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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψην απφ 

φινπο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο  θ. Γεσξγφπνπιν Αληψλην γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε. 

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

ΠΜ. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πνιχ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ  

νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα ζπλέβαιαλ κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγφ κνπ Θαλάζε θαη ηηο θφξεο κνπ Μαξία, Γήκεηξα 

θαη ηέιια πνπ κε ππνκνλή θαη θνπξάγην πξνζέθεξαλ ηελ απαξαίηεηε εζηθή 

ζπκπαξάζηαζε φρη κφλν  γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο άιια φινπ ηνπ ΠΜ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

 Ζ θνξνινγία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ  

ηφζν ηνπο πνιίηεο φζν θαη ην θξάηνο, θαζψο  είλαη ε θπξηφηεξε πεγή άληιεζεο ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλάινγεο θξαηηθέο δαπάλεο 

(δαπάλεο γηα πγεία, αζθάιεηα, κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, επηδφκαηα θαη κηζζνί 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δεκφζηα έξγα θ.α.). Παξάιιεια, ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξά ηε πηνζέηεζε ελφο θεληξηθά νξηνζεηεκέλνπ ζεζκνχ, ν 

νπνίνο επεξεάδεη έλα θξάηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν άζθεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

 Μέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζε ηνπ Διιεληθνχ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ 

αλάιπζε ηεο πεγψλ θνξνιφγεζεο. Όπσο πξνέθπςε ηα θνξνινγηθά έζνδα σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ρακειφηεξσλ ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη κάιηζηα θάησ θαη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. Παξφια απηά 

εκθαλίδνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε, 

ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη ηε βειηίσζε ησλ εζφδσλ, αιιά αληίζεηα νθείιεηαη ζηε 

κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, ηα έζνδα πιένλ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο παξά απφ ηνπο άκεζνπο θαη ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ επηβάιιεη ηνλ θφξν δηαρσξίδνληαο ηα εηζνδήκαηα ζε 

ηέζζεξηο ή πέληε θιίκαθεο θαη θαζνξίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο. 

Σα πςειφηεξα έζνδα απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο ηα έρεη ε Γεξκαλία, πνπ απφ ην 2010 θαη 

κεηά απμάλνπλ, ελψ επίζεο πςειά έζνδα απφ θφξνπο έρνπλ ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία. ηνπο 

ρακειφηεξνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο έρεη ε Μάιηα, πνπ δηαρξνληθά ζηαδηαθά απμάλνπλ 

θαη ε Δζζνλία, πνπ έπεηηα απφ ηελ κείσζε έσο ην 2010 επίζεο ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηα 

επφκελα έηε. Όζνλ αθνξά ην χςνο ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο  παξαηεξνχκε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. Όκσο δηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ ζηα θξάηε, ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή 
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ησλ λνκηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο φπσο επίζεο θαη 

ζηνπο ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνπλ.  

   

Λέμεηο -Κιεηδηά: πεγέο θνξνιφγεζεο, ζπζηήκαηα θνξνιφγεζεο, θνξνδηαθπγή, άκεζνη 

θφξνη, έκκεζνη θφξνη 
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ABSTRACT 

 

 

Taxation is one of the most important issues of concern to both citizens and the 

state, as it is the main source of government revenue through which government 

expenditure (health, security, transfer, welfare and wage civil servants, public works, 

etc.). At the same time, the concept and functioning of a tax system is about adopting a 

centrally delineated institution that affects a state as a whole and is used as a means of 

exercising economic and social policy. 

This paper attempts to compare the Greek tax system with the other EU Member 

States, especially with regard to the analysis of sources of taxation. As tax revenue has 

been derived as a percentage of GDP in Greece, we find that they are among the lowest in 

the EU countries, even below the EU average. However, they are higher than in the pre-

crisis period, but this means improving revenue, but instead is due to the decline in GDP. 

In addition, revenue is now more dependent on indirect taxes than on direct and social 

contributions. 

The majority of countries charge taxes by splitting incomes into four or five 

scales and thus defining different rates. Germany has the highest revenue from income 

taxes, which is on the rise since 2010, and France and Italy have high tax revenues. Malta 

has lower income taxes, which Estonia is gradually increasing over time, which after the 

fall to 2010 are also rising in the coming years. As for the level of income taxes, we see 

similar results. But there are variations in the states regarding the participation of legal 

and natural persons in income taxes as well as the rates they apply. 

 

 

Key-words: sources of taxation, tax systems, tax evasion, direct taxes, indirect taxes 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ θνξνινγία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηξφπν άληιεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

εζφδσλ, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη νη απαηηνχκελνη ρξεκαηηθνί πφξνη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ. Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απηή αλαθέξεηαη ζε έλαλ θεληξηθά νξηνζεηεκέλν ζεζκφ, ν νπνίνο είλαη ζε 

ζέζε λα επηδξά ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο καο δσήο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

θαηαλάισζε, ηελ απνηακίεπζε θαη ζην επίπεδν επελδχζεσλ (ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ).  

Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζαθέο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδεη νιφθιεξε ηε ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο, ελψ επεξεάδεη παξάιιεια θαη ηα 

ππφινηπα θξάηε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο επηβνιήο θφξσλ είλαη 

νπζηαζηηθά ε κεηάζεζε πφξσλ απφ ηνλ  ηδησηηθφ ηνκέα πξνο ηνλ δεκφζην, πξνθεηκέλνπ 

ην δεκφζην λα κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

θαιχπηεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ,  ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν άζθεζεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Απφ ηελ άιιε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ νηθνλνκηθνχο, λνκηθνχο, 

δηνηθεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, κε ηηο επηδξάζεηο ηνπο λα εμαπιψλνληαη ζε 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, ην χςνο ζην νπνίν ζα θαζνξηζηνχλ 

νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη ε θνξνινγηθή βάζε, ν ζπλδπαζκφο άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

θφξσλ, ε πηνζέηεζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο, απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα ιάβεη θάζε θξάηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα  επηηχρεη ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα.  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ηζρχεη ζήκεξα, ζπγθξηηηθά κε ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ωο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 

πεγψλ θνξνιφγεζεο.  
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Όζνλ αθνξά ηελ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κε πεγέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ Διιεληθή θαη 

μέλε βηβιηνγξαθία, ελψ παξάιιεια ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξσηνγελή ζηνηρεία. Με άιια ιφγηα, γίλεηαη ηαπηφρξνλα δεπηεξνγελήο θαη πξσηνγελήο 

έξεπλα. Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα αθνξά ηελ παξάζεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ήδε ππάξρνπζεο δεκνζηεχεηο, ελψ ε πξσηνγελήο έξεπλα  

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ επίζεκεο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλάιπζή ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ Micosoft Excel.  

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ρσξηζκέλε ζε 5 επηκέξνπο 

θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη αξρηθά ζηελ έλλνηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο επίζεο θαη ζην Διιεληθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, κέζα απφ ηελ παξάζεζε ηεο αλάινγεο μέλεο θαη Διιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ελψ 

αλαιχνληαη νη έλλνηεο θαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ θφξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη κηα κηθξή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη λνκνζεζίεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην Δπξσπατθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, ελψ γίλεηαη δηάθξηζε ζηα βαζηθφηεξα είδε θφξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

Δπξψπε. Παξάιιεια, γίλεηαη κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ 

νξνζήκσλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ Δπξσπατθή θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή, ελψ δηεξεπλψληαη νη 

θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο απέλαληη ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη αληηκέησπε ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σέινο, ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θνξνινγηθή ελαξκφληζε ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ.  

 ην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα, κε 

βάζε ηα ήδε ππάξρνληα ζηνηρεία απφ ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, αλαιχνληαη ηα 

θπξηφηεξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνπλ θάπνηα απφ ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο 

(φπσο γηα παξάδεηγκα Ζ Βνπιγαξία, ε Ηζπαλία, ε Αγγιία, ε Γεξκαλία θ.α.).  
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Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην εκπεηξηθφ κέξνο, ζην 

νπνίν αξρηθά αλαιχνληαη νη βαζηθέο πεγέο πνπ κειεηήζεθαλ θαη απφ ηηο νπνίεο 

αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, παξαζέηνληαη θαηάιιεινη πίλαθεο αιιά θαη δηαγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα εμεηαζηνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα σο κέξνο ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο ππφ κειέηε ρψξεο, φπσο 

επίζεο θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ην 

θνξνινγηθφ εηζφδεκα σο πξνο ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θάζε ρψξαο.   

Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξά 

ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ ζρεηηθά κε  ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα  θαη ηε ζχγθξηζή ηνπ ηνπ κε άιια θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο. Σν 

θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ θιείλεη κε ηελ παξάζεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
- Ο ΛΟΓΟ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο, βξίζθνληαη ζε κία ζπλερή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εζφδσλ, κέζα απφ ηελ 

επηβνιή θφξσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί θαζψο ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ, ελψ άιινη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κε απνηειεζκαηηθνί. Ωο 

εθ ηνχηνπ θάζε κνξθή θαη θαηεγνξία θφξνπ εκθαλίδεη ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη 

κεηνλεθηήκαηα, γη’ απηφ θαη είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπο λα γίλεηαη κε ζπλδπαζηηθφ 

ηξφπν, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη λα κεηνλεθηήκαηά ηνπο θαη λα απμάλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο (Γεσξγαθφπνπινο, 1997).  

Ζ θνξνινγία απνηειεί αθελφο ηε ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δεκφζηνη θνξείο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαη εηδηθά ζηηο πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ζπλνιηθά κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ην 90% ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ηνπο θαη αθεηέξνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, θαζψο 

εληζρχεηαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ επελδχζεσλ ή ηελ ζηήξημε 

ησλ ππαξρνπζψλ επελδχζεσλ (Γεσξγαθφπνπινο & Πάζρνο, 2003). ε πεξηπηψζεηο 

σζηφζν πνπ πξέπεη λα ηνλσζεί ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηαο, ην θξάηνο νθείιεη λα 

επηδεηθλχεη ζπλερψο κηα θαηάιιειε πξνλνκηαθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε απέλαληη ζηηο 

επηρεηξήζεηο (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 
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1.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ & ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 

 

Πξνηνχ δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλεζεί ηη είλαη ν θφξνο θαη ζε ηη ζπληειεί. Φφξνο είλαη ην πνζφ ην νπνίν νη πνιίηεο 

είλαη αλαγθαζκέλνη λα πιεξψζνπλ ζην θξάηνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπεη ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδνπλ θαη κε βάζε ην θνξνινγηθφ ηνπο ζπληειεζηή, είηε 

εκκέζσο κε ηελ αγνξά πξντφλησλ (Φ.Π.Α.), είηε άκεζα κέζα απφ ηελ θνξνιφγεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο  πνπ βγάδνπλ, είηε  κέζα απφ ηελ θνξνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ θ.α. Σν πνζφ πνπ απνηειεί ηνλ θφξν, κε βάζε ην θνξνινγηθή λνκνζεζία 

νθείιεη έλαο πνιίηεο λα ην απνδίδεη ζην θξάηνο, ψζηε ην θξάηνο ζηε ζπλέρεηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Με άιια ιφγηα, ν θφξνο απνηειεί ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ πνιίηε απφ φ,ηη θαηέρεη ή απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, ζην θξάηνο, εθφζνλ 

απνηειεί έλα θνκκάηη ηνπ, θαζψο αλήθεη ζε απηφ (Φιψξνο, 2005).  

Με βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ πξναλαθέξζεθε, ε θνξνινγία αλαθέξεηαη ζηελ 

ζπιινγή ππνρξεσηηθψλ θφξσλ ππέξ ηνπ θξάηνπο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη κηα αλάινγε 

αληηπαξνρή. Ζ θνξνινγία απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο, 

αθνχ πξνζθέξεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 90% ησλ εζφδσλ ηνπο (Φιψξνο, 2004). 

Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θφξνη είλαη ε 

αλαγθαζηηθή εηζθνξά ηνπ πνιίηε πξνο ην Γεκφζην ή πξνο λνκηθά πξφζσπα θαη ε  

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ρσξίο λα ιακβάλεηαη θάπνην αλάινγν αληάιιαγκα ή αληηπαξνρή. 

Παξάιιεια, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θφξνη απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα 

κε ηα νπνία αζθνχλ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηα θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλνληαη νη ζθνπνί ηνπ θξάηνπο  (Γεσξγαθφπνπινο & Πάζρνο, 2003). Ζ 

δηαρξνληθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη έλαο θφξνο έγθεηληαη ζηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

έρεη επηβάιιεη ηελ θνξνινγία ην θξάηνο ζηνπο πνιίηεο. Γη΄ απηφ ην ιφγν, θάζε θνηλσλίαο 

ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, σζηφζν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κηα 

ζεκαληηθή αλεπάξθεηα παξαγσγηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο (Φιψξνο, 2004). 
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Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί νη θφξνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλάινγα κε 2 βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηέρνπλ. Απφ ηε κία, νη θφξνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη 

αλαγθαίν εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα θξάηε είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνπο πφξνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ απφ ηελ άιιε 

απνηεινχλ έλα κνλνκεξέο εξγαιείν, παξφιν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα αληηπαξνρή πφξσλ 

κεηαμχ ηεο νηθνλνκίαο (Γεσξγαθφπνπινο, 2005).  

 

1.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα  κηαο ρψξαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ζχλνιν ησλ λφκσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ θνξνιφγεζε κηαο νηθνλνκίαο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

ή έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα δε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θνξνινγηθψλ λφκσλ κε ηπραίν ηξφπν 

αιιά έγθεηηαη θαη κεζνδεχεηαη κε άμνλεο ηδενινγίαο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη άιισλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηνίθεζε ελφο θξάηνπο (Σδνχκαο, 2009). 

Με άιια ιφγηα, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη κία ρψξα πεξηιακβάλεη φινπο 

ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγία αιιά θαη φια ηα είδε θνξνινγίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε απηή (Φιψξνο, 2005).  

Παξφιν πνπ ηα είδε ησλ θφξσλ ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη 

αλάινγα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ηα θνξνινγηθά ηνπο ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, θαζψο επεξεάδνληαη άκεζα απφ  δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, θαη 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο. Οη δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ είλαη αθφκε πην δηαθξηηέο 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη 

θπξηφηεξεο δηαθνξέο ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζε δηαθνξέο ζηε ινγηζηηθή νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε δηαθνξέο ζηελ  ηάζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ λα θνξνδηαθεχγνπλ θαη 

λα νδεγνχληαη ζε ηαθηηθέο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο (Γεσξγαθφπνπινο, 1997). 

 



17 
 

1.3 Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΠΑΡΞΖ ΔΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θχξηα πεγή θπβεξλεηηθψλ εζφδσλ γηα έλα θξάηνο 

πξνθχπηεη απφ ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη ζε 

ζέζεη λα ρξεκαηνδνηεί ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ δηαθαίλεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θφξνπ κε ην θαηλόκελν ηνπ Κξάηνπο θαη 

αληηζηξόθσο, δηόηη παξαθνινπζεί ππνρξεσηηθά ηελ εθάζηνηε θξαηνύζα πεξί θξάηνπο 

αληίιεςε (Θενραξφπνπινο, 1981). Καζίζηαηαη ζαθέο φηη  ην είδνο θαη ην χςνο ηεο 

θνξνινγίαο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζε κία ρψξα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε  κνξθή 

δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηζηνξηθή ζπγθπξία πνπ επηθξαηεί 

ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο θξάηνπο.  

Ζ ηζηνξηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη έλα θξάηνο 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη πηνζέηεζεο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ε πηνζέηεζε κηαο κε νξζήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη αδηθίεο, ελψ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε αιιαγέο ζην θαζεζηψο ελφο θξάηνπο (Γθηνχξαο, 

2000).  

ην παξειζφλ, ζε πεξηφδνπο φπνπ είραλ εθαξκνζηεί πεξηζζφηεξν κνλαξρηθά 

θαζεζηψηα, ππήξρε κηα πνιχ δηαθνξεηηθή αληίιεςε φζνλ αθνξά ην θφξν θαη ηνλ ζθνπφ 

επηβνιήο ηνπ, θαζψο ε εμνπζία ηνπ θξάηνπο  ε νπνία αλαπφθεπθηα ζπλδεφηαλ κε ηνλ 

ίδην ηνλ εγέηε, ν νπνίνο απνθάζηδε θαη εθάξκνδε ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ν ίδηνο πίζηεπε. ηηο κέξεο καο, νη αληηιήςεηο απηέο έρνπλ αιιάμεη άξδελ θαη έρεη 

έξζεη ζην πξνζθήλην ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζην ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη θπξίσο κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, ην δήηεκα ηεο δηθαηνζχλεο ησλ θφξσλ έρεη απαζρνιήζεη θαηά πεξηφδνπο 

πνιινχο θηινζνθηθνχο ζηνραζηέο φπσο επίζεο θαη νηθνλνκνιφγνπο απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα.  

Γηα παξάδεηγκα ν δηάζεκνο ζηνραζηήο I. Kant ππνζηήξηδε φηη ν θφξνο πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη θαη λα πξεζβεχεη ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ίζε θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ησλ θφξσλ 
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ζηνλ πιεζπζκφ, γη απηφ θαη πξέπεη λα ηίζεηαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά πξέζβεπε «ζα λα 

θνξνινγνύζε ν ίδηνο ν ιαόο ηνλ εαπηό ηνπ» (Γθηνχξαο, 2000). 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ν κεγάινο θηιφζνθνο Rousseau ππνζηήξηδε ηελ 

έλλνηα ηεο αληαιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςή ηνπ, γηα λα είλαη έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα δίθαην είλαη αλαγθαίν λα παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη χςε θφξνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνπζία θαη ηελ πξννδεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ θφξνπ, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ πξφλνηα ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη κέξηκλα 

ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ 

πξέπεη λα απνθαζίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή φηη ηα πνζά απηά ζα θαηαιήμνπλ θαη πάιη ζε 

φζνπο ηα εηζθέξνπλ, δειαδή ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο.  ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

θχθινο απηφο πξνρσξά κε γνξγνχο ξπζκνχο, δειαδή ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

θφξνπο θαηαιήγνπλ γξήγνξα ζην ιαφ, πξέπεη λα είκαζηε αδηάθνξνη γηα ην χςνο πνπ ζα 

ιάβνπλ νη θφξνη, θαζψο ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ ιανχ βειηηψλεηαη ελ γέλεη θαη ε δεκφζηα 

νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο παξνπζηάδεηαη εμπγηαζκέλε. Ωζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

θνξνινγηθέο εηζθνξέο πνπ πιεξψλεη ν ιαφο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο ρσξίο απφ ηελ 

άιιε λα επαλέξρνληαη ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ, παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν ιαφο 

εμαληιείηαη νηθνλνκηθά θαη επέξρνληαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο  (Γθηνχξαο, 2000). 

 

Εικόνα 1: Ο θορολογικός κύκλος (οικονομικό κύκλωμα) 

Κράτοσ

Πολίτεσμιςθοί, εργαςία, 
προϊόντα-υπηρεςίεσΕπιχειρήςεισ
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Σελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο  είρε αλαδείμεη κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ θαη ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, ν Άληακ κίζ,  ν 

νπνίνο αζρνιήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ην δήηεκα ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ζην 

πην γλσζηφ απφ ηα έξγα ηνπ, ηνλ Πινχην ησλ Δζλψλ.  ην έξγν ηνπ απηφ, θαζφξηζε ηνπο 

βαζηθφηεξνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα λα 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ δηθαηνζχλε ηνπ. πγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθφ θάζε πνιίηεο ή 

γεληθφηεξα θάζε θνηλσληθή νκάδα λα πξνζθέξεη ζην θξάηνο θαηαβάιινληαο ηηο 

αλαγθαίεο θνξνινγηθέο εηζθνξέο κε θχξην άμνλα ην εηζφδεκά ηνπ. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ εθαξκφδεηαη  αλαινγηθή ή πξννδεπηηθή θνξνινγία.  Δπηπξφζζεηα, ην χςνο ηνπ 

θφξνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη απφ έλαλ πνιίηε ή κηα θνηλσληθή νκάδα πξέπεη λα 

είλαη πξνθαζνξηζκέλν  απφ θάπνηα θεληξηθή αξρή έηζη ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη 

θαηλφκελα απζαηξεζίαο θαη δηαπινθήο.  

Όζνλ αθνξά ηε ρξνληθή ζπρλφηεηα ηνπ θφξνπ είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίδεηαη κε 

θχξην άμνλα ηελ ηθαλφηεηα πνπ ελέρεη ν θνξνινγνχκελνο λα θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο πνπ 

ηνπ αλαινγνχλ, ελψ ηα δηακεζνιαβεηηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζπξάμεηο ησλ θφξσλ 

πξέπεη λα είλαη ειαρηζηνπνηεκέλα, αλ φρη εθκεδεληζκέλα (Smith, 1976). 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ν Smith παξνπζίαζε πεξηζζφηεξν 

ζπγθερπκέλεο ζθέςεηο, φζνλ αθνξά ηε δηαλεκεηηθή δηάζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

θφξνη. Οη θαλφλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αλαθέξνληαη ζηε δηθαηνζχλε ελφο 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζα απφ ηελ θαζνιηθφηεηά ηνπο πέξα απφ ηελ θνξνινγηθή 

ηθαλφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη θνξνινγνχκελνη, ελψ παξάιιεια πηνζεηνχζε ηελ 

αληαιιαθηηθή ζεσξία ησλ θφξσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην θαηαλνκήο ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο θαη ηελ αληίζηνηρε σθέιεηα πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο. Όπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζεσξία ηνπ ν ιαφο ελφο θξάηνπο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ρξεκαηνδνηεί ηα έμνδα ηνπ θξάηνπο ζην βαζκφ εθείλν πνπ ηνπο αλαινγεί κε βάζε ην 

εηζφδεκά ηνπο, δειαδή ζε απφιπηε αληηζηνηρία κε ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ ιακβάλνπλ 

απφ ην θξάηνο γηα ηελ δηαβίσζή ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη. 

Δθφζνλ θάηη ηέηνην δελ ηεξείηαη ή ακειείηαη, εκθαλίδνληαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

(Γθηνχξαο, 2000). 
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Αδηακθηζβήηεηα είλαη αλαγθαία ε χπαξμε αιιά θαη ε εθαξκνγή ελφο 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ φιεο ηηο ρψξεο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ εζφδσλ πξνθεηκέλνπ νη θπβεξλήζεηο λα 

είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηνχλ θαη λα πινπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

ηνπο πνιηηηθέο. Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε ελφο θξάηνπο είλαη 

αλαγθαίν λα πηνζεηείηαη έλα εμίζνπ επηηπρεκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ ζε πεξηφδνπο φπνπ παξαηεξνχληαη ηάζεηο γηα 

ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ, ιεγφκελεο σο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο., θάζε θξάηνο νθείιεη λα 

επηβάιιεη ην θαηάιιειν χςνο θφξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κείσζε ηεο  ζπλνιηθήο 

ελεξγνχο δήηεζεο, ελψ ζηνλ αληίπνδα ζε πεξηφδνπο φπνπ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

αλάπηπμε θαη ππάξρεη αλάγθε γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ απνηακηεχζεσλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πηνζεηείηαη ε θαηάιιειε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη λα απνζαξξχλεηαη ε 

θαηαλάισζε θαηά ηε ηξέρνπζα πεξίνδν (Γξάθνπ, 1986). 

ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπο χςνπο ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ παξνρψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην θξάηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ, είηε απηέο είλαη αλαπηπγκέλεο είηε αλαπηπζζφκελεο, παξαηεξείηαη 

έλα  ππέξνγθν πνζφ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ, ην νπνίν πιήηηεη ηα δεκνζηνλνκηθά ελφο 

θξάηνπο θαη νδεγεί ζε πηνζέηεζε αθφκε πςειφηεξεο θνξνινγίαο, ηδηαίηεξα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηζζσηνχο, 

ή ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (Σδνχκαο, 2009). πκπεξαζκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ 

πέξα απφ ηελ χπαξμε ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε νηθνλνκία λα νξηνζεηεζεί 

θαη ε θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ ζε κηα νηθνλνκία.  

Όζνλ αθνξά ηνπο θπξηφηεξνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιινληαη θφξνη, απηνί 

κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα δηαθξηζνχλ ζε θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη δεκνζηνλνκηθνχο.  
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Κνηλωληθνί ζθνπνί: 

Ο θφξνο γεληθφηεξα έρεη σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηελ πινπνίεζε δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

ζθνπψλ, κε θπξηφηεξν φισλ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο πνπ επηθξαηεί 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, πξνθαζνξίδεηαη έλαο πξννδεπηηθφο ζπληειεζηήο 

πνπ αθνξά ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ην κέγεζνο ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί λα είλαη κεγαιχηεξν γηα ηηο νηθνλνκίεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζε 

αληηζηνηρία κε ηηο νηθνλνκίεο πνπ έρνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα, ελψ ηαπηφρξνλα 

επηβάιιεηαη θφξνο κε πξννδεπηηθφ ζπληειεζηή ζηελ πεξηνπζία ησλ ηδησηηθψλ 

νηθνλνκηψλ. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηελ θνηλσλία είλαη αλαγθαίν λα απαιιάζζνληαη ή 

λα έρνπλ ρακειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηα πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο είδε 

πξψηεο αλάγθεο ελψ ηαπηφρξνλα λα επηβαξχλνληαη κε πςειφ ζπληειεζηή ηα αγαζά 

πνιπηειείαο. Σέινο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα απαιιάζζνληαη ή λα έρνπλ ρακειφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή νη κηθξέο θαη νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη λα έρνπλ ππνρξέσζε 

λα απνδίδνπλ ρακειφ επίπεδν Φ.Π.Α., κε ζθνπφ λα επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή ηνπο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο θαη λα εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  

 

Οηθνλνκηθνί ζθνπνί: 

Ο θφξνο φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί έλα κέζν κε ην νπνίν ηα θξάηε αζθνχλ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ 

λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο θξάηνπο. Κάζε θξάηνο 

κπνξεί λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη ηε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο φπσο επίζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, επηβάιινληαη δαζκνχο 

ζηα εηζαγφκελα είδε κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχεη ηα εγρψξηα πξντφληα θαη ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία.  

 

Γεκνζηνλνκηθνί ζθνπνί: 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηείηαη ην Γεκφζην είλαη ν 

θφξνο, γη απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ησλ θνξνινγηθψλ 
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εζφδσλ ελφο θξάηνπο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη θπβεξλεηηθέο ηνπ δαπάλεο.  Μέζα απφ 

ηνπο θφξνπο επηηπγράλεηαη ε αλαθαηαλνκή νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ην δεκφζην ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη αληίζηξνθα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ  (Γεσξγαθφπνπινο, 2003). 

 

1.4 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη κηα επξεία θαηεγνξία θφξσλ κε 

θάπνηνπο απφ απηνχο λα αθνξνχλ ην εηζφδεκα, άιινπο ηελ πεξηνπζία θαη άιινπο ηηο 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. Οη θφξνη επηβάιινληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε θπβέξλεζε, ελψ 

ππάξρνπλ αθφκε θάπνηνη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Αθφκε, ν 

βαζηθφηεξνο θφξνο ζηε ρψξα καο απφ άπνςε εζφδσλ είλαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο, Φ.Π.Α. (Γεσξγαθφπνπινο, 1997). 

Ζ θνξνινγία  εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ξπζκίζηεθε αξρηθά  απφ δχν 

θνξνινγηθά λνκνζεηήκαηα, απφ ην 3323/55 θαη 3843/58. Σν πξψην αθνξά ηα θπζηθά 

πξφζσπα θαη ην δεχηεξν ηα λνκηθά πξφζσπα. Καη ηα δχν λνκνζεηήκαηα έρνπλ ππνζηεί 

πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο (Γθίλνγινπ, 2004). Σν 1994 νη δχν αλσηέξσ λφκνη 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην λ. 2238/1994 πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ. Ο λφκνο απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ λπλ 

ηζρχνληα λ. 4172/2013 ν νπνίνο επίζεο αθνξά ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κέζα ζην λέν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη 

δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκνο, φπνπ αθφκε 

θαη ε εξγαζία θαη ε ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ έρνπλ επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηηο 

ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, νη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα 

απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ, βειηηψλνληαο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θξαηψλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ απινπνίεζε, ηε δηαθάλεηα, ηελ επίηεπμε ρακεινχ 
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δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαζψο θαη ηε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε Διιάδα επηρεηξεί ζπλερψο λα ζέζεη ζηαζεξνχο 

ππιψλεο πάλσ ζηνπο νπνίεο ζα ζηεξίδεηαη κε βεβαηφηεηα ην θνξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηήζεη έλα πξνβιέςηκν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κεηψλνληαο 

αηζζεηά ηα θνξνινγηθά θιηκάθηα, εηζάγνληαο ηηο λέεο ηερλνινγηθέο αηρκέο θαη 

παξέρνληαο ηθαλνπνηεηηθά θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο, έηζη ψζηε λα επηθξαηήζεη κηα ζηέξεε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ (ηακαηάθεο, 2011). 

 

1.5 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ θνξνινγία ζπλαληάηαη απφ ηελ αξραηφηεηα ζε θάζε νξγαλσκέλν θξάηνο σο κηα 

ππνρξέσζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, ηελ νπνία μεπιήξσλαλ πιεξψλνληαο είηε πξντφληα είηε 

ρξήκαηα είηε απέλαληη ζε άξρνληεο είηε απέλαληη ζε θξάηε. Ο άξρνληαο ηεο θάζε 

πεξηνρήο, ν νπνίνο είηε θαηείρε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία είηε ήηαλ κεγάινο 

γαηνθηήκνλαο ζηνλ νπνίν νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα απνδίδνπλ 

εηζθνξέο, νη νπνίεο ζην ηέινο απνδίδνληαλ ζην θξάηνο. Καηά ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα, 

νη άξρνληεο απέθηεζαλ άιιν ραξαθηήξα, θαζψο ιακβάλνληαο ηνπο θφξνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο. Αξγφηεξα, θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ηε ζέζε ηνπ 

άξρνληα πήξε ε θνηλφηεηα, ελψ έλα αθφκε αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη φηη ζπζηάζεθε 

έλα αλαγλσξηζκέλν θξάηνο (ιαβηθά θξάηε) ην νπνίν έιαβε ηε ζέζε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ, ην νπνίν θαη ήηαλ επηβαξπκέλν λα θαηαβάιιεη ππνρξεσηηθή εηζθνξά 

ζε άιια θξάηε, ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο κηαο δηκεξνχο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ 

ζπλερίζηεθε θαη αξγφηεξα κε ην Βπδάληην λα πιεξψλεη θφξν ζηελ Πεξζία θαη ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία (ηακαηάθεο, 2011). 

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνξνινγίαο, αλαπηχρζεθαλ θαη θαηλφκελα φπσο 

ε θνξνδηαθπγή. Ωο απνηέιεζκα, δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο νξγαλψζεηο, πνπ ζηφρν είραλ 

εθηφο απφ ην λα ζπιιέγνπλ ηνπο θφξνπο, λα ππνινγίδνπλ θαη ην αθξηβέο χςνο ηνπο. 



24 
 

Παξάιιεια, νη νξγαλψζεηο απηέο ήηαλ ζε ζέζε λα επηδηθάδνπλ ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ θνξνδηαθπγέο θαη κπνξνχζαλ λα επηβάινπλ πξφζηηκα θαη πνηλέο ζε φζνπο 

θνξνδηέθεπγαλ.  Οη θνξνινγηθέο εηζθνξέο ήηαλ αξρηθά έλα πνζνζηφ ηεο ζνδεηάο πνπ 

ζπλέιιεγαλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβαηλε ζηελ αξραία Αίγππην, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε 

ζνδεηά αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ θαηαβνιή ρξεκάησλ. Αθφκα θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

απηή, ν ππνινγηζκφο ησλ θφξσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε βάζε ηελ έθηαζε ησλ θηεκάησλ 

πνπ θαηείρε ν θνξνινγνχκελνο κέρξη θαη κεηά ηε Ρσκατθή απηνθξαηνξία. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί αθφκα φηη εηζθνξέο ζπλέιιεγαλ ηα θξάηε θαη πέξα απφ ηελ επηβνιή θφξσλ, 

κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ κνλνπσιίσλ, κε βαζηθφηεξν παξάδεηγκα, ηνλ έιεγρν ησλ 

νξπρείσλ ζηελ Υαιθηδηθή θαηά ηελ επνρή ηνπ Όζσλα (Γθίλνγινπ, 2004) .  

Καηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, ηφζν ζηε Ρσκατθή φζν θαη ζηε Βπδαληηλή, ζηε 

Μεζαησληθή, θαη ζηε Φενπδαξρηθή πεξίνδν κέρξη ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαηά ην 

ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, ε θνξνινγία είρε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δηαθνξεηηθή 

θνξνινγηθή βάζε θαη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ επηβάιινληαλ ζηνπο  

θνξνινγνπκέλνπο. Έλα αθφκα παξάδεηγκα θφξσλ ήηαλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ηα δηπχιηα 

ηέιε, έλα είδνο θνξνινγίαο ζηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα πξντφληα ηνπ θέληξνπ ηεο 

πφιεο ζηα ππφινηπα κέξε ελφο θξάηνπο. Σα πξντφληα απηά ήηαλ γεσξγηθά, βηνηερληθά ή 

βηνκεραληθά.  Αθφκε έλα παξάδεηγκα θφξνπ είλαη ε δεθάηε, ε νπνία απνδίδνληαλ είηε ζε  

είδνο είηε ζε ρξήκα, κε γλψκνλα ηε γεσξγηθή παξαγσγή. Παξάιιεια, εκθαλίζηεθε θαη ν 

θεθαιηθφο θφξνο, ν νπνίνο επηβαιιφηαλ ζηηο πφιεηο-θξάηε θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο κεηνίθνπο (μέλνη-κε δεκφηεο ελφο θξάηνπο), νη νπνίνη είραλ επηιέμεη 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κηα άιιε πφιε. Κάπνηεο αθφκε θαηεγνξίεο θφξσλ ήηαλ νη 

έθηαθηνη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαλ εμαηηίαο πνιέκνπ ή άιιεο αλάγθεο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί πσο ζηηο αξραίεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, νη πην πινχζηνη θάηνηθνη 

θαηέβαιαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έμνδα ζπληήξεζεο πνιεκηθψλ πινίσλ θ.α. θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο πνιέκνπ.  (ηακαηάθεο, 2011). 

Καηά ηε λεψηεξε επνρή, θαη ηδηαίηεξα  κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 

ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή φζνλ αθνξά ηα φζα ίζρπαλ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία,  

ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαδφζεθε ζρεδφλ ζε φια ηα Δπξσπατθά θξάηε.  Αθνχ 

πξνεγνπκέλσο είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε Δπαλάζηαζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαηά ηελ 
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νπνία νη Άγγινη άπνηθνη ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο  θαηά ηεο Μεηξνπφιεσο ηεο Αγγιίαο, 

δέρνληαλ ηελ επηβνιή θφξσλ. Σν 1909 ινηπφλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βαζηά 

αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο κεηψζεθαλ νη θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο ζηηο ιατθέο ηάμεηο θαη απμήζεθαλ νη θφξνη πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θαπλφ, ην 

νηλφπλεπκα θαη ην ειεθηξηθφ θσο. Σν 1910, φπνπ θπβεξλνχζε ν Βεληδέινο, εηζάρζεθαλ 

λέεο κνξθέο θφξσλ, φπσο είλαη ν θφξνο θιεξνλνκηψλ θαη ν θφξνο θαζαξψλ πξνζφδσλ, 

νη νπνίνη ζεζπίζηεθαλ νη αληίζηνηρνη Νφκνη «πεξί δαζκνινγίνπ» ηεο αλακνξθψζεσο ηεο 

θνξνινγίαο «πεξί Γεκνζίσλ ζεακάησλ» θαη ηεο θνξνινγίαο ηνπ νίλνπ. Έσο θαη ην 1919 

ζεκεηψζεθε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηα έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ θφξνπο θαηαλάισζεο 

θαη απφ θφξνπο κνλνπσιίσλ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ πεξίνδν 1922-1923 έγηλε αθφκε 

κία αιιαγή ζην Γαζκνιφγην ζε επηζηεκνληθή βάζε, ελψ παξάιιεια ην 1927 ηδξχζεθε ε  

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ην εζληθφ λφκηζκα. Απφ ην 1936 

έσο θαη ην 1940 έγηλε κηα λέα αιιαγή ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θαζψο επηβιήζεθαλ 

λένη θφξνη, φπσο είλαη ν θφξνο πνιπηειείαο, ν θφξνο θεξδψλ θνξηεγψλ πινίσλ θαη ν 

θφξνο έθηαθησλ θεξδψλ (Θενραξφπνπινο, 1981). 

Καηά ηελ πεξίνδν φπνπ επηθξαηνχζε ε μέλε θαηνρή θαηά ηνλ Β’  Παγθφζκην 

Πφιεκν, απνδφζεθαλ κεγάια πνζά σο έζνδα ηνπ θξάηνπο ζηνλ θαηαθηεηή (έμνδα 

θαηνρήο). Καηά ηελ πεξίνδν απηή εθδφζεθε κεγάιε πνζφηεηα λένπ ρξήκαηνο ελψ ηα 

θνξνινγηθά έζνδα θάιππηαλ πεξίπνπ ην 15 κε 20% ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο, γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά ζε λνκηζκαηηθφ πιεζσξηζκφ. Μεηαπνιεκηθά νη θφξνη πνπ 

επηβάιινληαλ έσο ηφηε ζηνπο εχπνξνπο ηεο επνρήο θαηαξγήζεθαλ σο αλαρξνληζηηθνί, 

ελψ παξάιιεια θαηαξγήζεθαλ θαη άιινη θφξνη φπσο είλαη ε θνξνινγία «δηαππιίσλ 

ηειψλ επί ηεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ», νη θφξνη ππέξ ηξίησλ, ε θνξνινγία ηνπ ιαδηνχ, 

ηεο ζηαθίδαο θαη ησλ δψσλ. ηνλ αληίπνδα ζεζπίζηεθαλ άιινη ηνπηθνί δεκνηηθνί θφξνη 

θπξίσο ζηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή, ελψ κφιηο ην 1948 θαζηεξψζεθε ην 

ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ηεξνχληαη ηα βηβιία θαη εθδίδνληαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

απφ ηα λνκηθά πξφζσπα (ειιάο, 1989). 

εκαληηθφ ζεκείν ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία απνηειεί έσο θαη ζήκεξα ην Ν.Γ 

3323/1955 ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο ε δεχηεξε θαη κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε κεηά 

απφ απηή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε ην λ. 1640/1919. Με ην Ν.Γ 3323/55 
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θαζηεξψλεηαη ν πξνζσπηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο (εληαίνο θφξνο), ελψ ζεζπίζηεθε θαη ε 

αξρή βάζε ηεο νπνία πξέπεη λα θνξνινγνχληαη  ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ 

θαη λα κελ επηθξαηεί θνξνιφγεζε κε βάζε ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο εθηφο απφ νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαβηψλεη έλαο άλζξσπνο ππνδειψλεη φηη 

πξνθχπηνπλ αθαλείο πεγέο εηζνδήκαηνο θαη, επνκέλσο θνξνδηαθεχγεη. Βάζε απηήο ηεο 

θηινζνθίαο, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θάζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ εθφζνλ αθαηξεζνχλ θάπνηεο εθπηψζεηο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη έλα 

ζχζηεκα  πξννδεπηηθήο θιίκαθαο. 

Σν 1958 θαζηεξψζεθε θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο Ν.Π κε ην  λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 

λ.3843/1958, ν νπνίνο αλαθεξφηαλ ζηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη ην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ιεθζνχλ 

ππφςε ηα αθαζάξηζηα έζνδα κεηά ηηο εθπηψζεηο.  Ωο εθ ηνχηνπ, ν θφξνο ππνινγίδεηαη 

πιένλ κε βάζε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Με ην Π.Γ. 129/89 άιιαμε ζεκαληηθά ν πξνεγνχκελνο λφκνο θαη άξρηζαλ αλ 

πηνζεηνχληαη πνιηηηθέο βάζε ησλ νπνίσλ αθαηξείηαη έλα κέξνο απφ ην θφξν. Με άιια 

ιφγηα, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα βξίζθεηαη ζε πξψην 

ζηάδην ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ  εηζφδεκα κε βάζε ηελ θιίκαθα. ε 

δεχηεξν ζηάδην βξίζθεηαη κε βάζε ηελ ίδηα θιίκαθα ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα 

αθνξνιφγεηα πνζά θαη ζην ηξίην ζηάδην ζπγθξίλνληαη νη δχν θφξνη (αθαηξείηαη απφ ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ  εηζνδήκαηνο, ν αλαινγψλ θφξνο ησλ 

αθνξνιφγεησλ πνζψλ) θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο  δηαθνξάο είλαη ν αλαινγψλ θφξνο ζην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Ζ ηαθηηθή απηή πηνζεηήζεθε θαη 

εθαξκφζηεθε έσο θαη ην 1993, φπνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Νφκν 2065/92, φπνπ 

επαλήιζε ε θηινζνθία αθαίξεζεο. Με άιια ιφγηα,  ζε πξψην ζηάδην ησλ αθνξνιφγεησλ 

πνζψλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα νπφηε πξνθχπηεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

ππφρξενπ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

ππνβάιιεηαη ζε θφξν βάζε ηελ πξννδεπηηθή θιίκαθα  ηνπ Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ 

ελψ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηζρχεη εληαίνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 35%. Ο ηξφπνο 

απηφο ηζρχεη θαη  κε ηνλ Νφκν 2238/94 θαη ηηο λεφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ (Γθίλνγινπ, 2004) 

. 
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 Σν 2013 κε ην λ. 4172  επέξρεηαη εθ λένπ κηα κεγάιε αιιαγή ζην Διιεληθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα, νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πξνσζνχλ ηελ ηαθηηθή 

ηεο θνξνινγίαο βάζε ηεο νπνίαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ε πεγή ηεο 

πξνέιεπζεο πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ κε επεξεαζκνχ ηεο θνξνινγίαο ηνπ 

πξνζψπνπ απφ ηα ινηπά εηζνδήκαηα. 

Σελ ζεκεξηλή επνρή, ραξαθηεξίδεη κηα ηάζε εθζπγρξνληζκνχ φισλ ησλ 

θνξνινγηψλ θαη ελαξκφληζήο ηνπο κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε γηα λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία  έρεη πξνβεί ζηελ επάλδξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθνξηψλ κε επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζηελ κεραλνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ κε ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία 

Φνξνινγίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε ζπγθέληξσζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αγνξψλ, πσιήζεσλ θαη εηζαγσγήο 

εμαγσγήο αγαζψλ. Παξάιιεια, έρεη πηνζεηεζεί ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε βηβιίσλ απφ ηελ 

απινχζηεξε κνξθή κέρξη ηα πιήξε ινγηζηηθά βηβιία θαηά ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη 

θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο ε θνξνινγηθή λνκνζεζία έρεη παξνπζηάζεη ηα θάησζη επηηεχγκαηα: 

α. Σν ζχζηεκα Νφκσλ πνπ επηβάιιεη θάζε είδνπο πνηλέο ζηνπο παξαβάηεο ησλ 

θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ γίλνληαη νινέλα θαη πην απζηεξέο. 

β. Σε ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θφξνπ επί ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πνπ ηζρχεη απφ 1/1/1987 θαη αληηθαηέζηεζε πνιινχο αλαιπηηθνχο θφξνπο 

(ειιάο, 1989).  Ζ εληαία θιίκαθα θνξνιφγεζεο φισλ ησλ θνξνινγνχκελσλ 

ηζρχεη απφ 1.1.2010. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
-ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.ΚΑ.Υ. έσο θαη ζήκεξα πξσηαξρηθφο ζηφρνο θαη ζθνπφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ λα πξναρζεί ε εηξήλε θαζψο θαη νη αμίεο θαη ε επεκεξία 

ησλ ιαψλ. Δπηπξφζζεηα φκσο, ήηαλ εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηεο Έλσζεο λα δεκηνπξγεζεί 

κηα εληαία αγνξά, θαηαξγψληαο ηα εκπφδηα θαη ηνπο θξαγκνχο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, θαη δεκηνπξγψληαο έλαλ εληαίν νηθνλνκηθφ ρψξν (www.europa.eu). Με ηελ 

άξζε φισλ ησλ θξαγκψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ, δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο εληφο ηεο Έλσζεο, ηφζν γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε 

αγαζψλ, ζπληειεζηψλ θαη θεθαιαίνπ φζν θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

πγηνχο αληαγσληζκνχ (Φηλνθαιηψηεο, 2014). Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο 

αγνξάο βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ε ζέζπηζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ ξπζκίζεσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, ε ζχλαςε δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ αιιά θαη νη δηεζλήο ζπκβάζεηο ηεο Έλσζεο κε άιιεο ρψξεο 

(www.europa.eu).  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ππάξρεη πιήζνο κειεηψλ θαη 

εξεπλψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ αθνινπζείηαη απφ 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

επίδξαζε πνπ αζθεί ε πηνζέηεζε ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηαξζξψλεηαη κηα νηθνλνκία θαη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα έζνδα ελφο 

θξάηνπο. Οη θπξηφηεξεο κειέηεο πνπ ζπλαληψληαη ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα αλαθέξνληαη ζηα δηαθνξεηηθά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

δηάθνξα θξάηε ηεο Δπξψπεο θαη ζηε ζχγθξηζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  
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2.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Αλάκεζα  ζηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπγθαηαιέγεηαη 

ε  ςήθηζε θαη εθαξκνγή λφκσλ, απφ φια ηα θξάηε κέιε αλεμαηξέησο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κε 

ηελ επίηεπμε ηεο  θαιχηεξεο δπλαηήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. ηα  

πιαίζηα απηά, ην ζχζηεκα θνξνινγίαο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη θάζε ρψξα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε δηθαηνζχλε ηνπ. Σν δήηεκα απηφ δελ απνηειεί κηα εχθνιε 

ππφζεζε, θαζφηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κηα θνξνινγηθή λνκνζεζία κπνξεί λα ελεξγεί 

κε πεξηζζφηεξν πιενλεθηηθφ ηξφπν απέλαληη ζε νξηζκέλεο ρψξεο (www.europa.eu). Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ  πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θνξνιφγεζε θάπνησλ πξντφλησλ ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο λα είλαη δπζβάζηαρηε γηα ηελ νηθνλνκία ηνπο, σζηφζν ζε άιιεο ρψξεο 

λα απνθεχγεηαη ε θνξνιφγεζή ηνπο. Γη’  απηφ ην ιφγν, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

ζπληάμεη νξηζκέλνπο θαλφλεο νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ θαη λνκνζεζηψλ ζρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε είλαη ε 

εμάιεηςε ή έζησ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ή απνθπγήο ησλ 

θφξσλ (θνξναπνθπγή). Ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε επνρή, φπνπ είλαη αξθεηά κεγάινο ν 

αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηιέγνπλ λα επεθηείλνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε αξθεηέο ρψξεο πέξαλ απηήο ζηελ νπνία εδξεχνπλ,  είλαη 

αλαγθαίν λα ηεξνχληαη θάπνηνη θαλφλεο νη νπνίνη ζα έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ππάξρεη κέξηκλα έηζη ψζηε λα εθαξκφδνληαη θπξψζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο 

παξαβηάζεσλ ησλ θαλφλσλ. Δίλαη γεγνλφο, φηη πξνβιήκαηα φπσο ην πξφβιεκα ηεο 

θνξνδηαθπγήο δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζνχλ απφ θάζε κία ρψξα μερσξηζηά, γη’  απηφ 

θαη είλαη αλαγθαίν λα πηνζεηνχληαη ζπιινγηθέο δξάζεηο εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

Δπξσπατθήο αγνξάο (ηακαηάθε, 2011).   

Πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν ζα δηαθαηέρεηαη γηα ηε δηθαηνζχλε 
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ηνπ, ζηέθεηαη σο ηξνρνπέδε ε χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηα νπνία θαη έρνπλ 

δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο. Γηα 

παξάδεηγκα,  έλα βαζηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνηειεί ν ηξφπνο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη θφξνη πνπ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζην θξάηνο απφ ηα 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, φζνλ αθνξά δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο νη 

αιινδαπνί  θνξνινγνχκελνη ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εηζνδήκαηα πξνέξρνληαη απφ 

αιινδαπέο πξνειεχζεηο (Φηλνθαιηψηεο, 2014).  

Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ κία ρψξα 

ζε πνιηηηθφ επίπεδν, δχλαληαη λα επεξεάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ αλάινγεο κεηαβνιέο 

θαη ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο απξφθιεηεο κεηαβνιέο ζηα θξάηε είλαη αλαγθαίν λα 

ζπληάζζνληαη ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, νη νπνίεο ζα 

πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα θξάηε ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο απνθάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη θαη λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ησλ ρσξψλ (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2015). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζρεηηθή κε ην  Δπξσπατθφ 

Φνξνινγηθφ χζηεκα, ππάξρεη πιήζνο κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

θπξηφηεξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα, ζρεηηθά κε  ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεηο, ηα θνξνινγηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα  πνπ εθαξκφδνπ, ηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε θνξνδηαθπγή αιιά θαη ην θνξνινγηθφ έιεγρν. Όπσο αλαθέξνπλ ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηνπο νη Λεβέληε, Μαηδαγάλεο & Φιεβνηφκνπ (2013) ππήξμε απφ 

πιεπξάο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ κηα πξνζπάζεηα πξνο ηελ εμπγίαλζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο, ζθνπφο πνπ ηέζεθε θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο κε 

κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.   

Μέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη  ην 

κέγεζνο θαη ε θαηαλνκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ππφινηπα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο επίζεο θαη κε ην 
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πνζνζηφ θνξνδηαθπγήο πνπ ζεκεηψλεη θάζε ρψξα αλάινγα κε ην βαζκφ 

πξννδεπηηθφηεηαο πνπ θέξεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη. Απφ ηελ άιιε, νη  

James Alm & Benno (2005)  πξνζπάζεζαλ λα ππεηζέιζνπλ ζε κηα βαζχηεξε αλάιπζε  

ηεο θνξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζηνλ βαζκφ 

ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο γεληθέο θνξνινγηθέο νδεγίεο, ελψ έδσζαλ ηθαλά ζηνηρεία ψζηε 

λα ππνζηεξίμνπλ πσο ηα θνξνινγηθά κνληέια θαη πξφηππα απνηπγράλνπλ λα εμεγήζνπλ 

πιήξσο ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ  

εθαξκφδνπλ νη Δπξσπατθέο ρψξεο. Οη ίδηνη, ζηελ έξεπλά ηνπο αλέιπζαλ ηα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ησλ πεξηζζφηεξσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ θαη θαηέιεμαλ ζην  ζπκπέξαζκα φηη νη 

Δπξσπατθέο ρψξεο παξνπζηάδνπλ αξθεηά ρακειφηεξε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ζε ζρέζε 

κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ελψ ηαπηφρξνλα αλέδεημαλ κηα ηζρπξή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζην θνξνινγηθφ ήζνο ησλ πνιηηψλ ηνπο.   

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε Jace (2013) δηελέξγεζε ην 2013 κηα εκπεηξηθή 

έξεπλα κε ζηφρν λα κειεηήζεη ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ηνπο ζπζηεκάησλ.  Ζ Jace θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πνιιά θίλεηξα πνπ 

νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ λα θνξνδηαθεχγνπλ, ηα νπνία εμεγνχλ θαη ην χςνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο. Παξάιιεια, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ 

βαζηθφηεξσλ εηαηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ 

θνξνδηαθπγή, ελψ ηνλίζηεθε  ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ χςνπο ηνπ Δλεξγεηηθνχ  κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηνπο χςνπο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ ζεκεηψλεη, κε ηελ επίδξαζε απηή λα 

είλαη  θπξίσο αξλεηηθή.  

Ο Κνπγέαο (2012)  ζε ζρεηηθή ηνπ κειέηε επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ 

θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη θπξηφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο εθηφο ηεο 

Διιάδαο. εκαληηθά είλαη αθφκα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαθαίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε πνιιψλ ρσξψλ λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα ζηηο κεηαβνιέο 

πνπ επήιζαλ ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο θνξνινγηθέο λνκνζεζίεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, δηαθαίλεηαη πσο επηθξαηεί ε αλάπηπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα αξθεηνί επελδπηέο θαη 
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επηρεηξήζεηο λα ζηξαθνχλ ζε θξάηε φπνπ κπνξνχλ λα θνξνδηαθχγνπλ, αλαδεηθλχνληαο 

ηε ζεκαζία πηνζέηεζεο κηαο λνκνζεζίαο, ε νπνία ζα εμαιείςεη ηέηνηα θαηλφκελα θαη ζα 

ηεξεί ππνρξεσηηθά νιφθιεξε ε Κνηλφηεηα. Έηζη, εθαξκφζηεθε ε απαηηνχκελε 

λνκνζεζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ηε 

θνξνιφγεζε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο σζηφζν ε θίλεζε απηή είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηα θελά θαη ζηηο παξαιείςεηο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ, ηα νπνία φπσο είλαη θπζηθφ, αθήλνπλ πεξηζψξηα θνξνδηαθπγήο.  

Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

δελ είλαη άκεζνο, θαζψο δελ επηβάιιεη ηηο νδεγίεο ζε θάζε θξάηνο-κέινο, σζηφζν αθνξά 

θπξίσο ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα νινθιεξσκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Κη απηφ δηφηη 

απηνχ ηνπ είδνπο νη απνθάζεηο κπνξνχλ κφλν λα ιεθζνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο θάζε 

θξάηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Γηαθαίλεηαη επνκέλσο φηη πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε επνπηεία ησλ εζληθψλ θνξνινγηθψλ λνκνζεηεκάησλ. Μέζσ 

ησλ εζληθψλ θνξνινγηθψλ λνκνζεηεκάησλ είλαη εθηθηφ λα πξνσζεζεί ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη λα εληζρπζεί ε απαζρφιεζε, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ειεχζεξεο δηαθίλεζεο αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ζε κηα εληαία 

αγνξά.  Σαπηφρξνλα, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιίδεηαη ε δηθαηνζχλε ησλ επηβαιιφκελσλ 

θφξσλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θηιηθέο δηαηάμεηο πνπ λα δίλνπλ ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε θάπνην θξάηνο-κέινο (Φηλνθαιηψηεο 2014).  

χκθσλα κε ην φζα πξεζβεχεη ε Δ.Δ. θαη δεκνζηεχνληαη κέζσ ησλ εθζέζεσλ ηεο 

«ε θνξνινγία ζπληζηά θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Με ηα θνξνινγηθά έζνδα 

νη θπβεξλήζεηο εμαζθαιίδνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ ύπαξμε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Επηπιένλ, ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θάζε θξάηνο κέινο 

ηεο Ε.Ε. αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεκειηώδεηο επηινγέο ηνπ ζε ζεκαληηθνύο ηνκείο δεκνζίσλ 

δαπαλώλ , όπσο ε παηδεία , ε πγεία θαη νη ζπληάμεηο. Επεξεάδεη ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε 

θαη ηηο απνηακηεύζεηο θαη θαζνξίδεη ην δεκνζηνλνκηθό πιαίζην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο , αξκόδηεο 
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γηα ηελ είζπξαμε ησλ θόξσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ είλαη νη 

εζληθέο θπβεξλήζεηο» (Σζάηζνο, 2012). 

 

2.2 ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θφξσλ ζην Δπξσπατθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαρσξίδνληαο αξρηθά ηηο θαηεγνξίεο ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο 

θφξνπο, κε ηνπο άκεζνπο θφξνπο λα επηβάιινληαη ηφζν ζε θπζηθά πξφζσπα (π.ρ. θφξνο 

εηζνδήκαηνο), φζν θαη ζε εηαηξίεο αιιά θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. αθίλεηα). Απφ 

ηελ άιιε, νη έκκεζν θφξνη πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

απζηεξφηεηά ηνπο, θαζψο έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ θξαηψλ κειψλ 

κεηαμχ ηνπο, κε βάζε θάπνην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) εθαξκφδεηαη ζε αγαζά αιιά θαη ππεξεζίεο, νη εηδηθνί 

θφξνη θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζε επηιεγκέλα αγαζά, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

θαπλφο ή ηα αιθννινχρα πξντφληα, απνηεινχλ θνηλά ζεκεία αλαθνξάο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, εμαιείθεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν ηζρπξφο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη θάπνηα ρψξα έλα αζέκηην 

πιενλέθηεκα απέλαληη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015). 

Με βάζε ηνπο παξάγνληεο βάζεη ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη νη θφξνη ζχκθσλα ην 

Δπξσπατθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα, είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ν θφξνο πεξηνπζίαο θαη ν θφξνο εηδηθήο θαηαλάισζεο. χκθσλα κε ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006, 

κε ηίηιν «Σπληνληζκόο ησλ ζπζηεκάησλ άκεζεο θνξνινγίαο ησλ θξαηώλ κειώλ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά» έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε ηζνξξνπία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε θνξνιφγεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα, κε ζθνπφ ηελ «ηζνξξνπία» ηεο άκεζεο θνξνινγίαο ησλ θξαηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ωο απνηέιεζκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα 

πξνιακβάλεη ην θαηλφκελν ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο, ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηνπ 



34 
 

αληίζηνηρνπ θφζηνπο πνπ απνθεχγεηαη εμαηηίαο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ρσξψλ κε ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα, εθφζνλ απηά δελ αληαπνθξίλνληαλ έσο ηψξα ζηηο νδεγίεο 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007).  

Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ πνιιέο θνξέο θπνθνξνχλ αλάινγα πξνβιήκαηα θαη δελ εμππεξεηνχλ πάληνηε ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο-κέινπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ έλα 

θπζηθφ πξφζσπν απνθηά ρξήκαηα απφ θιεξνλνκηά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

δξαζηεξηφηεηα ζε δχν ή παξαπάλσ ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ππνρξενχηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα απνδίδεη θφξνπο ζε παξαπάλσ απφ κηα ρψξεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα επηιπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα, εμεηάδνληαο ηηο εζληθέο θνξνινγηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο δηαζπλνξηαθνχο θαη δηαθηλνχκελνπο εξγαδνκέλνπο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014).  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία θφξσλ πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνρσξήζεη ζηελ 

πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε έλλνηα θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο θαη εηδηθφηεξα ζηηο «θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ιήθζεθαλ θάπνηεο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ 

θφξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ φια ηα εκπφδηα θαη λα ν πγηήο θνξνινγηθφο 

αληαγσληζκφο, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη ε εηαηξηθή θνξναπαιιαγή.  Σέινο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή  έρεη πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ επηβνιή νδεγηψλ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηφ λα κεηαθέξνληαη ηα θέξδε απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε 

κέηξσλ δηαθάλεηαο, πνπ δίλνπλ ζαθή νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ απφ ηελ 

θάζε επηρείξεζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015).  

ηελ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ν θφξνο πεξηνπζίαο, ν νπνίνο θαη είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο.  Δπηπξφζζεηα ν 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α), φπσο επίζεο θαη νη θφξνη Δηδηθήο θαηαλάισζεο 

θαη νη θφξνη απηνθηλήησλ, νη νπνίνη επηβάιινληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ρψξα ζε 

ρψξα (www.europa.eu).   
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2.3 ΥΡΟΝΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΧΝ ΥΡΟΝΗΚΧΝ ΟΡΟΖΜΧΝ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ Δ.Δ. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ζήκεξα, απνηειείηαη απφ είθνζη νθηψ (28) ρψξεο ζπλνιηθά 

θαη ε ζχζηαζή ηεο  πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 1993 φπνπ ππνγξάθεθε ε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα θξάηε-κέιε 

δεκηνχξγεζαλ έλα ρψξν ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηελ ειεπζεξία, ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηελ αζθάιεηα, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ.  Σα 

ζεζκηθά φξγαλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ απφθαζε, ςήθηζε 

θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ είλαη: ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην 

Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην (H ΔΔ κε ιίγα ιφγηα, 2016).  

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ ε 

επηζπκία ησλ θξαηψλ κειψλ λα απνθχγνπλ ηνπο πνιέκνπο κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν  

1945-1959, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο αγαζά ρσξίο λα 

ππάξρνπλ επηπιένλ πεξηνξηζκνί. Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο ην 1957 

ηδξχζεθε ε ΔΟΚ, δειαδή κηα εληαία αγνξά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κέζα απφ ηελ 

νπνία θαηαξγνχληαη νη δαζκνί πνπ επηβάιινληαλ έσο ηφηε ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηζρχεη 

κηα ζπιινγηθή ζχκβαζε ηξνθίκσλ (Γθίλνγινπ, 2004).  

Σν 1986 ηα 12 πιένλ κέιε ηεο ΔΔ, καδί θαη ε Διιάδα ππνγξάθνπλ ηελ Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ εμάιεηςε φισλ εθείλσλ ησλ εκπνδίσλ ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην ειεχζεξν εκπφξην κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα ππάξρνπλ θξαγκνί θαη 

ζχλνξα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα εληαία, θνηλή αγνξά ην 1993. ηε ζπλέρεηα, 

ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1999, φπνπ ελζσκαηψζεθαλ 3 αθφκε θξάηε 

κέιε θαη δφζεθαλ πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ, θαζψο πιένλ κπνξνχλ 

λα ηαμηδεχνπλ φπνπ ζειήζνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ρσξίο λα ειέγρνληαη ηα 

δηαβαηήξηά ηνπο, δειαδή παξαρσξήζεθε ειεπζεξία θηλήζεσλ. Ωο άκεζε ζπλέπεηα, 

απμήζεθαλ νη ζπνπδαζηέο θαη νη εξγαδφκελνη κεηαμχ ηεο Δ.Δ., ελψ χζηεξα απφ απηέο ηηο 
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αιιαγέο, εθαξκφδεηαη πιένλ έλα λέν, θνηλφ λφκηζκα, ην νπνίν νλνκάζηεθε Δπξψ θαη ζα 

ήηαλ «ππεχζπλν» γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Ζ Δπξσπατθή  

νινθιήξσζε επήιζε κέζα απφ ηελ έληαμε 10 αθφκε θξαηψλ κειψλ ζηελ ΔΔ ην 2004 θαη 

ην 2007 (ηακαηάθεο, 2011).   

Σν επηέκβξην ηνπ 2008, κε ηελ εκθάληζε ηεο παγθφζκηαο  ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο πνπ έπιεμε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε θάζε πιεπξά ηεο 

νηθνλνκίαο καο, νη πξνθιήζεηο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε άιιαμαλ 

άξδελ. Σα θξάηε άξρηζαλ λα ζπλεξγάδνληαη αθφκε πην ζηελά ελψ έσο θαη ζήκεξα 

γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα ιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ φια ηα θξάηε, κέζα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζε λέεο επελδχζεηο 

πνπ  ζηνρεχνπλ ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζε λένπο νξίδνληεο (Ζ Ηζηνξία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2015). 

Όζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη επηκέξνπο ζηφρνπο 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εληαία αγνξά, νη νπνίνη αθνξνχλ γεληθφηεξα ηηο νδεγίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε θνξνιφγεζε θαη φρη ζπγθεθξηκέλα ζηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θπβεξλήζεηο.  Οη θπξηφηεξνη 

ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ζηε θνξνινγία ζπλνςίδνληαη σο 

αθνινχζσο:  

1. Σελ απνηξνπή ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ, ζηα θξάηε κέιε, ζηελ έκκεζε θνξνινγία, φπσο 

ΦΠΑ θαη εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, θιπ. 

2. Σελ απνθπγή ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ζηνπο πνιίηεο 

(θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ζηεο θνηλφηεηαο, κέζα απφ ηελ ζχλαςε δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

3. Μέζα απφ ηελ θνξνινγηθή ελαξκφληζε επηδηψθεηαη ε απνθπγή ηνπ θνξνινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ, δειαδή ηεο κεηαθίλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο 

γηα ηελ εμεχξεζε επλντθφηεξσλ θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ, αθνχ κπνξεί λα 

ζηξεβιψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δνκέο ησλ θξαηψλ. 
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4. Σελ επίηεπμε ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ απφ ηα θξάηε κέιε, δειαδή λα 

κελ παξνπζηάδνπλ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλψηεξν ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ζηαζεξά επίπεδα (Έθζεζε ΗΝΔΓΔΔ, 2012). 

 

2.4 ΟΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΗ ΖΜΔΡΑ Ζ Δ.Δ. 

 

Οη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο κέξεο καο 

αθνξά θπξίσο δεηήκαηα φπσο ε αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο ησλ πνιηηψλ (ε 

πιεζπζκηαθή γήξαλζε), ε νπνία έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ ζεκαληηθή πίεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, αθνχ απμάλνληαη νη αλάγθεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θξαηηθέο 

δαπάλεο παξνπζηάδνληαη ζπλερψο θαη πεξηζζφηεξν απμεκέλεο θαζψο ε πιεζπζκηαθή 

γήξαλζε έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπληάμεσλ, κε ζπλέπεηα λα επηβαξχλνληαη 

ζεκαληηθά ε θνξνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ (Σζάηζνο, 2012). 

Ωο απνηέιεζκα, νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξφηεξε αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο, ιφγσ ηεο κηθξήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο απμαλφκελεο 

αλεξγίαο, απμάλνπλ ην δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο. Έηζη νη παξνρέο 

(ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο θαη ζπληάμεηο) απμάλνπλ γξεγνξφηεξα απφ ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Γίλεηαη επνκέλσο ζαθέο φηη γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθή ε Δπξσπατθή Έλσζε, σο πξνο ηα πξντφληα ησλ ινηπψλ ρσξψλ, πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζε κέηξα φπσο ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ, ηεο αχμεζεο ηεο ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ θαηά θεθαιήο παξνρψλ. Δπίζεο εθαξκφδεηαη θαη 

ην ζχζηεκα ηεο επέιηθηεο ζπληαμηνδφηεζεο, δειαδή ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

πνιηηψλ κε θαηαβνιή κεησκέλσλ ζπληάμεσλ (Γεσξγαθφπνπινο, 2003).  

Καζψο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα απηά, ζα 

πξνζπαζήζεη λα παξακείλεη φζν ην δπλαηφλ πην ελσκέλε -έξγν φρη θαη ηφζν εχθνιν, 

δεδνκέλνπ φηη ε ζπιινγηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ απνηειεί πξντφλ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ 

ρσξψλ κειψλ κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη πξνηεξαηφηεηεο. πλεπψο, ε ΔΔ είλαη 
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πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζεη σο «δχλακε αληίδξαζεο», απαληψληαο ζε γεγνλφηα θαη 

πξνζαξκνδφκελε ζε λέεο πξαγκαηηθφηεηεο, αληί λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

(Λεβέληε, Μαηδαγάλεο & Φιεβνηφκνπ,  2013). 

 

2.5  ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ Δ.Δ. & ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ χπαξμε αξθεηά κηθξψλ  

ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απφ θάπνηεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ 

θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο ηα θξάηε απηά απνηεινχλ 

θνξνινγηθφ παξάδεηζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γίλνληαη πφινη έιμεο γηα ηα μέλα 

θεθάιαηα. (Φηλνθαιηψηεο, 2014). Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ν θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο, ε ΔΔ. Δπηδηψθεη ζπλερψο ηελ 

ελαξκφληζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. (ηακαηάθεο, 2011). 

Ζ ελαξκφληζε ησλ θφξσλ δαπάλεο είλαη αξθεηά πνιχπινθε, αθνχ αθνξά κεγάιν 

θάζκα πξντφλησλ, κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ε ελαξκφληζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

ηελ αιιαγή ηεο δηάξζξσζήο ηνπο, ηελ αιιαγή ηνπ χςνπο ησλ θνξνινγηθψλ (ΗΣΑΜΔ, 

2006)  ζπληειεζηψλ ή ηελ αιιαγή ηεο αξρήο πνπ επηβάιιεη ηνπο θφξνπο εθηφο ηεο 

θνηλφηεηαο. Σν είδνο ησλ θφξσλ πνπ επηβάιιεηαη ζηα πξντφληα κπνξεί λα ηα θαηαζηήζεη 

ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά αλ δελ είλαη νπδέηεξν ζηελ εγρψξηα αγνξά αιιά θαη ηελ δηεζλή 

(Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα πνιχπινθν θαη αδηαθαλέο θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ζε 

ζέζε λα δπζρεξάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ελφο 

θξάηνπο, απφ ηε κία θαζφηη κπνξεί λα απμήζεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηελ είζπξαμή 

ηνπ θαη απφ ηελ άιιε δηφηη επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ζπκκφξθσζή 

ηνπο ζχκθσλα κε απηφ. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα πηνζεηείηαη απφ φια ηα θξάηε έλα 

δηαθαλέο θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε εκθαλψο κηθξφηεξε γξαθεηνθξαηία, ην νπνίν κπνξεί 
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λα εθαξκνζηεί πην εχθνια ηφζν απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ψζηε λα  απμάλεη ηα θνξνινγηθά έζνδα (Γθηνχξαο, 2000). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
- ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΣΖ Δ.Δ. 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα δεδνκέλα 

πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηελ κειέηε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο μέλεο βηβιηνγξαθίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ νη θπξηφηεξνη λφκνη, δηαηάμεηο θαη ηα  ζηνηρεία βάζε ησλ νπνίσλ 

νξγαλψλνληαη ηα θπξηφηεξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηφο απφ 

ην ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα.  ηα πξψηα ππνθεθάιαηα δίλνληαη θάπνηα 

γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην Δπξσπατθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηηο βαζηθφηεξεο 

θαηεγνξίεο θφξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξψπε, ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο.  

 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

 

Ζ είζπξαμε θφξσλ απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα θάζε θξάηνπο. Με ηελ επηβνιή 

ηνπο, νη θπβεξλήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε σζηφζν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο είλαη φηη ηα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα δηέπνληαη θπξίσο απφ ινγηθή. Απηφ δελ απνηειεί 

γεληθφηεξα θάηη εχθνιν ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν, γη' απηφ θαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε θάπνησλ πξνηχπσλ, έηζη ψζηε λα  

ξπζκίζνπλ ηε θνξνινγία ζην ζχλνιφ ηνπο (Γθίλνγινπ, 2004). 

Δπηπξφζζεηα, θαη θαζψο απμάλνληαη κε ξαγδαίν ξπζκφ νη επηρεηξήζεηο θαη ηα 

άηνκα πνπ εξγάδνληαη  ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε, είλαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζεί έλα 

θνηλφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ψζηε λα  απνθεχγνληαη θαηλφκελα κε θαηαβνιήο θφξσλ 
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(θνξναπνθπγή). Καη απηφ δηφηη ηέηνηα δεηήκαηα φπσο είλαη ε θνξναπνθπγή δελ είλαη 

δπλαηφ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα επηιπζνχλ απφ έλα θξάηνο κεκνλσκέλα, αιιά είλαη 

απαξαίηεηα λα αθνινπζείηαη θάπνην καδηθφ κέηξν απφ φια ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Φηλνθαιηψηεο, 2014).  

πγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά, ή γλσζηή θαη δηαθνξεηηθά σο 

εληαία αγνξά, επηηξέπεη ζηα άηνκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα θηλνχληαη θαη λα 

ζπλαιιάζζνληαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Ωζηφζν, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο ζε θάζε πεξίπησζε, ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θνξνιφγεζεο κεηαμχ απηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ηφζν γηα ηα άηνκα φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ πνιιέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ελδέρεηαη λα ππφθεηληαη ζε ρξεψζεηο θαη άιιεο δεζκεχζεηο 

ζπλεθηηθφηεηαο ζε θάζε έλα απφ ηα έζλε ζηα νπνία εξγάδνληαη, επηθέξνληαο έλα πςειφ 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ θνξνιφγεζεο. (Jace, 2013). 

 

3.2 ΒΑΗΚΟΣΔΡΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΦΟΡΧΝ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) απνηειείηαη απφ δχν 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ηελ άκεζε θνξνινγία, πνπ ππάγεηαη σο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ζην εθάζηνηε θξάηνο κέινο, θαη ηελ έκκεζε θνξνινγία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

ειεχζεξε δηαθίλεζε ησ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ εληαία αγνξά. ρεηηθά κε 

ηελ άκεζε θνξνινγία, ε ΔΔ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ θαζηέξσζε θάπνησλ ελαξκνληζκέλσλ 

πξνηχπσλ γηα ηε θνξνινγία λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη παξάιιεια έρνπλ 

ζεζπηζηεί θνηλά κέηξα ψζηε λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα φπσο είλαη ε θνξναπνθπγή θαη 

ε δηπιή θνξνιφγεζε (ηακαηάθεο, 2011). 

Όζνλ αθνξά ηελ έκκεζε θνξνινγία, ε Δ.Δ. ζπληνλίδεη θαη ελαξκνλίδεη 

λνκνζεζίεο κε θπξηφηεξν άμνλα  ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη ηνπο εηδηθνχο 

θφξνπο θαηαλάισζεο, ελψ έρνπλ ιεθζεί εηδηθά κέηξα έηζη ψζηε λα κελ δηαθπβεχνληαη 

άιια δεηήκαηα φπσο είλαη ν αληαγσληζκφο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά απφ ηηο δηαθνξέο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνξνινγίαο ζην επίπεδν ηεο έκκεζεο 
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θνξνινγίαο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δίλεη ζε επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο αζέκηην 

πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ ρσξψλ (Δπξσπατθή Έλσζε, 2015). Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο 

έρνπλ γεληθά ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ ηα πιαίζηα ησλ λφκσλ ηνπο βάζεη ησλ 

εζληθψλ ηνπο αλαγθψλ, σζηφζν πξέπεη λα ηεξήζνπλ δηάθνξα βαζηθά πξφηππα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνλ κε δηαρσξηζκφ θαη ηελ πξνζδνθία γηα ζπκπιεξσκαηηθή αλάπηπμε ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά. Δπηπιένλ, ε Δ.Δ. έρεη ζεζπίζεη κεζφδνπο ζπλδηαρείξηζεο θαη κηα 

λφκηκε δνκή πνπ εγγπάηαη εχινγε θαη επηηπρεκέλε θνξνινγηθή εθηίκεζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Δ.Δ. Με απηέο ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο 

δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ (Μνχζεο, 2011). 

Σν ζχλνιν ησλ θφξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, έρεη σο θχξην γλψκνλα ην  

ζχζηεκα ηεο πνιιαπιήο θνξνινγίαο, κε απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ θαη ηαμηλνκνχληαη 

αλάινγα κε: 

1. ηε Φνξνινγηθή Βάζε, δειαδή ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ζην νπνίν ππνινγίδεηαη 

ν θφξνο  

2. ην Φνξνινγηθφ πληειεζηή 

3. ην Φνξέα πνπ ηνλ επηβάιιεη 

4. ηνπο Άκεζνπο θαη Έκκεζνπο Φφξνπο (Σζάηζνο, 2012) 

 

Οη θπξηφηεξεο δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ δηαθαίλνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα 

(Σζάηζνο, 2012):  
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Η. Με θξηηήξην ηε θνξνινγηθή βάζε 

 

ΗΗ. Με θξηηήξην ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή 

 

•Φόροσ ειςοδήματοσ φυςικών προςώπων 

•Φόροσ ειςοδήματοσ νομικών προςώπων

•Φόροσ Τπεραξίασ

α) Φόροσ 
ειςοδήματοσ

• Φόροι Μεταβίβαςησ

• φόροσ κληρονομιών

• φόροσ δωρεών

• φόροσ μεταβίβαςησ ακινήτων

• Φόροι Κατοχήσ

• φόροσ καθαροφ πλοφτου

• Γενικόσ φόροσ περιουςίασ

β) Φόροι 
Περιουςίασ

• γενικοί-ειδικοί

• κατά μονάδα-κατ'  αξία

• ςτη ςυνολική αξία-ςτη προςτιθζμενη αξία

γ) Φόροι 
Δαπάνησ

• αφξουςα προοδευτικότητα

• φθίνουςα προοδευτικότητα

• ςταθερή προοδευτικότητα

• αφανήσ προοδευτικότητα

Α) προοδευτικοί 
φόροι

Β) αναλογικοί 
φόροι

Γ) αντίςτροφα 
προοδευτικοί 

φόροι
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ΗΗΗ. Με θξηηήξην ην θνξέα πνπ επηβάιιεη 

 

ΗV. Άκεζνη-Έκκεζνη θόξνη 

 

Εικόνα 2: Διάκριζη Φόρων (Τζάηζος, 2012) 

 

 

3.2.1 Άκεζνη θαη έκκεζνη θόξνη ζηελ Δ.Δ.  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ, γίλεηαη κία δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ άκεζε θαη 

ηελ θπθιηθή είζπξαμε ησλ θφξσλ. Οη άκεζνη θφξνη ζην ζχλνιφ ηνπο επηβάιινληαη ζε 

λνκηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Αληίζεηα, νη έκκεζνη θφξνη 

επηβάιινληαη ζηηο ζπλαιιαγέο φπσο γηα παξάδεηγκα ν Φ.Π.Α  ν νπνίνο  επηβάιιεηαη 

α) Φόροσ 
κεντρικήσ 
διοίκηςησ

β) Φόροι τοπικήσ 
αυτοδιοίκηςησ

γ) φόροι 
(ειςφορζσ) 
κοινωνικήσ 
αςφάλιςησ
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ζηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ή νη δαζκνί θαη επηπιένλ θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηα 

αιθννινχρα πνηά θαη ζηνλ θαπλφ (Γεσξγαθφπνπινο, 2003). 

Ζ θνηλή θνξνινγηθή ζεψξεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. καξηπξά κφλν ηελ 

ελαξκφληζε ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνξνινγία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δ.Δ. Παξάιιεια, πεξηνξίδεηαη ζηα απνιχησο βαζηθά κέηξα πνπ αλακέλεηαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δ.Δ. θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πην ζπλεζηζκέλα 

δπζρεξή πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θνξναπνθπγή. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά 

ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο, ε Δ.Δ. εθαξκφδεη απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ ελαξκφληζε  

ησλ θξαηψλ κειψλ, κε ην πιένλ ηππηθφ ζεκείν αλαθνξάο, ηνλ ΦΠΑ. χκθσλα κε απηέο 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρνπλ ηεζεί, θαηαξγείηαη ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ 

εζλψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο,  

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε θξάηνπο ην πιενλέθηεκα λα αλαπηπρζνχλ 

πεξαηηέξσ (Δπξσπατθή Έλσζε, 2015). 

 

3.2.2 Σαμηλόκεζε θόξωλ κε θξηηήξην ηελ θνξνινγηθή ηνπο βάζε 

 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ θαη Κνηλσληθφ 

πκβνχιην ηελ 19ε Γεθεκβξίνπ 2006 κε ηίηιν "Σπληνληζκόο ησλ πιαηζίσλ άκεζεο 

είζπξαμεο ησλ θόξσλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά", έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

λα πξνζαξκνζηνχλ νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ην 

πιαίζην απηφ, ε ΔΔ πξνηίζεηαη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ δηπιή θνξνινγηθή εθηίκεζε ηα 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαη λα κεηψζεη ηνπο θφξνπο, έηζη ψζηε λα κεηψζεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ θφξσλ (Κνπγέαο, 

2012). 

Παξ 'φια απηά, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ 

δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ επαξθψο ηα ζέκαηα θάζε έζλνπο, πξνθαιψληαο ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα θπζηθφ πξφζσπν απνθηά κεηξεηά απφ θιεξνλνκηθή 

δηαδνρή ή θάπνηα άιιε ζπλαιιαγή θαη δξαζηεξηφηεηα ζε πάλσ απφ δχν θξάηε ηεο Δ.Δ., 



46 
 

ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη θφξνπο θαη ζηα δπν θξάηε. Ωζηφζν, κε θαζπζηέξεζε, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή άξρηζε λα εμεηάδεη ην θαζεζηψο ησλ εζληθψλ δαζκψλ πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ε έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο εληαίαο αγνξάο. Ζ είζπξαμε ησλ θφξσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο  είλαη έλα άιιν δήηεκα, φπνπ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ επηβάιινπλ θπξψζεηο 

κε βάζε ηνπο δηθνχο ηνπο εηδηθνχο δαζκνινγηθνχο θαλφλεο. Τπάξρνπλ, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, ιίγα ηκήκαηα ηεο ζπιινγηθήο θνξνιφγεζεο πνπ απαηηνχλ έλαλ εθηεηακέλν 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δ.Δ., 

ψζηε λα εγγπψληαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε 

θνξνδηαθπγή (ηακαηάθεο, 2011). 

Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ είζπξαμε θφξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αθχξσζε ηεο δηπιήο είζπξαμεο θφξσλ, ην θφξν πνπ επηβαξχλεη έλαλ 

νξγαληζκφ (ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο) γηα εηζνδήκαηα απφ δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ. Οκνίσο, ππάξρεη έληνλε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί θαη λα 

εθαξκνζηεί έλα απζηεξφηεξν Δπξσπατθφ θαη εζληθφ λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο, γηα παξάδεηγκα, ε νξγάλσζε ρξεψζεσλ, ε 

αληαιιαγή παξνρψλ θαη ε κε εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ απνηεινχλ ηα 

θπξηφηεξα κέηξα (Δπξσπατθή Έλσζε, 2015).  

 

3.2.3 Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) θαη Φόξνη εηδηθήο θαηαλάιωζεο ζηελ Δ.Δ 

 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ είρε ηε δηθή ηνπ 

θνξνινγηθή ππαγσγή γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηα εκπφδηα γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλήζεσλ θαη ησλ αλαηξνπψλ ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 1977 ε 

θαηάζηαζε βειηηψζεθε, θαζψο ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα 

ηππηθή δηεπζέηεζε ησλ ξπζκίζεσλ αμηνιφγεζεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

λα αθνινπζήζνπλ κηα γεληθφηεξε δηάξζξσζε ησλ ζπληειεζηψλ δαζκνχ. Απηή ε 
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ζχκβαζε ζεκαηνδφηεζε ηελ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ Φ.Π.Α. ζηελ Δ.Δ (έιιαο, 

1989). 

Ο Φ.Π.Α απνηειεί έλαλ θφξν ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζηα πεξηζζφηεξα 

εκπνξεχκαηα θαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ πσινχληαη ζηελ Δ.Δ. ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

πιαηζίνπ ΦΠΑ, ε απφδνζή ηνπ βαξχλεη κφλν ηνλ ηειηθφ πειάηε. Με άιια ιφγηα, ν ΦΠΑ 

απνηειεί κηα ζπλήζε ξχζκηζε ηεο είζπξαμεο θφξσλ γηα εκπνξεχκαηα θαη επηρεηξήζεηο 

θαη ελέρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Σα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΦΠΑ, ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηα εκπνξεχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, γηα παξάδεηγκα, επηηξέπνληαο ζηνπο νξγαληζκνχο λα 

ππνβάιινπλ θνηλέο δειψζεηο ΦΠΑ θαη λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο δεζκεχζεηο αμηνιφγεζήο 

ηνπο ζε έλα έζλνο. Απφ ηελ άιιε, ζηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ππάγνληαη ηα  

έμνδα γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ πψιεζε ή ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα αιθννινχρα πνηά, ηα πξντφληα θαπλνχ θαη θπζηθνί πφξνη θαη είδε 

ελέξγεηαο (πεηξέιαην, αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην, νπηάλζξαθαο) (Κνπγέαο, 

2012). 

Με ηελ παξνπζίαζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηελ Δ.Δ. ην 1993, ηα θξάηε κέιε 

ζπκθψλεζαλ πηνζεηψληαο θάπνηα εληαία θνξνινγηθά δηαηάγκαηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Σέινο, έλα άιιν βαζηθφ είδνο θφξνπ 

είλαη ε είζπξαμε ηνπ θφξνπ απηνθηλήησλ. Απνηειεί δαπάλε πνπ επαθίεηαη ζε θάζε 

θξάηνο-κέινο κεκνλσκέλα, θαζψο ε Δ.Δ. δελ έρεη νξγαλψζεη θαη ζεζπίζεη θάπνην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πνπ λα αθνινπζείηαη εληαία. Απφ ηελ άιιε, ε Δ.Δ.  έρεη ππνβάιεη 

πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζπγθεθξηκέλα 

κε ηε δηαηήξεζε ηεο δηπιήο θνξνινγηθήο εθηίκεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη 

κεηαμχ δχν ε πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ κειψλ (Δπξσπατθή Έλσζε, 2015). 
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3.3 ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΖ & ΓΗΠΛΖ ΦΟΡΟΛΟΓΖΖ 

 

Έλα ζχλζεην θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζε φια ηα θξάηε φρη κφλν ζηελ 

Δ.Δ. αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη απηφ ηεο θνξνδηαθπγήο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζνβαξφ έγθιεκα, ην νπνίν ζπληζηά νπζηαζηηθά απάηε ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο θαη απηφ 

δηφηη γίλεηαη εζθεκκέλε πξνζπάζεηα ηφζν απφ ηα θπζηθά πξφζσπα φζν θαη απφ ηα 

λνκηθά πξφζσπα (νληφηεηεο) λα απνθξχςνπλ ηελ θνξνινγεηέα χιε απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο ηνπ εθάζηνπ θξάηνπο. Ζ θνξνδηαθπγή απνηειεί  πνηληθφ αδίθεκα θαη κπνξεί λα 

ζεκεησζεί είηε θαηά παξάβαζε είηε θαηά ζηξαηήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, ελψ 

ραξαθηεξίδεηαη σο έλα θαηλφκελν αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ην ζπλνιηθφ 

πνζφ πνπ πξνθχπηεη,  ζα θιεζεί ηειηθά λα ην επσκηζζεί ην ζχλνιν ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

κέζα απφ θάπνηα πξφζζεηα θπβεξλεηηθά θπβεξλεηηθά κέηξα. Δπνκέλσο, κπνξεί θαλείο 

λα αλαθέξεη φηη απνηειεί έλα θαηλφκελν ηφζν κε νηθνλνκηθέο αιιά θαη κε θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο, ην νπνίν δηαρέεη αληζφηεηεο θαη δηαηζξεβιψλεη ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα (Κνινβνχ, 2010). 

Παξάιιεια, ε θνξνινγηθή λνκνζεζία κηαο ρψξαο δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο 

πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο λα δηαθεχγνπλ ηε θνξνιφγεζε ζε άιιε ρψξα. Γεδνκέλνπ ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο, είλαη απαξαίηεην 

λα αλαιεθζεί δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ. Ζ ΔΔ δίλεη επίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δίθαηε 

θνξνινγία ησλ εηαηξεηψλ. Σα θελά κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ επηηξέπνπλ ζε νξηζκέλεο εηαηξείεο λα επηδίδνληαη ζε «επηζεηηθφ θνξνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ» γηα λα κεηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο νθεηιέο. Ο ζηελφο ζπληνληζκφο θαη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ δηνηθήζεσλ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε 

ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθψλ. 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζεκεηψλεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν είλαη θπξίσο νη κεγάινη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο, ε πνιππινθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ε έιιεηςε πξνλνκίσλ θαη 

απαιιαγψλ, ε δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ν βαζκφο νξγάλσζεο ηεο 

αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ην χςνο ησλ πνηλψλ  θαη ε έιιεηςε νξζνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ (Μνχζεο, 2011).  
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Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ θαηλφκελν ην νπνίν θαιείηαη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ είλαη απηφ ηεο Φνξναπνθπγήο. Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ην νπνίν ηείλεη λα 

πξνζιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ξνήο ησλ θεθαιαίσλ. Ζ θνξναπνθπγή ππφ ηελ επξεία έλλνηα 

ηεο, απνηειεί κηα θαηαρξεζηηθή θνξνδηαθπγή θαζψο ζηεξίδεηαη  ζηελ ρξεζηκνπνίεζε 

επ΄ σθειεία ηνπ ππφρξενπ ησλ θελψλ ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ επλντθφηεξσλ ιχζεσλ απφ 

πιεπξάο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (Φηλνθαιηψηεο, 2014).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεγάιεο εηαηξίεο, κε θχξην άμνλα ηηο πνιπεζληθέο, 

είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ θάζε θνξά ηελ έδξα ηνπο, δηαθηλψληαο θαη’  απηφ ηνλ 

ηξφπν ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο πνπ παξνπζηάδνπλ, ζε ρψξεο νη  νπνίεο παξνπζηάδνπλ  

κηθξφηεξε θνξνινγία (εηαηξηθή θνξναπνθπγή). Σν θαηλφκελν απηφ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη΄ απηφ ηνλ ηξφπν νη δεκφζηνη πξνυπνινγηζκνί ησλ θξαηψλ κειψλ 

νδεγνχληαη ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαηά δηζεθαηνκκχξηα επξψ,  ελψ σο 

απνηέιεζκα ππνλνκεχνληαη νη πνιίηεο θαζψο ππάξρεη θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ θαη πξνσζείηαη ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (Φνξηζάθε & 

αββαΐδνπ, 2013). Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, φπσο επίζεο θαη κε ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

εγθαζίδξπζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ σο εξγαδφκελνη ζε άιιεο ρψξεο φπσο επίζεο θαη 

ηελ εγθαζίδξπζε ησλ κεηξηθψλ εηαηξηψλ εληφο κηαο άιιεο ρψξαο ηεο Δ.Δ., ήξζε ζηελ 

επηθάλεηα έλα αθφκε  ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ έγθεηληαη φξηα πνπ παξνπζηάδεη ε 

θνξνινγηθή εμνπζία ησλ θξαηψλ. Με απηά ηα δεδνκέλα, νη εγεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο Δ.Δ. νδεγνχληαη ζην λα κεηαθέξνπλ ηα θέξδε ηνπο ζηηο ρψξεο εθείλεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν ηα 

πξνβιήκαηα απηά, ηα θξάηε κέιε επηδίσμαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κέζα απφ ηελ ακνηβαία 

ζπλδξνκή φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ηνπο. Σν 1977 κε ηελ 77/779/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ, νη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ αληάιιαμαλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ κε νξζφ ηξφπν ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ην 

θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ  ππνινγηζκφ 
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ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζε θάζε θξάηνο κέινο. ρεηηθά κε ηα 

αλσηέξσ, αθνινχζεζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηεηηθψλ νδεγηψλ (79/1070/ΔΟΚ/07-12-1979, 

92/12/ΔΟΚ/06-03-1992, 2003/93/ΔΚ/15-10-2003, 2004/56/ΔΚ/29-04-2004, 

2004/106/ΔΚ/24-12-2004 θαη 2006/98/ΔΚ/01-01-2007) (www.europa.eu). 

Σέινο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θ-κ ζρεηηθά κε 

ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο εληφο ηεο 

Δ.Δ. πηνζεηήζεθαλ νη Οδεγίεο, φπσο έρνπλ αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, 90/434/ΔΟΚ 

«Σπγρσλεύζεηο, δηαζπάζεηο, Εηζθνξά Ελεξγεηηθνύ», 90/435/ΕΟΚ «Μεηξηθέο-Θπγαηξηθέο» 

θαη 90/436/ΕΟΚ «Σύκβαζε Δηαηηεζίαο» ψζηε λα αθαηξνχληαη απφ ηα θέξδε ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο φινη νη θφξνη πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζηα δηάθνξα 

θξάηε-κέιε, πξνθεηκέλνπ λα εθιείςεη νινζρεξψο ε δηπιή θνξνινγία. Παξάιιεια, ε 

ελζσκάησζε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε θξίζεθε απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα (Μπάξκπαο, 2005). 

  Αλακθηζβήηεηα, ζηηο κέξεο καο, ηεξάζηηα πνζά ράλνληαη ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη ηεο θνξναπνθπγήο . Οη εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ ππνινγίδνπλ φηη ην πνζφ αλέξρεηαη 

ζε € 1.000 δηζεθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν. Ζ θνξνδηαθπγή αιιά θαη ε θνξναπνθπγή 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ παξανηθνλνκία δειαδή έλα ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ελφο θξάηνπο ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη επίζεκα ζην εζληθφ πξντφλ 

θαη δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα λα 

εκθαλίδνληαη νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο αξθεηά δηνγθσκέλεο ζρεηηθά κε ηα δεισζέληα 

εηζνδήκαηα (Σζάηζνο, 2012). 

Ωο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσλ, ε χπαξμε θαη κφλν ελφο πςεινχ πνζνζηνχ 

παξανηθνλνκίαο θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθά ηα θπξηφηεξα θνξνινγηθά εξγαιεία θαη ηηο 

πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ, θαζψο επεξεάδνπλ κφλν  φζνπο δελ θνξνδηαθεχγνπλ ή 

παξανηθνλνκνχλ. Μέζα ζηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο παξανηθνλνκίαο κπνξνχλ λα 

ζεκεησζνχλ ν βαζκφο ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (πεξηνξηζκνί, αιιαγέο λφκσλ, ην 

κέγεζνο δεκφζηνπ ηνκέα), ε γξαθεηνθξαηία, ε πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε (θφξνη, 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο), ην πςειφ ή ρακειφ πνζνζηφ ησλ ειεχζεξσλ 
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επαγγεικαηηψλ ζηελ νηθνλνκία, ζπγθξηηηθά κε ην πνζνζηφ φζσλ πξνζθέξνπλ 

εμαξηεκέλε εξγαζία φπσο επίζεο θαη ην πνιχ ρακειφ επίπεδν επζπλεηδεζίαο θαη αμηψλ 

ηφζν ησλ εγεηψλ φζν θαη ησλ κειψλ θάζε θνηλσλίαο (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

Δληφο Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ, ε Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη φηη ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ. ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ απηνκάησο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο 

απνθάζεηο ηνπο. Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνβιέπεη φηη, θάζε 3 κήλεο, νη εζληθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ κηα ζχληνκε έθζεζε ζε φια ηα άιια θξάηε 

κέιε ζρεηηθά κε φιεο ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζπλνξηαθέο θνξνινγηθέο απνθάζεηο. Ζ 

απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο απνθάζεηο είλαη ζε ζέζε 

λα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε ηελ αλίρλεπζε νξηζκέλσλ θαηαρξεζηηθψλ θνξνινγηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ (Φνξηζάθε & αββαΐδνπ, 

2013).  

 

3.4 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ Δ.Δ. 

 

 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

 

3.4.1. Φνξνινγηθό ύζηεκα Γεξκαλίαο 

 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο απνηειείηαη απφ  ηξία επίπεδα 

θνξνινγίαο: ηε δεκνηηθή, ηε θξαηηθή θαη ηελ νκνζπνλδηαθή, κε ην ζχζηεκά ηεο λα 

πεξηιακβάλεη  ηφζν έκκεζνπο φζν θαη άκεζνπο θφξνπο. Ζ θπξηφηεξε πεγή θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ είλαη ηα θνξνινγηθά έζνδα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (ΦΠΑ). Παξάιιεια, κε βάζε ηε Γεξκαληθή λνκνζεζία νξίδνληαη θάπνηεο αξκφδηεο 
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θνξνινγηθέο αξρέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα πιεξσκήο, ηε λνκηκφηεηα, 

ηελ ηζφηεηα θαη ην θξάηνο πξφλνηαο. 

πγθεθξηκέλα, ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν, ε ρψξα εθαξκφδεη θφξνπο: 

 ζηα ηεισλεία 

 ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα  

 ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα  

 ζε πνηά 

 επί ηεο αιιειεγγχεο. 

Παξάιιεια, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη νκνζπνλδηαθνί θφξνη ζηε Γεξκαλία 

πεξηιακβάλνπλ αθφκε θαη θφξνπο επί ησλ αθηλήησλ, ζηα παλδνρεία θαη θαηνηθίδηα δψα. 

Ωζηφζν, ε βαζηθφηεξε πεγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη 

απφ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

ε θξαηηθό επίπεδν δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο θφξνπ: 

 ζηελ θιεξνλνκία 

 επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο  

 ζηα ηπρεξά παηρλίδηα 

 ζηε ππξνπξνζηαζία. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ζηε Γεξκαλία ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο εζληθνχο φζν 

θαη γηα ηνπο δηεζλείο επελδπηέο. Οη θάηνηθνη ηεο Γεξκαλίαο είλαη επηβαξπκέλνη ψζηε λα 

απνδίδνπλ θφξν εηζνδήκαηνο ζην θξάηνο αλαθνξηθά κε ηα θέξδε πνπ παξάγνπλ ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, ελψ νη κε θάηνηθνί ηεο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα απνδίδνπλ θφξν εηζνδήκαηνο κφλν γηα ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ ηε Γεξκαλία. Παξάιιεια, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο 

πεξηιακβάλεη έζνδα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ απαζρφιεζε, απφ επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη απφ άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ 
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θαζνξίδεηαη κεκνλσκέλα θαη δηαθέξεη, αγγίδνληαο ηα πεξηζψξηα απφ ην πνζνζηφ 0% έσο 

θαη ην 45%. Ζ Γεξκαλία ηαπηφρξνλα έρεη ζπλάςεη πνιιέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηπιή θνξνιφγεζε, κε απνηέιεζκα νη δηεζλείο επελδπηέο λα επσθεινχληαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο  απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο θαη κεηψζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο λνκηθψλ πξνζψπσλ εηζπξάηηνληαη απφ εηαηξείεο ζε ζρέζε 

κε ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο θέξδε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα ππφθεηληαη ζηνλ θφξν εηαηξεηψλ. Οη δηεζλείο επηρεηξήζεηο κε 

γεξκαληθά ππνθαηαζηήκαηα ή ζπγαηξηθέο ππφθεηληαη ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ 

ηζρχεη γηα ηηο εζληθέο νληφηεηεο θαη δηθαηνχληαη ηηο ίδηεο κεηψζεηο θαη απαιιαγέο. Απηή 

ηε ζηηγκή ν ζπληειεζηήο ηνπ γεξκαληθνχ εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 15% (www.europa.eu ; 

www.taxheaven.gr).  

 

3.4.2. Φνξνινγηθό ύζηεκα Οιιαλδίαο (& ζηηο Κάηω Υώξεο) 

 

Οη Οιιαλδνί άξρηζαλ λα πιεξψλνπλ θφξνπο πξηλ απφ αηψλεο, θαζψο απφ ην  

1800 ε θπβέξλεζε εμαζθάιηζε ηα έζνδά ηεο κέζα απφ θφξνπο πνπ επέβαιε ζηα αγαζά 

πξψηεο αλάγθεο φπσο είλαη ην ζαπνχλη, ην θαπζφμπιν, ην αιάηη, ην θξέαο, ηα ζηηεξά, ην 

θξαζί, ν άλζξαθαο, ην καιιί θαη ε ηχξθε. Οη θάηνηθνη θνξνινγνχληαλ αλεμάξηεηα απφ 

ηα πξαγκαηηθά ηνπο θέξδε, ελφο κφιηο ην 1806 ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο επνρήο 

εθείλεο, ν Alexander Gogel δεκηνχξγεζε έλα γεληθφ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο, κε 

θπξηφηεξν ζηφρν ηνπ λα  θνξνινγείηαη ν θαζέλαο αλάινγα κε ην εηζφδεκά ηνπ θαη 

πηνζεηψληαο ηελ αξρή  «Όζν πεξηζζφηεξν θεξδίδεηε, ηφζν πεξηζζφηεξν πιεξψλεηε». Σν 

1934, δεκηνπξγήζεθε θαη πηνζεηήζεθε έλαο λένο θφξνο επί ησλ πσιήζεσλ. Ο λφκνο 

απηφο αληηθαηαζηάζεθε ην 1968 απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο επί ησλ πσιήζεσλ, 

ελψ ην 1964, ζεζπίζηεθε θαη ν θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ θπξηφηεξε πεγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη θπξίσο ε θνξνινγία, ελψ ν έιεγρνο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο ηεο λνκνζεζίαο έρεη αλαηεζεί ζηελ Οιιαλδηθή 

θνξνινγηθή ππεξεζία, ηελ Βelastingdienst, ην νπνίν αλήθεη ζηε δηάξζξσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη θπξηφηεξεο επζχλεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ: 

http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/
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 είζπξαμε θφξσλ  

 εμαγσγή, εηζαγσγή θαη δηακεηαθφκηζε αγαζψλ  

 αλίρλεπζε απάηεο θάζε είδνπο (νηθνλνκηθή, θνξνινγηθή θαη νηθνλνκηθή)  

 θαηαβνιή παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εηζφδεκα γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, ην κίζζσκα θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ 

Σα θπζηθά θαη εηαηξηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ή αζθνχλ επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Κάησ Υψξεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο 

θνξνιφγεζεο. Ζ θαηαβνιή θφξσλ ζηηο Κάησ Υψξεο είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα φζν θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα δηεζλψλ 

νληνηήησλ. Οη εηαηξείεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ηνπηθά ζεσξνχληαη λνκηθέο νληφηεηεο 

θαηνίθσλ Οιιαλδψλ θαη ρνξεγνχλ εηαηξηθνχο θφξνπο ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκά ηνπο πνπ 

παξάγεηαη παγθνζκίσο. Οη εηαηξείεο πνπ είλαη κε κφληκνη θάηνηθνη θνξνινγνχληαη κφλν 

φζνλ αθνξά ηα έζνδα πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα. Ο ζπληειεζηήο ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ 

είλαη 20% γηα ηα εηήζηα θέξδε κέρξη 200.000€., ελψ ην εηζφδεκα πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ 

απηφ θνξνινγείηαη ζε πνζνζηφ 25%. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο  ε ρψξα δελ ρξεψλεη παξαθξάηεζε θφξσλ επί 

δηθαησκάησλ ή ηφθσλ, ελψ ηα κεξίζκαηα δελ θνξνινγνχληαη ζε εγρψξην επίπεδν, ελψ ζε 

δηεζλέο επίπεδν θνξνινγνχληαη κε πνζνζηφ 15%. Οη Κάησ Υψξεο έρνπλ ππνγξάςεη 

πνιπάξηζκεο ζπκθσλίεο κε άιια θξάηε ζε φιν ηνλ θφζκν γηα λα απνθχγνπλ ηε δηπιή 

θνξνινγία θαη λα κεηψζνπλ ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Άιινη θφξνη 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξείεο ζηηο Κάησ Υψξεο είλαη ν θφξνο γηα ηε κεηαβίβαζε 

αθηλήησλ θαη ν ΦΠΑ (21%  πνζνζηφ βαζηθνχ επηηνθίνπ θαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο 6 

ηνηο εθαηφ). Ο θφξνο επί ηνπ εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο θαηαβάιιεηαη θάζε ινγηζηηθφ έηνο 

(12 κήλεο) κέρξη θαη 5 κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο νη θάηνηθνη ησλ Κάησ Υσξψλ θνξνινγνχληαη 

ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκά ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ φζνη δειψλνπλ κε κφληκνη 

θάηνηθνη απνδίδνπλ θφξνπο κφλν γηα ηα θέξδε πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ 

αξρή ηεο θνξνινγίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη πξννδεπηηθή κε ηξία ηκήκαηα: ην 
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ηκήκα 1 εθαξκφδεηαη ζηα έζνδα απφ ηε ζηέγαζε, ηελ απαζρφιεζε ή ηηο επηρεηξήζεηο. Σν 

ηκήκα 2 πξννξίδεηαη γηα εηζφδεκα απφ νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ. Σν ηκήκα 3 αθνξά ηηο 

επελδχζεηο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ (www.europa.eu ; www.taxheaven.gr).. 

 

3.4.3. Φνξνινγηθό ύζηεκα Βνπιγαξίαο 

 

Ζ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2007 θαη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο Βνπιγαξίαο άξρηδε λα 

πξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο. Βαζηθφηεξν ζηφρνο ηεο αιιαγήο απηήο ήηαλ ε απινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ίζρπε έσο ηφηε ζηελ Βνπιγαξία θαη ε ελαξκφληζή ηνπ  

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ΔΔ. Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επέθηαζε 

θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ θχξηα πξαγκαηηθή αιιαγή λα είλαη ε εμάιεηςε 

ηεο θιίκαθαο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ζπληειεζηή δέθα 

ηνηο εθαηφ 10% ν νπνίνο ηζρχεη γηα ηελ θνξνιφγεζε ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. Με ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ επηινγή απηνχ ηνπ 

λφκνπ επήιζαλ νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο αιιαγέο, θπξίσο ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ζηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη καδί ζηε Βνπιγαξία.  

Σν θαζεζηψο θνξνινγίαο ζηε Βνπιγαξία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: άκεζνη (θφξνο εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ, θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, θφξνη παξαθξαηήζελ ζηελ πεγή) θαη έκκεζνη θφξνη (θφξνο πξνζηηζεκέλεο 

αμίαο θαη εηδηθνί θφξνη).  

χκθσλα κε ην Νφκν πεξί θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ (ΝΦΔΔ) φια ηα λνκηθά 

πξφζσπα θαη ελψζεηο ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα νη νπνίνη ζπλαιιάζζνληαη εκπνξηθά 

ζηε ρψξα θνξνινγνχληαη κε θφξνο εηζνδήκαηνο ζε πνζφ απφ 10%. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηνχ ηνπ λφκνπ νη ελψζεηο ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηζνχληαη κε ηα λνκηθά 

πξφζσπα. Σα εκέδαπα λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη ζρεηηθά κε φια ηα θέξδε θαη 

εηζνδήκαηά ηνπο αλεμάξηεηα πνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 

θνξνινγνχληαη κε θφξν εηζνδήκαηνο κφλν γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο ζηε Βνπιγαξία.    

http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/
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Τπνθείκελν ζηε θνξνινγία ππφ ην Νφκν πεξί θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ – εκέδαπα θαη αιινδαπά. Ο λφκνο ξπζκίδεη ηε θνξνινγία ζηα εηζνδήκαηα 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζπκπεξηιακβνκέλσλ θαη απφ δξαζηεξηφηεηα ζαλ αηνκηθή 

επηρείξεζε. Ωο εκέδαπα πξφζσπα ζεσξνχληαη πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ππεθνφηεηά ηνπο, ηα νπνία έρνπλ κφληκε δηεχζπλζε ζηε Βνπιγαξία ή ηα πξφζσπα πνπ 

κέλνπλ ζηε Βνπιγαξία πεξηζζφηεξν απφ 183 κέξεο εηήζησο. Σα εκέδαπα θπζηθά 

πξφζσπα θνξνινγνχληαη γηα εηζνδήκαηα απφ πεγέο ζηε Βνπιγαξία θαη εθηφο ηεο ρψξαο. 

Σα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κφλν γηα εηζνδήκαηα απφ πεγέο ζηε 

Βνπιγαξία. Σα εηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα θαη δηαλεκεζέληα θέξδε  – εκέδαπα θαη 

αιινδαπά, θνξνινγνχληαη επίζεο ζχκθσλα κε ην λφκν. Απφ ηε 1/1/2008 ηα εηζνδήκαηα 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θνξνινθνχληαη κε εληαίν θφξν απφ 10%. 

Ο Νφκνο πεξί θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο ηζρχεη απφ ηελ 1/1/2007, ε εκεξνκελία 

ηεο έληαμεο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 

20%, εθηφο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζην λφκν ξεηά αλαθέξνληαη σο 

θνξνινγνχκελεο κε ζπληειεζηή κεδέλ.  

Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο είλαη έκκεζνο θφξνο πνπ ρξεψλεηαη ζηα εμήο 

εκπνξεχκαηα: 

 Αιθνφι, ζπκπεξηιακβνκέλσλ θξαζί θαη κπίξα 

 Δλεξγεηαθά πξντφληα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 Απηνθίλεηα  

 Καπλφο 

 Καθέο θαη ππνπξντφληα ηνπ θαθέ 

 

εκαληηθφ είλαη αθφκε ην γεγνλφο φηη ε Βνπιγαξία ππέγξαςε πκθσλίεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαηλνκέλσλ φπσο είλαη ε  δηπιήο θνξνινγίαο κε 53 θξάηε.   
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Βαζηθόηεξνη θόξνη ηεο Βνπιγαξίαο 

 θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 10% (flat tax) επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

 θφξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ (εηαηξηψλ) 10% (flat tax) επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

 θφξνο κεξηζκάησλ 5% 

 θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο (DDS) 20% θαη κεδεληθφο πξνθεηκέλνπ γηα 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. 

 δπλαηφηεηα κεηαθνξάο δεκηψλ ζε επφκελε ρξήζε, έσο θαη πέληε έηε 

 

Παξάιιεια πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Βνπιγαξία ππάξρνπλ δχν εηδψλ επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήηνπ κνξθήο, φπσο απηέο αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά: 

1. Απηέο πνπ είλαη ζε θαζεζηψο ΦΠΑ (εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα VIES) 

2. Απηέο πνπ δελ είλαη ζε θαζεζηψο ΦΠΑ (δελ είλαη θαη δελ θαίλνληαη 

εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα VIES) 

 

Σαπηφρξνλα, ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα θαζνξίδνπλ, κε βάζε ην πθηζηάκελν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην,  ην αθξηβέο χςνο ησλ δεκνηηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ: 

1. Γεκνηηθφο θφξνο ζε φια ηα αθίλεηα απφ 0,5% έσο 2% 

2. Γεκνηηθφο θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ απφ 1,3% έσο 2,6%. 

 

Φνξνινγηθέο απαιιαγέο 

Δθηφο απφ ηνπο είδε ρακεινχο θφξνπο, ην θξάηνο πξνζθέξεη επηπξφζζεηεο 

θνξναπαιιαγέο ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ επελδχζεη ζε ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο, δειαδή πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία.  πγθεθξηκέλα, έρνπλ ζεζπίζεη:  
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 Απαιιαγή κέρξη θαη 100% ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ (10%) γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο, 

εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηνρέο κε αλεξγία πνπ μεπεξλά ην 35% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

κέζνπ φξνπ.  

 Μείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ κέρξη ην 10% επί ηεο αμίαο ησλ πάγησλ 

επελδχζεσλ, (κε ηελ εμαίξεζε ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ), κε ηελ πξνυπφζεζε 

πσο ε επέλδπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο είλαη 

κεγαιχηεξν θαηά 50% ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο επσθεινχληαη κε 

εηδηθή έθπησζε, δειαδή αθαίξεζε απφ ηα θέξδε ησλ ακνηβψλ θαη εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ κέρξη θαη γηα 12 κήλεο. 

 Απαιιαγή απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ εθηεινχλ 

πξνγξάκκαηα ηερληθήο ζπλεξγαζίαο, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα Κνηλνηηθά 

Πξνγξάκκαηα PHARE θαη ISPA. 

 

Έλαο αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο θφξνο είλαη ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ 

επηβάιιεηαη ζε φζνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο θαηέρνπλ θάπνηνπ είδνπο αθίλεην, φπσο είλαη ηα 

νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα κε εμαίξεζε ηηο αγξνηηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν θφξνο ιακβάλνληαη ππφςε ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ην είδνο ηεο 

πεξηνπζίαο, ε ηνπνζεζία ηνπ αθηλήηνπ, ε έθηαζε, ε νηθνλνκηθή απφζβεζε θ.α. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη πξηλ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν 

ζπγθεθξηκέλνο θφξνο ππνινγηδφηαλ ζε 1,5% γηα θάζε 100 bgl θνξνινγηθήο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ ελψ απφ ην 2008 ελψ κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. ν ζπληειεζηήο απηφο 

εθηείλεηαη απφ 0,1% έσο 2,5% ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο. Τπάξρνπλ σζηφζν 

θαη νξηζκέλεο κεηψζεηο ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηνπλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξψηε 

θαηνηθία φπνπ ην πνζνζηφ κείσζεο είλαη 50% ή ζηελ πεξίπησζε πξψηεο θαηνηθίαο 

αηφκσλ κε αλαπεξία φπνπ ν θφξνο επηδέρεηαη κείσζε 75%. 

Άιινη θφξνη πνπ εθαξκφδνληαη ζηε Βνπιγαξία είλαη ν θφξνο θιεξνλνκηάο, ν 

θφξνο δσξεάο θαζψο θαη νη ηνπηθνί θφξνη φπνπ επηβάιινληαη ζε φια ηα αθίλεηα ηεο 
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ρψξαο αλεμαξηήησο εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ηνπηθφ 

ζπκβνχιην θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Γήκν. Ο θφξνο θιεξνλνκηάο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 

0.7% ζε 1.4% φηαλ θιεξνλνκείηαη απφ ηνπο ζπγγελείο θαη κεηαμχ ηνπ 5% ζε 10% φηαλ 

δελ πξνέξρεηαη απφ ζπγγελείο, απηφο επηβάιιεηαη ζηελ πεξηνπζία πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζηε ρψξα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηεο ηεο Βνπιγαξίαο. Σέινο, ν 

θφξνο δσξεάο είλαη απηφο ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζηελ πεξηνπζία πνπ απνθηάηαη σο δσξεά 

απφ θάπνηνλ άιινλ, νη ζπληειεζηέο είλαη ίδηνη κε απηνχο ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο θαη 

επηβάιινληαη ζε απηφλ πνπ δέρεηαη ηελ δσξεά ελψ ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην άηνκν απηφ 

δεη ζην εμσηεξηθφ ν θφξνο επηβαξχλεη απηφλ πνπ θάλεη ηελ δσξεά (www.europa.eu ; 

www.taxheaven.gr). 

 

3.4.4. Φνξνινγηθό ύζηεκα Κύπξνπ 

 

Ζ βαζηθή θηινζνθία θνξνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν είλαη φηη ν 

θνξνινγνχκελνο θνξνινγείηαη πάλσ ζε φιν ην εηζφδεκα ηνπ πνπ απνθηάηαη ή πξνθχπηεη 

απφ πεγέο ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ αληίζεηα ν κε θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

Κχπξνπ θνξνινγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ή πξνθχπηνπλ απφ 

πεγέο ζηελ Κχπξν κφλν. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα Κχπξνπ είλαη αξθεηά ειθπζηηθφ ηφζν 

γηα ηα θπζηθά φζν θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, θαζψο πξνζθέξεη κηα ζεηξά εμαηξέζεσλ 

θφξνπ. 

Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθφηεξεο εμαηξέζεηο θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηελ Κχπξν είλαη: 

 Οιφθιεξε απαιιαγή απφ ηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ. 

 Όηαλ ε εηήζηα ακνηβή ηνπ αηφκνπ ππεξβαίλεη ηηο €100.000 θαη εθφζνλ πξηλ απφ 

ηελ εξγνδφηεζε ηνπ δελ ήηαλ θάηνηθνο Κχπξνπ εθαξκφδεηαη θνξναπαιιαγή 

χςνπο 50% πάλσ ζην εηζφδεκα ηνπ. 

http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/


60 
 

 Οιφθιεξε απαιιαγή απφ κηζζσηή ππεξεζία πνπ εθηειείηε εθηφο Κχπξνπ γηα 

πεξίνδν πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ζε εξγνδφηε ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζε εξγνδφηε 

θάηνηθν Κχπξνπ κε κφληκε εγθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ. 

  Οιφθιεξε απαιιαγή απφ θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάζεζε ηίηισλ. 

Δπηπιένλ αθαηξνχληαη απφ ην εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ: 

 Όιεο νη δσξεέο ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα. 

 20% απαιιαγή απφ εηζπξαθηέα ελνίθηα. 

 πλδξνκέο ζε επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζπληερλίεο. 

 Όιε ε δεκηά ηνπ ηξέρνληνο θαη πξνεγνχκελσλ εηψλ (www.europa.eu ; 

www.taxheaven.gr). 

 

3.4.5. Φνξνινγηθό ύζηεκα Λνπμεκβνύξγνπ 

 

Σν Λνπμεκβνχξγν ππήξμε ν θνξνινγηθφο παξάδεηζνο επηινγήο γηα πνιιέο 

εηαηξείεο θαη κεγαινθαηνίθνπο ζε φιν ηνλ θφζκν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έσο θαη 

ζήκεξα, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηάο ηνπ θαη ησλ ηεξάζηησλ 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ πνπ παξέρεη, ελζαξξχλνληαο ηηο μέλεο εηαηξείεο λα κεηαθνκίζνπλ 

εθεί. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ επηηξέπεη ζε εθαηνληάδεο εηαηξείεο 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα απνζεθεχνπλ καδηθά θνκκάηηα ηεο επηρείξεζήο ηνπο εθηφο 

ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο, ε νπνία θφβεη δηζεθαηνκκχξηα απφ ηνπο θφξνπο.  

Έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη ην Λνπμεκβνχξγν πξνζειθχεη ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ δεηνχλ άζπιν απφ ηε κεγάιε θνξνινγία ησλ εηαηξεηψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ζην 35% 

απφ ην 2015, είλαη ε ηξίηε πςειφηεξε ζηνλ θφζκν, ελψ ην Λνπμεκβνχξγν έρεη 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο 21%. Δθηφο απφ ηνπο ρακεινχο ζπληειεζηέο θφξνπ εηαηξεηψλ, 

ην Λνπμεκβνχξγν επηβαξχλεη ηηο μέλεο εηαηξείεο κε εμαηξεηηθά ρακειφ θνξνινγηθφ 

http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/
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ζπληειεζηή γηα ηελ απνζηνιή ρξεκάησλ πξνο θαη απφ ηε ρψξα (μέλα εκβάζκαηα). Οη 

εηαηξείεο πνπ δηνρεηεχνπλ θέξδε κέζσ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ρξεψλνληαη γχξσ ζην 1%. 

Απηφ απνηειεί ηεξάζηην θίλεηξν γηα ηηο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

εμνηθνλνκήζνπλ δηζεθαηνκκχξηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο εηαηξηθνχ θφξνπ κεηαθέξνληαο 

κεηξεηά ζην Λνπμεκβνχξγν κε ηφζν ρακειά πνζνζηά. 

Παξάιιεια, ην Λνπμεκβνχξγν πξνζθέξεη κπζηηθφηεηα θαη πιενλεθηηθή 

θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, γη απηφ ην ιφγν θάπνηεο πνιχ 

γλσζηέο εηαηξίεο φπσο είλαη ε PepsiCo, Inc., ε American International Group, Inc. θαη ε 

Wal-Mart Stores, Inc. Έρνπλ πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθψλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ 

ζην Λνπμεκβνχξγν γηα ηε κείσζε ησλ θφξσλ (www.europa.eu ; www.taxheaven.gr). 

 

3.4.6 Φνξνινγηθό ύζηεκα Ηζπαλίαο 

 

Σν Ηζπαληθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα ηεο ρψξαο αθνινπζεί δηθφ ηνπ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ελψ έρεη μερσξηζηφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απφ ηελ ππφινηπε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη απηνλνκία ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια, ε Ηζπαλία 

εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρεη αλαπηχμεη έλα αξθεηά ζσζηφ Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε 

δηαξθή αλαλέσζε ζε ζρέζε κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ 

φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ηελ απνθπγή 

θνξνινγηθήο απάηεο. Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

απνηειείηαη απφ νξηζκέλα ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο, θάπνηα απφ απηά ηα βαζηθά ηκήκαηα 

είλαη ην ηκήκα ειέγρνπ, ην ηκήκα λνκηθψλ ππνζέζεσλ, ην ηκήκα θνξνινγηψλ κειεηψλ, ε 

Γηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θιπ. Γεληθφηεξα ην ηζπαληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαζψο 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξσηνπνξία θαη ηελ ηερλνινγηθή ηεο δνκή. 

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο 

πνπ κέλνπλ κφληκα ζε απηή αιιά θαη απηνχο νη νπνίνη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο 

θαηνηθνχλ ζηελ ρψξα ιηγφηεξεο απφ 183 εκέξεο ην έηνο. Ο ηειηθφο θφξνο πνπ 

http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/
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επηβάιιεηαη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφξνπ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θφξνπ ηεο 

Απηφλνκεο Κνηλφηεηαο φπνπ κέλεη ν θάζε θνξνινγνχκελνο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα Κνηλφηεηα δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, 

ηφηε ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά θνξνιφγεζεο. 

χκθσλα κε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθά 

ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εκθαλίδνπλ θέξδε 

θνξνινγνχληαη κε ηελ γεληθή εληαία θιίκαθα πνπ αθνξά ηα εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο επί ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 30% 

ελψ ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θνξνινγνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή. Απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

αθαηξνχληαη ζπλήζσο θάπνηα πνζά-εθφζνλ ππάξρνπλ-κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο φπσο ην 20% απφ ηηο επελδχζεηο θεξδψλ, ην 5% έσο 10% ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ην 10% κε 15% ησλ πξάζηλσλ επελδχζεσλ, ην 10% ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη internet θαζψο θαη 6000€ 

κείσζε θφξνπ γηα ηελ πξφζιεςε ΑΜΔΑ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ είλαη αθφκε πσο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ δεκηέο ν λφκνο ξεηά αλαθέξεη πσο απηέο κεηαθέξνληαη 

ζε ρξνληθή πεξίνδν έσο δεθαπέληε εηψλ.  

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ 

ζηελ Ηζπαλία είλαη 18% απφ 16 % πνπ ήηαλ κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 2010 θαη αθνξά ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ν ρακειφο ζπληειεζηήο ζήκεξα είλαη 8 

% απφ 7 % κέρξη ηα κέζα ηνπ 2010 ν νπνίνο αθνξά θπξίσο ηξφθηκα, λεξφ, θάξκαθα, 

μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο θ.α., θαη αθφκε ππάξρεη ν ζπληειεζηήο 

4% πνπ εθαξκφδεηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ φπσο ςσκί, αιεχξη, γάια, 

ηπξί, απγά, θξνχηα, ιαραληθά, βηβιία θαη πεξηνδηθά. Κάπνηνη αθφκε θφξνη πνπ 

επηβάιινληαη ζηελ Ηζπαλία είλαη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί ηα δηάθνξα ηέιε ραξηνζήκνπ, νη 

εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ζηα αιθννινχρα πνηά, ζηε κπχξα, ην θξαζί ζηα 

θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα θαπλνχ θ.α.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ηφθνπο κεξηζκάησλ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 19% 

σζηφζν φηαλ ηα κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε εηαηξεία πνπ έρεη κεηνρηθφ θεθάιαην, ην 
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νπνίν έρεη θξηζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ίζν ή αλψηεξν ηνπ 5%, ε 

παξαθξάηεζε θφξνπ δελ ηζρχεη. Ο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη ν εηήζηνο θφξνο πνπ 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 0,2% θαη 2,5% ζηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο, κε ηα πξψηα 108182€ 

λα είλαη αθνξνιφγεηα ελψ αλ αθνξά ηελ πξψηε θαηνηθία ην πνζφ απμάλεηαη ζε 150253€. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ γίλεηαη επί ησλ αθηλήησλ πνπ έρεη ν θνξνινγνχκελνο ζηελ 

θαηνρή ηνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, θαη θαηαηίζεληαη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30 

Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν άζξνηζκα ηνπ θφξνπ απηνχ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο (www.europa.eu ; 

www.taxheaven.gr). 

 

3.4.7 Φνξνινγηθό ύζηεκα  Απζηξίαο 

 

Φνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ Απζηξία ζεσξείηαη ην πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζηελ 

ρψξα πεξηζζφηεξνπο απφ έμη κήλεο εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαη θνξνινγείηαη γηα ην 

παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ, δειαδή ην εηζφδεκά ηνπ πνπ έρεη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Ζ θιίκαθα θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη 

πξννδεπηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα  έσο 10.999€ ην εηζφδεκα είλαη αθνξνιφγεην, ελψ 

ππάξρνπλ θαη πξφζζεηεο θνξναπαιιαγέο θαη κεηψζεηο θφξνπο αλάινγα ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξνινγνχκελσλ. Ο θφξνο παξαθξαηείηαη απφ ηνλ κηζζφ ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη απνδίδεηαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηνλ εξγνδφηε. Σαπηφρξνλα, 

είλαη ζεκαληηθφ πσο νη απηναπαζρνινχκελνη ζηελ Απζηξία θνξνινγνχληαη κε βάζε ηελ 

ίδηα θνξνινγηθή θιίκαθα φπσο κε ηνπο κηζζσηνχο, γηα ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο έπεηηα 

απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα γηα ην 2014 είλαη 25%, ελψ ν  θαλνληθφο 

ζπληειεζηήο ΦΠΑ είλαη 20% (www.europa.eu ; www.taxheaven.gr). 

 

 

 

http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.europa.eu/
http://www.taxheaven.gr/
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3.4.8 Φνξνινγηθό ύζηεκα  Βειγίνπ 

 

Ωο θνξνινγηθφο θάηνηθνο Βειγίνπ ζεσξείηαη φπνηνο δηακέλεη ζην Βέιγην  γηα 

πεξηζζφηεξνπο απφ έμη κήλεο θαη θνξνινγνχληαη γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο. Καη 

ζην Βέιγην ε θνξνινγηθή θιίκαθα είλαη πξννδεπηηθά αχμνπζα γηα ην αθαζάξηζην 

εηζφδεκα έπεηηα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ελψ 

παξάιιεια ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο θνξναπαιιαγέο θαη εθπηψζεηο αλάινγα κε ηελ 

πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ αιιά θαη γηα θάπνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ.  

Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν κε βάζε ηελ ππνβιεζείζα δήισζε 

αιιά παξφια απηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη εξγνδφηεο παξαθξαηνχλ έλα πνζνζηφ 

ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο εθαξκφδνληαη δχν κέζνδνη ζην Βέιγην: 

ε κέζνδνο ζηαζεξνχ ζπληειεζηή θαη ε κέζνδνο ηεο αθαίξεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δαπαλψλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Ο θαλνληθφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζην Βέιγην είλαη 

21%, ελψ εθαξκφδνληαη δχν κεησκέλνη: 6% θαη 12%. Όιεο νη εηαηξείεο, νη θνξείο θαη ηα 

ηδξχκαηα πνπ αζθνχλ θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ έδξα ζην Βέιγην 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν δήισζε θνξνινγίαο θαη 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 33,99% (www.europa.eu ).  

 

3.4.9 Φνξνινγηθό ύζηεκα Διιάδαο 

 

Σν Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη κηα επξεία θαηεγνξία θφξσλ. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο θφξνπο απηνχο έρνπλ σο βάζε ην εηζφδεκα, άιινη έρνπλ ηελ 

πεξηνπζία ελψ άιινη έρνπλ σο βάζε ηε δαπάλε θαη θπξίσο ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε. Οη 

πεξηζζφηεξνη θφξνη επηβάιινληαη ππέξ ηνπ θξάηνπο, νξηζκέλνη ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ελψ άιινη ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ο 

βαζηθφηεξνο απφ άπνςε εζφδσλ θφξσλ ζηε ρψξα καο είλαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο.  

http://www.europa.eu/
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χκθσλα κε ζηνηρεία απφ εηζεγεηηθέο εθζέζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα 

ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ΦΠΑ 

απνθέξεη ην 55% ησλ εζφδσλ απφ έκκεζνπο θφξνπο θαη ην 1/3 πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Αθνινπζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ απνθέξεη ην 46% ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ άκεζνπο θφξνπο θαη ην 18 % ησλ 

ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ. Σξίηε πεγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ απνηειεί ν  

θφξνο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ απνθέξεη ην 18% πεξίπνπ ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ 

έκκεζνπο θφξνπο θαη ην 11% ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ ηνπ εζφδσλ. Σέινο, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθά πνζνζηά ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απνθέξνπλ επίζεο ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ν θφξνο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη νη ινηπνί 

εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ελψ ε απφδνζε ησλ άιισλ θφξσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο
- ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηνλ παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ πεγψλ 

θνξνιφγεζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. απφ ην 

2002 έσο θαη ην 2016. Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζπιιέρζεζαλ απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(www.europa.eu), ελψ ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπο κέζσ ηνπο 

εξγαιείνπ ηνπ Microsoft Office, Excel ψζηε λα ππνινγηζζνχλ θαη λα εμαρζνχλ 

ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. Οη ρψξεο πνπ αλαιχζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα, Δζζνλία, Ηξιαλδία, 

Ηζπαλία,  Ηηαιία, Κξναηία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, 

Μεγάιε Βξεηαλία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, 

ινβελία, νπεδία, Σζερία, Φηιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία. Ζ αλάιπζε παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα.  

 

4.1 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΑΝΑ ΥΧΡΑ  

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ 

ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξα ηεο ΔΔ έσο ην 2016, ηαμηλνκεκέλνη σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

αθνξνχλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα.  

 

 

http://www.europa.eu/
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4.1.1 πληειεζηέο Φνξνινγίαο  Φπζηθώλ πξνζώπωλ 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ζηελ Ηζιαλδία θαη 

Ννξβεγία γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, ελψ παξάιιεια ζηε ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ 

δίλνληαη ηα θξηηήξηα θαη ην εχξνο ησλ εηζνδεκάησλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. Αθφκε ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ειάρηζηεο θαη 

νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο γηα ηα θξάηε κέιε (ζηνηρεία 2016). 

 

ΧΩΡΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Αυςτρία 36,50 %   ζωσ  50 % Αφορολόγητο ζωσ 11.000 ευρώ, 

 από 11.000,01 -25.000 ευρώ  36,5%, 

25.000,01 - 60.000 ευρώ  43,21%, 

      > 60.000,01 ευρώ  50% 

Βζλγιο 25 % ζωσ 50 % 25 %, 30 %, 40 %, 45%, 

50 %  (> 37.870 ευρώ) 

Βουλγαρία 10%   

Γαλλία 14 % ζωσ 45 % Αφορολόγητο ζωσ 9.690 ευρώ, 

 14 %, 30 %, 41 %, 45 % ( >151.956 ευρώ) 

Γερμανία 14 % ζωσ 45 % 45 % (  > 250.731 ευρώ) 

Δανία Ανώτατοσ  
ςυντελεςτήσ 

Αφορολόγητο 4352 ευρώ για φυςικά πρόςωπα 
κάτω των 18 ετών 

Γενικό Αφορολόγητο 5781 ευρώ  

51,95 %  (χωρίσ την 
ειςφορά αγοράσ 

εργαςίασ και τον φόρο 
εκκληςίασ) 

Κρατικόσ φόροσ 8,08 % - 15 %  Ειςφορά  αγοράσ 
εργαςίασ 8 % 

Φόροσ υγείασ  4 % 

Σοπικοί φόροι  22,5 % - 27,8 % 

Προαιρετικόσ φόροσ εκκληςίασ 0,709 % 

Ελλάδα 22 % ζωσ 42 % Μιςθωτή εργαςία 22 %, 32 %, 42 % 

Επιχειρ. Δραςτ/τητα 26 % - 33 % 

Αγροτικζσ επιχειρήςεισ 13 % 

Εςθονία 20%   

Ιρλανδία 20 % και 40% 40%  για ειςόδημα > 33.800 ευρώ (άγαμοσ) 

Ιςπανία 19,50% ζωσ  46% 5 ςυντελεςτζσ, 46% για  > 60.000 ευρώ 
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Ιταλία 23 % ζωσ  43 % 5 ςυντελεςτζσ, 43% για  > 75.000 ευρώ 

Κροατία 12 %  ζωσ 40 % 12 %, 25 %, 40 % (> HRK 158.400) 

Κφπροσ 20 % ζωσ 35 % Αφορολόγητο 19.500 ευρώ 

20 %, 25 %, 30 % 

35 % ( > 60.000 ευρώ ) 

Λετονία 23%   

Λιθουανία 15%   

Λουξεμβοφργο ανώτατοσ  40 % 19 ςυντελεςτζσ από 0 % ζωσ 40 % 

Αφορολόγητο ζωσ 11.264 ευρώ 

40 % (> 100.000 ευρώ) 

Μάλτα 15 % ζωσ 35 % 15 %, 25 %, 35 % (> 60.000 ευρώ ) 

Μεγάλη 
Βρετανία 

20 % ζωσ 45 % 20 %, 40 %, 

45 % (> GBP 150.000) 

Ολλανδία 36,50 % ζωσ 52 % 36,50 %, 42 % 

52 % ( > 57.585 ευρώ) 

Ουγγαρία 16%   

Πολωνία 18 % και 32 % 32 % (> PLN 85.528)  

Πορτογαλία 14,50 %  ζωσ 48 % 14,5 %, 28,5 %, 37 %, 45 %, 

48 % ( > 80.000 ευρώ ) 

Ρουμανία 16%   

λοβακία 19 % και 25 % 25 % ειςόδημα > 35.022,32 ευρώ 

λοβενία 16 % ζωσ 50 % 16 %, 27 %, 41 % 

50 % ( > 70.907,20 ευρώ ) 

ουηδία 20 % και 25 % 25 % ( > SEK 616.100 ) 

Πλζον τοπικοί φόροι 31,99 % (μζςοσ όροσ) 

Σςεχία 15%   

Φιλανδία 6,50 % ζωσ 31,75% 6,50 %, 17,50 %, 21,50 %, 29,75 % 

31,75 %  ( > 90.000 ευρώ) 

Πλζον τοπικοί φόροι 16,5 % ζωσ 22,5 % 

Διαφορετικό αφορολόγητο για κρατικό και τοπικό 
φόρο 

Ιςλανδία 22,86 % ζωσ 31,80 % 22,86 %, 25,30 %, 31,80 % 

Πλζον τοπικοί φόροι 14,44 % (μζςοσ όροσ) 

Νορβηγία 27%   

 

Πίνακας 1: Φορολογικοί ζσνηελεζηές θσζικών προζώπων τωρών ηης Ε.Ε., Πηγή 

EUROSTAT, 2016 
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Εικόνα 3: Σσνηελεζηές θορολογίας (ελάτιζηοι-μέγιζηοι) ανά τώρα 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα, πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο 

θνξνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ παξνπζηάδνπλ ε Γαλία, ε Οιιαλδία θαη ε 

ινβελία, ελψ αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Πνξηνγαιία, ε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Ηζπαλία. Απφ ηελ άιιε, νη ρψξεο κε ηα ηνπο ρακειφηεξνπο 

ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο είλαη ε Σζερία, ε Βνπιγαξία, ε Γεξκαλία, ε Κξναηία θαη ε 

Φηλιαλδία.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη ήδε πνιιέο απφ απηέο ηηο ρψξεο  έρνπλ 

εμαγγείιεη αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα.  Κάπνηεο απφ απηέο έρνπλ ήδε 

ζεζκνζεηεζεί απφ 1.1.2016 ελψ θάπνηεο άιιεο ίζρπζαλ έσο ην ηέινο ηνπ 2017. Ζ 

Γεξκαλία αχμεζε ήδε ην αθνξνιφγεην φξην ηεο απφ 1.1.2016, ε Οπγγαξία πξνρψξεζε ζε 

κεηψζεηο ζην αθνξνιφγεην γηα νηθνγέλεηεο κε δχν παηδηά, θαζψο θαη κείσζε ηνπ 
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αλψηαηνπ νξίνπ θνξνινγίαο απφ 1.1.2016, ελψ ε Ρνπκαλία πξνρψξεζε ζε  απμήζεηο ηνπ 

νξίνπ (απφ 1.1.2016) ζην αθνξνιφγεην ησλ ζπληαμηνχρσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα 

αλαθέξνπκε φηη ζρεδφλ φια ηα θξάηε πξνρψξεζαλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015. Σέινο, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί αθφκε φηη ε νπεδία, ε Διιάδα ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, ήηαλ νη ρψξεο κε ηηο 

ιηγφηεξεο αιιαγέο ζηελ θνξνινγία απφ ην 2014 έσο ην 2016. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλνληαη νη αλψηαηνη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ γηα ηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ, ηελ Ηζιαλδία θαη ηε Ννξβεγία.  

Υώξεο Αλώηαηνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 

θπζηθώλ πξνζώπωλ 

Βνπιγαξία 10.00% 

Ληζνπαλία 15.00% 

Σζερία 15.00% 

Οπγγαξία 16.00% 

Ρνπκαλία 16.00% 

Δζζνλία 20.00% 

Λεηνλία 23.00% 

ινβαθία 25.00% 

νπεδία 25.00% 

Ννξβεγία 27.00% 

Φηιαλδία 31.75% 

Ηζιαλδία 31.80% 

Πνιωλία 32.00% 

Κύπξνο 35.00% 

Μάιηα 35.00% 

Ηξιαλδία 40.00% 

Κξναηία 40.00% 

Λνπμεκβνύξγν 40.00% 
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Διιάδα 42.00% 

Ηηαιία 43.00% 

Γαιιία 45.00% 

Γεξκαλία 45.00% 

Μεγάιε Βξεηαλία 45.00% 

Ηζπαλία 46.00% 

Πνξηνγαιία 48.00% 

Απζηξία 50.00% 

Βέιγην 50.00% 

ινβελία 50.00% 

Γαλία 51.95% 

Οιιαλδία 52.00% 

Πίνακας 2: Ανώηαηοι ζσνηελεζηές θορολόγηζης θσζικών προζώπων ζηις τώρες ηης 

ΕΕ 

 

 

Εικόνα 4: Ανώηαηοι ζσνηελεζηές θορολογίας θσζικών προζώπων 
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Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη φηη νη ρψξεο κε ηνπο αλψηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη νη αθφινπζεο:  

Χώρα υντελεςτήσ 
κλιμακίου 

Ποςό (€) 

Αυςτρία 50.00% > 60,000  

λοβενία 50.00% > 70,907.20 

Ολλανδία 52.00% > 57,585 

Βζλγιο 50.00% > 37,870  

Δανία 51.95% - 

Πίνακας 3: Χώρες με ηοσς ανώηεροσς ζσνηελεζηές θορολογίας θσζικών προζώπων 

 

Απφ ηηο 30 ρψξεο ηεο Δ.Δ. (καδί κε Ννξβεγία θαη Ηζιαλδία)  κφλν 5 έρνπλ 

ζπληειεζηή 50% θαη άλσ, ζηα θιηκάθηα γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. 

Όζνλ αθνξά ζην αθνξνιφγεην ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε θάζε ρψξα, 

ζπγθξνηήζεθε ν αθφινπζνο πίλαθαο, ν νπνίνο δείρλεη ηα πνζά ζε € φπνπ ζπληζηνχλ ην 

εηζφδεκα ζην νπνίν ηζρχεη ην αθνξνιφγεην. 

 Υώξεο  Πνζό Λεπηνκέξεηεο  

Πολωνία 712.00   

Λετονία 900.00   Προςτίθεται  1980 ευρώ για κάθε παιδί  και 2820 για τουσ ςυνταξιοφχουσ 

ουηδία 1,401.00   

Ιρλανδία 1,650.00   

Εςθονία 1,848.00   

Ολλανδία 2,203.00   

λοβενία 3,302.00 Επιπλζον 2436.92 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο μειώνεται με κλίμακα  
ανάλογα με το ειςόδημα 

Λιθουανία 3,480.00 720 για κάθε παιδί  

λοβακία 3,803.00   

Πορτογαλία 4,104.00 325 ευρώ για κάθε παιδί 

Κροατία 4,108.00   Επιπλζον περίπου 2.000 ευρώ για κάθε παιδί 

Ιςλανδία 4,306.00   

Νορβηγία 5,345.00 
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Ιςπανία 5,550.00  Γονείσ 3400 ςυν 2400 για κάθε μ παιδί και μζχρι το ποςό των 4500 

Δανία 5,781.00 Αφορολόγητο 4352 ευρώ για φυςικά πρόςωπα κάτω των 18 ετών 
Γενικό Αφορολόγητο 5781 ευρώ  

Βζλγιο 7,090.00 Επιπλζον αφορολόγητο ποςό για παιδιά το οποίο φτάνει τα 430 ανά παιδί 

Γερμανία 8,472.00 Τπάρχει και επιπλζον ποςό για κάθε παιδί  

Μάλτα 8,500.00 9800 για γονείσ  

Γαλλία 9,690.00   

Αυςτρία 11,000.00 

Λουξεμβοφργο 11,264.00 

Μεγάλη Βρετανία 12,893.00 

Φιλανδία 16,500.00 

Κφπροσ 19,500.00 

Βουλγαρία   44 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτερο τα 134 ευρώ περίπου (600 LEI) 

Ελλάδα   φςτημα ζκπτωςησ 

Ιταλία   Τπάρχει ςφςτημα ζκπτωςησ ανάλογα με το ειςόδημα και τα παιδιά 

Ουγγαρία   2400 για οικογζνεια μζχρι δφο παιδιά και  7950 για οικογζνεια με τρία παιδιά 

Ρουμανία     φςτημα ζκπτωςησ 

Σςεχία     Ζκπτωςη 918 ευρώ το οποίο αυξάνει ανάλογα με το ειςόδημα και φτάνει 
μζχρι 3669 ευρώ 

Πίνακας 4: Αθορολόγηηο θσζικών προζώπων  

 

Κνηλφ ζεκείν ζηελ θνξνιφγεζε ησλ θξαηψλ ηεο επξσδψλεο είλαη ε θνξνιφγεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπο, ελψ γηα ηα πξφζσπα πνπ δελ 

είλαη θάηνηθνη ηεο ρψξαο θνξνινγείηαη κφλν ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα δηπιήο θνξνιφγεζεο θνηλφ γηα φιεο ηηο ρψξεο 

ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ απνθηνχλ θαη ζε άιιε ρψξα εηζνδήκαηα. 

Ωζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη νη θνξνινγηθή 

θάηνηθνη ζε θάζε ρψξα είλαη δηαθνξεηηθφο. ε θάπνηεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Απζηξία, ην Βέιγην, ηε Γαιιία, θ.α., βαζηθφ θξηηήξην έηζη ψζηε λα ζεσξεζεί έλα 

πξφζσπν σο  θνξνινγηθφο θαηνίθνο είλαη ε δηακνλή ηνπ ζηελ ρψξα πεξηζζφηεξνπο απφ 

έμη κήλεο κέζα ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, θ.α.  πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο 
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θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζα πξέπεη λα δηακέλεη ζηελ ρψξα θαη’ ειάρηζην 183 εκέξεο εληφο 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4) κεηαμχ ησλ 19 ρσξψλ 

κε ην θνηλφ λφκηζκα (θξάηε ηεο Δπξσδψλεο) κφιηο νη νθηψ απφ απηέο έρνπλ ζηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο θιίκαθεο γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζεζπίζεη 

ειάρηζην εηζφδεκα ην νπνίν κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ ηελ θνξνινγία.  Ο Κχπξνο είλαη ε 

ρψξα κε ην πςειφηεξν αθνξνιφγεην φξην γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε 19.500€, ελψ  

πςειφ αθνξνιφγεην φξην έρεη ε Φηλιαλδία κε 16.500€ θαζψο θαη ην Λνπμεκβνχξγν κε 

11.265€. Σν ρακειφηεξν αθνξνιφγεην εηζφδεκα έρεη ε Δζζνλία κε 1.848€. Όζνλ αθνξά 

ηη ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο είηε έρνπλ πξνβεί ζηε θνξνιφγεζε φισλ ησλ 

εηζνδεκάησλ αλεμαξηήηνπ χςνπο, είηε έρνπλ ζεζπίζεη αθνξνιφγεηα φξηα ππφ θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φπνπ δελ ππάξρεη 

αθνξνιφγεην εηζφδεκα αιιά ηζρχεη ε κείσζε ζηνλ θφξν κφλν γηα εηζφδεκα έσο 

9.545,45€ απφ ζπληάμεηο θαη κηζζσηή εξγαζία ππφ ηελ πξνυπφζεζε νη θνξνινγνχκελνη 

λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίδνπλ απνδείμεηο αγνξάο νξηζκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

  

4.1.2 πληειεζηέο Φνξνινγίαο  Ννκηθώλ πξνζώπωλ 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα, φπσο απηνί ηζρχνπλ ζηηο 30 ρψξεο ηεο Δ.Δ. Οη ζπληειεζηέο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ελψ δίλνληαη θαη νη αλάινγνη ζπληειεζηέο νη νπνίνη αθνξνχλ ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ άιιε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε.  

ΧΩΡΑ υντελεςτήσ ΜμΕ Παρατηρήςεισ 

Αυςτρία 25% --   

Βζλγιο 33% 24,98% 
, 

31,93% 
, 

35,54% 
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Βουλγαρία 10% --   

Γαλλία 33,33 % 15%   

Γερμανία 15%     

Δανία 23,50 %     

Ελλάδα 29%     

Εςθονία 20%     

Ιρλανδία 12,5 %     

Ιςπανία 28% 25%   

Ιταλία 27,50 %     

Κροατία 20%     

Κφπροσ 12,50 %     

Λετονία 15% 9%   

Λιθουανία 15% 5%   

Λουξεμβοφργο 21%     

Μάλτα 35%     

Μεγάλη Βρετανία 20% 20%   

Ολλανδία 20 % και 25 %   25 % ( > 200.000 ευρώ ) 

Ουγγαρία 19% 16% 19% > 1.609.889,93 - 
10% < 1.609.889,93 

ευρώ 

Πολωνία 19%     

Πορτογαλία 21% 17%   

Ρουμανία 16%     

λοβακία 22%     

λοβενία 17%     

ουηδία 22%     

Σςεχία 19%     

Φιλανδία 20%     

Ιςλανδία 20%     

 

Πίνακας 5: Σσνηελεζηές Φορολόγηζης νομικών προζώπων, πηγή Eurostat 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο θαη εηθφλα, νη νπνίνη 

δείρλνπλ ηηο ρψξεο  ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο (κε αχμνπζα 

θιίκαθα).  
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 ΧΩΡΑ υντελεςτήσ φορολόγηςησ 
νομικών προςώπων 

Βουλγαρία 10,00% 

Ιρλανδία 12,50% 

Κφπροσ 12,50% 

Γερμανία 15,00% 

Λετονία 15,00% 

Λιθουανία 15,00% 

Ρουμανία 16,00% 

λοβενία 17,00% 

Ουγγαρία 19,00% 

Πολωνία 19,00% 

Σςεχία 19,00% 

Εςθονία 20,00% 

Κροατία 20,00% 

Μεγάλη 
Βρετανία 

20,00% 

Φιλανδία 20,00% 

Ιςλανδία 20,00% 

Λουξεμβοφργο 21,00% 

Πορτογαλία 21,00% 

λοβακία 22,00% 

ουηδία 22,00% 

Δανία 23,50% 

Αυςτρία 25,00% 

Ολλανδία 25,00% 

Νορβηγία 27,00% 

Ιταλία 27,50% 

Ιςπανία 28,00% 

Ελλάδα 29,00% 

Βζλγιο 33,00% 

Γαλλία 33,33% 

Μάλτα 35,00% 

 

Πίλαθαο 6: πληειεζηέο Φνξνιόγεζεο λνκηθώλ πξνζώπωλ, κε αύμνπζα ζεηξά 
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Δηθόλα 5: πληειεζηέο θνξνιόγεζεο λνκηθώλ πξνζώπωλ (κε αύμνπζα ζεηξά) 

 

Απφ ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη ε Μάιηα, ε Γαιιία, ην Βέιγην, ε Διιάδα θαη ε 

Ηζπαλία είλαη νη ρψξεο κε ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, κε ηνλ εληαίν ζπληειεζηή λα ιακβάλεη ηηκέο απφ 28% έσο 35%. ηνλ 

αληίπνδα, νη ρψξεο πνπ  ζεκεηψλνπλ ζπληειεζηέο απφ 15% θαη θάησ είλαη ε Ληζνπαλία, 

ε Λεηνλία θαη ε Γεξκαλία (15%), ε Κχπξνο θαη ε Ηξιαλδία (12,5%) θαη ε Βνπιγαξία ε 

νπνία παξνπζηάδεη ηνλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή (10 %). 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο  έρνπλ πξνβιέςεη νξηζκέλα 

θξάηε κέιε γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κφλν νη θάησζη ρψξεο. 

πγθεθξηκέλα:  

ΧΩΡΑ υντελεςτήσ 
φορολόγηςησ  ΜμΕ 

Γαλλία 15% 

Λιθουανία 5% 

Λετονία 9% 

Ουγγαρία 16% 

Πορτογαλία 17% 

Μεγάλη 
Βρετανία 

20% 

Ιςπανία 25% 

 

Πίλαθαο 7: πληειεζηέο Φνξνιόγεζεο κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ  

 

 

Δηθόλα 6: πληειεζηέο θνξνιόγεζεο ΜκΔ 

 ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα δνζεί ν νξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

φπσο απηφο έρεη δνζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (www.europa.eu). «Η θαηεγνξία 

ησλ πνιύ κηθξώλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΕ) απνηειείηαη από επηρεηξήζεηο 

πνπ απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδόκελνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο 

http://www.europa.eu/
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εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ 

δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.» (Δπξσπατθε Δπηηξνπή, 2016).  

Παξάιιεια,  πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα λνκηθά πξφζσπα εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ 

ζπληειεζηή γηα ηελ θνξνινγία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε νξηζκέλεο ρψξεο επηβάιινληαη 

θαη άιινη πξφζζεηνη θφξνη. Καηά ζπλέπεηα ν πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ απμάλεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

ΧΩΡΑ υντελεςτήσ (CIT)  
Ανώτατοσ  υντελεςτήσ με Λοιπζσ 

επιβαρφνςεισ 

Βουλγαρία 10.00%   

Ιρλανδία 12.50%   

Κφπροσ 12.50%   

Γερμανία 15.00% 15.83% 

Λετονία 15.00%   

Λιθουανία 15.00%   

Ρουμανία 16.00%   

λοβενία 17.00%   

Ουγγαρία 19.00% 20.60% 

Πολωνία 19.00%   

Σςεχία 19.00%   

Εςθονία 20.00%   

Κροατία 20.00%   

Μεγάλη 
Βρετανία 

20.00%   

Φιλανδία 20.00%   

Ιςλανδία 20.00%   

Λουξεμβοφργο 21.00% 29.22% 

Πορτογαλία 21.00% 29.50% 

λοβακία 22.00%   

ουηδία 22.00%   

Δανία 23.50%   

Αυςτρία 25.00%   

Ολλανδία 25.00%   

Νορβηγία 27.00%   

Ιταλία 27.50% 31.40% 

Ιςπανία 28.00%   

Ελλάδα 29.00%   



80 
 

Βζλγιο 33.00% 33.99% 

Γαλλία 33.33%   

Μάλτα 35.00%   

Πίλαθαο 8:Αλώηαηνη πληειεζηέο Φνξνιόγεζεο κε ινηπέο επηβαξύλζεηο 

 

 

Δηθόλα 7 :Αλώηαηνη πληειεζηέο Φνξνιόγεζεο λνκηθώλ πξνζώπωλ κε ινηπέο 

επηβαξύλζεηο 

 

πγθεθξηκέλα, νη ινηπέο επηβαξχλζεηο ζηηο 6 ρψξεο πνπ παξαηεξνχκε δηαθνξέο  

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο αθνινχζσο:  
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Λουξεμβοφργο Φόροσ κεντρικήσ κυβζρνηςησ 7% και τοπικόσ φόροσ 6.25% 

Βζλγιο Φόροσ κεντρικήσ κυβζρνηςησ 3% 

Πορτογαλία Φόροσ κεντρικήσ κυβζρνηςησ 7% και  τοπικόσ φόροσ 1,5% 

Ουγγαρία Σοπικόσ φόροσ μζγιςτο 2% ςτο καθαρό κζρδοσ 

Γερμανία Φόροσ κεντρικήσ κυβζρνηςησ 0.825% 

Ιταλία  Ο ανώτατοσ ςυντελεςτή φτάνει το 31.4 % εάν προςτεθεί επιβάρυνςη  (3.90 %). Η  

επιβάρυνςη αυτή είναι τοπικόσ φόροσ που επιβάλλεται ςε μια ευρφτερη φορολογική 

βάςη. Σο παραπάνω ποςοςτό μπορεί να είναι διαφορετικό από περιοχή ςε περιοχή. 

 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο γηα ηα κεξίζκαηα πνπ 

ιακβάλνπλ λνκηθά πξφζσπα.  

ΧΩΡΑ υντελεςτήσ παρακράτηςησ Παρατηρήςεισ 

Αυςτρία 25%   

Βζλγιο 25% Μερικζσ εξαιρζςεισ π.χ. 15 % για 
εταιρείεσ επενδφςεων ςε ακίνητα που 

επενδφουν ςε «κατοικίεσ» 

Βουλγαρία 5%   

Γαλλία 21%   

Γερμανία 25%   

Δανία 27% 42 % για  >  DKK 49.899 (6.687 ευρώ 
περίπου) 

Ελλάδα 10%   

Εςθονία   Περιλαμβάνεται ςτο παγκόςμιο 
ειςόδημα που φορολογείται με 20% 

Ιρλανδία 20%   

Ιςπανία 20%   

Ιταλία 26% Σο μζριςμα από  ειςηγμζνεσ υπόκειται 
ςτον Φ.Ε. ΦΠ ςε ποςοςτό 49,72% (το 

50,28% απαλλάςςεται) 

Κροατία 12%   

Κφπροσ 17%   
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Λετονία 10%   

Λιθουανία 15% υγκεκριμζνεσ απαλλαγζσ 

Λουξεμβοφργο 15%   

Μάλτα 35%   

Μεγάλη Βρετανία 10% Προοδευτικόσ ςυντελεςτήσ 

37,50 % 

και 42,50 % 

Ολλανδία 15%   

Ουγγαρία 16%   

Πολωνία 19%   

Πορτογαλία 28%   

Ρουμανία 16%   

λοβακία --   

λοβενία 25%   

ουηδία   Περιλαμβάνεται ςτο ειςόδημα από 
κεφάλαιο που φορολογείται με 30% 

Σςεχία 15%   

Φιλανδία 7,50 % ζωσ 27 % 7, 5 % για μη ειςηγμζνεσ, 

 25,50 % για ειςηγμζνεσ , 

 27 % για μερίςματα > 150.000 ευρώ 

Ιςλανδία 20%   

Νορβηγία 27%   

Πίλαθαο 9: πληειεζηέο Φνξνιόγεζεο κεξηζκάηωλ, Πεγή Eurostat 

  

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο θαη εηθφλα, νη νπνίνη 

δείρλνπλ ηηο ρψξεο  ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηνπο αλψηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο 

κεξηζκάησλ (κε αχμνπζα θιίκαθα).  

 ΧΩΡΑ Ανώτατοσ υντελεςτήσ παρακράτηςησ φόρου 
μεριςμάτων 

λοβακία 0.00% 

Βουλγαρία 5.00% 

Ελλάδα 10.00% 

Λετονία 10.00% 

Κροατία 12.00% 

Λιθουανία 15.00% 

Λουξεμβοφργο 15.00% 
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Ολλανδία 15.00% 

Σςεχία 15.00% 

Ουγγαρία 16.00% 

Ρουμανία 16.00% 

Κφπροσ 17.00% 

Πολωνία 19.00% 

Ιρλανδία 20.00% 

Ιςπανία 19.50% 

Ιςλανδία 20.00% 

Εςθονία 20.00% 

Γαλλία 21.00% 

Αυςτρία 25.00% 

Βζλγιο 25.00% 

Γερμανία 25.00% 

λοβενία 25.00% 

Ιταλία 26.00% 

Φιλανδία 27.00% 

Νορβηγία 27.00% 

Πορτογαλία 28.00% 

ουηδία 30.00% 

Μάλτα 35.00% 

Μεγάλη Βρετανία 36.11% 

Δανία 42.00% 

 

Πίνακασ 10: Ανώτατοι υντελεςτζσ Φορολόγηςησ μεριςμάτων (με αφξουςα ςειρά), Πηγή 

Eurostat 
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Δηθόλα 8: Αλώηαηνη πληειεζηέο Φνξνιόγεζεο κεξηζκάηωλ (κε αύμνπζα ζεηξά) 

   

Απφ ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη ε Γαλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Μάιηα θαη ε 

νπεδία είλαη νη ρψξεο κε ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, κε ηνλ ζπληειεζηή λα ιακβάλεη ηηκέο πάλσ απφ 30%. ηνλ αληίπνδα, νη 

ρψξεο πνπ  ζεκεηψλνπλ ζπληειεζηέο απφ 15% θαη θάησ είλαη ε Ληζνπαλία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία θαη ε Σζερία (15%), ε Κξναηία (12 %) ε Λεηνλία θαη ε 
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Διιάδα (10%),  Βνπιγαξία (κφιηο 5%), ελψ ε ινβαθία παξνπζηάδεη κεδεληθφ 

ζπληειεζηή.  

 

4.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ ΑΝΑ ΥΧΡΑ 

 

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ έιαβαλ ηα 30 

ππφ κειέηε θξάηε κέιε (ηα πνζά ζε επξψ) γηα ην έηνο 2016 ηαμηλνκεκέλα κε αχμνπζα 

ζεηξά.  

ΜΑΛΣΑ 3.243 

ΚΤΠΡΟ 6.085 

ΔΘΟΝΗΑ 7.272 

ΛΔΣΟΝΗΑ 7.772 

ΗΛΑΝΓΗΑ 9.456 

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 11.532 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 13.941 

ΛΟΒΔΝΗΑ 14.794 

ΚΡΟΑΣΗΑ 17.521 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 20.291 

ΛΟΒΑΚΗΑ 26.140 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 43.927 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 44.748 

ΣΔΥΗΑ 61.335 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 63.648 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 64.187 

ΔΛΛΑΓΑ 67.665 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 95.154 
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ΓΑΝΗΑ 128.802 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 130.511 

ΠΟΛΧΝΗΑ 142.239 

ΑΤΣΡΗΑ 149.273 

ΒΔΛΓΗΟ 187.754 

ΟΤΖΓΗΑ 204.961 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ-ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ 272.972 

ΗΠΑΝΗΑ 372.817 

ΗΣΑΛΗΑ 715.593 

ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 806.646 

ΓΑΛΛΗΑ 1.016.412 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1.224.797 

 

Πίνακασ 11: Φορολογικά ζςοδα για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το ζτοσ 2016 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθαίλεηαη φηη νη ρψξεο πνπ ιακβάλνπλ ηα 

κεγαιχηεξα θνξνινγηθά έζνδα ζε πνζά επξψ είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, ελψ 

αθνινπζεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηηαιία. Σα ρακειφηεξα θνξνινγηθά έζνδα 

παξνπζηάδεη ε Μάιηα (κφιηο 3243 €), ελψ ε Διιάδα γηα ην έηνο 2016 ζεκείσζε 

θνξνινγηθά έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 67.665€.  
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Εικόνα 9: Φορολογικά ζςοδα για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το ζτοσ 2016 (με φθίνουςα ςειρά) 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ ΑΝΑ ΚΡΑΣΟ 
ΜΕΛΟ 2016 
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4.3 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ Χ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΑΔΠ (%) ΑΝΑ ΥΧΡΑ 

 

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα σο κέξνο ηνπ ΑΔΠ 

γηα θάζε θξάηνο κέινο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2004 έσο ην 2014 ζπγθεληξσηηθά.  

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΒΔΛΓΙΟ 
 43,6 43,5 43,3 43,0 43,6 42,7 43,1 43,7 44,8 45,6 45,5 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 
 31,7 30,5 29,9 31,6 30,7 27,2 26,0 25,3 26,7 28,2 28,4 

ΣΔΥΙΑ 
 34,6 34,3 33,9 34,5 33,2 32,2 32,7 33,8 34,2 34,8 33,9 

ΓΑΝΙΑ 
 46,4 48,0 46,5 46,4 44,8 45,0 45,0 45,0 45,8 46,3 48,9 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 
 37,0 37,0 37,3 37,4 37,7 38,0 36,7 37,2 37,8 38,2 38,2 

ΔΘΟΝΙΑ 
 31,2 30,0 30,5 31,3 31,4 34,9 33,3 31,5 31,7 31,6 32,6 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 
 29,6 30,0 31,4 30,8 29,0 28,1 27,8 28,0 28,3 28,7 29,0 

ΔΛΛΑΓΑ 
 30,5 31,9 31,0 31,8 31,8 30,8 32,0 33,6 35,5 35,5 35,7 

ΙΠΑΝΙΑ 
 34,1 35,2 36,0 36,4 32,2 29,8 31,3 31,2 32,2 33,0 33,6 

ΓΑΛΛΙΑ 
 42,1 42,7 43,1 42,6 42,5 41,9 42,1 43,3 44,5 45,3 45,6 

ΚΡΟΑΣΙΑ 
 36,4 36,2 36,8 37,1 36,8 36,4 35,9 35,2 35,9 36,4 36,6 

ΙΣΑΛΙΑ 
 39,1 38,9 40,1 41,4 41,2 41,7 41,5 41,5 43,5 43,5 43,2 

ΚΤΠΡΟ 
 29,5 31,4 32,1 36,1 34,8 31,8 31,9 31,9 31,6 31,6 33,4 

ΛΔΣΟΝΙΑ 
 27,7 27,9 28,7 28,3 28,0 27,6 28,5 28,4 29,1 29,4 29,8 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 
 29,0 29,2 30,1 30,0 30,6 30,2 28,3 27,2 27,0 27,0 27,5 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 
 36,7 37,9 35,9 36,3 36,8 38,4 37,6 37,2 38,5 38,4 37,5 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 
 36,9 36,5 36,4 39,4 39,4 38,9 37,2 36,6 38,3 37,9 38,1 

ΜΑΛΣΑ 
 30,1 31,6 32,0 32,8 32,1 32,4 31,9 32,2 32,4 32,7 32,6 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ-ΚΑΣΩ 
ΥΩΡΔ 

 35,2 35,4 36,4 36,0 36,4 35,4 36,1 35,9 36,0 36,5 37,5 

ΑΤΣΡΙΑ 
 42,2 41,2 40,6 40,7 41,5 41,1 41,1 41,2 41,9 42,7 42,8 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
 31,9 33,0 33,6 34,6 34,1 31,2 31,4 31,8 32,1 31,9 31,9 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 
 30,1 30,8 31,3 31,8 31,7 29,9 30,4 32,3 31,8 34,1 34,2 
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
 27,2 27,7 28,4 29,0 27,6 26,3 26,2 28,1 27,7 27,2 27,5 

ΛΟΒΔΝΙΑ 
 37,4 38,0 37,6 37,1 36,6 36,4 37,1 36,7 37,1 36,7 36,4 

ΛΟΒΑΚΙΑ 
 31,6 31,3 29,2 29,1 29,0 28,8 28,0 28,5 28,2 30,1 31,0 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 
 41,8 42,1 42,2 41,5 41,2 40,9 40,8 42,0 42,7 43,6 43,8 

ΟΤΗΓΙΑ 
 45,6 46,6 46,0 45,0 44,0 44,1 43,2 42,5 42,6 42,9 42,6 

ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟ 
 33,1 33,5 33,7 33,8 34,7 32,4 33,5 34,2 33,3 33,2 32,7 

ΙΛΑΝΓΙΑ 
 36,6 39,7 40,6 39,0 35,1 31,8 33,3 34,3 35,0 35,6 38,3 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 42,3 42,6 42,8 42,1 41,4 41,2 41,9 42,0 41,5 39,9 38,8 

 

Πίνακασ 12: Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για τη χρονική 

περίοδο 2004-2014 

 

Εικόνα 10: Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το χρονικό 
διάςτημα 2004-2014 
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Γηα ην έηνο 2015, ηα πνζνζηά ήηαλ ηα αθφινπζα:  

  2015 

ΒΔΛΓΙΟ 45,2 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 29,1 

ΣΔΥΙΑ 34,0 

ΓΑΝΙΑ 46,5 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 38,4 

ΔΘΟΝΙΑ 33,7 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 23,4 

ΔΛΛΑΓΑ 36,6 

ΙΠΑΝΙΑ 33,7 

ΓΑΛΛΙΑ 45,6 

ΚΡΟΑΣΙΑ 37,1 

ΙΣΑΛΙΑ 43,0 

ΚΤΠΡΟ 33,2 

ΛΔΣΟΝΙΑ 30,1 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 28,9 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 37,2 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 38,8 

ΜΑΛΣΑ 32,1 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ-ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ 37,4 

ΑΤΣΡΙΑ 43,2 

ΠΟΛΩΝΙΑ 32,4 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 34,4 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 28,0 

ΛΟΒΔΝΙΑ 36,6 

ΛΟΒΑΚΙΑ 32,1 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 43,9 
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ΟΤΗΓΙΑ 43,1 

ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟ 33,1 

ΙΛΑΝΓΙΑ 36,4 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 38,4 

Πίνακασ 13: Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το ζτοσ 

2015 

 

 

Εικόνα 11: Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το ζτοσ 2015 

 

Γηα ην έηνο 2016, ηα πνζνζηά ήηαλ ηα αθφινπζα:  

  2016 

ΒΔΛΓΙΟ 44,4 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 29,0 

ΣΔΥΙΑ 34,7 

ΓΑΝΙΑ 46,4 
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ΓΔΡΜΑΝΙΑ 39,0 

ΔΘΟΝΙΑ 34,5 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 23,3 

ΔΛΛΑΓΑ 38,8 

ΙΠΑΝΙΑ 33,3 

ΓΑΛΛΙΑ 45,6 

ΚΡΟΑΣΙΑ 37,8 

ΙΣΑΛΙΑ 42,6 

ΚΤΠΡΟ 33,6 

ΛΔΣΟΝΙΑ 31,2 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 29,8 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 38,3 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 39,3 

ΜΑΛΣΑ 32,7 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ-ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ 38,8 

ΑΤΣΡΙΑ 42,3 

ΠΟΛΩΝΙΑ 33,4 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 34,4 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 25,9 

ΛΟΒΔΝΙΑ 36,6 

ΛΟΒΑΚΙΑ 32,2 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 44,1 

ΟΤΗΓΙΑ 44,1 

ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟ 33,7 

ΙΛΑΝΓΙΑ 51,6 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 38,9 

Πίνακασ 14: Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το ζτοσ 

2016 
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Εικόνα 12: Φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τα κράτη μζλη τησ ΕΕ για το ζτοσ 2016 

 

Δθφζνλ αλαιχζεθαλ ηα πνζνζηά γηα ηα έηε 2004-2016, ππνινγίζηεθαλ ηα 

πςειφηεξα θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, ελψ παξάιιεια ππνινγίζηεθε θαη ν κέζνο φξνο 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ γηα θάζε έηνο θαη γηα ηηο 30 ρψξεο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΜΕΓΙΣΟ 46,4 48,0 46,5 46,4 44,8 45,0 45,0 45,0 45,8 46,3 48,9 46,5 51,6 

              

ΕΛΑΧΙΣΟ 27,2 27,7 28,4 28,3 27,6 26,3 26,0 25,3 26,7 27,0 27,5 23,4 23,3 

              

Μ.Ο. 35,4 35,8 35,9 36,2 35,7 34,9 34,9 35,1 35,6 36,0 36,3 36,2 37,0 

 

Πίνακασ 15: υγκριτική ανάλυςη (φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ) 
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Εικόνα 13: M.O. φορολογικών εςόδων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 

 

 

 

Εικόνα 14: Μζγιςτα φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 
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Εικόνα 15: Ελάχιςτα  φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 

 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία αλάιπζε, ππνδεηθλχνπλ 

φηη ηα κέζα θνξνινγηθά έζνδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 

2004 έσο θαη ην 2016 θπκαίλνληαλ θαηά κέζν φξν γχξσ απφ ην 34 κε 37% γηα φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. Παξαηεξνχκε αθφκε φηη κέρξη θαη ην 2015 πςειφηεξν πνζνζηφ 

παξνπζηάδεη ε Γαλία, ελψ ην 2016 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε Ηζιαλδία 

(αγγίδεη ην 51,6% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ). Παξάιιεια, γηα ηα έηε 2004-2006 θαη 2008-

2009 ρακειφηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε Ρνπκαλία, ελψ γηα ην έηνο 2007 ε Λεηνλία, γηα 

ηα έηε 2014-2015 ε Λεηνλία, γηα ην 2015 Δζζνλία θαη γηα ην 2016 ε Ηξιαλδία. 
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4.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ (ΑΜΔΟΗ-ΔΜΜΔΟΗ) ΓΗΑ ΣΗ 

ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΔ 

 

4.3.1 Άκεζνη Φόξνη  

Πεξίνδνο 2004-2014 

 

Εικόνα 16: Άμεςοι φόροι ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 2004-2014 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 
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ΚΡΟΑΣΙΑ 
6,1 

ΙΣΑΛΙΑ 
14,8 

ΚΤΠΡΟ 
9,9 

ΛΔΣΟΝΙΑ 
7,9 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 
5,4 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 
14,5 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 
7,0 

ΜΑΛΣΑ 
13,5 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ-ΚΑΣΩ 
ΥΩΡΔ 

11,7 

ΑΤΣΡΙΑ 
14,2 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
6,9 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 
10,9 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
6,6 

ΛΟΒΔΝΙΑ 
7,2 

ΛΟΒΑΚΙΑ 
7,3 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 
16,9 

ΟΤΗΓΙΑ 
18,4 

ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟ 
14,0 

ΙΛΑΝΓΙΑ 
17,8 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
16,0 

 

Πίνακασ 16: Ποςοςτά άμεςων φόρων για το 2015 
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Εικόνα 17: Άμεςοι φόροι ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 2015 

 

ΠΕΡΙΟΔΟ  2016 

  2016 

ΒΔΛΓΙΟ 
17,1 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 
5,6 

ΣΔΥΙΑ 
7,6 

ΓΑΝΙΑ 
30,2 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 
12,9 

ΔΘΟΝΙΑ 
7,7 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 
10,7 

ΔΛΛΑΓΑ 
10,4 

ΙΠΑΝΙΑ 
10,5 

ΓΑΛΛΙΑ 
13,0 

ΚΡΟΑΣΙΑ 
6,6 
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ΙΣΑΛΙΑ 
15,1 

ΚΤΠΡΟ 
9,7 

ΛΔΣΟΝΙΑ 
8,4 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 
5,7 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 
15,3 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 
7,5 

ΜΑΛΣΑ 
14,1 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ-ΚΑΣΩ 
ΥΩΡΔ 

11,9 

ΑΤΣΡΙΑ 
13,0 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
7,1 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 
10,3 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
6,5 

ΛΟΒΔΝΙΑ 
7,4 

ΛΟΒΑΚΙΑ 
7,3 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 
16,8 

ΟΤΗΓΙΑ 
18,8 

ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟ 
14,4 

ΙΛΑΝΓΙΑ 
34,0 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
15,7 

 

Πίνακασ 17: Ποςοςτά άμεςων φόρων για το 2016 
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Εικόνα 18: Άμεςοι φόροι ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 2016 

 

 

Δθφζνλ αλαιχζεθαλ ηα πνζνζηά γηα ηα έηε 2004-2016, ππνινγίζηεθαλ ηα 

πςειφηεξα θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, ελψ παξάιιεια ππνινγίζηεθε θαη ν κέζνο φξνο 

άκεζσλ θφξσλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ γηα θάζε έηνο θαη γηα ηηο 30 ρψξεο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  
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Εικόνα 19: μζγιςτα ποςοςτά άμεςων φόρων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 

 

 

Εικόνα 20: ελάχιςτα ποςοςτά άμεςων φόρων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 
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Εικόνα 21: μ.ο. άμεςων φόρων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία αλάιπζε, ππνδεηθλχνπλ 

φηη νη άκεζνη θφξνη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2004 έσο θαη ην 

2016 θπκαίλνληαλ θαηά κέζν φξν γχξσ ζην 12% πεξίπνπ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Παξαηεξνχκε αθφκε φηη κέρξη θαη ην 2015 πςειφηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε Γαλία, 

ελψ ην 2016 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε Ηζιαλδία (αγγίδεη ην 34% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ΑΔΠ). Παξάιιεια, γηα ηα έηε 2004-2009 ρακειφηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεη 

ε Βνπιγαξία, ελψ γηα ηα έηε 2010-2015 ε Ληζνπαλία. Σέινο, γηα ην έηνο 2016 ε 

Βνπιγαξία ζεκείσζε μαλά ην ρακειφηεξν πνζνζηφ άκεζσλ θφξσλ.  
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4.3.2 Έκκεζνη θόξνη 

 

Πεξίνδνο 2004-2014 

 

Εικόνα 22: Ζμμεςοι φόροι 

 

Πεξίνδνο 2015 

  2015 

Belgium 13,3 

Bulgaria 15,5 

Czech 

Republic 

12,4 

Denmark 16,4 

Germany 10,9 

Estonia 14,6 

Ireland 8,7 

Greece 16,1 

Spain 12,0 
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France 16,0 

Croatia 19,2 

Italy 15,3 

Cyprus 14,9 

Latvia 13,9 

Lithuania 11,9 

Luxembourg 11,9 

Hungary 18,8 

Malta 13,1 

Netherlands 11,6 

Austria 14,5 

Poland 13,0 

Portugal 14,6 

Romania 13,4 

Slovenia 14,9 

Slovakia 10,9 

Finland 14,3 

Sweden 22,0 

United 

Kingdom 

12,9 

Iceland 15,0 

Norway 12,0 

 

Πίνακας 18 Ποζοζηά άμεζων θόρων για ηο 2015 
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Εικόνα 23: Ζμμεςοι φόροι ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 2015 

 

Πεξίνδνο 2016 

  2016 

Belgium 13,5 

Bulgaria 15,5 

Czech 

Republic 

12,5 

Denmark 16,5 

Germany 10,9 

Estonia 15,2 

Ireland 8,7 

Greece 17,3 

Spain 11,8 

France 16,1 

Croatia 19,5 

Italy 14,6 
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Cyprus 15,4 

Latvia 14,5 

Lithuania 12,0 

Luxembourg 12,1 

Hungary 18,3 

Malta 13,1 

Netherlands 12,1 

Austria 14,6 

Poland 13,5 

Portugal 14,9 

Romania 11,4 

Slovenia 14,7 

Slovakia 10,8 

Finland 14,6 

Sweden 22,6 

United 

Kingdom 

13,0 

Iceland 14,1 

Norway 12,6 

 

Πίνακας 19 Ποζοζηά έμμεζων θόρων για ηο 2016 
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Εικόνα 24: Ζμμεςοι φόροι ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 2016 

 

Δθφζνλ αλαιχζεθαλ ηα πνζνζηά γηα ηα έηε 2004-2016, ππνινγίζηεθαλ ηα 

πςειφηεξα θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, ελψ παξάιιεια ππνινγίζηεθε θαη ν κέζνο φξνο 

έκκεζσλ θφξσλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ γηα θάζε έηνο θαη γηα ηηο 30 ρψξεο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

Εικόνα 25: ελάχιςτα ποςοςτά ζμμεςων φόρων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 
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Εικόνα 26: μζγιςτα ποςοςτά ζμμεςων φόρων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 

 

 

Εικόνα 27: μ.ο. ζμμεςων φόρων ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία αλάιπζε, ππνδεηθλχνπλ 

φηη νη έκκεζνη θφξνη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2004 έσο θαη 

ην 2016 θπκαίλνληαλ θαηά κέζν φξν γχξσ ζην 14% πεξίπνπ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
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Παξαηεξνχκε αθφκε φηη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν πςειφηεξν πνζνζηφ έκκεζσλ 

θφξσλ παξνπζηάδεη ε νπεδία. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

έκκεζσλ θφξσλ, γηα ηα έηε 2004-2006 είλαη ε Γεξκαλία, γηα ην 2007 είλαη ε Σζερία, γηα 

ηα έηε 2008-2009, 2011 ε Ηζπαλία, ην 2010, 2012-2014 ε ινβαθία θαη γηα ηα έηε 2015-

2016 ε Ηξιαλδία. 

 

4.4 ΠΖΓΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ηε ζπλέρεηα ηηο παξνχζαο αλάιπζεο επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ε ζχλζεζε 

(πεγέο) ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο Διιάδαο ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο 

επίζεο θαη νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζε απηή εμαηηίαο πνιηηηθψλ ή αζχκκεηξσλ 

θαηαζηάζεσλ. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 
Ζτη 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Άμεςοι 
Φόροι (ςε 
εκατ. €) 

16.484,00  18.371,00  18.704,00  19.832,00  20.863,00  19.315,00  18.128,00  17.527,00  19.269,00  18.644,00  18.880,00  18.386,00  20.695,00  

Άμεςοι 
Φόροι (%) 

41,75% 43,64% 41,57% 40,97% 40,84% 43,12% 39,43% 40,08% 44,06% 45,48% 45,88% 44,82% 44,76% 

Ζμμεςοι 
Φόροι (ςε 
εκατ. €) 

23.000,00  23.722,00  26.287,00  28.573,00  30.222,00  25.483,00  27.845,00  26.200,00  24.461,00  22.346,00  22.273,00  22.635,00  25.545,00  

Ζμμεςοι 
Φόροι (%) 

58,25% 56,36% 58,43% 59,03% 59,16% 56,88% 60,57% 59,92% 55,94% 54,52% 54,12% 55,18% 55,24% 

φνολο 
άμεςων & 
ζμμεςων 
φόρων (ςε 
εκατ. €) 

39.484,00  42.093,00  44.991,00  48.405,00  51.085,00  44.798,00  45.973,00  43.727,00  43.730,00  40.990,00  41.153,00  41.021,00  46.240,00  

                 Πίνακας 20:  Φορολογικά έζοδα  ζηην Ελλάδα 
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Εικόνα 28: Φορολογικά έσοδα ζηελ Διιάδα 

Όπσο πξνθχπηεη, δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα, νη έκκεζνη θφξνη είλαη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο άκεζνπο. 

ΤΝΘΕΗ ΑΜΕΩΝ ΦΟΡΩΝ 
Ζτη 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Φόροσ 
ειςοδήματοσ 
φυςικών 
προςώπων 
(ςε εκατ. €) 

7.785,00  8.292,00  9.275,00  10.161,00  10.816,00  11.348,00  9.521,00  9.171,00  9.173,00  7.378,00  11.101,00  11.140,00  11.377,00  

Φόροσ 
ειςοδήματοσ 
νομικών 
προςώπων 
(ςε εκατ. €) 

4.724,00  4.730,00  4.438,00  4.659,00  4.211,00  3.432,00  2.951,00  1.369,00  1.232,00  1.324,00  2.183,00  2.720,00  3.184,00  

Φόροσ ςτην 
περιουςία 
(ςε εκατ. €) 

422,00  548,00  464,00  434,00  486,00  521,00  481,00  1.168,00  2.627,00  3.031,00  3.348,00  3.125,00  3.451,00  

Λοιποί 
φόροι (ςε 
εκατ. €) 

3.553,00  4.801,00  4.527,00  4.578,00  5.350,00  4.014,00  5.175,00  5.819,00  6.237,00  6.911,00  2.248,00  1.401,00  2.683,00  

φνολο 
άμεςων 
φόρων (ςε 
εκατ. €) 

16.484,00  18.371,00  18.704,00  19.832,00  20.863,00  19.315,00  18.128,00  17.527,00  19.269,00  18.644,00  18.880,00  18.386,00  20.695,00  

                                  Πίνακας 21:  Σύνθεζη άμεζων θόρων  ζηην Ελλάδα 
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Εικόνα 29: ύλζεζε Άκεζωλ Φόξωλ ζηελ Διιάδα 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη, νη άκεζνη θφξνη δηαρξνληθά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο 

θφξνπο εηζνδήκαηνο, απφ ηνπο εηαηξηθνχο θφξνπο θαη ην θφξν αιιειεγγχεο (άιινη 

θφξνη), ελψ ηα πνζνζηά έρνπλ παξακείλεη ζρεηηθά ζηαζεξή θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε 

ρξνληθή πεξίνδν.  

Ζ Δηζθνξά αιιειεγγχεο γηα πξψηε θνξά επηβιήζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ λφκνπ  

3986/2011 ζηελ Διιάδα.  Αξρηθά πξνβιεπφηαλ λα ηζρχζεη κφλν έσο θαη ην  θνξνινγηθφ 

έηνο 2014, σζηφζν κε ηνλ λφκν 4305/2014 επεθηάζεθε θαη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2015, 

ελψ κε ηελ λέα ηεο κνξθή θαη κε λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θιηκαθίσλ ελζσκαηψζεθε 

σο λέν άξζξν 43Α ζηνλ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013). Έηζη, ε ελζσκάησζε ζηνλ Κ.Φ.Δ. ε νπνία 

απνηεινχζε θαη κηα απφ ηηο πνιιέο ππνρξεψζεηο καο ζηα πιαίζηα επηβνιήο ηνπ 

Μλεκνλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  κε ηελ πηνζέηεζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ 
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ΤΝΘΕΗ ΑΜΕΩΝ ΦΟΡΩΝ

Ζτη

Φόροσ ειςοδήματοσ φυςικών 
προςώπων (ςε εκατ. €)

Φόροσ ειςοδήματοσ νομικών 
προςώπων (ςε εκατ. €)

Φόροσ ςτην περιουςία (ςε 
εκατ. €)

Λοιποί φόροι (ςε εκατ. €)

φνολο άμεςων φόρων (ςε 
εκατ. €)
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λ. 4387/2016 θαη είρε εθαξκνγή ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην θνξνινγηθφ έηνο 

2016 φπσο θαη γηα ηα επφκελα έηε (Taxheaven, 2018). Γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ θνξνινγηθψλ πξνζψπσλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζζεζε ησλ επί κέξνπο 

εηζνδεκάησλ (απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

απφ θεθάιαην, απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη είλαη θνξνινγνχκελν ή 

απαιιαζζφκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα).         

 

ΤΝΘΕΗ ΕΜΜΕΩΝ ΦΟΡΩΝ 
Ζτη 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Φ.Π.Α.  (ςε εκατ. 
€) 

13.741,00  14.131,00  15.825,00  17.381,00  18.243,00  14.866,00  15.516,00  14.753,00  13.514,00  11.939,00  12.226,00  12.558,00  13.737,00  

Φόροσ 
κατανάλωςησ (ςε 
εκατ. €) 

7.051,00  7.077,00  7.469,00  8.084,00  9.048,00  8.365,00  10.490,00  9.903,00  9.466,00  8.831,00  8.641,00  8.738,00  9.031,00  

Λοιποί φόροι (ςε 
εκατ. €) 

2.208,00  2.514,00  2.993,00  3.108,00  2.931,00  2.252,00  1.839,00  1.544,00  1.481,00  1.576,00  1.406,00  1.339,00  2.777,00  

φνολο ζμμεςων 
φόρων (ςε εκατ. 
€) 

23.000,00  23.722,00  26.287,00  28.573,00  30.222,00  25.483,00  27.845,00  26.200,00  24.461,00  22.346,00  22.273,00  22.635,00  25.545,00  

                 Πίνακας 22: Σύνθεζη Έμμεζων θόρων ζηην Ελλάδα 

 

Εικόνα 30: Σύνθεζη Έμμεζων θόρων ζηην Ελλάδα 
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εκατ. €)



113 
 

Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη νη έκκεζνη θφξνη δηαρξνληθά πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ην Φ.Π.Α. θαη γεληθφηεξα απφ θφξνπο ζε πξντφληα (π.ρ. αιθνφι, ηζηγάξα)  θαη πνιχ 

ιηγφηεξν απφ άιινπο θφξνπο θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δεηθηψλ ηεο 

Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πλνιηθά, ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε  πνιηηηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο αιιά θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Όζνλ αθνξά ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

ηεο Διιάδαο, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη φηη έρεη ππνζηεί ζνβαξέο κεηαξξπζκίζεηο, 

φπσο θαη αξθεηά αθφκε θξάηε κέιε, ηδηαίηεξα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο.   

Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη θφξνη ζε κηα θνηλσλία είλαη πνιπζήκαληνο, 

θαζψο απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν κέζν άζθεζεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

θαζψο νδεγεί ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε  πξνβιεκάησλ φπσο είλαη ε αλεξγία θαη ν πιεζσξηζκφο. 

Παξάιιεια, κέζσ ησλ θφξσλ ρξεκαηνδνηνχληαη νη δεκφζηεο δαπάλεο, έηζη ψζηε ηα 

θξάηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ  δσξεάλ ππεξεζίεο θαη αγαζά ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, λα πιεξψλεη ηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηηο ζπληάμεηο, λα 

πξνζθέξεη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο θαη λα πινπνηεί έξγα. Πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη απηνί είλαη απαξαίηεην λα ζεζπίδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη 

λφκνη, θαλφλεο θαη αξρέο έηζη ψζηε θάζε θξάηνο λα δηακνξθψλεη κηα θνξνινγηθή  

πνιηηηθή. Οη θαλφλεο θαη νη λφκνη απηνί πξέπεη λα δηέπνληαη απφ θάπνηεο αξρέο, φπσο 

είλαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θφξνπ (έλαο θφξνο δε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

ππεξβνιηθφο νχηε λα πξνζθέξεη επθαηξίεο απαιιαγψλ γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο), ν 

θαλφλαο ηεο απιφηεηαο (ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο θφξνπο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα 

ηελ απιφηεηά ηεο θαη λα είλαη εχθνια αληηιεπηή απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπο θξάηνπο 

αλεμαηξέησο), ν θαλφλαο ηνπ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ζπληήξεζεο, ν θαλφλαο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ν θαλφλαο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα 

ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, ε παξνχζα δηπισκαηηθή 
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εξγαζία ζηφρεπε ζηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πεγψλ 

θνξνιφγεζήο ηνπο (σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ). 

Αλαθνξηθά κε ηελ κεζνδνινγία  πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κε πεγέο ηφζν απφ ηελ Διιεληθή φζν 

θαη απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, ελψ παξάιιεια ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνγελή ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ επίζεκεο ζηαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο. Σα ζηνηρεία απηά αλαιχζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμήρζεζαλ ηα βαζηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα.    

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία 

είλαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ αλαινγία άκεζσλ θαη 

έκκεζσλ θφξσλ κεηαμχ ησλ πινπζηφηεξσλ θαη πην αλεπηπγκέλσλ (ζεσξεηηθά) ρσξψλ 

ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο θαη ρσξψλ κε πξνβιήκαηα αλάπηπμεο θαη 

νξγάλσζεο φπσο ε Διιάδα. Παξ’ φιεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ε 

Δ.Δ αθνινπζεί θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο ζε κηα πνξεία ελνπνίεζεο ή  

νκνγελνπνίεζεο ή ζέζπηζεο θνηλψλ θαλφλσλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ ζηελ θαηαλάισζε θαη θπξίσο ζην ΦΠΑ φπνπ κε 

κηθξέο παξεθθιίζεηο αθνινπζείηαη έλα εληαίν ζχζηεκα κε θνηλή γηα φια ηα θξάηε κέιε 

λνκηθή βάζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα έζνδα απφ δαζκνχο εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ. 

Δπίζεο έρεη απαγνξεπζεί ζηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θνξνινγηθφ ηνπο 

ζχζηεκα κε ηξφπν πνπ ζα έδηλε ππεξβνιηθά πιενλεθηήκαηα ζε θιάδνπο ή επηκέξνπο 

επηρεηξήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ άιισλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

(θάζε λνκνζεζία γηα θνξνινγηθέο απαιιαγέο ζηα επηκέξνπο θξάηε ειέγρεηαη θαη 

εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη απφ ηελ Δ.Δ). 

Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο φπσο θαη 

πνιιψλ ρσξψλ αθφκε, έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ρξφλσλ θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. 

Σα θνξνινγηθά έζνδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη 

βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ρακειφηεξσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη κάιηζηα θάησ θαη απφ ηνλ 
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κέζν φξν ηεο ΔΔ. Παξφια απηά εκθαλίδνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη ηε βειηίσζε ησλ εζφδσλ, 

αιιά αληίζεηα νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ ΑΔΠ. Απφ ην 2010 έσο θαη ην 2015 ηα 

θνξνινγηθά έζνδα κεηψλνληαλ ζε ζηαζεξή εηήζηα βάζε θαη εηδηθφηεξα ηα θνξνινγηθά 

έζνδα κεηψζεθαλ ζην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά 12,3% ελψ ην πξαγκαηηθφ 

ΑΔΠ ηελ ίδηα πεξίνδν κεηψζεθε θαηά 18,1%. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ΑΔΠ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηα ρξφληα απηά απμήζεθε ζεκαληηθά. Σα 

έζνδα πιένλ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο παξά απφ ηνπο 

άκεζνπο θφξνπο. 

 Καηά ην έηνο 2016 ζηε δηάξζξσζε ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ νη 

άκεζνη θφξνη ζπλεηζθέξνπλ θαηά 45,96% θαη νη έκκεζνη θφξνη θαηά 54,04%.   Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα ζηεξίδνληαη θαηά 94% ζηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο 

(ΦΠΑ θαη  ινηπνχο έκκεζνπο θφξνπο) θαη ζηνπο θφξνπο πξνζψπσλ (εηζφδεκα, 

πεξηνπζία). Ζ αλαινγία ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή κείσζε θαη ελψ ην 2008 απνηεινχλ ην 6,7% ησλ 

ζπλνιηθψλ θφξσλ ήδε ην 2013 ην πνζνζηφ είρε κεησζεί ζε 3,6% γηα λα θηάζεη ην 2016 

πεξίπνπ ζην χςνο ηνπ 2008 (6,5%). Με δεδνκέλν, φκσο, ηνλ πςειφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, 

παξαηεξνχκε φηη ηα έζνδα απφ ηελ θνξνιφγεζε ζηα πξντφληα πζηεξνχλ ζεκαληηθά θη 

απηφ νθείιεηαη σο επί ην πιείζησλ ζηελ θνξνδηαθπγή, ζηνπο ειιηπείο θνξνινγηθνχο 

κεραληζκνχο θ.α.  

Ο θφξνο πεξηνπζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο έρεη απμεζεί θαη ηα έζνδα ην 

2016 αλέξρνληαη ζην χςνο ησλ 3,16 δηζ. € θαη ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ 

θαηεγνξία απηή έρεη ν εληαίνο θφξνο ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ ΔΝ.Φ.Η.Α. Πξέπεη αθφκε λα 

ζεκεησζεί φηη θφξν αληίζηνηρν κε ηνλ ΔΝ.Φ.Η.Α έρνπλ φιεο νη Δπξσπατθέο  ρψξεο εθηφο 

απφ ηε Μάιηα. Δπηπξφζζεηα, δηαθνξά ζην θφξν αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη 

ε αθίλεηε πεξηνπζία ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ πνπ επηβάινπλ θφξν αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, εθηφο απφ ηελ Κχπξν ηελ Λεηνλία θα ηελ νπεδία. Έθπησζε ζηνλ θφξν γηα 

ηελ πξψηε θαηνηθία έρνπλ ε Βνπιγαξία, ε Δζζνλία, ε Ηηαιία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε 

Πνισλία ε Πνξηνγαιία θαη ε Ρνπκαλία. Φφξν θιεξνλνκηάο θαη δσξεάο επηβάιινπλ 
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αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. Φφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, δελ επηβάιιεηαη κφλν απφ 

ηξεηο ρψξεο  ήηνη Λεηνλία, ινβαθία θαη ινβελία. 

Δίλαη απνδεθηφ φηη ε κεγάιε θνξνινγία  ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξνπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζην επελδπηηθφ θιίκα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαζψο ηελ θαζηζηνχλ  κε 

αληαγσληζηηθή. Δλ θαηαθιείδη, ζπκπεξαίλνπκε φηη κεηαβάιινληαο ζπλερψο ηα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα δελ έρνπκε θαλέλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα πεξί ηεο είζπξαμεο 

ησλ φξσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Αληηζέησο ην κφλν πνπ 

επηηπγράλνπκε είλαη ε κείσζε ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ θαη ε ππέξ δηφγθσζε ησλ 

αδήισησλ, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 
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