα φορολογικά οφέλη, την ενσυνείδητη ηθική 

υπακοή στους νόµους, την εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών επιβολής των νόµων και την 

εµπέδωση αισθήµατος φορολογικής δικαιοσύνης στην κοινωνία. 

Ποια είναι τα επίπεδα εθελοντικής συµµόρφωσης; 

1. Η εθελοντική συµµόρφωση σε πολύ χαµηλό επίπεδο: δεν γίνεται τίποτα και δεν φέρνει 

αποτελέσµατα στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

2. Η εθελοντική συµµόρφωση σε πολύ υψηλό επίπεδο: εµπλέκονται οι προσωπικές αξίες 

και κανόνες συµµόρφωσης και υπάρχει κουλτούρα αναχαίτισης της φοροδιαφυγής. 

Λειτουργεί αποτελεσµατικά όταν η αποφυγή αντιλαµβάνεται από τα άτοµα ως 

υποστηρικτικό µέσο. Σε αυτή την περίπτωση το αίσθηµα διαδικαστικής δικαιοσύνης που 

υπάρχει στην κοινωνία παίζει σηµαντικό ρόλο. 

3. Ενδιάµεσα των δύο παραπάνω άκρων είναι: 

1. Η αναχαίτιση της φοροδιαφυγής, όπου οι προσωπικές αξίες υποκαθίστανται και το 

κίνητρο είναι σχετικά αδύναµο. 
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2. Οι προσωπικές αξίες, που λειτουργούν αρκετά καλά, καθώς έχουν άµεση επίδραση 

στη συµπεριφορά. 

 

Γενικά, η αντίληψη των πολιτών και των επιτηδευµατιών είναι πολύ σηµαντική για τη 

φορολογική συµµόρφωση: Αυτή αφορά στη συµπεριφορά των άλλων, τις αξίες τους, τη 

συµπεριφορά της φορολογικής διοίκησης, το αίσθηµα δικαιοσύνης και την εµπιστοσύνη στη 

φορολογική διοίκηση. 

(Φορολογική συµµόρφωση και επιβολή. 2017. (Online) διαθέσιµο 

στη:http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/forologiki-symmorfosi-kai-epiboli&dr=tvxsmrstvxs. 

(Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου 2017)) 

Συνοπτικά οι λόγοι οι οποίοι και οδηγούν σε υψηλά ποσοστά µη συµµόρφωσης και 

φοροδιαφυγής είναι οι παρακάτω:  

 

Πολιτικοί λόγοι 

• Η κρίση αντιπροσωπευτικότητας στις σύγχρονες δηµοκρατίες 

• Ο βαθµός δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

• Η  κρίση εµπιστοσύνης προς τα κόµµατα και τους κρατικούς θεσµούς δηλαδή στο 

κυβερνητικό έργο, στη λειτουργία των νόµων και στη δικαστική εξουσία 

• Η ύπαρξη ενός καταπιεστικού κρατικού µηχανισµού    

 

∆ικαιοσύνη 

• Η αντίληψη των φορολογουµένων για το δίκαιο ή µη του φορολογικού συστήµατος 

• Η γενικότητα, η αµεροληψία και η µονιµότητα είναι σύµφωνα µε τους Gaudemet, 

Molinier, οι παράγοντες που νοµιµοποιούν και προκαλούν αποδοχή του ∆ικαίου. 

 

Οικονοµικοί λόγοι 

• Η επιβολή υψηλής φορολογίας  
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• Ο φόρος εισοδήµατος στηρίζεται στην αυτοαναφορά. Η προοδευτικότητα του φόρου 

κάνει την φοροδιαφυγή πιο ελκυστική.  

• Το κόστος συµµόρφωσης µε την Φορολογική Νοµοθεσία. Αυτό περιλαµβάνει όλα εκείνα 

τα κόστη συναλλαγής [transaction costs] που ο φορολογούµενος καλείται να καταβάλλει 

σε χρόνο και χρήµα, ώστε να συµπληρώσει την δήλωσή του, να ζητήσει την βοήθεια 

λογιστή ή δικηγόρου, και γενικά όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε την 

συµµόρφωση µε τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

(Παυλόπουλος, Π., 1987. Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη  Ποσοτική οριοθέτηση.  

Αθήνα: Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών) 

 

Κράτος 

• Η  αύξηση των δηµοσίων δαπανών. Οι Gaudemet και Molinier αναφέρουν τον νόµο της 

αυξανόµενης αντίστασης στον φόρο, που είναι συνέπεια του νόµου του Wagner για την 

σταθερή αύξηση των δηµοσίων εξόδων.  

• Η ύπαρξη  πολιτικής και κυβερνητικής διαφθοράς 

• Η ποιότητα και ποσότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών από το κράτος προς τους 

πολίτες.  

• Όταν οι υπηρεσίες αντιστοιχούν κάπως µε τα χρήµατα που προσφέρονται, τότε ο 

φορολογούµενος δεν χάνει µονάδες χρησιµότητας όταν πληρώνει φόρο, αλλά µπορεί να 

θεωρηθεί ότι βρίσκεται στην επονοµαζόµενη «Pareto optimal situation», όπου ένας 

τουλάχιστον κερδίζει [εδώ το Κράτος], ενώ κανένας δεν βρίσκεται σε χειρότερη 

κατάσταση.  

 

Νοµολογία 

• Πολυπλοκότητα της φορολογικής νοµοθεσίας. Περιθώρια ερµηνείας των νόµων 

• Συνεχώς µεταβαλλόµενη νοµοθεσία.  

• Η νοµολογία δεν απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, ούτε είναι γραµµένη µε 

τέτοιον τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητή. 

• ∆υσκολία στην παρακολούθηση και την εφαρµογή των νόµων 
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Φορολογική ∆ιοίκηση 

• Η εφαρµογή του φορολογικού συστήµατος από τις Κρατικές Υπηρεσίες 

• Περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες µε υψηλό κόστος συναλλαγής 

• Πιθανότητες φορολογικού ελέγχου. Υποκειµενική αντίληψη ότι ο κίνδυνος αποκάλυψης 

της φοροδιαφυγής είναι µικρός και ότι το προσωπικό οικονοµικό όφελος από τη 

φοροδιαφυγή είναι µεγάλο (ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις µικρές και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, τις ατοµικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες). 

• Ο  τρόπος αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής  πχ. η πρακτική της φορολογικής αµνηστίας, 

του κλεισίµατος των ανέλεγκτων υποθέσεων µε την καταβολή ενός ποσού, καθώς και η 

µείωση ή απόσβεση ποινών - προστίµων στα πλαίσια διαφόρων ρυθµίσεων και 

συµβιβασµών.  

• Οι ποινές. Ο άνθρωπος, ως ορθολογιστής, εγωιστής, πριν από κάθε απόφασή του, άρα και 

αυτήν της φοροδιαφυγής, κάνει την λεγόµενη στάθµιση κέρδους-ζηµίας [cost-benefit 

analysis]. Θα προχωρήσει στην φοροδιαφυγή µόνον όταν το αναµενόµενο κέρδος του 

είναι µεγαλύτερο από το αναµενόµενο κόστος.  

• Ικανότητα της διοίκησης να διασφαλίσει την συµµόρφωση µε την Φορολογική 

Νοµοθεσία. Η ικανότητα αυτή παρουσιάζεται µειωµένη εξαιτίας των γνωστών 

προβληµάτων έλλειψης κινήτρων και πίεσης από τον ανταγωνισµό για αυξηµένη 

παραγωγικότητα, κακή οργάνωση και γραφειοκρατία, διαφθορά του προσωπικού κλπ.  

(Γκουµπανιτσάς,Γ., 2004. Οικονοµική Ανάλυση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής. Ελληνική 

Ένωση Οικονοµικής Ανάλυσης του ∆ικαίου) 

Προσωπικοί – Συναισθηµατικοί 

• Ασθενής φορολογική ηθική (κυνικότητα, εγωισµός, ατοµική στάση αποφυγής 

συµµόρφωσης).  

• Η στάση του φορολογουµένου απέναντι στον κίνδυνο, αν δηλαδή τον αποστρέφεται [risk 

averse], τον αγαπά [risk lover] ή είναι αδιάφορος [risk neutral].  

• Η διάθεση για εργασία. Άνθρωποι µε ανελαστικές ή αυξανόµενες δαπάνες που δεν 

επιθυµούν να δουλεύουν πολύ, είναι επιρρεπείς στην φοροδιαφυγή, µε σκοπό να βρουν 

το επιπλέον εισόδηµα που χρειάζονται. 
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• Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα επηρεάζουν 

επίσης.  

• Ισχυρή κουλτούρα διαφθοράς στην κοινωνία (η διαφθορά είναι γενικά αποδεκτή, 

εµφανίζονται ελάχιστες αντιστάσεις και υπάρχει αδυναµία αντιπαράθεσης).  

• Ενώ σηµαντικός παράγων φαίνεται να είναι και ο κοινωνικός περίγυρος, τα άτοµα έχουν 

την τάση να φοροδιαφεύγουν περισσότερο, όταν γνωρίζουν ότι και άλλοι πράττουν το 

ίδιο. 

• Η θρησκεία, ως βασική πηγή ηθικής, επηρεάζει και την Φορολογική Ηθική.  

• Ιστορική Μνήµη Ξένης Κατοχής, όπου ο φόρος συνδέεται µε την κατοχή και θεωρείται 

µέσο εκµετάλλευσής από τον κατακτητή (πχ. το χαράτσι επί τουρκοκρατίας). 

• Αρνητική άποψη για το φορολογικό σύστηµα και τη φορολογική αρχή (κύρια µέσω 

προσωπικών αρνητικών εµπειριών, κοινής γνώµης, και εχθρικής δηµοσιότητας).  

Μόρφωση – Φορολογική ηθική 

• Η εκτίµηση που έχουν οι φορολογούµενοι για το τι επίδραση έχει η φοροδιαφυγή στην 

Εθνική Οικονοµ ία. 

(Μανεσιώτης, Β., 1990. Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή: Μια πρώτη ∆ιερεύνηση της Μεταξύ 

τους Σχέσης.  στο Παραοικονοµία, Εκδόσεις Κριτική) 

4.4.1. Προτάσεις για πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήµατος 

 

Ο Maurice Allais θεωρεί ότι ο φόρος εισοδήµατος δηµιουργεί προβλήµατα κινήτρων στην 

οικονοµία και έχει πολύ υψηλά διοικητικά έξοδα [transaction costs], κυρίως γιατί στηρίζεται 

στην αυτοαναφορά του φορολογουµένου και αποτελεί ιδεώδες πεδίο για φοροδιαφυγή.  

Ο Maurice Allais προτείνει έναν φόρο επί του κεφαλαίου [γη, εξοπλισµός, αποθεµατικά], έναν 

φόρο στην κατανάλωση καταναλωτικών αγαθών και έναν επί των κερδών που προέρχονται από 

την δηµιουργία µέσων πληρωµής από τις Τράπεζες, ενώ συγχρόνως προτείνει την κατάργηση 

κάθε άλλου φόρου. Έτσι αποφεύγονται τα µειονεκτήµατα της προοδευτικότητας του 

φορολογικού συστήµατος, πολύ µικρότερα διοικητικά έξοδα και κόστη συναλλαγής και 

απλούστερο φορολογικό σύστηµα. Βέβαια και εδώ η φοροδιαφυγή δεν θα εξαφανιστεί τελείως, 
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αφού θα υπάρξουν περιπτώσεις λαθρεµπορίας αγαθών µε υψηλή φορολογία, όµως κατά τον 

συγγραφέα το φαινόµενο θα είναι µικρότερο από το σηµερινό. 

(Tan, L.M. and Fatt, C.C. 2000. The impact of tax knowledge on the perceptions of tax fairness 

and attitudes towards compliance. Asian review of accounting, 8 (1):44 – 57) 

4.5. Συνήθη µέτρα συµµόρφωσης 

Τα συνηθισµένα µέτρα που εφαρµόζονται για την περιστολή της φοροδιαφυγής παγκοσµίως 

συνίστανται στην αύξηση των ποινών, την καλύτερη οργάνωση των Εφοριών και των 

ελεγκτικών µηχανισµών και µερικές φορές χαµηλότεροι φορολογικοί συντελεστές. Όµως αυτά 

τα συνήθη µέτρα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. 

Η λύση είναι σε συστήµατα που δίνουν κίνητρα στον κάθε φορολογούµενο να ελέγχει την 

φοροδιαφυγή των άλλων [π.χ. το σύστηµα των εκπτώσεων από τον φόρο για ποικίλες δαπάνες, 

µε την προσκόµιση των σχετικών αποδείξεων].  

Επίσης τα αντικειµενικά κριτήρια εισοδήµατος ή αντικειµενικές αξίες ακινήτων συνιστούν 

αποτελεσµατικούς τρόπους περιστολής της φοροδιαφυγής, όµως εµπεριέχουν πολλούς 

κινδύνους, γιατί µπορεί να είναι τελείως αυθαίρετα και να οδηγούν σε αδικίες. 

Η αύξηση των µη χρηµατικών συνεπειών της φοροδιαφυγής είναι ένα άλλο µέσον αντιµετώπισής 

της. 

Η Παιδεία µπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάµωση της Φορολογικής Ηθικής. 

Μια επαναστατική αλλά και αµφιλεγόµενη πρόταση θα µπορούσε να είναι και η ανάθεση της 

είσπραξης των φόρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατόπιν διαγωνισµών, οι οποίες εν συνεχεία θα 

τους αποδίδουν στο ∆ηµόσιο.  

Στα υπέρ του είναι η αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων αποτελεσµατικότητας, έλλειψης 

κινήτρων και διαφθοράς, που παρουσιάζει ο δηµόσιος τοµέας. 

Η ∆ιεθνής Συνεργασία είναι επίσης απαραίτητη στον καιρό της παγκοσµιοποίησης που ζούµε, 

για την περιστολή της φοροδιαφυγής, αλλά και της φοροαποφυγής. 

Όµως πρώτα απ’ όλα χρειαζόµαστε νέες σχέσεις εµπιστοσύνης Κράτους-πολίτη. Ο πολίτης 

πρέπει να αισθάνεται ότι µετέχει στις αποφάσεις και ότι το κράτος δεν είναι κάτι µακρινό και 
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εχθρικό. Καλύτερες υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη µπορούν να βοηθήσουν. Ο 

φορολογούµενος µπορεί να αποκοµίσει χρησιµότητα [utility] και από την πληρωµή του φόρου, 

όταν το κράτος επιστρέφει τα χρήµατα αυτά στον φορολογούµενο µε την µορφή υπηρεσιών και 

κοινωνικών παροχών, όταν ο φορολογούµενος γνωρίζει που ακριβώς διατίθενται τα χρήµατά του 

[θα µπορούσε π.χ. να γίνονται ορισµένοι φορολογούµενοι υπεύθυνοι για ένα σχολείο, 

νοσοκοµείο, πολεµικό πλοίο κλπ, να γνωρίζουν δηλαδή ότι µε τα χρήµατά τους συµβάλουν σε 

κάτι το συγκεκριµένο, κάτι που θα τους έδινε και ψυχική ικανοποίηση [είδος και αυτή 

χρησιµότητας – utility], αλλά και θα ενίσχυε την Φορολογική τους Ηθική. [Κάτι αντίστοιχο στην 

Αρχαία Αθήνα ήταν ο θεσµός των τριηραρχιών.] Τέλος και η ηθική επιβράβευση για τον συνεπή 

φορολογούµενο. 

(OECD. 2004. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. 

Centre for Tax Policy and Administration.) 

 
Λύση στο πρόβληµα της φοροδιαφυγής δίνουν επίσης η επέκταση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και η χρήση του πλαστικού χρήµατος. Κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή αφήνει το 

φορολογικό της αποτύπωµα, διευκολύνοντας έτσι τόσο την προσπάθεια αύξησης των 

φορολογικών εσόδων, όσο και την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, καθώς και τον 

αποτελεσµατικότερο περιορισµό της φοροδιαφυγής. Η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

µπορεί να συνδράµει και στην αποτελεσµατικότερη απόδοση του ΦΠΑ, καθώς αγαθά και 

υπηρεσίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα παρέχονται ηλεκτρονικά. Μεταξύ άλλων, 

η χρήση του πλαστικού χρήµατος µειώνει τα ποσοστά της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονοµίας, ενώ αυξάνει τα δηµόσια έσοδα. 

(Εφηµερίδα «το Βήµα» 2015.  Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εργαλείο για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής . http://www.tovima.gr/(Ανακτήθηκε στις 15 Ιουλίου 2017)) 

 

4.5.1. Για να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, χρειάζονται πολλοί µηχανισµοί 

Αίσθηση είχε προκαλέσει το σλόγκαν, "αγαπάς την Ελλάδα απόδειξη", στις αρχές της δεκαετίας 

του '90, όπου ήταν η διαφηµιστική καµπάνια για την πάταξη της φοροδιαφυγής. «Το σποτ 

αποτυπώθηκε στη µνήµη του κόσµου -τόνιζε ο κ. Μάνος- χρειάζεται συνέχεια στην πολιτική η 

αλλαγή νοοτροπίας δεν είναι εύκολη υπόθεση". 
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Στο εξωτερικό ανάλογες διαφηµιστικές εκστρατείες αποδείχθηκαν χρήσιµες, ακόµη και σε 

πρωταθλητές της φοροδιαφυγής όπως είναι πολλές χώρες της Λατινικής Αµερικής. 

"Μπαµπά εσύ πληρώνεις τους φόρους σου; ∆ικηγόρε πληρώνεις τους φόρους σου; Αν 

φοροδιαφεύγεις ζηµιώνεις την πατρίδα σου. Απαίτησε να σου δώσουν απόδειξη!" ανέφερε 

διαφηµιστικό σποτ στο Εκουαδόρ. 

Το υπουργείο Οικονοµικών, επανάφερε την γενική ιδέα το 2010 και προκήρυξε ∆ιαγωνισµό µε 

θέµα "οι πολίτες δηµιουργούν φορολογική συνείδηση" καλώντας τους πολίτες να συµβάλλουν µε 

τις ιδέες τους στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής!  

Οι ενδιαφερόµενοι έπρεπε να υποβάλλουν µια πρωτότυπη ιδέα σε video διάρκειας έως 60 

δευτερολέπτων. Το video έπρεπε να παρουσιάζει ένα θέµα, µία ιστορία ή ένα µήνυµα που µπορεί 

να συµβάλλει στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και την αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής. Μπορούσε να παρουσιάζει το πρόβληµα της φοροδιαφυγής, να επιχειρούσε να 

πείσει τους πολίτες για την ανάγκη αντιµετώπισής του, να κινητοποιούσε την κοινωνία για τη 

δηµιουργία φορολογικής συνείδησης, να επιβράβευε την ορθή φορολογική συµπεριφορά και να 

οδηγούσε σε αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

4.6. Αποτελέσµατα ερευνών της ΚΑΠΑ RESEARCH 

Από τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας της ΚΑΠΑ RESEARCH, για τη φορολογική συνείδηση 

των Ελλήνων, φαίνεται πως η υπερφορολόγηση έχει γυρίσει µπούµερανγκ για τη φορολογική 

συνείδηση, αφού για µεγάλη µερίδα Ελλήνων πολιτών δεν τίθεται θέµα ηθικού διλήµµατος. Την 

ίδια ώρα γίνεται σαφές πως οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φθάσει στα όριά τους και δεν 

µπορούν να υποστούν και άλλες θυσίες για να βγει η χώρα από την κρίση. ∆ηλαδή, 1 στους 3 

Έλληνες θεωρεί αναγκαίο κακό τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, µε 6 στους 10 να δηλώνει ότι 

δεν θα πλήρωνε περισσότερα για προϊόντα επιχειρήσεων που έχουν την παραγωγική και τη 

φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και 7 στους 10 πως δεν θα δεχόταν επιπλέον περικοπές για 

µείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις. 

Στην ερώτηση "Ποια είναι η γνώµη σας για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν”, ποσοστό 

65% δήλωσε ότι η φοροδιαφυγή είναι καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση, ενώ το 22%  απάντησε 
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θετικά στην προοπτική να αποφύγει τους φόρους και το 11,5% απάντησε πως η φοροδιαφυγή 

είναι ένα αρνητικό φαινόµενο αλλά αναγκαίο διότι η επιβίωση της επιχείρησης υπερισχύει της 

επιβίωσης του κράτους.  Στην ερώτηση αν οι Έλληνες είναι διατεθειµένοι να υποστούν θυσίες 

για την έξοδο από την κρίση και εάν ναι τι θα δεχόντουσαν, το 26% δήλωσε ότι θα δεχόταν 

επιπλέον περικοπές µε ταυτόχρονη µείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, µε το 71,5% να 

δηλώνει µάλλον όχι ή όχι. Τέλος, γίνεται εµφανής η ραγδαία πτώση της εµπιστοσύνης στους 

θεσµούς µιας ευνοµούµενης δηµοκρατίας που θολώνει σχέδια και προοπτικές. 

(Οικονοµία και ανάπτυξη στην Ελλάδα. 2017. [Online]  ∆ιαθέσιµο στην : 

http://www.tovima.gr/files/1/2017/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%

CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_Kapa%20Research.pdf (Ανακτήθηκε στις 20 

Ιουλίου 2017)) 

4.7. Εκπαίδευση και φορολογική συνείδηση 

Τα πάντα ξεκινούν από την οικογένεια και το σχολείο, παραδέχονται όλοι. Έτσι, η κυβέρνηση 

αποφάσισε να επιτελέσει τον παιδευτικό ρόλο της στο σκέλος της φορολογικής συνείδησης και 

της διαφθοράς, δύο από τις µεγάλες πληγές του ελληνικού ∆ηµοσίου. Ειδικότερα, το υπουργείο 

Οικονοµικών αποφάσισε να συµβάλει στη δηµιουργία προγραµµάτων στα σχολεία που θα έχουν 

στόχο οι µαθητές να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση. ∆όθηκε εντολή στη ∆ιεύθυνση 

Φορολογικής Συµµόρφωσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων να στείλει σχετικό 

ερωτηµατολόγιο στα σχολεία. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ρωτήθηκαν πώς θεωρούν ότι είναι 

καλύτερο οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τα ζητήµατα φορολογικής συνείδησης: µε ένα βιβλίο, 

µε ένα animation, µε προβολές ταινιών; Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί υπερκάλυψαν τον 

απαραίτητο αριθµό για να κριθεί το δείγµα αξιόπιστο. 

Η ∆ιεύθυνση Φορολογικής Συµµόρφωσης, στο πλαίσιο της δράσης “Σχεδιασµός και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών επιµορφωτικών προγραµµάτων για την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης” 

του Επιχειρησιακού σχεδίου 2016 της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, προέβη στον 

σχεδιασµό και την διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στάσεων και αντιλήψεων µε ηλεκτρονικά 

ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια σε δείγµα εκπαιδευτικών της Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας 

Εκπαίδευσης της Επικράτειας. Στόχος της έρευνας, στην οποία συµµετείχαν συνολικά 1872 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, ήταν η συγκέντρωση εκείνων των δεδοµένων που θα 
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οδηγήσουν στην επιτυχηµένη εισαγωγή των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις 

δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες 

Ο Κώστας Γαβρόγλου µετέχοντας σε εκδήλωση κατά της διαφθοράς δήλωσε ότι «σκοπεύουµε 

να προχωρήσουµε σε σύµφωνο συνεργασίας µε τη Γ.Γ. Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς ώστε 

από τις πολύ νεαρές ηλικίες οι µαθητές, του ∆ηµοτικού ακόµη, να εκπαιδεύονται στην 

ακεραιότητα, στην ηθική απαξίωση της διαφθοράς και κυρίως στην πρόταξη του καλού και της 

ευηµερίας του συνόλου έναντι του ατοµικού οφέλους. Να εκπαιδευτούν οι αυριανοί πολίτες στο 

να οραµατίζονται την ευτυχία και την ευηµερία τους όχι ανεξάρτητα ή εις βάρος της ευηµερίας 

των συµπολιτών τους, αλλά ως αναπόσπαστο κοµµάτι της συλλογικής ευηµερίας». Το 

πρόγραµµα πιθανότατα θα χρηµατοδοτηθεί από τον ΟΟΣΑ. 

(Εφηµερίδα «Καθηµερνή». 2016. Μαθήµατα φορολογικής συνείδησης στα θρανία.  

http://www.kathimerini.gr(Ανακτήθηκε στις 23 Ιουλίου 2017)) 

 

4.7.1. ∆ιαµόρφωση φορολογικής συνείδησης στους µαθητές των λυκείων της Σουηδίας 

Η Σουηδική Κυβέρνηση, στην προσπάθεια διαµόρφωσης φορολογικής συνείδησης στους πολίτες 

της για την πιστή τήρηση των φορολογικών νόµων, την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και 

την αύξηση της εθελοντικής συµµόρφωσης, έχει εντάξει στο ετήσιο σχολικό πρόγραµµα των 

λυκείων της χώρας, σεµινάριο, το οποίο σχεδιάζεται και πραγµατοποιείται από υπαλλήλους της 

Σουηδικής Φορολογικής ∆ιοίκησης. Έτσι οι µαθητές ενηµερώνονται για την αξιοποίηση από το 

κράτος των εισπραττόµενων φόρων και για την κατανοµή των φόρων σε ποσοστιαία βάση στους 

διάφορους τοµείς της κρατικής µέριµνας.  

(Φορολογική Επιθεώρηση. 2008. «∆ιαµόρφωση φορολογικής συνείδησης στους µαθητές των 

λυκείων της Σουηδίας µέσω σεµιναρίου πραγµατοποιούµενου από την Σουηδική Φορολογική 

∆ιοίκηση». (709):1103.) 

4.8. ∆ράσεις ΕΕ 

Για την αντιµετώπιση µιας µεγάλης πρόκλησης όπως είναι η καταπολέµηση της φορολογικής 

απάτης και φοροδιαφυγής, χρειάζεται να γίνουν µεταρρυθµίσεις και συντονισµένες προσπάθειες 

στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα προώθησης 

υψηλών πρότυπων φορολογικής διακυβέρνησης, για την προστασία των εσόδων του κρατικού 
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προϋπολογισµού και για την εµπιστοσύνη των πολιτών στον αµερόληπτο χαρακτήρα και την 

αποτελεσµατικότητα των φορολογικών συστηµάτων. 

Η οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων (η οποία ισχύει από το 2005) 

προβλέπει την αρχή της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών. Οι συµφωνίες της ΕΕ σχετικά µε 

αποταµιεύσεις µε την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο 

(που ισχύουν από το 2005) αποβλέπουν στην εξασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ 

της ΕΕ και των γειτόνων της. 

Οδηγία αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ προτάθηκε από την Επιτροπή το 2009 και εγκρίθηκε 

εν µέρει τον Μάρτιο του 2010 (µόνο σχετικά µε τα δικαιώµατα εκποµπής CO2).  

Η νέα οδηγία για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη φόρων, η οποία ισχύει από το 2010, 

βελτιώνει την ικανότητα των κρατών µελών κατά τη διασυνοριακή είσπραξη φόρων. 

Το 2012, η Επιτροπή παρουσίασε ένα Σχέδιο ∆ράσης µε περισσότερα από 30 µέτρα για την 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Όπως: 

• Συρρίκνωση της εταιρικής φορολογικής νοµοθεσίας 

• ∆ιαπραγµάτευση πιο ισχυρών φορολογικών συµβάσεων µε γειτονικές χώρες: λ.χ. µε την 

Ελβετία, την Ανδόρα, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και το Λιχτενστάιν. 

• Αντιµετώπιση του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού µέσω κρατικών ενισχύσεων 

• Επέκταση της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών για τους χρηµατοοικονοµικούς 

λογαριασµούς 

Ο µηχανισµός ταχείας αντίδρασης για την καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ 

προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012. Η αλυσιδωτή απάτη «τύπου carousel» 

(ενδοκοινοτική απάτη του «αφανούς εµπόρου») είναι µια από τις πιο συνηθισµένες µορφές 

διασυνοριακής απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ. Ο κανονισµός περί διοικητικής συνεργασίας στον 

τοµέα του ΦΠΑ έχει τεθεί σε ισχύ από το 2012. 

Η Επιτροπή πρότεινε νοµοθεσία για την επικαιροποίηση του πλαισίου που διέπει την 

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τις µεταφορές 

κεφαλαίων (Φεβρουάριος 2013), ώστε να ενισχυθούν οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, µε την 
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επέκταση του πεδίου εφαρµογής και την αντιµετώπιση νέων απειλών και τον εντοπισµό 

ευάλωτων περιοχών 

Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της άµεσης φορολογίας προβλέπει την 

αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σε πέντε νέους τοµείς από το 2015 (το εισόδηµα από 

απασχόληση, τις αµοιβές διοικητικών στελεχών, τα προϊόντα ασφάλειας ζωής, τις συντάξεις και 

την κυριότητα ακίνητης περιουσίας και το εισόδηµα από αυτήν) µε βάση τις διαθέσιµες 

πληροφορίες.  

Στις 18 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή δηµοσίευσε το πακέτο για τη Φορολογική ∆ιαφάνεια, ως ένα 

εργαλείο για έναν πιο υγιή φορολογικό ανταγωνισµό, µε σκοπό να βοηθήσει τα Κράτη-Μέλη να 

εντοπίζουν τις καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές. Στις 19 Μαρτίου 2015 υπεγράφη στις 

Βρυξέλλες συµφωνία µεταξύ της Ελβετίας και της Ε.Ε., σύµφωνα µε την οποία η Ελβετία και οι 

28 χώρες της Ε.Ε. θα ανταλλάσσουν µεταξύ τους, από το 2018 και εφεξής, πληροφορίες 

αυτόµατα - δηλαδή χωρίς να απαιτείται υποβολή προηγούµενου αιτήµατος - σχετικά µε τους 

τραπεζικούς λογαριασµούς που τηρούνται στις χώρες τους. Από τον Ιανουάριο του 2016 τέθηκαν 

σε εφαρµογή οι δυο πυλώνες των µέτρων που είναι: 

1. η τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/EE, σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον 

τοµέα της φορολογίας 

2. το Σχέδιο ∆ράσης για τη φορολογική διαφάνεια και την καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής 

Το πολυετές πρόγραµµα δράσης επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην καταπολέµηση της 

φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. 

(Τα φορολογικά µέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογική διαφάνεια. Η αυτόµατη 

ανταλλαγή πληροφοριών καθίσταται κεντρικό ζήτηµα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

2015. ∆ιαθέσιµο στη: https://www.taxexperts.gr (Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου 2017)) 

4.8.1. ∆ράση για την προώθηση χρηστής παγκόσµιας φορολογικής διακυβέρνησης 

Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την προώθηση της χρηστής φορολογικής 

διακυβέρνησης και ιδίως την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

Επιτροπή εµψυχώνει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέµηση της φοροαποφυγής και της 

φοροδιαφυγής. Με βάση τους ισχύοντες µηχανισµούς στην ΕΕ, µια ισχυρή και συντονισµένη 
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θέση της ΕΕ στην οµάδα των G8 και των G20 και του ΟΟΣΑ µπορεί να βοηθήσει να 

εξασφαλιστεί ότι η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών θα καταστεί το νέο παγκόσµιο πρότυπο. 

Η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει συντονισµένη θέση στις συζητήσεις της οµάδας των G20 σχετικά 

µε τη διάβρωση της βάσης και τη µεταφορά κερδών (BEPS) σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και µε βάση τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΕ για την καταπολέµηση 

των φορολογικών παραδείσων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού. 

Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η διασύνδεση και η 

διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων ανταλλαγής πληροφοριών ΤΠ της ΕΕ και του 

αµερικανικού συστήµατος FATCA, καθώς και του παγκόσµιου προτύπου που αναπτύσσεται από 

τον ΟΟΣΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα µειωθεί ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων και των 

διοικητικών υπηρεσιών. 

(Riahi-Belkaoui, Α. 2004. Relationship between tax compliance internationally and selected 

determinants of tax morale. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 13) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΕΥΝΑ 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάζεται µε τη µορφή γραφηµάτων. Το ερωτηµατολόγιο 

απαντήθηκε από 119 άτοµα. Τα άτοµα αυτά είναι φοιτητές του τµήµατος Λογιστικής και 
Χρηµατοοικονοµικής , επιχειρηµατίες και φυσικά πρόσωπα. 

5.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

 

Γράφηµα 1: Συχνότητα φύλου 
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39,5%
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Όπως παρατηρούµε στα παραπάνω διαγράµµατα το 60,5% που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο 

ήταν γυναίκες και το 39,5% άντρες εκ των οποίων το 64,7% ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 

18-25, το 14,3% των 26-35, το 5% των 36-45, το 5,9% των 46-55, το  3,4 % των 56-65 και το 

6,7% των 66 και άνω. 

 

 

Γράφηµα 2: Ηλικιακή οµάδα: 

 

Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις έχουν απαντηθεί από φορολογούµενους των Ανωτάτων και 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας µας. 

 

Γράφηµα 3: Μορφωτικό επίπεδο 
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Γράφηµα 4: Κατηγορία επαγγέλµατος 

Όπως παρατηρούµε στο παραπάνω διάγραµµα το 49,5% που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο 

είναι φοιτητές, το 4,2% καθηγητές, το 2,5% ελεγκτές, το 7,6% συνταξιούχοι, το 5,9% δηµόσιοι 
υπάλληλοι, το 20,2% ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 10,1% ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

5.2 Έρευνα για τη φορολογία στην Ελλάδα 

 

Γράφηµα 5:Πιστεύετε ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι αυξηµένη; 

Στην πρώτη ερώτηση διαπιστώνουµε ότι το 71,4% των φορολογουµένων  πιστεύει ότι η 

φορολογία στην Ελλάδα είναι αυξηµένη πολύ ενώ το 28,6% ότι είναι αρκετά. 
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Γράφηµα 6: Πόσο συχνά επαναλαµβάνεται η ίδια φορολογική πολιτική των κυβερνήσεων; 

 

Κατά τους φορολογούµενους, σε ποσοστό 55,5% πιστεύει ότι η φορολογική πολιτική των 

κυβερνήσεων αρκετά συχνά επαναλαµβάνεται, το 37% πολύ ενώ το 7,5% λίγο.  

 

 

Γράφηµα 7:Πόσο αναγκαίο πιστεύετε ότι είναι να γίνει φορολογική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα του 2016; 

 

Σ’ αυτήν την ερώτηση, η πλειοψηφία µε ποσοστό 65,5% πιστεύει ότι είναι πολύ αναγκαίο, το 

30,3% αρκετά, το 2,5% λίγο και το 1,7% καθόλου. 
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Γράφηµα 8: Τα πολύπλοκα φορολογικά συστήµατα πόσο εµποδίζουν τις ξένες επενδύσεις; 

 

Σ’ αυτό το διάγραµµα παρατηρείται ότι το 43,8% των φορολογουµένων πιστεύει ότι τα 

πολύπλοκα φορολογικά συστήµατα εµποδίζουν πολύ τις ξένες επενδύσεις, το 44,5% αρκετά, το 

6,7% λίγο ενώ µόνο το 5% καθόλου.  

 

 

Γράφηµα 9:  Κατά τη γνώµη σας, πόσο καλά αµείβονται οι παραγωγικές τάξεις; 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 67,2% πιστεύει ότι οι παραγωγικές τάξεις αµείβονται λίγο, 

το 5% απάντησε αρκετά, εν αντιθέσει µε το 27,8% που πιστεύει ότι δεν αµείβονται καθόλου 

καλά.  
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Γράφηµα 10:Πόσο σας ικανοποιεί η αντιµετώπιση που έχετε από τα ελεγκτικά κέντρα; 

 

Με 47,9% απάντησαν οι φορολογούµενοι ότι η αντιµετώπιση που έχουν από τα ελεγκτικά 

κέντρα τους ικανοποιεί λίγο, το 31,1% καθόλου, το 18,5% αρκετά ενώ το 2,5% πολύ. 

 

 

Γράφηµα 11:Πόσο επηρεάζει ο πολιτισµός τη φορολογική ηθική; 

 

Σ’ αυτήν την ερώτηση διαπιστώνουµε ότι η φορολογική ηθική επηρεάζεται αρκετά από τον 

πολιτισµό µε ποσοστό 57,2%, µε 23,5% πολύ, µε 10,1% λίγο και µε 9,2% καθόλου. 
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Γράφηµα 12: Πόσο καλά πληροφορηµένο θεωρείς τον εαυτό σου σχετικά µε τις φορολογικές υποθέσεις και τις 

φορολογικές παροχές; 

 

 Με ποσοστό 39,5% οι φορολογούµενοι θεωρούν ότι είναι αρκετά καλά πληροφορηµένοι. Το 

42% λίγο, το 10,9% καθόλου ενώ µόνο το 7,6% πολύ.  

 

 

Γράφηµα 13: Οι φόροι πόσο αναγκαίοι είναι για το κράτος; 

 

Οι φορολογούµενοι αποδεικνύουν ότι είναι υπεύθυνοι αφού το 48,7% πιστεύει ότι οι φόροι είναι 
αρκετά αναγκαίοι και το 33,6% πολύ. Με µικρό ποσοστό 11% απαντάει ότι είναι λίγο και το 

υπόλοιπο 6,7% καθόλου.  
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Γράφηµα 14: Πρέπει να τιµωρείται η φοροδιαφυγή? 

 

Με ποσοστό 91,6% οι πολίτες πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να τιµωρείται. (50,4% πολύ 

και 41,2 % αρκετά) , ενώ το 7,6% λίγο και το 0,8% καθόλου. 

 

 

Γράφηµα 15: Είστε πλήρως ενηµερωµένοι για τα θετικά και τα αρνητικά της απόκρυψης των εισοδηµάτων από την 

εφορία; 

 

Όπως παρατηρούµε στο παραπάνω διάγραµµα, το 37,8% θεωρεί ότι είναι αρκετά ενηµερωµένοι 
για τα θετικά και τα αρνητικά της απόκρυψης των εισοδηµάτων από την εφορία, το 33,6% λίγο, 

το 14,3% πολύ και το 14,3% καθόλου. 
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Γράφηµα 16: Πόσο µπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής; 

 

Οι φορολογούµενοι αποδεικνύουν ότι µπορούνε να βοηθήσουν να αντιµετωπιστεί η 

φοροδιαφυγή αφού το 34,5% απάντησε πολύ και το 46,2% αρκετά. Σε ποσοστό 14,3% λίγο ενώ 

µόνο το 5% καθόλου. 

 

 

Γράφηµα 17: Πόσο επηρεάζει η φοροδιαφυγή το κράτος και την πολιτική στο 2015-2016? 

 

Την περίοδο 2015-2016, οι πολίτες πιστεύουν ότι το κράτος και η πολιτική επηρεάζονται από τη 

φοροδιαφυγή µε ποσοστό 47,1% πολύ, 40,3% αρκετά, 5,9% λίγο και 6,7% καθόλου. 
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Γράφηµα 18: Πόσο επηρεάζει η φοροδιαφυγή την κοινωνία στο 2015-2016; 

 

Την περίοδο 2015-2016, οι φορολογούµενοι πιστεύουν ότι η κοινωνία επηρεάζεται από τη 

φοροδιαφυγή µε ποσοστό 47,9% πολύ, 42,9% αρκετά, 7,5% λίγο και 1,7% καθόλου. 

 

 

Γράφηµα 19: Κατά τη γνώµη σας πόσο µπορεί να δικαιολογηθεί η φοροδιαφυγή; 

 

Όπως παρατηρούµε από το παραπάνω διάγραµµα, οι γνώµες των πολιτών διίστανται. Το 31,1% 

µπορεί να δικαιολογήσει τη φοροδιαφυγή λίγο, το 28,6% αρκετά, το 23,5% καθόλου και το 

16,8% πολύ. 
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Γράφηµα 20: Πόσο πραγµατικά επιβλαβής είναι η διαφθορά στην ανάπτυξη; 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 62,2% πιστεύει ότι η διαφθορά είναι πολύ επιβλαβής στη 

ανάπτυξη, το 29,4% απάντησε αρκετά και το 8,4% λίγο. 

 

 

Γράφηµα 21: Πιστεύετε ότι τα ζητήµατα ηθικής είναι ένας από τους παράγοντες που αποθαρρύνουν τους πολίτες να 

φοροδιαφεύγουν; 

 

Το 45,4% αποθαρρύνεται αρκετά, το 25,2% λίγο, το 20,2% πολύ και το 9,2% καθόλου. 
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Γράφηµα 22: Η µείωση του εισοδήµατος των φορολογουµένων πόσο αρνητικά επηρεάζει τη φορολογική τους 

συνείδηση; 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται καθαρά ότι η φορολογική συνείδηση του 99,2% των 

φορολογουµένων επηρεάζεται αρνητικά από τη µείωση του εισοδήµατος (56,3% πολύ και 42,9% 

αρκετά) ενώ µόλις το 0,8% επηρεάζεται λίγο. 

 

 

Γράφηµα 23: Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι κάποιος να αποκρύψει τα εισοδήµατα του από την εφορία; 

 

Αρκετά εύκολο µε ποσοστό 52,1% πιστεύουν οι φορολογούµενοι ότι είναι να αποκρύψουν τα 

εισοδήµατά τους από την εφορία, πολύ εύκολο µε 23,5%, λίγο µε 21% και καθόλου µε 3,4. 
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Γράφηµα 24: Πόσο επιρρεπείς θα ήταν οι πολίτες στη φοροδιαφυγή, αν τα φορολογητέα εισοδήµατα τους ήταν 

µεγαλύτερα; 

 

Με ποσοστό 57,1% φαίνεται ότι οι πολίτες είναι αρκετά επιρρεπείς, µε 30,3% πολύ, µε 11,8% 

λίγο ενώ το 0,8% καθόλου. 

 

 

Γράφηµα 25: Θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα η είσπραξη φόρων και ο έλεγχος αν τον αναλάµβαναν ιδιωτικές 

επιχειρήσεις; 

 

Η µεγαλύτερα µερίδα των ερωτηθέντων µε ποσοστό 38,7% είναι υπέρ των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, το 18,5% είναι λίγο, το 29,4% αρκετά και το 13,4% καθόλου. 

 

5.3 Σχολιασµός έρευνας 

Τα ερωτηµατολόγια αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία έρευνας. Η εξέλιξη των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει επιδράσει και στη µεθοδολογία 
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της έρευνας, η διεξαγωγή της οποίας διευκολύνεται, καθώς είναι πλέον διαδεδοµένη η διενέργεια 

ερευνών µέσω του διαδικτύου. 

Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 119 άτοµα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω 

διαδικτυακού τόπου στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας (Τµήµα Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής) καθώς και άµεσα σε περαστικούς. 

Παρατηρώντας την έρευνα διαπιστώνουµε ότι όλοι οι φορολογούµενοι πιστεύουν ότι η 

φορολογία στην Ελλάδα είναι πολύ έως αρκετά αυξηµένη. Αληθεύει ότι τα έσοδα των Ελλήνων 

συνεχώς µειώνονται εν αντιθέσει µε τους άµεσους και έµµεσους φόρους που αυξάνονται. Είναι 

λογικό λοιπόν, η φορολογία να είναι δυσβάστακτη. 

Σε µεγάλο ποσοστό παρατηρούµε ότι η φορολογική πολιτική των κυβερνήσεων συχνά 

επαναλαµβάνεται. Όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων ακολουθούν την 

ίδια φορολογική πολιτική «χτυπώντας» κατά κύριο λόγο συνταξιούχους, µισθωτούς, µικρούς και 

µεσαίους ελεύθερους επαγγελµατίες. Η φορολογική µεταρρύθµιση λοιπόν είναι αναγκαία γιατί 

µε την υπάρχουσα φορολογική κατάσταση, είναι βέβαιο ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

της Ελλάδας δεν θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες συµφωνούν ότι οι παραγωγικές τάξεις δεν αµείβονται καλά. Αν 

λάβουµε υπόψη µας την υψηλή και συνεχή άνοδο των καταναλωτικών αγαθών, τη συµµετοχή 

των πολιτών σε αγαθά όπως υγεία και παιδεία και τις υπερωρίες των εργαζοµένων χωρίς αµοιβή 

τότε σίγουρα οι αµοιβές τους θα έπρεπε να αυξηθούν. 

Ξένες επενδύσεις δύσκολα γίνονται στη χώρα µας όπως παρατηρούµε στο παραπάνω διάγραµµα. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές είναι η γραφειοκρατία και η 

έλλειψη εµπιστοσύνης στην εκάστοτε κυβέρνηση λόγω νόµων και τροπολογιών που ψηφίζουν µε 

αναδροµικότητα. Έτσι βγαίνουν εκτός προϋπολογισµού και αδυνατούν να εκτελέσουν 

µελλοντικές επενδύσεις. 

Με ποσοστό 47,1% οι Έλληνες φορολογούµενοι ανεξαρτήτως αυτών των αλλεπάλληλων 

τροπολογιών  φαίνεται να είναι καλά πληροφορηµένοι. 

Ένα µεγάλο ποσοστό βέβαια, δυσανασχετεί µε την αντιµετώπιση που έχουν από τα ελεγκτικά 

κέντρα, γι΄αυτό και θα προτιµούσαν να αναλάβουν την είσπραξη φόρων και τον έλεγχο οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
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Από τα διαγράµµατα των σχετικών ερωτήσεων παρατηρούµε ότι η Ελλάδα είναι µια πολιτισµένη 

χώρα µε κουλτούρα η οποία επηρεάζει βαθιά τη φορολογική ηθική των Ελλήνων. Οι Έλληνες 

γνωρίζουν την αναγκαιότητα των φόρων και ότι κανένα κράτος δεν θα µπορούσε να 

λειτουργήσει και να προοδεύσει χωρίς αυτούς, αφού οι φόροι βοηθάνε στην καλύτερη ασφάλεια, 

περίθαλψη και µόρφωση των πολιτών.  

Οι ερωτηθέντες φαίνεται ότι είναι ενηµερωµένοι για τα θετικά και τα αρνητικά της απόκρυψης 

των εισοδηµάτων από την εφορία γι΄αυτό και µε µεγάλο ποσοστό πιστεύουν ότι µπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής αφού ξέρουν ότι λόγω αυτής υπάρχει µεγάλη 

στέρηση εσόδων µε αποτέλεσµα η κυβέρνηση να αναγκάζεται να καλύψει αυτή την τρύπα 

βάζοντας καινούριες φορολογίες στις µικροµεσαίες τάξεις επηρεάζοντας δραµατικά την 

ελληνική κοινωνία. 

Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω διαγράµµατα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι 

η φοροδιαφυγή πρέπει να τιµωρείται αλλά οι γνώµες των πολιτών διίστανται ως προς το εάν 

πρέπει να δικαιολογείται η φοροδιαφυγή ή όχι. Η υψηλή φορολόγηση των πολιτών από το 

κράτος και οι κοινωνικές παροχές που δεν δίνονται στον πολίτη είναι µερικές από τις αιτίες. Η 

κυριότερη αιτία είναι η διαφθορά που υπάρχει στους κρατικούς υπαλλήλους και πολιτικούς η 

οποία εµποδίζει την ανάπτυξη της χώρας αφού εµπιστοσύνη πολιτών και κράτους δεν υπάρχει. Η 

µείωση εισοδήµατος είναι ένας αρνητικός παράγοντας για τη φορολογική συνείδηση των 

ερωτηθέντων µας και έρχεται σε αντίθεση µε την ηθική του Έλληνα. Αν και ο φορολογούµενος 

πολίτης µπορεί να κρύψει τα εισοδήµατά του, αν και είναι επιρρεπής στη φοροδιαφυγή, µια 

συνεργασία πολίτη-κράτους µε πιο δίκαιη φορολογία, µε ίση κατανοµή δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων, θα βοηθούσε σε µια καλύτερη Ελλάδα µε πιο χαρούµενους και ασφαλείς πολίτες. 

5.4 Συµπεράσµατα έρευνας 

Αιτία της φοροδιαφυγής είναι η φορολογική επιβάρυνση που είναι υψηλή και πιθανόν θα 

βοηθούσε στη µείωση της, η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η αλλαγή του 

φορολογικού συστήµατος. Το φορολογικό σύστηµα είναι αρκετά πολύπλοκο για να είναι 

κατανοητό εξαιτίας των διάσπαρτων διατάξεων και η κατανοµή των φορολογικών βαρών είναι 

αντίστροφα προοδευτική. Ακόµα θα συνέβαλε στη µείωση της φοροδιαφυγής, η δηµοσιοποίηση 

των ονοµάτων όσων φοροδιαφεύγουν καθώς και το υψηλό πρόστιµο. Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες πρέπει να γίνουν αποτελεσµατικές, να εντατικοποιηθούν οι φορολογικοί έλεγχοι,  και 
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να υπάρχει αµεροληψία από πλευράς των υπαλλήλων. Φαινόµενα διαφθοράς συναντάµε σε 

µεγάλο βαθµό, στον τοµέα της υγείας, στην πολεοδοµία, στα τελωνεία και στη ∆.Ο.Υ. Όσον 

αφορά την φορολογική συνείδηση, παρατηρούµε ότι παρουσιάζεται ενισχυµένη, αφού θεωρείται 

µεν κακό, το να κρύβει ένας φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του, αλλά τα 

φορολογικά αδικήµατα, θεωρούνται το ίδιο αξιόποινα µε τα ποινικά αδικήµατα. Επίσης, αν και 

οι απόψεις διίστανται γύρω από την εθελοντική συµµόρφωση που χαρακτηρίζει τους 

φορολογουµένους, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να αναφέρουµε στις φορολογικές 

αρχές οποιονδήποτε τις εξαπατά. Επίσης, υπάρχει διαφωνία στο ότι εφόσον κάποιος έκανε χρήση 

των παραθύρων του νόµου, δεν µπορεί να κατηγορηθεί  σε ηθικό επίπεδο όταν δεν πληρώνει 

φόρο. Η φοροδιαφυγή στον τοµέα των υπηρεσιών είναι αρκετά διαδεδοµένη εξαιτίας της φύσης 

του αντικειµένου που δεν επιτρέπει να γίνεται  αποτελεσµατικός  έλεγχος  και  στις  δυνατότητες  

για  διαφορετική  συµφωνία µεταξύ των συµµετεχόντων αγοραστών και πωλητών, του κόστους 

µε ή χωρίς απόδειξη. Τέλος, οι φορολογούµενοι πιστεύουν ότι το κράτος δεν δαπανά µε σύνεση 

τα έσοδα του, άρα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια σε όλους τους τοµείς και  να υπάρχει 

ενηµέρωση. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα µας, ήταν έγκυρη, µέτρησε και περιέγραψε σωστά 

αυτό που θέλαµε να µετρήσουµε, εφόσον τα αποτελέσµατα παλαιότερων   ερευνών   ταιριάζουν   

µε   την   παρούσα   έρευνα. Θεωρούµε ότι  η όποια διαφοροποίηση σε σχέση µε παλαιότερες 

έρευνες στα ζητήµατα φορολογικής ηθικής οφείλεται στο γενικότερο πολιτικό – οικονοµικό 

περιβάλλον της χώρας. 

Το κράτος θα έπρεπε στο µέλλον, να λάβει µέτρα τα οποία άπτονται πολιτικής βούλησης, ώστε 

να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των φορολογουµένων προς αυτό, καθώς τα αποτελέσµατα των 

εµπειρικών µελετών, έδειξαν ότι το επίπεδο διαφθοράς της  χώρας ασκεί δυσµενή επίδραση στην 

οικονοµική της ανάπτυξη και στην διανοµή του εισοδήµατος. Επίσης, όσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα αποκάλυψης φαινοµένων διαφθοράς, τόσο περισσότερο περιορίζεται αυτή ως 

φαινόµενο. Επίσης θα έπρεπε να αυξηθούν οι πιθανότητες εντοπισµού των παραοικονοµούντων, 

κυρίως µέσω φορολογικών ελέγχων, αν και αυτό έχει άµεση σχέση µε την διαφθορά. Σ’ αυτό 

βέβαια, µπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία, όπως και στην διαφάνεια των κρατικών µηχανισµών. 

Πρέπει ακόµα, προκειµένου το κράτος να λάβει µέτρα για αύξηση ή µείωση της φορολογικής 
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επιβάρυνσης, να λαµβάνεται υπ’ όψιν το σύστηµα ποινών, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος 

αύξησης της φοροδιαφυγής και όχι µείωσης της. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Υπάρχουν άραγε καθολικά αποδεκτοί ορισµοί για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη 

φορολογική αποδοτικότητα, για την ιδεατή σχέση κόστους-οφέλους των δηµόσιων αγαθών, για 

το βέλτιστο ύψος των δηµόσιων εσόδων και δηµόσιων δαπανών; Ποιο σωστό θα ήταν να πούµε 

πως βρισκόµαστε σε µια διαρκή διαδικασία αναζήτησης όλων αυτών. 

Άλλωστε ο  φόρος  είναι  εξ’  ορισµού  µια  δυσάρεστη  διάσταση  της νοµικής σχέσης πολίτη-

κράτους. Ουδέποτε η επιβολή ή η αύξηση ενός φόρου ήταν ευχάριστη. Οι επιλογές στη 

φορολογική πολιτική πρέπει να τεκµηριώνονται σωστά και τα δηµόσια αγαθά που παρέχονται 

προς τους πολίτες να έχουν µια ικανοποιητική σχέση κόστους-ωφέλειας. 

Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι το φορολογικό σύστηµα είναι δίκαιο, αλλά παράλληλα 

απλό και αποδοτικό. Να εξασφαλίζει ένα  ικανοποιητικό  επίπεδο  δηµόσιων δαπανών  για  ένα  

σύγχρονο  κοινωνικό  κράτος  δικαίου,  αλλά ταυτόχρονα να µην αποθαρρύνει την 

επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις. Να ενθαρρύνει  την  οικειοθελή  συµµόρφωση  του 

φορολογούµενου, αλλά παράλληλα να έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες που αποθαρρύνουν τη 

φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Η ισορροπία σε αυτούς τους άξονες είναι µια  διαρκής 

προσπάθεια και ένα  µόνιµα  επίκαιρο αντικείµενο  συζήτησης. 

Η φορολογική συνείδηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το κορυφαίο ζήτηµα της φοροδιαφυγής 

και κατά συνέπεια µε το ύψος των φορολογικών εσόδων που εισρέουν στα ταµεία του κράτους. 

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της φορολογικής συνείδησης σε µια κοινωνία, τόσο µειώνεται η 

πιθανότητα ύπαρξης φοροδιαφυγής κι αντιστρόφως. Τι είναι, λοιπόν, η φορολογική συνείδηση; 

Έχω φορολογική συνείδηση, όταν συνειδητοποιώ γιατί πληρώνω φόρους, όταν έχω πλήρη 

επίγνωση της κρισιµότητας του όλου θέµατος, όταν η φορολογική συµπεριφορά µου εδράζεται 

σε ηθικούς κανόνες, και άρα, συµµορφώνοµαι µε τις φορολογικές µου υποχρεώσεις, γιατί αυτό 

µου υπαγορεύει η συνείδησή µου και όχι ο φόβος των συνεπειών. Πληρώνω φόρους, γιατί 

αντιλαµβάνοµαι ότι για την παραγωγή των όποιων δηµόσιων αγαθών, για την παροχή των 

όποιων δηµόσιων υπηρεσιών, απαιτούνται πόροι. Αυτή η απλή πραγµατικότητα, πολλές φορές,  

δεν γίνεται αντιληπτή. Και δεν γίνεται αντιληπτή, για τον απλούστατο λόγο ότι, το πλαίσιο των 

σύγχρονων οικονοµιών, είναι τέτοιο, ώστε οι φορολογούµενοι να µη βλέπουν τους φόρους που 

πληρώνουν ως την τιµή των υπηρεσιών που τους παρέχει το κράτος. Επιπλέον, εφόσον, για τις 

υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, δεν µπορεί να εφαρµοστεί η αρχή του αποκλεισµού απ’ τη 
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χρήση αυτών, για όσους δεν πληρώνουν φόρους, ένας µεµονωµένος φορολογούµενος, δεν έχει 

ιδιαίτερο κίνητρο να πληρώσει. 

Ο Oliver Wendell Holmes υποστηρίζει ότι «ο φόρος είναι το τίµηµα που πληρώνουµε για µια 

πολιτισµένη κοινωνία». Όταν µπορούµε ν’ αντιληφθούµε αυτήν την απλή πραγµατικότητα, τότε 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι έχουµε φορολογική συνείδηση.  

Η ύπαρξη φορολογικής συνείδησης προϋποθέτει µια µακρόχρονη διαδικασία µεταξύ κράτους και 

πολιτών µε Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης για τη δηµιουργία ενός εθιµικού δικαίου. Την 

πρωτοβουλία πάντοτε την έχει ο ισχυρός, ο οποίος οφείλει να πείσει ότι είναι δίκαιος και δεν 

κάνει διακρίσεις. Ότι φροντίζει για το κοινό καλό, το οποίο σαφώς προηγείται του ατοµικού. Ότι 

αυτός πρώτος, σε δύσκολους καιρούς, υποβάλλει εαυτόν σε θυσίες και στη συνέχεια απαιτεί από 

τους πολίτες. Ότι αυτό που εισπράττεται επιστρέφει µε παροχές κοινωνικές, παροχές 

αυταπόδεικτες στη γειτονιά, στην περιοχή, στο περιβάλλον. 

Όταν τώρα υπάρξει φορολογική συνείδηση, το κράτος ελαχιστοποιεί την ανάγκη και 

επακόλουθα το κόστος λειτουργίας του φοροεισπρακτικού µηχανισµού του. 

Επιπροσθέτως, η ποιότητα της ∆ηµοκρατίας και η Ελευθερία που χαρακτηρίζει µία κοινωνία 

είναι αντιστρόφως ανάλογη των καταναγκαστικών µέτρων που επιβάλλει το κράτος. Όταν 

λοιπόν διαπιστώνουµε αύξηση των µέτρων αναγκαστικής επιβολής των κοινωνικών κανόνων, 

µειώνεται (παύει να εξελίσσεται, οπισθοδροµεί) τόσο η ∆ηµοκρατία, όσο και η Ελευθερία. 

Βέβαια όλοι θεωρούµε σωστό να διεκδικούµε και να ασκούµε τα δικαιώµατά µας. ∆εν πρέπει 

όµως να ξεχνάµε, ότι κάθε δικαίωµα και η άσκησή του, προϋποθέτει ή στηρίζεται σε µία 

υποχρέωση: η ελευθερία, εθνική και ατοµική, το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη 

σύνταξη, στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό και στην υποχρέωση του πολίτη να συνεισφέρει ανάλογα 

µε τις δυνατότητές του 

Η όποια αλλαγή επιχειρείται µε στόχο την αντιµετώπιση του προβλήµατος, για να είναι 

µακροπρόθεσµα βιώσιµη, θα πρέπει να στηρίζεται και σε αλλαγή νοοτροπίας που µπορεί να 

προκύψει  από την εκπαίδευση και τη δηµιουργία συνείδησης υποχρεώσεων προς το σύνολο. 

Το θέµα της φορολογικής συνείδησης είναι πρωτίστως θέµα παιδείας και κουλτούρας. 



 

97 

 

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, κάθε κράτος και κάθε πολίτευµα στη Γη θεραπεύει µέσω της 

εκπαίδευσης τον εαυτό του. Τα παιδιά µας, ξεκινώντας από τον παιδικό σταθµό ή το 

νηπιαγωγείο, εντάσσονται σε σύνολα και κοινωνικοποιούνται, µαθαίνουν για την πατρίδα και 

εθνικοποιούνται, µαθαίνουν για τη δηµοκρατία και πολιτικοποιούνται. Όµως στα βιβλία του 

σχολείου δεν υπάρχει κεφάλαιο για τις υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει 

ισόρροπα και παράλληλα µε την εκµάθηση των δικαιωµάτων να καλλιεργηθεί η αίσθηση της 

ευθύνης και των υποχρεώσεων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Να υπογραµµίζεται µε κάθε 

µέσο και σε κάθε ευκαιρία η υποχρέωση του πολίτη να πληρώνει τους φόρους του, ως σηµαντική 

διαδικασία συµµετοχής στα κοινά. Γιατί καµία κοινωνία δεν πέτυχε και δεν µπορεί να πετύχει να 

σέβονται οι πολίτες τους νόµους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στηριζόµενη 

αποκλειστικά ή κυρίως σε καταναγκαστικούς µηχανισµούς. 

Τα παιδιά πρέπει να µάθουν ότι οι υποχρεώσεις συνιστούν την απαραίτητη και αναγκαία 

προϋπόθεση ύπαρξης και άσκησης των δικαιωµάτων µας. Πρέπει να µάθουν, µέσω του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και, κυρίως, του παραδείγµατός µας, ότι εργαζόµαστε µε συνέπεια, 

ότι η ανάληψη δηµοσίων θέσεων συνιστά λειτούργηµα και όχι µέσο πλουτισµού, ότι πρέπει 

ευσυνείδητα να συνεισφέρουµε ανάλογα µε τις δυνατότητές µας και, ενδεχοµένως, ότι οι κατά 

τον Θουκυδίδη «άτιµοι» δεν είναι µόνο όσοι δεν συµµετέχουν στα κοινά, αλλά και οι 

φοροφυγάδες. 

Ένα ιδανικό φορολογικό σύστηµα είναι αυτό το οποίο αποσκοπεί στην είσπραξη των δηµοσίων 

εσόδων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, τόσο για την πολιτεία, όσο και τους φορολογούµενους 

πολίτες και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

• Να είναι απλό, επαρκές, σαφές, ευέλικτο και προσαρµοστικό στις πολιτικές, 

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. 

• Να είναι Φιλικό, τόσο απέναντι στον πολίτη, όσο και τους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η φιλικότητα απέναντι στον πολίτη συνίσταται στην 

απλούστευση διεκπεραίωσης διαδικασιών, µε εναλλακτικούς τρόπους, ελαχιστοποίηση 

της αυτοπρόσωπης παρουσίας σε φορολογικές υπηρεσίες, ελαχιστοποίηση των 

διαφορών που κρίνονται από τη δικαιοσύνη καθώς και της ανάµιξης ελεγκτικών 

οργάνων. Αναφορικά µε τους υπαλλήλους, στην ευχέρεια χειρισµού των υποθέσεων, 

περιορισµό λαθών, καθυστερήσεων και ερωτηµάτων, στη χορήγηση πληροφοριών, 
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ουσιώδους βοήθειας και εξυπηρέτησης προς τους φορολογούµενους για την 

ικανοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Αποτέλεσµα είναι η καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων. 

Συµβάλει στη βελτίωση των σχέσεων κράτους - πολίτη και την εγκαθίδρυση σχέσεων 

εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο µερών. 

• Να διέπεται από την «αρχή της οικονοµικότητας», το κόστος της είσπραξης των 

φορολογικών εσόδων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το όφελος το οποίο αποκοµίζει το 

κοινωνικό σύνολο από αυτή. Η έννοια της οικονοµικότητας έχει να κάνει τόσο µε το 

κόστος και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, όσο και τις επιπτώσεις στους 

τοµείς, στήριξης της απασχόλησης, τόνωσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

προάσπισης του δηµόσιου συµφέροντος. 

• Να στοχεύει στην επίτευξη της δίκαιης διανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου. 

σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου περί κοινωνικής δικαιοσύνης. 

• Να ικανοποιεί την αρχή της αποτελεσµατικότητας, τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία 

του να είναι τα βέλτιστα δυνατά, σε όρους είσπραξης δηµοσίων εσόδων και επίτευξης 

των στόχων οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 

• Να είναι ευέλικτο και προσαρµοστικό, στις συνεχώς µεταβαλλόµενες οικονοµικές και 

κοινωνικές συνθήκες. 

• Οι φορολογικές διαδικασίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της 

αναγκαιότητας, σε διαφορετική περίπτωση να γίνεται εκτίµηση εάν θα πρέπει να 

παραµείνουν ως έχουν, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. 

• Να πληροί το κριτήριο της καταλληλότητας, το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες οι οποίες έχουν διαµορφωθεί και να είναι 

συναφές µε αντίστοιχα άλλων χωρών ίδιου επιπέδου ανάπτυξης, η ανήκουν σε κοινούς 

υπερεθνικούς οργανισµούς. 

• Να πληρούνται τα κριτήρια της διαφάνειας και της δηµοσιότητας αναφορικά µε τη 

θέσπιση των διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να αποτελούν απόρροια διαλόγου µε το 

κοινωνικό σύνολο. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η καταλληλότητα, η φιλικότητα, η 

πιθανότητα εφαρµοσιµότητας και αποδοχής. Η ασάφεια και πολυπλοκότητα 

διαδικασιών, ενισχύει τα φαινόµενα αδιαφάνειας και παρατυπιών. 
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Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρµογή οποιουδήποτε µέτρου πρέπει να γίνονται µελέτες, έρευνες 

και µετρήσεις από ειδικούς επιστήµονες ούτως ώστε το κράτος να αφουγκράζεται την κοινωνία 

και να προϋπολογίζονται οι συνέπειες των µέτρων. Συνετό θα ήταν να γίνεται σύγκριση της 

φορολογικής νοµοθεσίας και των αποτελεσµάτων αυτής σε διάφορα κράτη σε ευρωπαϊκό 

κυρίως, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο µε τη χρήση στατιστικών στοιχείων, έτσι ώστε να 

επιλεγεί µεταξύ άλλων το πιο αποτελεσµατικό νοµοθετικό πλαίσιο και γενικότερα φορολογικό 

σύστηµα. 

Όµως βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική εφαρµογή των παραπάνω µέτρων είναι η 

συµµόρφωση της φορολογικής νοοτροπίας και συνείδησης των Ελλήνων. Η «αλλαγή 

κουλτούρας» και ηθικού αναπροσανατολισµού της ελληνικής κοινωνίας για την καταπολέµηση 

της φορολογικής απάτης όπου εφαρµόζεται και αυτό επιτυγχάνεται µόνο από την πλήρη 

κατανόηση του φαινοµένου που έχει αποτελέσµατα όχι µόνο συλλογικά αλλά και ατοµικά για 

τον καθένα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η Φορολογική ηθική των 

παραγωγικών τάξεων στις µέρες 

µας 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας του τµήµατος 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Μεσολογγίου. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σχεδιάστηκε έτσι 
ώστε να απαιτεί λιγότερο από 5 λεπτά να συµπληρωθεί. ∆εν είναι ονοµαστικό και δεν απαιτεί 
συµπλήρωση προσωπικών δεδοµένων Σας ευχαριστούµε εκ των πρότερων για την συµµετοχήσας. 

* Απαιτείται 
 

 

1.Φύλο: * 

 
o Άντρας 

o Γυναίκα 

 

2.Ηλικιακή οµάδα: * 

 
o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 66 και άνω 

 

3.Το µορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω 

κατηγορίες ανήκει: * 

 
o ΙΕΚ - Ανώτερη Σχολή 

o ΤΕΙ - Πανεπιστήµιο 

o Μεταπτυχιακό 

o ∆ιδακτορικό 

o Κανένα από τα παραπάνω 

 

4.Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελµάτων 

ανήκετε ; * 

 
o ∆ηµόσιος Υπάλληλος 

o Ιδιωτικός Υπάλληλος 

o Ελεύθερος επαγγελµατίας 

o Συνταξιούχος 
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o Φοιτητής 

o Καθηγητής 

o Ελεγκτής 

 

5.Πιστεύετε ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι αυξηµένη; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

6. Πόσο συχνά επαναλαµβάνεται η ίδια φορολογική πολιτική 

των κυβερνήσεων; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

7. Πόσο αναγκαίο πιστεύετε ότι είναι να γίνει φορολογική 

µεταρρύθµιση στην Ελλάδα του 2016; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

8.Τα πολύπλοκα φορολογικά συστήµατα πόσο εµποδίζουν τις 

ξένες επενδύσεις; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

9. Κατά τη γνώµη σας, πόσο καλά αµείβονται οι παραγωγικές 

τάξεις; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 
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10. Πόσο σας ικανοποιεί η αντιµετώπιση που έχετε από τα 

ελεγκτικά κέντρα; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

11. Πόσο επηρεάζει ο πολιτισµός τη φορολογική ηθική; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

12. Πόσο καλά πληροφορηµένο θεωρείς τον εαυτό σου 

σχετικά µε τις φορολογικές υποθέσεις και τις φορολογικές 

παροχές; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

13. Οι φόροι πόσο αναγκαίοι είναι για το κράτος; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

14. Πρέπει να τιµωρείται η φοροδιαφυγή? * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

15. Είστε πλήρως ενηµερωµένοι για τα θετικά και τα αρνητικά 

της απόκρυψης των εισοδηµάτων από την εφορία; * 
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o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

16. Πόσο µπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν στην αντιµετώπισητης 

φοροδιαφυγής; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

17. Πόσο επηρεάζει η φοροδιαφυγή το κράτος και την 

πολιτική στο 2015-2016? * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

18. Πόσο επηρεάζει η φοροδιαφυγή την κοινωνία στο 2015- 

2016; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

19. Κατά τη γνώµη σας πόσο µπορεί να δικαιολογηθεί η 

φοροδιαφυγή; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

20. Πόσο πραγµατικά επιβλαβής είναι η διαφθορά στην 

ανάπτυξη; * 
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o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

21. Πιστεύετε ότι τα ζητήµατα ηθικής είναι ένας από τους 

παράγοντες που αποθαρρύνουν τους πολίτες να 

φοροδιαφεύγουν; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

22. Η µείωση του εισοδήµατος των φορολογουµένων πόσο 

αρνητικά επηρεάζει τη φορολογική τους συνείδηση; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

23. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι κάποιος να αποκρύψει τα 

εισοδήµατα του από την εφορία; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

24. Πόσο επιρρεπείς είναι οι πολίτες στη φοροδιαφυγή, αν τα 

φορολογητέα εισοδήµατα είναι µεγαλύτερα; * 

 
o Πολύ 

o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 

 

25. Θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα η είσπραξη φόρων και ο 

έλεγχος αν τον αναλάµβαναν ιδιωτικές επιχειρήσεις; * 

 
o Πολύ 
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o Αρκετά 

o Λίγο 

o Καθόλου 
 

 


