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1. Φορολόγηση επιχειρήσεων: Στον καιρό της Κρίσης, μπορεί ο 
εξορθολογισμός να υπερνικήσει την καχυποψία και την 
αναποτελεσματικότητα που εκείνη διογκώνει; 
 
1.1 Πρόλογος 
 
Στον καιρό της εξελισσόμενης Κρίσης, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 
τελούν υπό καθεστώς πανικού και κατάρρευσης, ανήμποροι να αντιδράσουν 
ο καθένας μόνος του στην καταστροφική δύναμη των εξελίξεων. 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα (που 
ξεκίνησε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού) εξελίχθηκε σε κρίση δημόσιου 
χρέους πριν επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα ως κρίση της πραγματικής 
οικονομίας (που με την σειρά της βαθαίνει την κρίση δημόσιου χρέους κ.ο.κ.).  
 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η γενικευμένη πανευρωπαϊκή Κρίση 
παίρνει την μορφή της κατάρρευσης των δημόσιων οικονομικών, η κοινή 
γνώμη φαίνεται να έχει πειστεί (όσο και να αντιδρά στα κυβερνητικά μέτρα) ότι 
το βασικό ζητούμενο είναι η εξάλειψη των κρατικών ελλειμμάτων και η 
τιθάσευση της μεγαλύτερης απειλής που αντιμετώπισε μεταπολιτευτικά η 
πατρίδα: εκείνη του δημόσιου χρέους.  
 
Το ότι το δημόσιο χρέος πράγματι απειλεί ακόμα και την εθνική μας 
ανεξαρτησία είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Όμως όλες οι μεγάλες πλάνες 
θεμελιώνονται σε επιλεκτική εστίαση σε κάποιες αλήθειες, την ώρα που άλλες 
εξ ίσου σημαντικές αλήθειες καταδικάζονται στο σκοτάδι. Ποια αλήθεια 
αγνοείται σήμερα; Η απλή αλήθεια ότι, στον καιρό της Κρίσης, το χρέος δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί αυξάνοντας τους φορολογικούς συντελεστές εις 
βάρος της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων.  
 
Μια επιχείρηση, εν μέσω Κρίσης, έχει ιερή υποχρέωση να φροντίσει να 
μειώσει τις δαπάνες της για δεδομένη ποσότητα και ποιότητα παραγωγής. 
Από την στιγμή που η μείωση του κόστους είναι ανεξάρτητη από τα έσοδά 
της, μια μείωση κόστους (δηλαδή δαπανών) θα επιφέρει μείωση των ζημιών 
και, εν καιρώ, κέρδη. Αντίθετα, ένα κράτος, εν μέσω Κρίσης, κάθε φορά που 
κάνει κάποιες κινήσεις για να αυξήσει τα φορολογικά του έσοδα αντιμετωπίζει 
το εξής πρόβλημα:  
 
Δεδομένου ότι το συνολικό εθνικό εισόδημα (το ΑΕΠ) δίδεται ως το άθροισμα 
των ιδιωτικών και των δημόσιων δαπανών, η μείωση των τελευταίων, εφόσον 
δεν ακολουθηθεί από μια παράλληλη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών, 
συρρικνώνει το εθνικό εισόδημα. Και επειδή σε μέρες Κρίσης η ιδιωτική 
κατανάλωση μειώνεται, ο μόνος τρόπος να παρατηρηθεί μία αύξηση 
ιδιωτικών δαπανών ικανή να κρατήσει το εθνικό εισόδημα σταθερό είναι μέσα 
από πολιτικές που, παρά την μείωση της ζήτησης, δίνουν την δυνατότητα και 
τα κίνητρα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. 
 
Καταλήγουμε λοιπόν στο μέγα ζητούμενο: Πως, από την μία, το κράτος να 
αυξήσει τα έσοδά του ενώ, από την άλλη, να δημιουργήσει τις συνθήκες 
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εκείνες που να κινητοποιήσουν μια αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κόντρα 
στο κλίμα της ύφεσης και της απαισιοδοξίας. Όπως καταδεικνύει η Ενότητα 4, 
αυτό το ζητούμενο δεν είναι μόνο εφικτό αλλά πρόκειται για ένα εγχείρημα 
που έχει πετύχει στο παρελθόν. 
 
Το εγχείρημα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το έχουν θέση ως 
προτεραιότητα σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η χώρα μας έχει μια 
ιδιαιτερότητα: Λόγω βεβαρημένου παρελθόντος τόσο του ιδιωτικού όσο και 
του δημόσιου τομέα, η Κρίση αναπτύσσει όχι την συνεργασία μεταξύ του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αλλά την μεταξύ τους καχυποψία η οποία 
εντείνεται από τις σπασμωδικές αντιδράσεις του κράτους στην απέλπιδα 
προσπάθειά του να αντλήσει από μη έχοντες περισσότερους φόρους ώστε να 
καλύψει το δυσθεώρητο δημόσιο έλλειμμα/χρέος.1 
 
Στην καχυποψία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έρχεται να 
προστεθεί η καχυποψία μεταξύ όλων των θεσμικών εκπροσώπων (ιδιωτικών 
και δημοσίων) και της κοινής γνώμης. Π.χ. όταν το Υπουργείο Οικονομικών 
καταθέτει τις προτάσεις του για το φορολογικό καθεστώς, η κοινωνία το 
αντιμετωπίζει με καχυποψία, λαμβάνοντας ως δεδομένο (πριν διαβάσει το 
σχέδιο νόμου) ότι πρόκειται για μια ακόμα 'φορομπηχτική' κίνηση της 
κυβέρνησης. Το ίδιο συμβαίνει όταν συνδικαλιστές διαμαρτύρονται για 
περικοπές στους μισθούς ή τις συντάξεις τους: η κοινή γνώμη, χωρίς να 
εξετάσει τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, κατατάσσει και αυτές τις αντιδράσεις 
στη κατηγορία του εγωκεντρισμού και της ασυδοσίας των 'κεκτημένων'. Κι 
όταν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εξανίστανται για το νέο καθεστώς 
φορολόγησης των επιχειρήσεων, και πάλι η κοινή γνώμη σκέφτεται ότι οι 
έμποροι και οι βιοτέχνες που τόσα χρόνια φοροδιέφευγαν τώρα εναντιώνονται 
στην προσπάθεια του κράτους να τους φορολογήσει.  
 
Εν συντομία, στον καιρό της Κρίσης η κρίση εξελίσσεται παράλληλα σε τρία 
πεδία: κρίση του δημόσιου τομέα, κρίση του ιδιωτικού τομέα και κρίση 
των θεσμών. Το μέγα λάθος είναι να εστιάζουμε στο ένα πεδίο αγνοώντας τα 
άλλα δύο - το να στρέφουμε όλα μας τα πυρά εναντίον του κράτους ή εναντίον 
των επιχειρήσεων ή εναντίον των θεσμών - το να σιωπούμε για την άμεση 
ανάγκη να γίνει μια νέα αρχή αντιμετώπισης της Κρίσης ταυτόχρονα και στα 
τρία πεδία όπου, προς το παρόν, θριαμβεύει ανενόχλητη. 
 
Το πόρισμα τούτο προσπαθεί να προτείνει μία νέα οπτική μέσα από την 
οποία ο διάλογος για την φορολόγηση των επιχειρήσεων να υπερβεί την 
καχυποψία, τις αγκυλώσεις και την τάση της απομόνωσης της μίας έκφανσης 
της κρίσης από τις άλλες δύο. Στις σελίδες που ακολουθούν, στόχος μας είναι 
η παρουσίαση των προβλημάτων που αφορούν την φορολόγηση και την 
γενικότερη επιβάρυνση των επιχειρήσεων με το εξής σύνθετο γνώμονα: 
 

1ο. Μέτρα με τα οποία το δημόσιο να αντλήσει περισσότερα έσοδα από τις 
επιχειρήσεις τα επόμενα πέντε κρίσιμα χρόνια 

                                                 
1Στο πλαίσιο στόχων για τα έσοδα που μας επεβλήθησαν από μια δανειακή συμφωνία με την 
ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και οι οποίοι, εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατον να επιτευχθούν. 
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2ο. Μέτρα τέτοια ώστε η αύξηση των δημόσιων εσόδων από τις επιχειρήσεις να 
συμπέσει με μια σημαντική μείωση της εχθρότητας που δείχνει το ελληνικό 
κράτος στο επιχειρείν 

3ο. Πως να νομιμοποιηθούν ξανά οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η σχέση 
εμπιστοσύνης θεσμών-κοινωνίας, ιδιωτικού-δημόσιου τομέα 

 
1.2 Περίληψη ευρημάτων έρευνας 
 
Ο αναγνώστης καλείται να μελετήσει όλες τις πιο κάτω ενότητες στις οποίες 
περιλαμβάνουμε όχι μόνο τα ευρήματα αλλά και τις παραδοχές στις οποίες 
θεμελιώνονται, ακόμα και κριτική στην ίδια μας την μέθοδο. Στην παρούσα 
ενότητα παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά ευρήματα, τα οποία αποτελούν την 
βάση για τις προτάσεις της επόμενης ενότητας. 
 
Το πρώτο εύρημά μας είναι μία διττή ελληνική πρωτοτυπία (αρνητική βέβαια): 
 

I. Η εχθρότητα προς τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις νέες χώρες της 
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, Ρουμανίας κλπ) είναι δυσανάλογη 
τόσο του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων όσο και του συντελεστή 
όλων των επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων (εν γένει φόροι, δημοτικά τέλη, 
εισφορές κλπ) 

II.  Η εχθρότητα προς τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με όλες τις χώρες-μέλη 
της ΕΕ (νέων και παλαιών) είναι δυσανάλογη του ποσοστού του τζίρου που 
καταβάλουν οι επιχειρήσεις στο δημόσιο 

 
Τα δύο αυτά συμπεράσματα σημαίνουν κάτι πολύ απλό: Το ελληνικό κράτος 
εισπράττει πολύ λίγα έσοδα από τις επιχειρήσεις δεδομένου του πόσο εχθρικό 
απέναντί τους είναι! Με άλλα λόγια, το ελληνικό δημόσιο καταφέρνει 
(ηθελημένα ή ακούσια) να είναι εχθρικό απέναντι στις επιχειρήσεις χωρίς καν 
να αντλεί τα έσοδα που θα μπορούσε από αυτές. Πρόκειται για εγχειριδιακό 
παράδειγμα αναποτελεσματικότητας και βιομηχανία κινήτρων ώστε βιώσιμες 
επιχειρήσεις να μεταναστεύουν σε γειτονικές χώρες ή να κλείνουν. 
 
Πιο αναλυτικά, το Εύρημα Ι πιο πάνω προκύπτει από την παρατήρηση ότι, σε 
σχέση με τις νέες χώρες της ΕΕ, ενώ ο συνολικός συντελεστής επιβάρυνσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται κοντά στον μέσον όρο, η εχθρότητα 
που αντιμετωπίζει η αντιπροσωπευτική επιχείρηση στην Ελλάδα ανήκει σε μια 
δική της, αλγεινή, κατηγορία. Στο Διάγραμμα 1 πιο κάτω, ο οριζόντιος άξονας 
δείχνει την κατάταξη μιας χώρας ως προς τον συντελεστή συνολικής 
επιβάρυνσης της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης  (φόροι, τέλη, εισφορές 
κλπ) ενώ στον κάθετο άξονα βλέπουμε την κατάταξη της κάθε χώρας 
(σύμφωνα με δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας) ως προς πόσο εχθρικό είναι 
το περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις (όσο πιο ψηλά στον κάθετο άξονα τόσο 
πιο εχθρικό το περιβάλλον).  
 
Είναι εμφανές ότι η επιβάρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων δεν εξηγεί τον 
βαθμό στον οποίο το επιχειρείν τελεί υπό διωγμό. Χώρες όπως η Σλοβενία 
και η Βουλγαρία, όπου η συνολική οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την Ελλάδα, κατατάσσονται έως και 60 θέσεις πιο 
ψηλά από την χώρα μας ως προς την φιλικότητα προς τις επιχειρήσεις. 
 
 



 

 

Ελλάδα 

 
 
                                                                      Πολωνία 
                                                                                             Τσεχία 
                                                Βουλγαρία                                  Ρουμανία 
                                          Σλοβενία           Ουγγαρία 
       Κύπρος                                                              Σλοβακία 
                              Λετονία 
                Λιθουανία 
Εσθονία 

Διάγραμμα 1 (βλ. ενότητα 3.2) 
 
 
Ως προς το Εύρημα ΙΙ, μια ματιά στο Διάγραμμα 4 καταδεικνύει την δεύτερη 
έκφανση της ελληνικής ιδιαιτερότητας: Παρατηρήστε πόσο "μόνη" της είναι η 
Ελλάδα στο πάνω μέρος του διαγράμματος. Όσο πιο ψηλά (ως προς τον 
κάθετο άξονα) τόσο πιο χαμηλή κατάταξη μιας χώρας ως προς την ποιότητα 
του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Και όσο πιο 
δεξιά (ως προς τον οριζόντιο άξονα) τόσο πιο μεγάλο το ποσοστό του τζίρου 
μιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης που καταλήγει στα ταμεία του δημοσίου. 
Η χώρα μας καταφέρνει να βρίσκεται 50,60 και 70 θέσεις πιο χαμηλά όσον 
αφορά την φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σχέση με χώρες 
(όπως η Τσεχία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Εσθονία - για να μην 
αναφερθούμε στην Γερμανία) όπου οι ανάλογες επιχειρήσεις επιβαρύνονται 
με το ίδιο ποσοστό φόρου (ως προς τον τζίρο) όπως και οι ελληνικές.  
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Διάγραμμα 4 (βλ. Ενότητα 3.3) 

  
Περιληπτικά, το ελληνικό κράτος βρίσκει πολλούς τρόπους να στρέφεται 
εναντίον των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που 
τους επιβάλει. Οι συνεχείς αλλαγές των κανόνων, η γραφειοκρατία, η 
διαφθορά των δημόσιων λειτουργών με τους οποίους αναγκάζεται η 
επιχείρηση να διαπραγματεύεται, η πολυπλοκότητα των νόμων, η 
καθυστέρηση των δικαστικών ενεργειών, η συστηματική καθυστέρηση 
εξόφλησης από την μεριά του μεγάλου οφειλέτη (του ίδιου του δημοσίου) - 
όλα αυτά συνιστούν το ακανθώδες τοπίο μέσα στο οποίο καλείται η ελληνική 
επιχείρηση να παράξει ανταλλακτικές και χρηστικές αξίες.  
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Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι η συνεισφορά του επιχειρηματικού 
κόσμου στα δημόσια έσοδα είναι τόσο χαμηλή που προκαλεί το δημόσιο 
αίσθημα και 'νομιμοποιεί' τις περιοδικές αντι-επιχειρηματικές επιδρομές του 
κράτους. Σε μια κοινωνία όπου οι μισθωτοί συνεισφέρουν το 74% των φόρων 
φυσικών προσώπων, όπου το 99,5% των μικρομεσαίων νομικών προσώπων 
πληρώνουν φόρο, κατά μέσον όρο €6100, είναι λογικό η κοινωνία να είναι 
καχύποπτη προς τις παρακλήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων για 
την δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος προς το επιχειρείν. 
 
Το απλό συμπέρασμα είναι ότι η χώρα μας έχει εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο 
κύκλο αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του κράτους. 
Αποτέλεσμα αυτής της αμοιβαίας καχυποψίας είναι, από την μία μεριά, τα 
χαμηλά έσοδα του δημοσίου από τις επιχειρήσεις και, από την άλλη, ένα 
ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις το οποίο τις στερεί την 
δυνατότητα τόσο να αυξήσουν τον δικό τους κύκλο εργασιών όσο και την 
συνεισφορά τους στα δημόσια ταμεία. Για να σπάσει αυτός ο κύκλος 
χρειάζονται γενναίες κινήσεις και από τις δύο πλευρές, εφόσον βέβαια το 



 

7 

κράτος αποφασίσει ότι θα πάψει να αποτελεί τον χειρότερο εχθρό τόσο των 
επιχειρήσεων όσο και του εαυτού του.  
 
1.3 Προτάσεις 
 
Α. Προτάσεις οικονομικού χαρακτήρα: 
 
Α1. Μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15%  
Α2. Διατήρηση του συντελεστή αυτού για τουλάχιστον μια 5ετία ή έως ότου η 
ΕΕ συμφωνήσει να εναρμονίσει (ίσως στο πλαίσιο ενός Συμφώνου 
Ανταγωνιστικότητας) τους συντελεστές 
Α3. Άμεση μείωση του ποσοστού προβεβαίωσης από 50% σε 20%, σε 
περίπτωση δικαστικής προσφυγής 
Α4. Κατάργηση του φόρου οχημάτων και νομική δέσμευση των ΟΤΑ να 
περιορίσουν στο επίπεδο του πληθωρισμού τις αυξήσεις των δημοτικών 
τελών 
Α5. Σε συνδυασμό με τα Α1 και Α4, δέσμευση του κράτους να περιοριστεί ο 
συντελεστής επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων (ως προς τον τζίρο τους) από 
ένα επίπεδο άνω του 50% (που ισχύει σήμερα) σε επίπεδο που να μην 
ξεπερνά το 40% και αντιστρόφως ανάλογο με την αύξηση των συνολικών 
δημόσιων εσόδων από τις επιχειρήσεις (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 
 
Σύντομη αιτιολόγηση: Οι Α1 και Α2 προκύπτουν από το γεγονός ότι, σε μια 
περίοδο που επιχειρήσεις μεταναστεύουν στην Βουλγαρία και στην Κύπρο, ο 
βασικός συντελεστής εταιρικού φόρου δεν νοείται να είναι πάνω από 5% 
μεγαλύτερος απ' ότι σε αυτές τις ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα χώρες. 
Μάλιστα σε μια περίοδο που η ΕΕ διαβουλεύεται για την εναρμόνιση των 
φορολογικών συντελεστών στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης λύσης 
για τις ανισορροπίες εντός της ευρωζώνης, είναι στρατηγικά χρήσιμο η 
Ελλάδα να δείξει, ότι αν δεν επιβληθεί σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η 
Ιρλανδία ένας ελάχιστος συντελεστής (ώστε να σταματήσει η προσπάθεια 
υφαρπαγής επιχειρήσεων από άλλες χώρες-μέλη), η ίδια θα προβεί σε 
επιθετικές κινήσεις προστασίας της επιχειρηματικής της βάσης. Η Α3 αποτελεί 
βασική προϋπόθεση ώστε η επιχείρηση να μην αντιμετωπίζεται μεροληπτικά. 
Οι Α4 και Α5 στοχεύουν στην μείωση της αδιαφανούς επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων με ντε φάκτο φόρους πέραν της βασικής φορολόγησης. 
Σημειωτέον ότι η Α5 εμπεριέχει ένα quid pro quo καθώς συνδέει την 
μακροπρόθεσμη μείωση του συντελεστή επιβάρυνσης των επιχειρήσεων με 
την συνολική συνεισφορά τους προς τα δημόσια έσοδα. Ο συνδυασμός των 
πέντε αυτών μέτρων-προτάσεων θα βοηθούσε σημαντικά στην μείωση της 
αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του κράτους. Αν 
μάλιστα ακολουθηθούν από τα θεσμικά μέτρα που προτείνονται παρακάτω, η 
βελτίωση θα είναι θεαματική. 
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Β. Προτάσεις διοικητικού, πειθαρχικού και θεσμικού χαρακτήρα 
 
Β1. Δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλει στις επιχειρήσεις τον 
διαχωρισμό των εισπραχθέντων ποσών του ΦΠΑ από τα υπόλοιπα έσοδα 
των επιχειρήσεων (sequestration) και άμεση απόδοσή του στο κράτος 
Β2. Άμεση εφαρμογή της νέας Οδηγίας για την Καταπολέμηση των 
Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές που προβλέπει την 
εντός 60 ημερών καταβολή των οφειλών του δημοσίου στις επιχειρήσεις, με 
επί πλέον πρόβλεψη για αυτοματοποιημένες ρήτρες εναντίον του δημοσίου σε 
περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας 
Β3. Εξασφάλιση της διαφάνειας κατά την διάρκεια εφοριακών ελέγχων τόσο 
στην έδρα μιας επιχείρησης όσο και στις εφορίες. Π.χ. νομική επιβολή 
υπηρεσιακής μαγνητοφώνησης όλων των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών και 
εκπροσώπων των επιχειρήσεων, με δικαίωμα του κάθε μέρους να 
επικαλεστούν τα μαγνητοφωνημένα αρχεία σε κάθε διοικητική/δικαστική 
εξέταση 
Β4. Κατάργηση των χρηματικών ορίων άρσης του απόρρητου ή δίωξης για 
παρακράτηση ΦΠΑ. Εφόσον η πολιτεία κρίνει ότι έχει αποδείξεις εναντίον 
μιας επιχείρησης για απόκρυψη εσόδων ή προσπάθεια φοροδιαφυγής, έστω 
και για €1, να δύναται να προσφύγει στα δικαστήρια 
Β5. Κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσα από την νομική 
θεσμοθέτηση και τεχνική ίδρυση του θεσμού της αυτο-πληροφόρησης του 
Δημοσίου - βλ. Ενότητα 5 
 
Σύντομη αιτιολόγηση: Η Β1 θα βοηθούσε στην αποφυγή ενός προβλήματος 
που στιγματίζει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί τριβές μεταξύ τους, του 
κράτους και της κοινωνίας. Τόσο το κράτος όσο και οι πολίτες απαιτούν από 
τις επιχειρήσεις να μην χρησιμοποιούν τα χρήματα που παρακρατούν για τον 
ΦΠΑ για ίδιους σκοπούς. Από την άλλη, σε μια εποχή μεγάλης έλλειψης 
ρευστότητας, είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις με τεχνικά και 
θεσμικά μέσα ώστε να αποδίδουν όσο πιο άμεσα γίνεται τον ΦΠΑ, και έτσι να 
προστατεύονται από τυχόν πειθαρχικά μέτρα. Η Β2 δεν χρειάζεται εξήγηση: 
Το κράτος δεν δικαιούται να απαιτεί συμμόρφωση των οφειλετών προς αυτό 
όταν το ίδιο είναι ο πρώτος διδάξας στον τομέα των καθυστερήσεων. Η 
ιδιότυπη στάση πληρωμών προς την ελληνική επιχείρηση πρέπει να 
σταματήσει. Η Β3 αφορά την θωράκιση της επιχείρησης από τους 
διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς αλλά και την εξασφάλιση των χρηστών 
κρατικών λειτουργών από άδικες καταγγελίες. Η Β4 καταργεί τις 'ασυνέχειες 
που δίνουν την δυνατότητα να εκβιαστεί μια επιχείρηση για μερικά ευρώ 
πάνω από κάποιο αυθαίρετο όριο. Αν κάποιος φοροδιαφεύγει με δόλο, να 
διώκεται ανεξάρτητα ποσού (ακριβώς όπως η κοινή κλοπή διώκεται 
ανεξάρτητα της αξίας του κλοπιμαίου). Τέλος, η Β5 θα άλλαζε πλήρως το 
επιχειρηματικό τοπίο, τουλάχιστον όσον αφορά τις συναλλαγές των 
επιχειρήσεων με το δημόσιο, δημιουργώντας ταυτόχρονα ισχυρά κίνητρα για 
την ραγδαία βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. 
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2. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
 
2.1 Το φορολογικό τοπίο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι 
επιχειρήσεις σήμερα: Τα επίσημα δεδομένα 
 
Στην ενότητα αυτή, καταγράφονται οι φόροι και οι εισφορές που υποχρεούνται 
να καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Το φορολόγικο σύστημα στην Ελλάδα εντάσσεται στο ευρύτερο 
νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεσμεύει τα κράτη-μέλη 
ως προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση ενός ενιαίου κώδικα δεοντολογίας. 
 
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φόρων που επιβάλλονται στα νομικά 
πρόσωπα: 
 

• οι φόροι κατά τη σύσταση της εταιρείας, όπου η φορολόγηση 
επιβάλλεται κατά τη σύσταση, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση του 
κεφαλαίου, ως «φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου», και, 

• οι φόροι κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίοι αναφέρονται 
στην άμεση φορολόγηση επί των συνολικών καθαρών κερδών. 

  
Η φορολόγηση κατά τη σύσταση ανέρχεται στο 1% επί του κεφαλαίου και 
επιβάλλεται στις ημεδαπές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, καθώς και στα 
υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών. Ο φόρος επιβάλλεται στη 
λεγόμενη πραγματική αξία των πράξεων που υπόκεινται στο φόρο, και η 
εξακρίβωση της οποίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία της πράξης. Οι 
πράξεις που φορολογούνται είναι: 
 

• η σύσταση, με την εισφορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 
• η αύξηση του ενεργητικού, με εισφορά περιουσιακών στοιχείων, 

δάνεια, ή με εισφορά υπηρεσιών από μέλος που υπόκειται στο φόρο 
(εξαιρείται η αύξηση του κεφαλαίου από αναπροσαρμογή αξίας των 
ακινήτων) 

• η μετατροπή προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο σε πρόσωπο 
που υπόκειται στο φόρο (π.χ. μετατροπή μιας μη κερδοσκοπικής σε 
κερδοσκοπική επιχείρηση) 

• η συγχώνευση προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο με πρόσωπο 
που υπόκειται στο φόρο 

• η διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης από αλλοδαπή 
εταιρεία χώρας εκτός ΕΕ σε υποκατάστημά της στην Ελλάδα. 

 
Για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2011, η φορολόγηση 
κατά τη λειτουργία συνίσταται σε δύο επιβαρύνσεις: 
 

• Φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με 
συντελεστή 40% (π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και 
ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό), και  
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• Φόρος στα αδιανέμητα κέρδη με συντελεστή 24% για το 2010. Για 
τα επόμενα έτη, ο συντελεστής του φόρου στα αδιανέμητα κέρδη θα 
είναι 20% (2011), 22% (2012), 21% (2013) και 20% (2014 και μετά).  

 
Από το φόρο εκπίπτει το 5% των καθαρών κερδών προς σχηματισμό 
αποθεματικού. Αυτή η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το 
αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο του κεφαλαίου. Επίσης, αν στα καθαρά 
κέρδη ημεδαπής εταιρείας περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη 
συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή εταιρεία για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος 
στα διανεμόμενα κέρδη, τότε σε περίπτωση διανομής των δικών της κερδών, 
αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί.   
 
Μέχρι πρότινος, ο φορολογικός συντελεστής των ανώνυμων εταιρειών επί 
των κερδών ήταν 24%, με επιπλέον φόρο 10% στα διανεμόμενα κέρδη. Με το 
νέο συντελεστή 40%, αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, τότε 
εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση και δεν υπάρχει επιπλέον 
παρακράτηση φόρου. Επίσης, με την αύξηση αυτή, οι ημεδαπές εταιρείες δεν 
υφίστανται πλέον φόρο επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων 
κρατών μελών της ΕΕ των οποίων είναι θυγατρικές (όπως ίσχυε πριν). Αν ο 
δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, η φορολογική υποχρέωση δεν 
εξαντλείται, καθώς το ποσό φορολογείται στην κλίμακα με τις γενικές 
διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40%. Οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν 
και για κέρδη από παρελθούσες χρήσης που διανέμονται ή 
κεφαλαιοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 2011. Οι ημεδαπές επιχειρήσεις 
φορολογούνται στο σύνολο του εισοδήματός τους (παγκοσμίως), ενώ οι 
αλλοδαπές επιχειρήσεις μόνο επί του εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στην 
Ελλάδα.   
 
Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, 
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, 
οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες, φορολογούνται  με 
25% επί του συνολικού ποσού των καθαρών εισοδημάτων τους (έναντι 
20% που ίσχυε μέχρι σήμερα) μετά την αφαίρεση:  
 

• των κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται 
αυτοτελώς (τόκοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου , τόκοι καταθέσεων), 
και 

• των κερδών που προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε. ή 
συνεταιρισμών ή κερδών από μερίσματα ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε 
άλλες ΟΕ, ΕΕ ή κοινοπραξίες. 

 
Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται στο 50% των καθαρών κερδών της 
εταιρείας και μέχρι τρεις ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα 
μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής 
αυτής είναι κάτοικος ημεδαπής ή αλλοδαπής. Το υπόλοιπο των κερδών (μετά 
τη φορολόγηση της εταιρείας) μεταφέρεται στις ατομικές φορολογικές 
δηλώσεις των εταίρων, δίχως άλλη φορολογική υποχρέωση (ως 
φορολογημένο στην πηγή). 
  
Από το οικονομικό έτος 2011, τα κέρδη των ΕΠΕ φορολογούνται με 
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συντελεστή 35% στο όνομα της εταιρείας (από 25% που ίσχυε από το 2008). 
Από το 2003 και μετά, η έννοια της επιχειρηματικής αμοιβής έπαψε να ισχύει 
για τις ΕΠΕ. Το υπόλοιπο των κερδών μεταφέρεται στις ατομικές φορολογικές 
δηλώσεις των εταίρων, δίχως άλλη φορολογική υποχρέωση. 
 
Επιπλέον του φόρου αυτού, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος με 
συντελεστή 3% στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά 
πρόσωπα. Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου 
εισοδήματος. Για τις εταιρείες offshore που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, ο 
συντελεστής αυτός είναι 15%.  
 
Το ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών συντήρησης, ενοικίασης, 
επισκευής και κυκλοφορίας είναι 70% (από 60% που ήταν πριν) για 
επιβατικά οχήματα Ι.Χ. έως 1600 κυβικά εκατοστά και 35% (από 25%) για 
οχήματα άνω των 1600 κυβικών εκατοστών.  
 
Φορολογία των κερδών από την πώληση μετοχών επιβάλλεται μόνο αν η 
πώληση γίνει εντός τριών ή δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους. Για τα 
κέρδη αυτά προβλέπεται παρακράτηση 20% αν η πώληση των μετοχών γίνει 
μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτησή τους, και 10% αν γίνει μέσα σε 12 
μήνες. Το ποσό των φόρων αυτών αφαιρείται από το φόρο επί των κερδών 
που υπολογίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις.    
 
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, διευρύνεται το αντικείμενο του φόρου από 
λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες κλπ, καθώς φορολογούνται και τα κέρδη από 
όλα τα παίγνια που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ, καθώς και οι 
κάθε είδους παροχές από παιχνίδια και διαγωνισμούς οποιασδήποτε μορφής. 
Ο συντελεστής είναι 10% για κέρδη έως €1000 και 15% για κέρδη από €1001 
και πάνω, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού €100 ανά αντικείμενο. Για 
τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς, ο συντελεστής είναι 
20% μετά την αφαίρεση €1000 ανά αντικείμενο.   
 
Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με 
συντελεστή 6‰. Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία 
ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής 
δραστηριότητας (ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών) φορολογείται με 
συντελεστή 1‰. Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν 
μπορεί να προκύπτει μικρότερος από €1 το τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση 
τα ημιτελή κτίσματα και τα κτήρια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή την 
κτηνοτροφία.  
 
Ειδικά για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, η φορολόγηση γίνεται επί των 
ακαθάριστων εσόδων τους, με συντελεστή φορολόγησης 20% (αυξήθηκε 
από 15%). 
 
Το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται για προσφυγή στα Διοικητικά 
Δικαστήρια για το εισόδημα και τον ΦΠΑ είναι 25% (αυξήθηκε από 10%). 
Επίσης, οι νέες διατάξεις καταργούν την απαλλαγή από ΦΠΑ των δικηγόρων, 
των συμβολαιογράφων, των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των δικαστικών 
επιμελητών, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.    
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Εκτός από τους προαναφερθέντες φόρους εισοδήματος, οι επιχειρήσεις 
υποχρεούνται και σε ασφαλιστικές εισφορές (εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης): πρόκειται για την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών από τον εργοδότη, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί των 
ακαθάριστων αποδοχών του εργαζομένου. Τα ποσοστά των εισφορών μπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, την περιοχή όπου έχει την 
έδρα της και το είδος της εργασίας. Για παράδειγμα, οι κρατήσεις ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
που επιβαρύνουν τον εργοδότη ανέρχονται στο 28,06%, ενώ ισχύουν και 
ειδικές εισφορές επαγγελματικού κινδύνου και για τα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα.  
 
2.2 Φοροδιαφυγή και το νέο νομικό πλαίσιο πάταξης της 
 
Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι μια αυτο-τροφοδοτούμενη πραγματικότητα. 
Στο όνομά της, το κράτος εισάγει φορολογικά νομοσχέδια που, συχνά, 
ενισχύουν την φοροδιαφυγή.  
 
Το 2008 ο ΣΕΒ δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία η φοροδιαφυγή 
στην Ελλάδα ανέρχεται στα €30 δισ ετησίως. Στην έρευνα αναφέρεται ότι η 
αντιμετώπισή της, ή έστω η μείωσή της κατά €20 δισ θα μπορούσε να μειώσει 
τους φόρους που καταβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι κατά ποσοστό 30%. 
Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν 
ποσοστό 74% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις το 4%. Επίσης, ποσοστό 99,5% των μικρών 
και μεσαίων νομικών προσώπων πληρώνουν κατά μέσο όρο φόρο €6.100. 
Αντίστοιχα συμπεράσματα παρουσιάζει και η έκθεση του ΟΟΣΑ (Ιούλιος 
2009), όπου το μέγεθος της παραοοικονομίας στην Ελλάδα κυμαίνεται σε 
ποσοστό μεταξύ του 25% και του 37%.  
 
Η φοροδιαφυγή αποτελεί μια πραγματικότητα που υπονομεύει το αίσθημα 
δικαιοσύνης χωρίς το οποίο δεν νοείται ευνομία. Παράλληλα, η εκάστοτε 
κυβέρνηση νομιμοποιεί, στο όνομα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, 
«νομιμοποιεί» υψηλότατους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι, με την 
σειρά τους, ενισχύουν το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. 
 
Οι κυβερνητικοί φορείς δηλώνουν κατ' εξακολούθηση την πρόθεσή τους για τη 
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, ωστόσο, ισχυρίζονται ότι αυτό δεν 
είναι εφικτό στην παρούσα οικονομική συγκυρία, και πριν την πάταξη της 
φοροδιαφυγής. Έτσι, προκύπτει μια αρνητική δυναμική που διογκώνει το 
πρόβλημα καθώς οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η φοροδιαφυγή 
αλληλο-υποστηρίζονται.  
 
Μήπως τώρα, λόγω Κρίσης, αλλάζει κάτι; Τον Ιανουάριο του 2011 κατατέθηκε 
σχέδιο νόμου προς δημόσια διαβούλευση, με τίτλο «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». Ο νέος νόμος προτείνει 
ένα πλαίσιο θεσμών που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και ενισχυτικά στην 
προσπάθεια για την σύλληψη και αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής. 
Ενδεικτικά, ο νόμος περιλαμβάνει τα εξής: 
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1. Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της 

Φοροδιαφυγής το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και 
μετρήσιμους στόχους. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος 
Φεβρουαρίου 2011, και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο Μάιο.  

2. Θεσπίζεται ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος, ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, και θα 
εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ). Ο Γενικός Εισαγγελέας 
έχει (κατά προτεραιότητα) αρμοδιότητα να διενεργεί προανακριτικές 
πράξεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει 
και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους 
γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους. 

3. Το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, 
μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι 
όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο 
ύψος κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη (εφαρμόζεται δηλαδή η 
αυτόφωρη διαδικασία). Το ίδιο ισχύει και για το αδίκημα μη 
απόδοσης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον η 
καθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
ανοχής (π.χ. 6 ή 8 μήνες).  

4. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή μετατροπή της δεν επιτρέπεται 
στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, αν προηγουμένους δεν καταβληθούν 
οι οφειλόμενοι φόροι. 

5. Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, 
εκτός από τους συνήθεις περιοριστικούς όρους (π.χ. χρηματική 
εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από την χώρα), μπορεί κατά 
περίπτωση να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση (δηλ. 
προφυλάκιση). 

6. Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται 
προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές, αυξάνεται το 
ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου 
κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων 
με αυτόν φόρων και τελών.  

7. Συστήνεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο 
Οικονομικών, αποστολή της οποίας είναι η συλλογή, επεξεργασία, 
αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν 
στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των 
εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, στη διαφθορά, 
διαπλοκή και άλλα σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα και εγκλήματα 
(καταχρήσεις, εκβιασμούς, παθητικές ή ενεργητικές δωροδοκίες, 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κατά την άσκηση των καθηκόντων των 
υπαλλήλων κ.λ.π.), καθώς και την εξιχνίαση και δίωξη αυτών, σε 
συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η 
Υπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει και στον έλεγχο των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων Νομικών 
Προσώπων. 
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8. Θεσπίζεται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας 
στον Τομέα της Άμεσης Φορολογίας. 

9. Ο νόμος προωθεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
ελέγχων, τροποποιώντας τις σχετικές διατάξεις ώστε οι έλεγχοι να 
γίνονται κατά κύριο λόγο από το γραφείο και κατ� εξαίρεση στην έδρα 
της επιχείρησης με βάση κριτήρια ελέγχου και με στόχο την επιτάχυνση 
των ελέγχων. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της επαφής των 
ελεγκτικών αρχών με τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και η χρήση 
σύγχρονων συστημάτων συγκέντρωσης και επεξεργασίας φορολογικής 
πληροφορίας κατά τον έλεγχο όπως το σύστημα Elenxis. 

10. Αίρεται το φορολογικό απόρρητο των οφειλετών του Δημοσίου, 
εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και καθυστερεί η πληρωμή τους για 
χρονικό διάστημα ανώτερο του έτους και το οφειλόμενο ποσό 
υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό (π.χ. €150.000), καθώς και των 
παραβατών των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον 
πρόκειται για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ή έκδοσης ή 
λήψης εικονικών στοιχείων ή νόθευσης στοιχείων ή μη έκδοσης ή 
ανακριβούς έκδοσης στοιχείων από τα οποία προκύπτει απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης. 

11. Θεσμοθετείται διάκριση των ληξιπροθέσμων χρεών σε 
«εισπράξιμα» και «μη εισπράξιμα» με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 
ώστε να είναι ευχερής και ο έλεγχος των δημοσίων υπαλλήλων που 
είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον είσπραξής τους και η άντληση 
συμπερασμάτων από την κεντρική φορολογική διοίκηση σχετικά με τα 
αίτια της μη είσπραξης. 

12. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως 
ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η 
διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό 
τους υπερβαίνει το ποσό των 150.000€.  

 
Σημειωτέον ότι πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου αναγνωρίζουν ως 
προβλήματα του φορολογικού συστήματος και άλλα φαινόμενα εκτός από τη 
φοροδιαφυγή, αποβλέποντας στην εξάλειψή τους. Για παράδειγμα, η θέσπιση 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων (βλ. (7) παραπάνω) αποσκοπεί 
στην πάταξη της κρατικής διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων που 
διαπράττονται από τους ίδιους τους κρατικούς φορείς. Επίσης, η απλοποίηση 
ορισμένων διαδικασιών (π.χ. με την επιτάχυνση των ελέγχων) στοχεύει στη 
μείωση του κόστους που σχετίζεται με τη γραφειοκρατία, το οποίο, στην 
πραγματικότητα, αυξάνει ακόμα περισσότερο τη φορολογία που υφίστανται οι 
επιχειρήσεις, ως κόστος ευκαιρίας.   
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3. Η φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
3.1 Ανίχνευση της πραγματικής εικόνας ως προς την φορολόγηση των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Η μέθοδος διεθνών συγκρίσεων της 
Παγκόσμιας Τράπεζας  
 
Στις μέρες της Κρίσης, συζητείται εκτενώς ο αντίκτυπος της φορολογίας των 
επιχειρήσεων στην μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες με ελαφρύτερη 
φορολογία. Για να μπορεί αυτός ο διάλογος να θεμελιωθεί σε πραγματικά 
στοιχεία, απαιτείται ένας τρόπος σύγκρισης της πραγματικής φορολογικής 
επιβάρυνσης των εγχώριων επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες χώρες, 
γειτονικές και μη.  
 
Στην ενότητα αυτή, χρησιμοποιούμε την μέθοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας 
από την οποία προκύπτει το ετήσιο πόρισμα Doing Business. Σε αυτό το 
πόρισμα παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη αξιολόγηση και κατάταξη 
διαφορετικών κρατών (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) ως προς 
δείκτες που προσπαθούν να αποτυπώσουν: (α) την ευκολία του επιχειρεί και 
(β) το φορολογικό σύστημα που υιοθετεί κάθε χώρα.  
 
Η πιο πρόσφατη έκθεση αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2009), 
και υπολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση μιας υποθετικής 
αντιπροσωπευτικής εταιρείας με συγκεκριμένες προδιαγραφές (ώστε να 
είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ χωρών). Εκτός από το φόρο εισοδήματος και 
τις κοινωνικές εισφορές, συνυπολογίζονται και επιβαρύνσεις όπως τα 
δημοτικά τέλη, φόροι διαφήμισης, τέλη χαρτοσήμου κ.α. Με βάση αυτά, η 
έκθεση Doing Business εκτιμά το συνολικό ποσοστό του φόρου για την 
Ελλάδα ως ποσοστό του τζίρου στο 47,2%. Με δεδομένο ότι το 2010 οι 
φορολογικοί συντελεστές και γενικότερα οι εισφορές αυξήθηκαν, δεν θα μας 
εξέπληττε αν για το ημερολογιακό έτος 2010 το αντίστοιχο ποσοστό 
ξεπερνούσε το 50%. 
 
Ας δούμε πως ορίζει η Διεθνής Τράπεζα την ταυτότητα της ελληνικής 
«αντιπροσωπευτικής επιχείρησης» πριν προβεί στην σύγκριση των φόρων 
και εισφορών που αυτή καταβάλει στο δημόσιο με τις αντίστοιχες εισφορές  
«αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων» άλλων χωρών. Η ελληνική 
«αντιπροσωπευτική επιχείρηση» είναι η εξής: 
 

1. Λειτουργεί στην Αθήνα και πληρώνει κανονικά φόρους 
2. Δεν έχει υποκαταστήματα στο εξωτερικό, και δεν συμμετέχει στο 

εξωτερικό εμπόριο 
3. Έχει 5 ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα. 
4. Ασκεί βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες, και δεν χειρίζεται 

προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (π.χ. καπνός) 
5. Κατέχει ακίνητη περιουσία, δικό της κτήριο, μηχανήματα, εξοπλισμό 

γραφείου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορτηγό, ενώ μισθώνει ένα 
επιπλέον φορτηγό 

6. Είναι φερέγγυα με πρωτογενές πλεόνασμα (δηλαδή οι πωλήσεις της 
είναι μεγαλύτερες του κόστους των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών) 
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7. Διανέμει ποσοστό των κερδών της ως μέρισμα στους ιδιοκτήτες στο 
τέλος του έτους 

8. Έχει τη δυνατότητα να εκποιεί την ακίνητη περιουσία της με κέρδος 
  
Για τον υπολογισμό του συνολικού επιπέδου φορολόγησης, καταγράφονται οι 
φόροι και οι εισφορές που καταβάλλονται ή έχουν παρακρατηθεί κατά το 
δεύτερο έτος λειτουργίας. Ο φορολογικός δείκτης στις πληρωμές 
αντικατοπτρίζει το συνολικό αριθμό των φόρων και των εισφορών που 
καταβάλλονται, τον τρόπο πληρωμής, τη συχνότητα της πληρωμής, καθώς 
και τον αριθμό των οργανισμών που εμπλέκονται κατά το δεύτερο έτος 
λειτουργίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται από την εταιρεία σχετικά με τους φόρους κατανάλωσης, 
όπως ο φόρος επί των πωλήσεων ή ο ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό των φόρων 
είναι το άθροισμα όλων των φόρων και εισφορών που καταβάλλονται αφού 
ληφθούν υπόψη οι μειώσεις και οι απαλλαγές.   
 
Με αυτά τα δεδομένα, το πόρισμα της Διεθνούς Τράπεζας για το 2009, με 
τίτλο Doing Business, κατατάσσει την Ελλάδα στην 109η θέση μεταξύ 183 
χωρών, 12 θέσεις χαμηλότερα από την αντίστοιχη κατάταξη για το 2008. Ο 
βασικός λόγος για αυτή την πτώση σχετίζεται με την αστάθεια του 
φορολογικού καθεστώτος και τις συνεχείς αλλαγές του. Για να είναι πιο 
χρήσιμη η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας, 
παρουσιάζουμε την σύγκριση σε 2 ενότητες: η Ενότητα 3.1 αναφέρεται στο 
φορολογικό σύστημα αναδυόμενων οικονομικών που αποτελούν τα νεότερα 
κράτη-μέλη της ΕΕ, με έμφαση στις χώρες εκείνες που γειτνιάζουν με την 
Ελλάδα. Κατόπιν, η Ενότητα 3.2 συγκρίνει την Ελλάδα με τις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ, με εκτενέστερη αναφορά στην περίπτωση της Πορτογαλίας η 
οποία παρουσιάζει, ως μακρο-οικονομία, τις μεγαλύτερες ομοιότητες με την 
Ελλάδα. 
 
3.2 Η φορολογία στα νεότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται μια επιλογή από τα νεότερα κράτη-μέλη 
της ΕΕ (με έμφαση στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Βαλκανικής), και 
καταγράφονται οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές. Στο τέλος της ενότητας, 
παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας.  
 
Βουλγαρία 
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία είναι 10%. 
Πρόκειται για έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ευρώπη, και 
είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο, την τελευταία διετία, ο αριθμός των 
ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία έχει 
σημειώσει αύξηση. Εκτός από τη χαμηλή σχετικά φορολογία, οι επιχειρήσεις 
στη Βουλγαρία επωφελούνται από τις απλοποιημένες διαδικασίες σε ό,τι 
αφορά τη σύσταση, εγγραφή και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς η 
γραφειοκρατία δεν συνιστά μεγάλο πρόβλημα. Ενδεικτικά, ας αναφερθεί ότι η 
Βουλγαρία είναι 51η στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2011 ως 
προς την ευκολία του επιχειρείν, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 109η. Σήμερα, 
στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 3.000 ελληνικές 
επιχειρήσεις. 
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Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στη Βουλγαρία ανέρχονται σε 
περίπου 20%, ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 20% – με εξαίρεση 
τις ξενοδοχιακές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται μόνο με 7% για 
εξυπηρέτηση τουριστών που ταξιδεύουν μέσω πρακτορείων. Ο φόρος 
ακίνητης περιουσίας ανέρχεται στο 0,2%. Συμψηφίζοντας όλους τους 
φόρους ως ποσοστό επί του τζίρου της επιχείρησης, η συνολική φορολογία 
στη Βουλγαρία εκτιμάται στο 29%, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο 47,2% που έχει υπολογιστεί για την Ελλάδα.  
 
Κύπρος 
Όλες οι επιχειρήσεις στην Κύπρο υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο 
συντελεστή 10%, με εξαίρεση τους ημικρατικούς οργανισμούς, για τους 
οποίους ο συντελεστής είναι 25%. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που 
καταβάλλεται στην Κύπρο επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσίων που πραγματοποιείται, και ανέρχεται σε 
ποσοστό 15%. Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 6,7% επί των ακαθάριστων αμοιβών. 
Συμψηφίζοντας όλους τους φόρους ως ποσοστό επί του τζίρου της 
επιχείρησης, η συνολική φορολογία στην Κύπρο εκτιμάται στο 23,2%, 
ενώ η χώρα καταλαμβάνει την 37η θέση (σε 183 χώρες) στην ετήσια κατάταξη 
της Παγκόσμιας Τράπεζας με αντικείμενο την ευκολία του επιχειρείν.  
 
Ρουμανία 
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Ρουμανία είναι 16%, 
με εξαιρέσεις κάποιες ημικρατικές επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τη 
φορολογία, καθώς και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο συντελεστής 
φορολογίας των οποίων είναι 2-3%. Το ύψος του φόρου προστιθέμενης 
αξίας είναι 19%, ενώ ο μειωμένος συντελεστής είναι 9%. Οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κυμαίνονται μεταξύ 18,5% και 20,8%, και είναι 
ξεχωριστές από τις εισφορές για τον κλάδο υγείας οι οποίες ανέρχονται στο 
5,2% επί των ακαθάριστων μισθών. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας της 
Ρουμανίας εκτιμάται στο 44,9% επί του τζίρου της επιχείρησης.  
 
Λετονία 
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Λετονία είναι 15%. Το 
ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 21%, ενώ υπάρχουν 
κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών των οποίων ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
είναι 10% ή 0%. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζονται στο 
24,1%. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας κυμαίνεται από 0,1% έως 1,5% της 
αξίας του ακινήτου. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας της Λετονίας 
εκτιμάται στο 38,5% επί του τζίρου της επιχείρησης. 
 
Λιθουανία 
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Λιθουανία είναι 20%, 
με ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να υπόκεινται σε χαμηλότερο 
συντελεστή 10%. Το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 19%, ενώ 
υπάρχουν και δύο κατηγορίες μειωμένου φόρου με ποσοστά 9% και 5%. Οι 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζονται στο 31%. Ο φόρος 
ακίνητης περιουσίας είναι 1% της αξίας του ακινήτου. Συνολικά, το ποσοστό 
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φορολογίας της Λιθουανίας εκτιμάται στο 38,7% επί του τζίρου της 
επιχείρησης. 
 
Σλοβακία 
Όλες οι επιχειρήσεις στην Σλοβακία υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο 
συντελεστή 19%. Το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 19%. Οι 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζονται στο 35,2. Ο φόρος 
ακίνητης περιουσίας υπολογίζεται με διάφορα ποσοστά, και εξαρτάται κυρίως 
από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Συνολικά, το ποσοστό 
φορολογίας εκτιμάται στο 48,7% επί του τζίρου της επιχείρησης, 
καθιστώντας τη Σλοβακία μια από τις ευρωπαϊκές χώρες με τη βαρύτερη 
φορολογία.  
 
Τσεχία 
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στην Τσεχία είναι 20%. 
Το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 19%, ενώ υπάρχει και 
μειωμένος συντελεστής 9%. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
ανέρχονται 21,5%, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται και με επιπρόσθετο 
φόρο για τη χρήση των δρόμων, ο οποίος ισχύει μόνο για εταιρικά 
οχήματα. Γενικά, η Τσεχία έχει ένα αρκετά πολύπλοκο φορολογικό σύστημα, 
με πολλές κατηγορίες φόρων και εισφορών. Συνολικά, το ποσοστό 
φορολογίας της Τσεχίας εκτιμάται στο 48,8% επί του τζίρου της 
επιχείρησης, καθιστώντας τη, όπως και τη Σλοβακία, μια από τις ευρωπαϊκές 
χώρες με τις μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. 
 
Σλοβενία 
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Σλοβενία είναι 20%, 
με απαλλαγές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έρευνα και 
τεχνολογία (R&D), που απασχολούν άτομα περιορισμένων δεξιοτήτων, ή που 
απασχολούν νέους ασκούμενους – φοιτητές σε πρακτική εργασία. Το ύψος 
του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι 20%, ενώ υπάρχει και ο μειωμένος 
συντελεστής 8,5%. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζονται 
στο 16,1%. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας εξαρτάται από τον τύπο, την αξία 
και την τοποθεσία του ακινήτου. Συνολικά, το ποσοστό φορολογίας της 
Σλοβενίας εκτιμάται στο 35,4% επί του τζίρου της επιχείρησης. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα βασικά δεδομένα 
για τους φορολογικούς συντελεστές σε όλες τις νεότερες χώρες της ΕΕ, ενώ 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν και η Ελλάδα. Η κατάταξη έχει γίνει από τη 
χώρα με το χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας έως τη χώρα με τον 
υψηλότερο.  



 

 
 
 
 

Φόρος 
εισοδημάτων 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
ποσοστό 
φόρου  
επί του τζίρου 
(*) 

Κατάταξη 
Doing Business 
ως την επίσημη 
φορολογική 
επιβάρυνση (*) 

Γενική 
κατάταξη 
Doing Business (*) 

     
Κύπρος 10% 23,2% 37/183 32/183 
Βουλγαρία 10% 29% 85/183 51/183 
Λετονία 15% 38,5% 59/183 24/183 
Ρουμανία 16% 44,9% 151/183 56/183 
Ουγγαρία 16% 53,3% 109/183 46/183 
Πολωνία 19% 42,3% 121/183 70/183 
Σλοβακία 19% 48,7% 122/183 41/183 
Σλοβενία 20% 35,4% 80/183 42/183 
Λιθουανία 20% 38,7% 44/183 23/183 
Τσεχία 20% 48,8% 128/183 63/183 
Εσθονία 21% 49,6% 30/183 17/183 

Ελλάδα 24% (2010) 
20% (2014) 47,2% 74/183 109/183 

Μάλτα 35% Δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση 
(*) Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing 
Business 2011 
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Ελλάδα 

 
 
                                                                      Πολωνία 
                                                                                             Τσεχία 
                                                Βουλγαρία                                  Ρουμανία 
                                          Σλοβενία           Ουγγαρία 
       Κύπρος                                                              Σλοβακία 
                              Λετονία 
                Λιθουανία 
Εσθονία 

 
Διάγραμμα 1 

 
Το πιο πάνω διάγραμμα απλώς αποτυπώνει τα στοιχεία του πίνακα. Στον 
οριζόντιο άξονα έχουμε την κατάταξη των χωρών ως προς τον συντελεστή 
συνολικής επιβάρυνσης (τρίτη στήλη του προηγούμενου Πίνακα) ενώ στον 



 

20 

κάθετο άξονα έχουμε την κατάταξη της κάθε χώρας ως προς την φιλικότητα 
προς το επιχειρείν. Γενικά, παρατηρούμε ότι παρατηρείται ένας ελαφρά 
θετικός συσχετισμός: όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής επιβαρύνσεων των 
επιχειρήσεων τόσο χαμηλότερη (σε γενικές γραμμές) η κατάταξη της χώρας 
ως προς την φιλικότητά της προς το επιχειρείν. Με μία εξαίρεση εμφανή δια 
γυμνού οφθαλμού: την Ελλάδα, όπου οι καταστροφικές επιδόσεις ως προς 
την φιλοκότητα προς το επιχειρείν δεν εξηγούνται απλώς από τον συντελεστή 
επιβάρυνσης. Π.χ. η Τσεχία, αν και έχει συντελεστή επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων κατά μία ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερη της Ελλάδας, 
κατατάσσεται στην 41η θέση ως προς την φιλικότητα προς το επιχειρείν ενώ η 
χώρας μας μόλις στην 109η θέση. 
 
Περαιτέρω, στον πίνακα φαίνεται ότι, με εξαίρεση την Μάλτα, η Ελλάδα είχε 
για το 2010 τον υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης, ενώ για το 2011 
που ο συντελεστής θα μειωθεί σε 20%, θα έχει χαμηλότερο συντελεστή μόνο 
από την Εσθονία. Η Ελλάδα έχει επίσης και ένα από τα μεγαλύτερα 
συνολικά ποσοστά φόρου επί του τζίρου της επιχείρησης (έτσι όπως έχει 
εκτιμηθεί με βάση τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας): υψηλότερα 
ποσοστά έχουν μόνο η Εσθονία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Είναι 
επίσης χαρακτηριστικό, ότι (με εξαίρεση τη Μάλτα η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στην έκθεση) η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από όλα τα 
νεότερα κράτη-μέλη στη γενική κατάταξη που εκφράζει την ευκολία του 
επιχειρείν.  
 
Όπως γίνεται φανερό από τον πιο πάνω πίνακα, η κατάταξη κάθε χώρας ως 
προς επίσημη φορολογική επιβάρυνση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το 
συνολικό ποσοστό φόρου. Για παράδειγμα, η Λετονία παρουσιάζει αρκετά 
μεγαλύτερο ποσοστό από τη Βουλγαρία, αλλά είναι αρκετές θέσεις υψηλότερα 
στην κατάταξη. Αυτό συμβαίνει διότι στα κριτήρια της κατάταξης δεν έχει 
ληφθεί υπόψη μόνο το ύψος της φορολογίας, αλλά και άλλοι παράγοντες 
όπως, για παράδειγμα, η γραφειοκρατία ή η πολυπλοκότητα του φορολογικού 
συστήματος.  
 
Ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για τις επιχειρήσεις ισχύει και για 
βαλκανικές χώρες που βρίσκονται εκτός ΕΕ. Ο φορολογικός 
συντελεστής των κερδών στη Σερβία είναι 10%. Στην Κροατία, ο 
φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται σε 20%, με εξαίρεση τις 
τουριστικές επιχειρήσεις όπου μειώνεται σε 10%, ενώ υπάρχουν και 
συγκεκριμένες ζώνες με μηδενική φορολόγηση. Τη χαμηλότερη φορολογία 
στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής έχει το Μαυροβούνιο, με 
συντελεστή 9%.   
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3.3 Η φορολογία στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα βασικά δεδομένα 
για τους φορολογικούς συντελεστές στα παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. Και 
πάλι η κατάταξη έχει γίνει από τη χώρα με το χαμηλότερο συντελεστή 
φορολογίας έως τη χώρα με τον υψηλότερο. 
 
 

Φόρος 
εισοδημάτων 
επιχειρήσεων 

Συνολικό 
ποσοστό 
φόρου  
επί του 
τζίρου (*) 

Κατάταξη 
Doing Business 
ως προς την 
επίσημη 
φορολογική 
επιβάρυνση (*) 

Γενική 
κατάταξη 
Doing Business (*) 

     
Ιρλανδία 12,5% 26,5% 7/183 9/183 

Πορτογαλία 12,5% έως 
25% 43,3% 73/183 31/183 

Γερμανία 15% 48,2% 88/183 22/183 

Μ.Βρετανία 21% έως 
29,75% 37,3% 16/183 4/183 

Λουξεμβούργο 21,8% 21,1% 15/183 45/183 

Ελλάδα 
24% 
(2010) 
20% 
(2011) 

47,2% 74/183 109/183 

Δανία 25% 29,2% 13/183 6/183 
Αυστρία 25% 55,5% 104/183 32/183 

Ολλανδία 
25,5% 
(20% έως 
200.000€) 

40,5% 27/183 30/183 

Φινλανδία 26% 44,6% 65/183 13/183 
Ιταλία 27,5% 68,6% 128/183 80/183 
Σουηδία 28% 54,6% 39/183 14/183 
Ισπανία 30% 56,5% 71/183 49/183 
Βέλγιο 33% 57% 70/183 25/183 
Γαλλία 33,3% 65,8% 55/183 26/183 
 
Η εικόνα που παρουσιάζεται εδώ είναι αρκετά διαφορετική, μιας και η Ελλάδα 
βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης, τόσο ως προς το ύψος του 
φόρου εισοδήματος, όσο και ως προς το ποσοστό του συνολικού φόρου επί 
του τζίρου. Ακόμα όμως και χώρες που έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 
τόσο του φόρου εισοδήματος όσο και του συνολικού φόρου, τοποθετούνται 
υψηλότερα από την Ελλάδα στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ό,τι 
αφορά το κριτήριο της φορολογικής επιβάρυνσης (π.χ. Σουηδία, Γαλλία ή 
Ισπανία), μιας και υιοθετούν λιγότερο πολύπλοκα φορολογικά συστήματα, και 
με λιγότερο έντονη γραφειοκρατία. Είναι μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι στη 
συνολική κατάταξη ως προς το πόσο ευνοϊκό είναι το κλίμα κάθε χώρας για το 
επιχειρείν, η Ελλάδα είναι και πάλι τελευταία στη φετινή κατάταξη των 27 
χωρών της ΕΕ (με πιθανή εξαίρεση την Μάλτα που δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην έρευνα).   
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Διάγραμμα 2 
 
Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει τα συνολικά επίπεδα φορολόγησης των 
επιχειρήσεων ως ποσοστά του τζίρου για όλες τις χώρες της ΕΕ-27 (εκτός 
Μάλτας), έτσι όπως παρουσιάζονται στην πιο πρόσφατη έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. Κατατάσσοντας τις χώρες από εκείνη με το πιο υψηλό 
συνολικό ποσοστό (Ιταλία) έως εκείνη με το χαμηλότερο (Λουξεμβούργο), η 
Ελλάδα είναι 12η ανάμεσα στις 26 χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα. 
Παρομόιως, το Διάγραμμα 2 παρακάτω παρουσιάζει τους συντελεστές 
εταιρικού φόρου για αυτές τις 26 χώρες. Και πάλι η Ελλάδα, με τον 
συντελεστή 24% για το 2010 είναι 12η ανάμεσα στις 26 χώρες, ενώ με τον 
χαμηλότερο συντελεστή για το 2011, η κατάταξή της βελτιώνεται. Ωστόσο, στο 
Διάγραμμα 2 δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι αρκετές χώρες (π.χ. Πορτογαλία, Μ. 



 

Βρετανία, Ολλανδία) επιβάλλουν μικρότερους συντελεστές από αυτούς που 
φαίνονται στις μικρότερες επιχειρήσεις.    
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Διάγραμμα 3 
 
Η επισκόπηση των δύο παραπάνω διαγραμμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι τα επίπεδα φορολογίας στην Ελλάδα κυμαίνοναι στο μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Ωστόσο, η απλή σύγκριση των ποσοστών δεν επαρκεί για να δώσει τη 
συνολική εικόνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φορολογικών 
συστημάτων των διαφορετικών κρατών. Καταρχήν, όπως επισημάνθηκε και 
προηγουμένως, και όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 3, η Ελλάδα έχει τον 
υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, αν συγκριθεί με τις αναδυόμενες 
οικονομίες και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ (εξαιρουμένης της Μάλτας), κάτι που 
επίσης την καθιστά μια από τις χώρες με την υψηλότερη φορολογία στην 



 

ευρύτερη Βαλκανική περιοχή. Δεύτερον, τα ποσοστά φορολόγησης καθαυτά 
δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που καθορίζουν την ελκυστικότητα μιας χώρας 
ως προς το επιχειρείν, όπως άλλωστε δείχνουν και οι κατατάξεις της 
Παγκόσμιας Τράπεζας.   
 

 24 Διάγραμμα 4 
 
Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει τη συσχέτιση του συνολικού ποσοστού του 
φόρου επί του τζίρου, έτσι όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, με την συνολική κατάταξη ως προς το πόσο ευνοϊκό 
είναι το κλίμα κάθε χώρας για το επιχειρείν. Όσο πιο χαμηλά και προς τα 
αριστερά βρίσκεται κάποια χώρα στο διάγραμμα, τόσο πιο ελκυστική είναι ως 
προς το επιχειρείεν, και τόσο πιο χαμηλή η συνολική φορολογία που 
υφίστανται οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα. Από το διάγραμμα είναι φανερό ότι 
ακόμα και χώρες με υψηλή σχετικά συνολική φορολογία είναι δυνατόν να 
επιτύχουν πολύ καλή τελική κατάταξη (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία). 
Η Ελλάδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα βρίσκεται περίπου στη μέση του 
οριζόντιου άξονα, κάτι που είχαμε παρατηρήσει και στο Διάγραμμα 2. 
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 
Ελλάδα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ-27 
(εκτός Μάλτας), και μάλιστα με μεγάλη διαφορά (29 θέσεων) από τη δεύτερη 
χειρότερη (Ιταλία). Έως τώρα, λοιπόν, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής δύο 
συμπεράσματα: 
 

I. Το ύψος της φορολογίας στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στο μέσο όρο της 
ΕΕ-27, αλλά είναι το υψηλότερο μεταξύ των νέων κρατών-μελών.  

II. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην κατάταξη που αντανακλά πόσο ελκυστική και 
ανταγωνιστική είναι κάθε χώρα ως προς το επιχειρείν.  
 

Πως εξηγείται αυτός το συνδυασμός Ι και ΙΙ; Σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από 
τον σημαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα που παίζουν και μια σειρά 



 

άλλων παραγόντων, π.χ. η γραφειοκρατία ή η διαφθορά. Το Διάγραμμα 4 
ενισχύει αυτό το συμπέρασμα απεικονίζοντας την συσχέτιση της κατάταξης 
της Παγκόσμιας Τράπεζας ως προς τον επιμέρους παράγοντα της πληρωμής 
φόρων (οριζόντιος άξονας) και της συνολικής κατάταξης ως προς το 
επιχειρείν (κάθετος άξονας): 
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Διάγραμμα 5 
 
το Διάγραμμα 5, βλέπουμε ότι, γενικά, υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ 

η 
νη 

ει 
ες 

έλος, το Διάγραμμα 6 απεικονίζει τη συσχέτιση μεταξύ του φορολογικού 
ύ 

όγω των 
 

ου 

Σ
των δύο κατατάξεων, καθώς όσο πιο χαμηλά βρίσκεται μια χώρα στην 
κατάταξη ως προς την πληρωμή φόρων, αυτό επηρεάζει αρνητικά και τ
συνολική της κατάταξη. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα είναι η μό
χώρα που μοιάζει αποκομμένη από την τάση αυτή: ενώ η κατάταξή της ως 
προς την πληρωμή φόρων δεν είναι ούτε από τις υψηλότερες ούτε από τις 
χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27, η συνολική της κατάταξη είναι 
δυσανάλογα χαμηλή. Όπως προαναφέρθηκε, μια ερμηνεία αυτής της 
παρατήρησης είναι ότι, εκτός από την υψηλή φορολογία, η Ελλάδα θέτ
περισσότερα κωλύματα στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπ
χώρες, τα οποία μπορούν να έχουν τη μορφή πολύπλοκων και χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών ή κρουσμάτων διαφθοράς. 
 
Τ
συντελεστή των νομικών προσώπων (οριζόντιος άξονας) και του συνολικο
επιπέδου φορολογίας ως ποσοστό του τζίρου (κάθετος άξονας). Χώρες που 
βρίσκονται προς τα πάνω και αριστερά έχουν χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή, αλλά η συνολική φορολογία είναι αρκετά μεγαλύτερη λ
επιπλέον φόρων (π.χ. ασφαλιστικών εισφορών ή ΦΠΑ). Αντίθετα, χώρες που
βρίσκονται προς τα κάτω και δεξιά, έχουν μικρότερους επιπλέον φόρους 
εκτός από το βασικό συντελεστή φορολόγησης. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπ
στο μέσο όρο και στους δύο άξονες, όπως όμως αναφέρθηκε και 



 

προηγουμένως, αν ληφθεί υπόψη μόνο το υποσύνολο των νέων κ
μελών της ΕΕ-27, τα επίπεδα φορολογίας της είναι τα υψηλότερα.    

ρατών-

 
Διάγραμμα 6 
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4. Φορολογία και δημόσια έσοδα  
 
4.1 Μια θεωρητική προσέγγιση στην σχέση φορολογικών κλιμάκων και 
δημοσίων εσόδων: Η καμπύλη Laffer 
 
Στην δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ μια έντονη αντιπαράθεση ως 
προς τον καλύτερο τρόπο να μειωθούν τα κρατικά ελλείμματα. Οι οπαδοί της 
μείωσης της φορολογίας επιχειρηματολογούσαν ότι η μείωση των 
συντελεστών φορολόγησης αυξάνει τα φορολογικά έσοδα του κράτους καθώς 
(α) μειώνει το κίνητρο των φυσικών και νομικών προσώπων να 
φοροδιαφεύγουν, (β) ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα οδηγώντας 
σε μεγαλύτερους τζίρους που με την σειρά τους αυξάνουν την φορολογική 
βάση τόσο που το σύνολο των φορολογικών εσόδων του κράτους αυξάνονται, 
(γ) αναιρούν το κίνητρο μετανάστευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
χώρες με χαμηλότερη φορολογία. 
 
Παράδειγμα: Έστω ότι με φορολογικό συντελεστή 20% τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι 100 
χρηματικές μονάδες, ενώ με φορολογικό συντελεστή 60% τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι 30 
χρηματικές μονάδες (λόγω φοροδιαφυγής, χαμηλότερης παραγωγικότητας, ή μετανάστευσης 
των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες με χαμηλότερους συντελεστές). Τότε, στην πρώτη 
περίπτωση, τα έσοδα από φόρους είναι 20 χρηματικές μονάδες, ενώ στη δεύτερη είναι 18 
χρηματικές μονάδες. Δηλαδή, στο υποθετικό αυτό παράδειγμα, το κράτος εισπράττει 
περισσότερα όταν θέτει το φορολογικό συντελεστή στο 20% από ό,τι όταν θέτει το συντελεστή 
στο 60%.  
 
Για το ιστορικό της υπόθεσης, οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που 
ακολούθησαν μετά την επικράτηση αυτής της άποψης (επί Προεδρίας 
Reagan) ήταν τόσο μεγάλες που η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
δεν κατάφερε να υποκαταστήσει την απώλεια φόρων, με αποτέλεσμα τα 
ελλείμματα του Αμερικανικού κράτους να αυξηθούν εντυπωσιακά. Αυτό όμως 
δεν απορρίπτει την γενικότερη υπόθεση ότι μια μείωση των φορολογικών 
συντελεστών μπορεί, πράγματι, να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών 
εσόδων, ιδίως σε χώρες όπως η δική μας με έντονο το πρόβλημα της 
φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας.  
 
Η συζήτηση αυτή, περί του ιδανικού ύψους των φορολογικών συντελεστών 
όσον αφορά την μεγιστοποίηση των δημόσιων εσόδων, βοηθείται  από ένα 
απλό διάγραμμα που έχει γίνει γνωστό ως καμπύλη Laffer - βλ. Διάγραμμα 
6. Η λογική του είναι απλή και στηρίζεται σε δύο αυταπόδεικτες υποθέσεις  
 

• αν ο φορολογικός συντελεστής είναι μηδενικός, τότε και τα δημόσια 
έσοδα θα είναι μηδενικά 

• αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 100%, τα δημόσια έσοδα θα 
τείνουν στο μηδέν, καθώς δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο να εργάζεται 
κάποιος ή να επιχειρεί.  

 
Στο Διάγραμμα 7 οι παραπάνω δύο υποθέσεις αποτυπώνονται από το 
γεγονός ότι η καμπύλη των δημοσίων εσόδων (που καταγράφονται στον 
κάθετο άξονα) τέμνει τον οριζόντιο άξονα (που καταγράφει τον φορολογικό 
συντελεστή) στα σημεία όπου ο φορολογικός συντελεστής ισούται αντίστοιχα 



 

με 0% και 100%. Με άλλα λόγια, όταν ο φορολογικός συντελεστής ισούται είτε 
με 0% είτε με 100% τα δημόσια έσοδα εκμηδενίζονται. Συνεπώς, το 
ενδιαφέρον μέρος της καμπύλης είναι εκείνο που κείται μεταξύ των δύο αυτών 
άκρων. 
 
Από την στιγμή που η καμπύλη δημοσίων εσόδων, επονομαζόμενη και 
καμπύλη Laffer, θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον οριζόντιο άξονα, το 
ερώτημα τίθεται: Σε ποιο φορολογικό συντελεστή μεγιστοποιούνται τα έσοδα 
του κράτους; Στο Διάγραμμα 6 η απάντηση είναι: Στο επίπεδο α%. 
 
 

Διάγραμμα 7 
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Στο πλαίσιο αυτό, το ερώτημα "Αν μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής θα 
αυξηθούν ή θα μειωθούν τα δημόσια έξοδα;" μεταφράζεται στο ερώτημα "Ο 
σημερινός φορολογικός συντελεστής είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος του α%;" 
Προφανώς, αν ο φορολογικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος του α%, μια 
μείωσή του θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Αντίθετα, αν ο φορολογικός 
συντελεστής είναι μικρότερος ή ίσος του α%, μια μείωσή του θα μειώσει και τα 
δημόσια έσοδα. Οπότε, το ζητούμενο είναι μια εκτίμηση αν, στην παρούσα 
συγκυρία, βρισκόμαστε στα αριστερά ή στα δεξιά του σημείου α% επί του 
οριζόντιου άξονα. 
 
4.2 Οι θεωρητικές και εμπειρικές αδυναμίες αυτής της προσέγγισης 
 
Πριν προβούμε σε κάποιες εκτιμήσεις για την σχέση φορολογικών 
συντελεστών και δημοσίων εσόδων στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να 
σταθούμε στις αδυναμίες που, αναπόφευκτα, χαρακτηρίζουν κάθε θεωρητική 
προσέγγιση όπως αυτή εδώ.  
 
Έστω οι εξής δύο προτάσεις:  
 

1η. Εάν ο φορολογικός συντελεστής ήταν 10%, αντί για 24% που είναι 
 σήμερα, τα δημόσια έσοδα θα ήταν Χ% μεγαλύτερα 
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2η. Εάν ο φορολογικός συντελεστής μειωθεί στο 10% από 24% που 
 είναι σήμερα, τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν κατά Χ%". 

 
Οι δύο αυτές προτάσεις μοιάζουν. Όμως δεν είναι ούτε κατά διάνοια 
ταυτόσημες. Η 1η αφορά το ποια θα ήταν τα έσοδα αν είχαμε χαμηλότερο 
συντελεστή ενώ η 2η αναφέρεται στο πόσο θα αυξηθούν τα έσοδα αν μειωθεί 
ο συντελεστής. Η 1η πρόταση είναι στατική ενώ η 2η είναι δυναμική. Ακόμα κι 
αν είμαστε σίγουροι ότι η 1η είναι αληθινή αυτό δεν σημαίνει ότι η 2η στέκει. 
Όπερ μεθερμηνευόμενο, η καμπύλη Laffer μετακινείται η ίδια κάθε φορά που 
αλλάζει το φορολογικό καθεστώς, κάτι που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη 
ως προς το ύψος των δημόσιων εσόδων για  κάθε αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή. 
 
Διαφορά στατικών και δυναμικών προβλέψεων/επιχειρημάτων: Έστω ένα αυτοκίνητο το 
οποίο ταξιδεύει με 100χλμ/ω καταναλώνει 9 λίτρα στα 100χλμ ενώ αν ταξίδευε με 120 χλμ/ω 
θα κατανάλωνε 10 λίτρα στα 100χλμ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν το αυτοκίνητο επιταχύνει από 
τα 100χλμ/ω στα 120/ω η κατανάλωση του θα ήταν 10 λίτρα στα 100 χλμ (η κατανάλωση θα 
ήταν μεγαλύτερη καθώς η επιτάχυνση κοστίζει).  
 
Ένα παράλληλο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μόνο μερικά σημεία 
της καμπύλης Laffer μιας χώρας είναι παρατηρήσιμα. Π.χ. στην περίπτωση 
της Ελλάδας ο φορολογικός συντελεστής δεν ήταν ποτέ 10% (όπως π.χ. είναι 
τώρα στην Κύπρο), ώστε να έχουμε και την αντίστοιχη εικόνα για τα κρατικά 
έσοδα. Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα, δηλαδή, αφορούν 
μόνο σε ένα συγκεκριμένο – και σχετικά μικρό – εύρος φορολογικών 
συντελεστών. Συνεπώς, η εμπειρική εκτίμηση σημείων της καμπύλης Laffer τα 
οποία αντιστοιχούν σε φορολογικούς συντελεστές που δεν είχαν επιβληθεί 
ποτέ μόνο κατά προσέγγιση μπορεί να γίνει (και με σημαντικό περιθώριο 
σφάλματος).  
 
Ένα άλλο πρόβλημα εκτίμησης της καμπύλης Laffer μιας χώρας είναι το 
γεγονός ότι κατά την χρονική περίοδο αυξομείωσης των φορολογικών 
συντελεστών πολλά άλλα πράγματα αλλάζουν. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της Ιρλανδίας: το 1985, ο φόρος εισοδημάτων των επιχειρήσεων 
ήταν 50%, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν περίπου 
1,1%. Τα επόμενα χρόνια, καθώς ο φορολογικός συντελεστής μειωνόταν, τα 
έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονταν: το 2004, με συντελεστή 12,5% (ο 
οποίος έχει παραμείνει ίδιος μέχρι σήμερα), τα έσοδα ξεπέρασαν το 3,5% του 
ΑΕΠ (το οποίο, μάλιστα, ήταν 3 φορές μεγαλύτερο το 2004 από ό,τι ήταν το 
1985). Κι όμως είναι αδύνατον να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση 
των δημόσιων εσόδων οφείλεται εξ ολοκλήρου στην μείωση των 
συντελεστών, καθώς στην ίδια περίοδο είχαμε σημαντικές αλλαγές σε άλλους 
τομείς (π.χ. βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ανάπτυξη της Νέας 
Οικονομίας στις αγγλοκελτικές χώρες, χρηματοοοικονομική επέκταση στην 
ίδια την Ιρλανδία, αύξηση του πληθυσμού και των μεταναστών). 
 
Παρ' όλες τις θεωρητικές αδυναμίες και εμπειρικές δυσκολίες εκτίμησης της 
καμπύλης Laffer, η βασική ιδέα είναι χρήσιμη στην προσπάθειά μας να 
αποφανθούμε για την σχέση φορολογικών συντελεστών και δημόσιων 
εσόδων, ιδίως σε μια δύσκολη καμπή για την χώρα.  
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4.3 Η σχέση φορολογικών συντελεστών και δημοσίων εσόδων στην 
Ελλάδα 1981-2008 
 
Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα 
στην Ελλάδα (45% ή περισσότερο) όλη τη δεκαετία του ’80, ενώ η πρώτη 
σημαντική μείωσή του έγινε το 1993 (35%). Ο πίνακας που ακολουθεί 
περιλαμβάνει τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές για τα έτη από 1981 
έως 2008, καθώς και τα έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ και ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φορολογία.  
 

 Φορολογικός 
συντελεστής 

Εσόδα από φορολογία 
επιχειρήσεων 

ως % ποσοστό του ΑΕΠ 

Εσόδα από φορολογία 
επιχειρήσεων 

ως % ποσοστό των συνολικών 
εσόδων από φορολογία 

1981 45% 0,8 3,8 
1982 45% 0,9 3,8 
1983 45% 0,6 2,4 
1984 45% 0,7 2,6 
1985 49% 0,7 2,7 
1986 49% 1,1 4 
1987 49% 1,2 4,5 
1988 49% 1 4,1 
1989 46% 1,1 4,6 
1990 46% 1,4 5,5 
1991 46% 1,2 4,6 
1992 46% 1,3 4,8 
1993 35% 1,4 5,2 
1994 35% 1,7 6 
1995 35% 1,8 6,3 
1996 35% 1,8 5 
1997 35% 1,9 6,2 
1998 40% 2,8 8,7 
1999 40% 3,1 9,6 
2000 40% 4,1 12,1 
2001 37,5% 3,4 10,2 
2002 35% 3,4 10,1 
2003 35% 2,9 9,1 
2004 35% 3 9,6 
2005 32% 3,3 10,3 
2006 29% 2,7 8,5 
2007 25% 2,5 7,8 
2008 25% 2,5 7,5 

Πηγή: ΟΟΣΑ 
 
Καταρχήν, πρέπει να τονιστεί ότι μια αλλαγή στο ύψος της φορολογίας δεν 
έχει μόνο επίπτωση στα έσοδα της συγκεκριμένης χρονιάς, αλλά και σε βάθος 
χρόνου, καθώς λίγες επιχειρήσεις αντιδρούν άμεσα στη νέα πραγματικότητα. 
Μια σημαντική μείωση του φορολογικού συντελεστή (όπως εκείνη που έγινε 



 

το 1993 και διήρκησε έως το 1997) μεταβάλλει τις συνθήκες του επιχειρείν, με 
αντίκτυπο που διαρκεί αρκετά χρόνια.  
Το Διάγραμμα 8 αντιπαραβάλει (α) την εξέλιξη των δημόσιων εσόδων από την 
φορολογία των επιχειρήσεων (κόκκινη καμπύλη) με (β) τις διακυμάνσεις του 
φορολογικού συντελεστή (μπλε καμπύλη). Έχει ενδιαφέρον ότι, εκ πρώτης 
τουλάχιστον όψεως, επιβεβαιώνεται η εμπειρική υπόθεση μιας αρνητικής 
σχέσης μεταξύ των δύο καμπυλών: ενώ η μπλε καμπύλη χαρακτηρίζεται από 
μία πτωτική τάση, η κόκκινη καμπύλη (κατά μέσον όρο) έχει θετική κλίση. 
Όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, που αναφέραμε προηγουμένως, σε 
περιόδους υψηλών φορολογικών συντελεστών (δεκαετία ’80), τα έσοδα ήταν 
γύρω στο 1% του ΑΕΠ, ενώ ξεκίνησαν ανοδική πορεία μέσα στη δεκαετία του 
’90 όταν ο συντελεστής άρχισε να μειώνεται.  
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     Φορολογικός συντελεστής 
      Έσοδα από φορολόγηση επιχειρήσεων ως % του ΑΕΠ 

 
Διάγραμμα 8 

 
Οι συγκεκριμένες αυξήσεις στα δημόσια έσοδα, βέβαια, οφείλονται και σε μια 
σειρά από άλλους παράγοντες και δεν είναι αποκλειστικό επακόλουθο των 
μεταβολών του φορολογικού συντελεστή. Π.χ. θα μπορούσε να 
επιχειρηματολογήσει κάποιος ότι η εκτίναξη της κόκκινης καμπύλης στα τέλη 
της δεκαετίας του '90 έχει να κάνει με την ίδρυση του ΣΔΟΕ και την πιο 
αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών της εφορίας. Επί πλέον, θα 
μπορούσε κάποιος που θεωρεί ότι από τα τέλη του '90 η Ελλάδα βρίσκεται 
στα αριστερά του σημείου α% επί της καμπύλης Laffer να επισημάνει ότι 
στην μετά του 2000 περίοδο οι δύο καμπύλες κινούνται μαζί (και πτωτικά): 
Δηλαδή, μειώνεται μεν ο φορολογικός συντελεστής και, παράλληλα, 
μειώνονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους από τις επιχειρήσεις ως 
ποσοστό του ΑΕΠ.  
 
Πράγματι, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν διατίθενται ως αδιάσειστα αποδεικτικά 
στοιχεία υπέρ ή κατά των αντιμαχόμενων υποθέσεων. Ωστόσο, αν κοιτάξει 
κανείς τη συνολική εικόνα, βλέπει ότι την τελευταία δεκαετία τα έσοδα είναι 
σταθερά πάνω από το 2,5% του ΑΕΠ καθώς οι φορολογικοί συντελεστές 
είναι 35% και χαμηλότεροι. Αντίθετα, στη δεκαετία του ’80 τα έσοδα 



 

ανέρχονταν κατά μέσο όρο περίπου στο 1% του ΑΕΠ με τους 
φορολογικούς συντελεστές να είναι τουλάχιστον 45%.  
 
Ενδιαφέρον είναι επίσης να παρατηρήσει κανείς ότι τα έσοδα εκτινάσσονται 
προς τα πάνω από το 1998 και μετά, καθώς έχει προηγηθεί μια πενταετία 
(1993-1997) όπου ο φορολογικός συντελεστής ήταν στο πιο χαμηλό (μέχρι 
τότε) επίπεδό του. Οπωσδήποτε, ένα μέρος της αύξησης των εσόδων 
οφείλεται και στο ότι το 1998 και για τρία χρόνια ο συντελεστής είχε αυξηθεί σε 
40% από 35%. Ωστόσο, ένα κομμάτι της αύξησης αυτής οφείλεται και στο ότι 
η σημαντική μείωση του συντελεστή από 46% που ήταν έως το 1992 σε 35% 
βελτίωσε το επιχειρηματικό κλίμα και τόνωσε την παραγωγικότητα – όπως 
ακριβώς, δηλαδή, προβλέπει και το υπόδειγμα της καμπύλης Laffer. 
 
Σε αυτό το σημείο, την κατάσταση διευκρινίζει το Διάγραμμα 9 στο οποίο η 
κόκκινη καμπύλη καταδεικνύει τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό των 
συνολικών φόρων και όχι του ΑΕΠ. Όπως και στο Διάγραμμα 8, έτσι κι εδώ 
βλέπουμε ότι τα έσοδα από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων ως ποσοστό 
των συνολικών δημόσιων εσόδων ακολουθούν ανοδική τάση έναντι στην 
πτωτική τάση του φορολογικού συντελεστή.      
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Διάγραμμα 9 
 
       Φορολογικός συντελεστής 
      Έσοδα από φορολόγηση επιχειρήσεων ως % όλων 
       των συνολικών φόρων  
 
 
Τέλος, καθώς ήδη έχουμε δει πως το ποσοστό επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων (όταν προστεθούν όλα τα άλλα τέλη και εισφορές) ξεπερνά κατά 
πολύ τον επίσημο φορολογικό συντελεστή, βλ. Ενότητα 3.3), έχει ενδιαφέρον 
να αντιπαραβάλουμε τον συντελεστή συνολικής επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων (όπως τον υπολογίζει η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της 
Doing Business) με τα δημόσια έσοδα. Το πρόβλημα εδώ είναι το γεγονός 
ότι αυτά τα στοιχεία είναι πολύ πρόσφατα και δεν πηγαίνουν σε βάθος 
χρόνου. Για την ακρίβεια η Παγκόσμια Τράπεζα διαθέτει μόνο δύο αξιόπιστα 
σημεία παρατήρησης: ένα για το 2006 και ένα για το 2008. Ενδεικτικά 



 

αναφέρουμε, βλ. Διάγραμμα 10, ότι και αυτά τα δύο σημεία συνάδουν με την 
υπόθεση ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία επιβάρυνση των επιχειρήσεων με 
φόρους και εισφορές δεν αποδίδει μεγαλύτερα δημόσια έσοδα. 

 
 Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα και ΟΟΣΑ 
  

Διάγραμμα 10 
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5. Αυτο-πληροφόρηση των δημόσιων οργανισμών 
 
5.1 Στόχοι 
 

• Η απελευθέρωση των επιχειρήσεων από τη γραφειοκρατία 
• Ο απεγκλωβισμός του δημόσιου υπαλλήλου από την συγκρουσιακή 

σχέση με τον επιχειρηματία  
• Η δημιουργία θεσμικών κινήτρων για την εισαγωγή καινοτομιών και 

μηχανοργάνωσης στον Δημόσιο Τομέα 
 
5.2 Πολιτική 
 
Το Δημόσιο σταματά να ζητά από τις επιχειρήσεις πιστοποιητικά, 
έγγραφα και εν γένει πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή του.  
Όποτε η επιχείρηση συναλλάσσεται με Δημόσια Υπηρεσία, ο εκπρόσωπός 
της θα συμπληρώνει μια απλή αίτηση και θα επιδεικνύει την αστυνομική του 
ταυτότητα. Η Δημόσια Υπηρεσία θα δικαιούται να του ζητά να προσκομίσει 
μόνο έγγραφα τα οποία δεν κατέχει το ίδιο (π.χ. έγγραφα από το εξωτερικό ή 
από τον ιδιωτικό τομέα). Π.χ. Καμία Δημόσια Υπηρεσία δεν θα ζητάει πλέον 
φορολογική ενημερότητα, έγγραφα της Πολεοδομίας, του Δήμου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομαρχίας. Απλά, η δημόσια υπηρεσία θα ζητά 
αυτές τις πληροφορίες υπηρεσιακά. Ίδρυση εταιρειών, εκκίνηση 
επαγγελμάτων, εγγραφή σε ασφαλιστικά ταμεία – όλες αυτές οι χρονοβόρες 
(σήμερα) συναλλαγές επιχείρησης-Δημοσίου θα απλουστευθούν ριζικά καθώς 
κανένα πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται, πέραν όσων αφορούν πληροφορίες 
οι οποίες δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί σε κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία. 
 
5.3 Διασφάλιση προσωπικών και εταιρικών δεδομένων  
 

• Κάθε αίτηση για συγκεκριμένη συναλλαγή με κάποια Δημόσια Υπηρεσία 
θα αναφέρει λεπτομερώς ποια προσωπικά/εταιρικά δεδομένα (π.χ. 
πιστοποιητικό γέννησης) θα πρέπει να γνωρίζει η Υπηρεσία για να 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή που αιτείται ο πολίτης. Υπογραφή της 
αίτησης αυτομάτως δίνει στην Υπηρεσία το δικαίωμα πρόσβασης σε 
αυτό το προσωπικό/εταιρικό δεδομένο για μια μόνο φορά και μόνο όσον 
αφορά δεδομένο το οποίο έχει καταγραφεί ως απαραίτητο για την 
συγκεκριμένη συναλλαγή. 

• Μηχανοργάνωση η οποία περιορίζει την πρόσβαση του δημόσιου 
υπαλλήλου στα προσωπικά/εταιρικά δεδομένα έτσι ώστε ο πρώτος να 
μπορεί να «δει» μόνο τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν την 
συγκεκριμένη συναλλαγή. (Π.χ. να μπορεί ο υπάλληλος να δει εάν ο 
επιχειρηματίας έχει εκκρεμότητες με την εφορία χωρίς να μπορεί να δει 
κάτι παραπάνω – π.χ. τη φορολογική του δήλωση) 

 
5.4 Μέσα αυτο-πληροφόρησης  
 
Που θα βρίσκει η Δημόσια Υπηρεσία αυτά τα δεδομένα; Η ευκολότερη λύση 
είναι η σωστή μηχανοργάνωση. Όπως οι Τράπεζες έχουν πλήρη και άμεση 
πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών της σε ολόκληρη τη επικράτεια, έτσι 
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και το Δημόσιο δύναται, μετά από ολοκληρωμένη μηχανο-οργάνωση, να 
παρέχει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει (και χρειάζεται) από την κάθε 
επιχείρηση στον… εαυτό του! 
 
Για να επιτευχθεί αυτό, δεν είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η μηχανο-
οργάνωση όλου του Δημοσίου. Μέχρι να υλοποιηθεί η μηχανοργάνωση, μια 
Δημόσια Υπηρεσία μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα μιας άλλης 
Υπηρεσίας μέσω fax, email, ακόμα και ταχυδρομείου ή τηλεφώνου (με 
κατάλληλους κωδικούς). Αν μάλιστα δοθούν κίνητρα για την γρήγορη 
εφαρμογή της Αυτό-Πληροφόρησης, αυτά τα κίνητρα θα λειτουργήσουν και 
ως κίνητρα για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη μηχανο-οργάνωση. 
 
5.5 Θεσμοθετημένα κίνητρα 
 

• Υπηρεσίες που εφαρμόζουν το χρονοδιάγραμμα, θα ανταμείβονται με 
αυξημένα κονδύλια. Υπηρεσίες που καθυστερούν υπέρ του δέοντος θα 
αναδιοργανώνονται. 

• Η αξιολόγηση της προόδου θα γίνεται με την δημιουργία ημι-αγοράς 
προστίμων. Π.χ. κάθε φορά που η εποιχείρηση καλείται να προσκομίσει 
πιστοποιητικό ή πληροφορία που ήδη βρίσκεται στην κατοχή της ίδιας ή 
άλλης υπηρεσίας, το Δημόσιο θα καταβάλει στην επιχείρηση– δια 
νόμου - ένα αντίτιμο (αμοιβή ταλαιπωρίας). Οι υπηρεσίες θα 
αξιολογούνται αντιστρόφως ανάλογα με την συνολική δαπάνη λόγω 
τέτοιων αμοιβών. 

 
5.6  Αναμενόμενα αποτελέσματα  
 

• Θεαματική μείωση του κόστους ευκαιρίας συναλλαγών από την σκοπιά 
των επιχειρήσεων, ιδίως των αδύναμων και των μικρομεσαίων οι οποίοι 
στερούνται «μέσων» και/ή οικονομιών κλίμακας στις συναλλαγές τους 
με το Δημόσιο. 

• Αναβαθμίζεται ο ρόλος του δημόσιου υπαλλήλου και παύει η απαξίωσή 
του στα μάτια του επιχειρηματία. 

• Δημιουργία σημαντικών κινήτρων στο Δημόσιο για άμεση βελτίωση των 
υποδομών του (π.χ. εξελιγμένη μηχανοργάνωση που να συνδέει όλες 
τις υπηρεσίες του Δημοσίου).  

• Η θεσμοθετημένη υποχρέωση του Δημοσίου να λειτουργεί ως ένα 
δίκτυο αυτο-πληροφόρησης θα δώσει το έναυσμα για την εκπαίδευση 
των δημοσίων υπαλλήλων σε νέες τεχνολογίες που διαφορετικά θα 
χρειάζονταν έτη περισσότερα έως ότου αναπτυχθούν.  

• Σημαντική βελτίωση της κατάταξης της ελληνικής οικονομίας στον 
πίνακα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ως προς το επιχειρηματικό 
περιβάλλον  

 
 


