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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Παγκόσμια Κοινότητα σήμερα είναι αντιμέτωπη με έντονα οικονομικά προβλήματα. Οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταλανίζονται από την οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τις αγορές των
ΗΠΑ και στην συνέχεια επηρέασε όλη την υφήλιο. Όσο πέρασε ο καιρός βγήκε στην επιφάνεια η
σοβαρότητα της κρίσης και το πρόβλημα πήρε διαφορετικές διαστάσεις. Η κρίση αν και
πρωτοεμφανίστηκε στις αγορές των ΗΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να επηρεάζει όλες
τις παγκόσμιες αγορές δείχνοντας το πόσο στενά συνδεδεμένες είναι. Η κρίση σήμερα από
περιφερειακό πρόβλημα έγινε παγκόσμιο. Αν και οι χώρες που επηρεάστηκαν έλαβαν μέτρα σε
σύντομο χρονικό διάστημα έγινε φανερό ότι όλες οι χώρες πρέπει να ενεργήσουν από κοινού. Η
κρίση στην Ελλάδα αν και άργησε να φανεί στην αρχή, ο αντίκτυπος της στη συνέχεια ήταν
τεράστιος. Συσσωρευμένα προβλήματα κακοδιαχείρισης του ελληνικού δημοσίου χρήματος και του
φορολογικού συστήματος, φοροδιαφυγή, απάτες μεγέθυναν τις αρνητικές επιδράσεις στην
οικονομία της χώρας (Ποϊριάζη, 2010).
Το ελληνικό πρόβλημα είναι τριπλό: Το δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος και το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που έχουν φθάσει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα συγκριτικά με το
ΑΕΠ. Τα τρία ελληνικά προβλήματα είναι εκρηκτικά εξαιτίας του μεγέθους τους, καθώς και της
συνύπαρξής τους. Η φορολογία πρέπει να υπηρετεί την σταθεροποίηση της οικονομίας, να είναι
δίκαιη και αποτελεσματική, ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα( Ριτσώνης, 2010).
Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το ελληνικό φορολογικό σύστημα από την σκοπιά των πολιτών και
ασχολείται με ένα αντικείμενο, το οποίο αποτελεί κομμάτι της καθημερινής του ζωής. Η
διαχρονικότητα του θέματος καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα, η οποία θα προσθέσει
ένα μικρό λιθαράκι σε παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην
επιλογή του συγκεκριμένου θέματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διόγκωση των δημοσίων δαπανών συνοδεύτηκε κατ' ανάγκη από μία μεγάλη αύξηση της
φορολογικής επιβάρυνσης της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι διευρύνθηκε ταυτόχρονα και το
ποσό των ελλειμματικών δαπανών. Είναι λογικό ότι η επάρκεια των φορολογικών εσόδων αποτελεί
έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το ύψος των δαπανών. Παρότι οι δημόσιοι
φορείς έχουν στην διάθεση τους και άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός από την φορολογία, όπως
είναι ο δανεισμός, η επιχειρηματική δράση κ.α. Ωστόσο, οι φόροι μακροχρόνια αποτελούν την
κύρια πηγή κάλυψης των δαπανών που γίνεται μέσω των φορολογικών εσόδων (Προβόπουλος,
1985).
Οι περισσότεροι φορολογούμενοι πολίτες φαίνεται πως είναι απογοητευμένοι από το ελληνικό
φορολογικό σύστημα. Κρίνεται αναγκαία, λοιπόν η ριζική και πραγματική αλλαγή του
φορολογικού μας συστήματος από την αρχή ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα απλό, δίκαιο και
σταθερό φορολογικό σύστημα. Η επίτευξη του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα
δύο ή τριών μηνών, αλλά τουλάχιστον στα χρονικά πλαίσια ενός έτους με την συγκρότηση
επιτροπής έμπειρων νομικών, οικονομικών συμβούλων κλπ. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να
είναι απλό καθώς τόσο τα φορολογικά όργανα όσο και οι φορολογούμενοι είναι αδύνατο να
παρακολουθήσουν τις συνεχείς εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον, θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα μέτρα η φοροδιαφυγή, η οποία μεγεθύνει τις αρνητικές επιδράσεις
στην οικονομία της χώρας.
Ο κεντρικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση της γνώμης των
φορολογούμενων πολιτών για το υπάρχον ελληνικό φορολογικό σύστημα, ώστε να κατανοήσουν οι
αναγνώστες της την σπουδαιότητα του για την ελληνική οικονομία και τις πολλαπλές επιδράσεις
που έχει στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.
Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι οι εξής:
•

Διερεύνηση των αντιλήψεων των πολιτών για το ελληνικό φορολογικό σύστημα.

•

Διερεύνηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής (η γνώμη των πολιτών για το ποσοστό
της φοροδιαφυγής, προτάσεις μείωσης του κ.α.).

•

Διερεύνηση της αποδοχής της φοροκάρτας και του ηλεκτρονικού φορολογικού
συστήματος από τους πολίτες.

•

Παρουσίαση του της ιστορικής αναδρομής του ελληνικού φορολογικού συστήματος έως
και σήμερα.

•

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της πρωτογενούς έρευνας.

•

Ανάπτυξη προτάσεων για την βελτίωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος στην
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΟΥΡΙΑΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / 8

Ελλάδα.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκε τόσο δευτερογενής όσο και
πρωτογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα συμπεριλαμβάνει μια εκτενή βιβλιογραφική
ανασκόπηση διαφόρων βιβλίων, εφημερίδων και ερευνών που σχετίζονται με το ελληνικό
φορολογικό

σύστημα.

Η

πρωτογενής

έρευνα

υλοποιήθηκε

με

την

δημιουργία

ενός

ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από πολίτες διαφόρων ηλικιών. Η επεξεργασία των
ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S (Statistical
Package for Social Sciences).
Τα βασικότερα ευρήματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μη ικανοποίηση των πολιτών
από το υπάρχον φορολογικό σύστημα, η διαφωνία τους ως προς το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, η
άρνηση του δείγματος ως προς την έκδοση της φοροκάρτας και η αποδοχή των πολιτών για το
ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα.
Οι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των επτά κεφαλαίων
της. Το πρώτο έως και το τέταρτο από αυτά αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, ενώ στο
πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία και στο έκτο συνοψίζονται όλα τα
αποτελέσματα. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της
εργασίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του φόρου και τα διάφορα χαρακτηριστικά του, το
δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για την φορολογία εισοδήματος φυσικών
προσώπων, ενώ το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο υπό διερεύνηση αντικείμενο. Στο τέταρτο
κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος και στο πέμπτο
κεφάλαιο η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εκπληρωθούν οι
ερευνητικοί σκοποί και στόχοι. Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας.
Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΟΥΡΙΑΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΟΡΟΣ / 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΟΡΟΣ
Παντού γύρω μας ακούμε τις λέξεις φόρος, τέλη, εισφορά ή συνεισφορά, κράτηση ή δασμοί. Όλες
αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, αλλά και από τον ίδιο τον Νομοθέτη
στους ισχύοντες νόμους για να προσδιορίσουν μια υποχρέωση του πολίτη προς το κράτος
αποτελούν τη συγγενή έννοια που εκφράζεται με μια λέξη: Φόρος (Σελλάς, 1989).
1.1 Η έννοια του φόρου
Φόρος είναι το ποσό των χρημάτων που ο φορολογούμενος καλείται να καταβάλλει προς το κράτος
ανάλογα με τις ενέργειες που κάνει και έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Η έννοια του φόρου είναι
πολύμορφη και πολυσύνθετη. Όλες οι πλευρές του φόρου πρέπει να ερευνώνται για τον
επιστημονικό προσδιορισμό του όρου, δηλαδή η οικονομική, κοινωνική, πολιτική, διοικητική και
νομική. Συγκεκριμένα, φόρος είναι «σαφώς καθορισμένες διατάξεις και χωρίς ειδικό αντάλλαγμα,
εισφορά των πολιτών προς το κράτος για την κάλυψη των δημοσίων αναγκών, στις οποίες
περιλαμβάνονται κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί σκοποί» (Σελλάς, 1989).
Για να μπορούν να διαθέτουν οι δημόσιοι φορείς τα δημόσια αγαθά δωρεάν στους πολίτες, όπως
επίσης και να καλύπτουν τις διάφορες άλλες δαπάνες τους, χρειάζονται πόρους, τους οποίους δεν
διαθέτουν, επειδή η περιουσία τους είναι περιορισμένη και δεν διαθέτουν άλλους ίδιους πόρους.
Για την απόκτηση αυτών των πόρων, λοιπόν, οι δημόσιοι φορείς χρησιμοποιούν διάφορα άλλα
μέσα. Ορισμένα από αυτά είναι μονομερή και έχουν συνήθως αναγκαστικό χαρακτήρα, τα μέσα
αυτά δηλαδή συνεπάγονται παροχή των ιδιωτικών φορέων προς τους δημόσιους φορείς χωρίς
αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή των τελευταίων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι
φόροι (Γεωργακόπουλος,1997).
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1.2 Τα χαρακτηριστικά του φόρου
Ο φόρος και η επιβολή φορολογίας αποτελεί νόμιμο δικαίωμα και αξίωση του κράτους που
εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους πολίτες. Αυτό το δικαίωμα του ασκούν, αλλά
μετά από εξουσιοδότηση από το κράτος και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δηλαδή, οι
Δήμοι, άλλα για τις τοπικές ιδιαίτερα φορολογίες και τέλη.
Ο ακριβής καθορισμός της έννοιας του φόρου είναι δύσκολος, τόσο για την Οικονομική όσο και
για τη Νομική επιστήμη. Η έννοια του φόρου παίρνει διαφορετική μορφή ανάλογα με την εποχή
και την χώρα που αφορά, γιατί παρακολουθεί την οργάνωση και τη λειτουργία, κατά τόπο και
χρόνο, όσο και τη μορφή και εξέλιξη της οικονομίας, κάθε πολιτείας. Η εκλογή και η επιλογή των
διαφόρων μορφών του φόρου στηρίζεται σε νομικούς, δημοσιονομικούς, οικονομικούς και
κοινωνικούς λόγους. Επιπλέον, σε ποια έκταση έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει φόρους
εξαρτάται από την οικονομική του κατάσταση, γιατί το μέγεθος των δαπανών που θα ικανοποιήσει
με τα ποσά των φόρων που θα εισπράξει, εξαρτάται από αυτήν. Ακόμη, το μέγεθος των δαπανών
αυτών που θα καλύψει το κράτος, επηρεάζει το ύψος των εσόδων που θα επιδιώξει να
πραγματοποιήσει από τους φόρους.
Η μορφή των φόρων και η διαμόρφωσή τους προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες
του λαού, ανταποκρινόμενη στις οικονομικές του δυνατότητες, χωρίς να εμποδίζει την ανάπτυξη
και πρόοδο της οικονομίας καθώς και την εφαρμογή της φορολογικής δικαιοσύνης. Η επιβολή του
φόρου εξαρτάται από τη φορολογική πολιτική του κράτους.
Ο φόρος: α) επιβάλλεται με νόμο για να εξασφαλισθούν με τα οικονομικά μέσα που θα προκόψουν
από την επιβολή του, η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και έχει ως μέτρο τις απαραίτητες γι'
αυτές δαπάνες και β) αποτελεί μέσο εξασφάλισης δίκαιης και ίσης κατανομής των δημόσιων
δαπανών ανάμεσα στους πολίτες, οι οποίοι έχουν καθήκον να καταβάλλουν τη δίκαιη και ίση αυτή
εισφορά προς το κράτος, όπως έχει καθοριστεί από τους Νόμους για την ικανοποίηση γενικών
αναγκών του (Σελλάς, 1989).
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1.3 Γνωρίσματα και λειτουργίες των φόρων
Τα βασικότερα γνωρίσματα των φόρων είναι τα εξής: (α) αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης
πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα και, (β) αποτελούν μέσο μονομερές, δηλαδή μέσο που
συνεπάγεται μόνο παροχή από τους ιδιωτικούς προς τους δημόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχη ειδική
αντιπαροχή των τελευταίων στους πρώτους.
Οι λειτουργίες των φόρων είναι πολλές. Οι κυριότερες λειτουργίες είναι: η ταμιευτική, η
οικονομική και η κοινωνική λειτουργία.

1. Οι φόροι αποτελούν ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο
τομέα, έτσι ώστε να μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί τις δαπάνες του και να παρέχει τις
υπηρεσίες του δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο. Η ταμιευτική λειτουργία είναι ίσως η
βασικότερη λειτουργία των φόρων, όχι όμως η μοναδική.

2. Η οικονομική λειτουργία των φόρων αναφέρεται στη χρησιμοποίηση τους ως μέσων
άσκησης οικονομικής πολιτικής.

3. Η κοινωνική λειτουργία των φόρων αφορά τη χρησιμοποίηση τους ως μέσο άσκησης
κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή βελτίωσης της διανομής του εισοδήματος και του πλούτου
(Γεωργακόπουλος, 1997).
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1.4 Διακρίσεις των φόρων
Οι φόροι διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους φόρους. Άμεσοι είναι οι φόροι που επιβάλλονται
σε βάρος προσώπων αναφορικά με το αντικείμενο του φόρου με βάση το εισόδημα ή την περιουσία
τους. Επομένως, άμεσοι φόροι είναι εκείνοι με τους οποίους επιβαρύνεται ο ίδιος ο
φορολογούμενος. Οι άμεσοι φόροι διακρίνονται επιπλέον σε προοδευτικούς και αναλογικούς.
Έμμεσοι φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται στο αντικείμενο του φόρου χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη το εισόδημα ή περιουσία του φορολογουμένου. Οι έμμεσοι χωρίζονται περεταίρω σε
πάγιους, πραγματικούς, προσωπικούς, ειδικούς και φόρους κατ' αξία (Τζούμας, 2009).

Η κύρια διάκριση των φόρων βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική άποψη) είτε
στη φύση του φορολογικού αντικειμένου (δημοσιονομική άποψη). Σύμφωνα με την πρώτη άποψη
άμεσοι φόροι είναι:
•

Ο φόρος εισοδήματος

•

Ο φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, γιατί εισπράττονται με βάση
ονομαστικούς καταλόγους. (Κατά την άποψη αυτή και ο Φ.Π.Α είναι άμεσος επειδή
εισπράττεται με την ίδια διαδικασία των άμεσων φόρων).

Έμμεσοι φόροι είναι:
•

Οι δασμοί

•

Τα τέλη χαρτοσήμου (όπου υπάρχουν)

•

Οι φόροι κατανάλωσης και γενικά όσοι άλλοι εισπράττονται όχι με καταλόγους άλλα με
βάση τιμολόγια.

Με τη δημοσιονομική άποψη βασικά στοιχεία για τη διάκριση των φόρων αποτελούν η επίρριψη
του φόρου ή φύση του φορολογικού αντικειμένου. Κατά την άποψη αυτή, άμεσος είναι ο φόρος
που επιβάλλεται σε πρόσωπο που οφείλει να τον καταβάλλει στο κράτος και έμμεσος είναι ο φόρος
που επιβάλλεται σε άτομο, το οποίο όμως τελικά θα επιρρίψει σε τρίτο πρόσωπο το φόρο.
Επομένως, με την άποψη αυτή άμεσοι φόροι είναι:
•

Ο φόρος εισοδήματος

•

Ο φόρος κεφαλαίου

και έμμεσοι φόροι είναι:
•

Οι δασμοί

•

Οι φόροι κατανάλωσης

•

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) (Γκίνογλου, 2004).
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1.4.1 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των άμεσων φόρων είναι:
•

Δικαιότεροι

•

Σταθερότητα απόδοσης

•

Μικρό κόστος είσπραξης

•

Ακριβής γνώση ποσών από τους φορολογούμενους

Μειονεκτήματα των άμεσων φόρων είναι:
•

Δεν έχουν άμεση απόδοση

•

Ευνοούν τη φοροδιαφυγή

•

Δυσκολότερη διαδικασία είσπραξης

Βασικότερα πλεονεκτήματα έμμεσων φόρων είναι:
•

Εύκολη είσπραξη

•

Ευκολότερη καταβολή

•

Δυσκολότερη φοροδιαφυγή

Μειονεκτήματα των έμμεσων φόρων είναι:
•

Αβέβαιη είσπραξη σε περιόδους οικονομικών κρίσεων και αστάθεια σε τέτοιες περιόδους

•

Όταν έχουμε ζήτηση ειδών πάλι η είσπραξη του φόρου είναι αβέβαιη.

Γενικά, για κάθε κυβέρνηση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα η σχέση ανάμεσα στους άμεσους και
έμμεσους φόρους, επειδή συνήθως μεγαλύτεροι άμεσοι φόροι δείχνουν μεγαλύτερο επίπεδο
ανάπτυξης, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για μεγαλύτερους έμμεσους φόρους που δείχνουν
αναπτυσσόμενα ή και υποανάπτυκτα κράτη (Γκίνογλου, 2004) .
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1.5 Μετακύλιση των φόρων
Μετακύλιση ενός φόρου είναι η μετάθεση του φόρου αυτού από τον ιδιωτικό φορέα, που
επιβάλλεται αρχικά, σε άλλο ιδιωτικό φορέα. Η μετάθεση αυτή του φόρου γίνεται με
αναπροσαρμογή των όρων, με τους οποίους εκείνος που υποχρεώνεται να καταβάλλει το φόρο στο
δημόσιο, συναλλάσσεται με άλλους ιδιωτικούς φορείς στην αγορά.
Για παράδειγμα, ο φόρος που επιβάλλεται στους παραγωγούς ενός προϊόντος και θα καταβληθεί
στην αρμόδια υπηρεσία, οι παραγωγοί θα επιδιώξουν μετά την επιβολή του φόρου να αυξήσουν την
τιμή του προϊόντος και να μεταβιβάσουν το φόρο στους χονδρέμπορους, οι οποίοι με τη σειρά τους
θα τον μεταβιβάσουν στους λιανοπωλητές και οι τελευταίοι στους τελικούς καταναλωτές. Βέβαια,
οι τελικοί καταναλωτές θα αντιδράσουν και θα προσπαθήσουν να αναμεταβιβάσουν ένα μέρος του
φόρου στους παραγωγούς, δηλαδή θα μειώσουν την κατανάλωση του αγαθού αυτού (στο οποίο
υπήρξε άνοδος της τιμής) και θα αναγκάσουν τους λιανοπωλητές, τους χονδρέμπορους ή τους
παραγωγούς του προϊόντος να απορροφήσουν ένα μέρος του φόρου. Αυτό θα συμβεί πραγματικά
με το μηχανισμό των τιμών, γιατί η μείωση της ζήτησης του προϊόντος, που επιβλήθηκε φόρος, θα
οδηγήσει σε μείωση της τιμής του και μείωση των αμοιβών συντελεστών και των κερδών των
επιχειρήσεων, που απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού. Έτσι ο φόρος θα θέσει σε κίνηση
μια διαδικασία αναπροσαρμογών, της οποίας το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί
εύκολα. Παρ' όλα αυτά είναι δυνατό στη νέα κατάσταση, μετά από όλες τις παραπάνω
αναπροσαρμογές, οι υπόχρεοι να καταβάλλουν το φόρο στο δημόσιο ταμείο να έχουν πετύχει
μετακύλιση ενός μέρους ή και ολόκληρου του ποσού φόρου σε ιδιωτικούς φορείς.
Η μετακύλιση των φόρων διακρίνεται συνήθως προς τα μπρος και μετακύλιση προς τα πίσω.
Μετακύλιση προς τα μπρος έχουμε όταν ο φόρος μεταφέρεται στους τελικούς καταναλωτές των
προϊόντων με αύξηση των τιμών τους. Αντίθετα, μετακύλιση προς τα πίσω συμβαίνει όταν ο φόρος
μεταβιβάζεται στους κατόχους των παραγωγικών συντελεστών με μείωση των καθαρών αμοιβών
τους. Ο βαθμός μετακύλισης των διάφορων κατηγοριών φόρων έχει ιδιαίτερη σημασία από άποψη
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς από αυτόν εξαρτώνται οι κυριότερες επιδράσεις των
φόρων (Γεωργακόπουλος, 1997).
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1.6 Φορολογική βάση
Φορολογική βάση είναι το μέγεθος με βάση, το οποίο υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση,
δηλαδή το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλλει ο φορολογούμενος. Ως φορολογική βάση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα των φορολογουμένων,
οικονομικό ή και μη οικονομικό.
Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν διάφορα χαρακτηριστικά των φορολογουμένων ως βάση για
τον υπολογισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης. Για παράδειγμα, το μέγεθος της περιουσίας
τους (οικονομικό στοιχείο) , ή ο αριθμός των παραθυριών του σπιτιού ενός φορολογουμένου ή
ακόμη και ίδια η ύπαρξή του στη ζωή (μη οικονομικό στοιχείο). Στις μέρες μας, όμως ως
φορολογική

βάση

χρησιμοποιείται

συνήθως

διάφορα

οικονομικά

χαρακτηριστικά

του

φορολογουμένου, όπως το εισόδημα, η περιουσία και η καταναλωτική δαπάνη.
Στη θεωρία υπάρχει σημαντική διαμάχη σχετικά με το ποιο από τα τρία αυτά στοιχεία αποτελεί την
καλύτερη βάση για τον υπολογισμό των φόρων και οδηγεί σε δικαιότερη κατανομή της
επιβάρυνσης τους. Από τους περισσότερους θεωρητικούς γίνεται δεκτό ότι το εισόδημα πρέπει να
χρησιμοποιείται πρωταρχικά ως βάση για τον υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης, επειδή
αποτελεί τη δυνατότητα των φορολογουμένων να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δημόσιων
δαπανών, θα πρέπει όμως συμπληρωματικά να χρησιμοποιείται και η περιουσία. Διότι, εάν έχουμε
δύο φορολογουμένους με το ίδιο εισόδημα, αλλά ο ένας έχει περιουσία και ο άλλος δεν έχει, ο
πρώτος μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών. Αντίθετα,
ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν την άποψη ότι η καταναλωτική δαπάνη πρέπει να
χρησιμοποιείται πρωταρχικά ως βάση για τον υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης των
πολιτών.
Στην πράξη, ως φορολογική βάση χρησιμοποιούνται και τα τρία αυτά οικονομικά χαρακτηριστικά
των φορολογουμένων, δηλαδή το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη (Γεωργακόπουλος, 1997).
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1.7 Το φορολογικό βάρος και η δίκαιη κατανομή του
Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο (1997), οι φόροι είναι μονομερείς παροχές των ιδιωτικών φορέων
στο κράτος, καθώς δεν αντισταθμίζονται από ειδική αντιπαροχή του κράτους στους ιδιωτικούς
φορείς, ανάλογα με το ύψος της παροχής του καθενός. Εξαιτίας αυτής της μονομέρειας, οι φόροι
προκαλούν μια επιβάρυνση στους ιδιωτικούς φορείς που είναι γνωστή ως φορολογικό βάρος. Το
φορολογικό αυτό βάρος δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κόστος της δωρεάν παροχής των δημόσιων
αγαθών και χρηματοδότησης των άλλων δραστηριοτήτων των δημόσιων φόρων.
Ένα βασικό θέμα που απασχολεί τον κλάδο της Δημόσιας Οικονομικής είναι η εξεύρεση ενός
τρόπου δίκαιης κατανομής του φορολογικού βάρους μεταξύ των πολιτών. Δύο προβλήματα που
δημιουργούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αναφορά στον ορισμό της δίκαιης κατανομής
του φορολογικού βάρους και η εξεύρεση των κατάλληλων κριτηρίων με βάση, τα οποία πρέπει να
επιβάλλονται οι φόροι, ώστε η κατανομή του φορολογικού βάρους να είναι δίκαιη.
Όσον αφορά το πρώτο πρόβλημα, η επικρατούσα άποψη είναι ότι στις δημοκρατικά οργανωμένες
κοινωνίες, ως δίκαιη θεωρείται η κατανομή του φορολογικού βάρους όταν ανταποκρίνεται στις
γενικά παραδεκτές αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου για κοινωνική δικαιοσύνη. Συνήθως γίνεται
δεκτό ότι τέτοια είναι η κατανομή του φορολογικού βάρους, όταν ανταποκρίνεται σε δύο βασικές
αρχές: α) την αρχή της οριζόντιας φορολογικής ισότητας και β) την αρχή της κάθετης φορολογικής
ισότητας. Η πρώτη αρχή ικανοποιείται όταν οι πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τις ίδιες
συνθήκες, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση, ενώ η δεύτερη ικανοποιείται όταν οι πολίτες,
που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση.
Όταν τηρούνται οι δύο παραπάνω αρχές, η κατανομή του φορολογικού βάρους είναι δίκαιη. Το
πρόβλημα όμως είναι να καθοριστεί πότε δύο πολίτες βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες για
φορολογικούς σκοπούς και πότε όχι.
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1.7.1 Παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση της φορολογικής δικαιοσύνης
Πολλοί είναι οι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των κανόνων της φορολογικής
δικαιοσύνης, όπως:
•

Η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη.

•

Η καθολικότητα του φόρου.

•

Ο διαφορισμός της φορολογητέας ύλης.

•

Η αποφυγή της διπλής φορολογίας.

•

Η αναλογικότητα ή προοδευτικότητα του φόρου.

•

Ο προσωπικός ή πραγματικός χαρακτήρας του φόρου.

•

Το αφορολόγητο ελάχιστο όριο συντήρησης κ.α.

Η φοροδοτική ικανότητα έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη φορολογική νομοθεσία των ανεπτυγμένων
κρατών. Σύμφωνα με το άρθρο διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου το 1789 στη Γαλλία το
Ελληνικό Σύνταγμα όρισε πως οι Έλληνες πρέπει να συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια
βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Η αρχή της καθολικότητας του φόρου επιβάλλει στους πολίτες να καταβάλλουν φόρο χωρίς
διάκριση και από Έλληνες και από αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Κάποιες απαλλαγές στις
φτωχές τάξεις με πολύ χαμηλά εισοδήματα δεν έρχονται σε αντίθεση με την αρχή αυτή και γι' αυτό
πολλά κράτη την εφαρμόζουν.
Ο διαφορισμός της φορολογητέας ύλης, δηλαδή του διαχωρισμού των εισοδημάτων ανάλογα με
την πηγή προέλευσής του σε κατηγορίες, δημιουργεί επίσης το συναίσθημα της φορολογικής
δικαιοσύνης στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό και τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα παρέχουν
σε ορισμένα εισοδήματα, όπως για παράδειγμα εισοδήματα από εργασία ορισμένες απαλλαγές.
Το πρόβλημα της διπλής φορολογίας στο σημερινό ελληνικό φορολογικό σύστημα καθορίζει το
υποκείμενο του φόρου με βάση το κριτήριο του τόπου όπου προκύπτει το εισόδημα και με βάση το
κριτήριο της κατοικίας του υποκειμένου του φόρου, μόνιμης και βεβαιωμένης από πίνακες του
Υπουργείου Οικονομίας. Ισχύει λοιπόν η αρχή της φορολογίας του εισοδήματος στην πηγή και η
αρχή της φορολογίας του εισοδήματος στην κατοικία. Όποιος λοιπόν, έχει τη μόνιμη κατοικία του
στην Ελλάδα και αποκτά εισοδήματα στο εξωτερικό σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να
φορολογείται και στην Ελλάδα άσχετα αν φορολογήθηκε και στο κράτος που δημιουργήθηκε το
εισόδημα. Με τον τρόπο αυτό όμως θα είχαμε διπλή φορολογία. Έτσι τα κράτη για να αποφύγουν
τη διπλή φορολογία και να διευκολύνουν τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων υπογράφουν μεταξύ τους
διμερείς συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. Για την εφαρμογή των συμβάσεων ισχύουν
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δύο μέθοδοι. Η μέθοδος της πιστοποίησης και η μέθοδος της επιστροφής. Πολλοί συγγραφείς
ασχολήθηκαν με το θέμα της διπλής φορολογίας, η οποία δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των
φορολογουμένων.
Ο προσωπικός ή πραγματικός χαρακτήρας του φόρου συνδέεται με τον κανόνα της φορολογικής
δικαιοσύνης και λαμβάνει υπόψη του τη φοροδοτική ικανότητα και τη προσωπική κατάσταση του
φορολογουμένου. Ο προσωπικός φόρος είναι δικαιότερος από τον πραγματικό, επειδή εκτιμάται η
όλη οικονομική κατάσταση του φορολογουμένου έχει όμως το μειονέκτημα ότι πρέπει να υπάρχει
καλή οργάνωση του κράτους και έμπειρο προσωπικό που θα εκτιμήσουν την περιουσία. Στην
Ελλάδα προσωπικός φόρος είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο φόρος κληρονομιών
και δωρεών. Πραγματικός φόρος είναι ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων (Γκίνογλου,
2004).
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1.8 Κανόνες φορολογίας
Η φορολογία στα κράτη επιβάλλεται με βάση ορισμένους κανόνες που είναι αναγνωρίσιμοι διεθνώς
και αποτελούν το συνδυασμό της επιστήμης και της πείρας. Μερικοί από τους κανόνες-αρχές είναι:
•

αρχές δικαιοσύνης

•

αρχές ταμιευτικές

•

αρχές διοικητικές

•

αρχές οικονομικές

Οι αρχές αυτές άσκησαν μεγάλη επίδραση στις κυβερνήσεις των κρατών, όμως η ανάπτυξη της
οικονομίας των κρατών επέβαλε τη συμπλήρωσή τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη, ανάπτυξη πληροφοριακών
συστημάτων κ.α.
Οι σημαντικότεροι κανόνες είναι οι εξής:
1ος Κανόνας Φορολογικής Δικαιοσύνης Και Ισότητας: οι φορολογούμενοι πρέπει να εισφέρουν
στις δαπάνες του κράτους ανάλογα με το εισόδημα που αποκτούν.

2ος Κανόνας της Βεβαιότητας του Φόρου: ο φόρος να είναι βέβαιος και όχι αυθαίρετος. Ο χρόνος
και ο τρόπος πληρωμής του φόρου καθώς και το πληρωτέο ποσό του πρέπει να είναι σαφώς
καθορισμένα για να μην ''αφήνεται'' ο φορολογούμενος στη διάθεση του δημόσιου υπαλλήλου
(εισπράκτορα).

3ος Κανόνας της Προσφορότητας ή Καταλληλότητας του Φόρου: ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται
σε χρόνο και με τρόπο που να είναι οι πιο κατάλληλοι για τον φορολογούμενο.

4ος Κανόνας της Οικονομικότητας του Φόρου: ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σύμφωνα με την
οικονομική αρχή, δηλαδή με τέτοιο τρόπο ώστε η διαφορά μεταξύ του φόρου που καταβάλλουν οι
πολίτες και στο ποσό που εισπράττει το κράτος να είναι η μικρότερη δυνατή (Γκίνογλου, 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2.1 Υποκείμενο του φόρου
Στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, που αποκτούν
εισοδήματα τα οποία προκύπτουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο
κατοικίας ή διαμονής τους, καθώς επίσης και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους
στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους και τον τόπο που προκύπτει το εισόδημα. Τα
φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα δηλαδή έχουν απεριόριστη φορολογική
υποχρέωση, επειδή υποβάλλονται στο φόρο τόσο τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην
Ελλάδα όσο και αυτά που προκύπτουν στο εξωτερικό, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την
κατοικία τους στην Ελλάδα έχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση και φορολογούνται μόνο
τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα. Ο νομοθέτης, συνεπώς στην Ελλάδα υιοθετεί
βασικά την αρχή της φορολογίας του εισοδήματος στην κατοικία του φορολογουμένου,
ταυτόχρονα όμως διατηρεί εν μέρει και την αρχή της φορολογίας στην πηγή.
Όπως είναι γνωστό η χώρα μας διαθέτει ένα εκτεταμένο διεθνές συμβατικό πλαίσιο για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου, το οποίο αποτυπώνεται στα
κείμενα των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχουν συναφθεί
με άλλα Κράτη. Κάθε ΣΑΔΦ αποτελεί το προϊόν μιας διμερούς διαπραγματευτικής διαδικασίας,
κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ των άλλων, και στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας,
του συνταξιοδοτικού συστήματος, της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής των Συμβαλλομένων
Κρατών. Η ξεχωριστή αυτή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα να διαφοροποιείται, σε πολλές
περιπτώσεις, το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, των
παροχών και των παρόμοιων αμοιβών που λαμβάνουν κάτοικοι του ενός Κράτους από πηγές του
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

Φορολογουμένη μονάδα αποτελεί κατά βάση κάθε άτομο της οικογένειας και όχι ολόκληρη η
οικογένεια ως σύνολο. Έτσι, το εισόδημα της συζύγου περιλαμβάνεται στη δήλωση του συζύγου,
αλλά φορολογείται χωριστά καθένας από τους συζύγους ευθύνεται για το ποσό του φόρου που
αναλογεί στο εισόδημά του. Η χωριστή αυτή φορολόγηση των εισοδημάτων των συζύγων
αποσκοπεί στο να μην επιβαρύνονται πολύ τα εισοδήματα της συζύγου, γεγονός που θα είχε
πιθανόν αρνητικές επιπτώσεις στην προσφορά εργασίας των συζύγων. Εξαίρεση από τον κανόνα
αυτό της χωριστής φορολογίας των εισοδημάτων των δύο συζύγων κάνει ο νόμος σε δύο
περιπτώσεις: α) για το εισόδημα του ενός συζύγου που προέρχεται από επιχείρηση, η οποία
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εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο, και β) για το εισόδημα του ενός συζύγου που
προέρχεται από αστική ή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία ή
κοινοπραξία ή κοινωνία, στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος. Με την εξαίρεση αυτή ο
νομοθέτης επιδιώκει να παρεμποδίσει τη διάσπαση του εισοδήματος των συζύγων, και επομένως
την ευνοϊκότερη φορολογική τους μεταχείριση, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη
δημιουργία επιχειρήσεων από τη σύζυγο, που θα αποτελούσαν ουσιαστικά τμήμα των επιχειρήσεων
του συζύγου, ή με τη δημιουργία εικονικών εταιρειών με εταίρους τους δύο συζύγους.
Σχετικά με τη φορολογία των εισοδημάτων των ανήλικων παιδιών, ο νόμος προβλέπει την
προσθήκη του εισοδήματος αυτού στο εισόδημα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό
εισόδημα, εφόσον βέβαια ο γονέας αυτός έχει τη γονική μέριμνα. Εξαίρεση προβλέπεται για τα
εισοδήματα των ανήλικων παιδιών που προέρχονται:
ΐ.

από προσωπική τους εργασία,

ΐΐ. από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σ' αυτά από δωρεά από πρόσωπα άλλα εκτός
από τους γονείς τους ή από κληρονομία,
ΐΐΐ. από συντάξεις που τυχόν παίρνουν τα παιδιά εξαιτίας θανάτου του πατέρα ή της
μητέρας τους, και
ΐν. από διατροφή που καταβάλλεται με βάση δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική
πράξη.
Η φορολόγηση των εισοδημάτων των παιδιών μαζί με το εισόδημα του γονέα που έχει το
μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει τη διάσπαση του εισοδήματος των
γονέων με σκοπό τη φοροδιαφυγή (Γεωργακόπουλος και Λοϊζίδης, 1986).
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2.2 Αντικείμενο του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Αντικείμενο του ΦΕΦΠ είναι α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εφόσον
πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας, από υποκείμενο στο φόρο που
ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, β) Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, γ) Η ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών των οποίων πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από
υποκείμενο στον φόρο, που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στον φόρο, νομικό
πρόσωπο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικά η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριων μεταφορικών
μέσων υπάγεται στον φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της
χώρας προσώπου (Γκίνογλου, 2004). Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του
διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

Α-Β) Εισόδημα από ακίνητα.
Γ) Εισόδημα από κινητές αξίες.
Δ) Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε) Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ) Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.

Για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επιμέρους εισοδήματα των κατηγοριών Α έως
Ζ, που αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση
αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων (Σταματόπουλος
και Καραβοκύρης, 2007).
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2.3 Τα χαρακτηριστικά του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:
•

Ο φόρος έχει χαρακτήρα προσωπικού και προοδευτικού φόρου. Επιδιώκεται η φορολόγηση
κάθε ατόμου, σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα.

•

Υπάρχει ένα αφορολόγητο ποσό ως ελάχιστο όριο συντήρησης που προσαυξάνεται
σύμφωνα με τα οικογενειακά βάρη του φορολογούμενου. Επιπλέον από το συνολικό
φορολογητέο εισόδημα εκπίπτουν ορισμένες δαπάνες.

•

Στον φόρο εισοδήματος υιοθετείται η αρχή του φορολογικού διαφορισμού ανάλογα με την
πηγή του εισοδήματος και τον κόπο για την απόκτησή τους. Έτσι τα εισοδήματα από
μισθωτές υπηρεσίες έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση για παράδειγμα με τα
εισοδήματα από ενοίκια.

•

Καθιερώνεται το σύστημα παρακράτησης του φόρου στην πηγή. Το πλεονέκτημα μεθόδου
αυτής είναι η ταχεία και ανέξοδη είσπραξη του φόρου, αλλά σαν αντιστάθμισμα του
πλεονεκτήματος αυτού πρέπει να τονιστεί η άμβλυνση της φορολογικής συνείδησης του
φορολογούμενου με συνέπεια μεγάλο ποσοστό φοροκλοπής.

•

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κοινή για τους συζύγους με υπολογισμό όμως του
φόρου χωριστά για τον καθένα.

•

Με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής υιοθετείται η εκτεταμένη εφαρμογή τεκμηρίων
για τη φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει από αυτά.

•

Οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ,ΕΕ) φορολογούνται ως νομικά πρόσωπα (μείωση του
προσωπικού και προοδευτικού χαρακτήρα της φορολογίας) (Τζούμας, 2009).
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2.4 Η φορολογία εισοδήματος και ο προϋπολογισμός
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις υπερεκτιμήσεις εσόδων κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και η νέα αναθεώρηση του ελλείμματος,
προκαλεί δυσκολίες στο οικονομικό επιτελείο που σχεδιάζει πλέον διορθωτικά μέτρα για τη
στήριξη του Μνημονίου.
Οι αποκλίσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό υπολογίζονται σε περίπου 5,5-6 δισ. ευρώ, τα οποία
θα καλυφθούν τόσο από το σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών.
Ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων, η καθυστέρηση του σχεδίου
νόμου για τα τυχερά και τεχνικά παίγνια, η αδυναμία περιορισμού της φοροδιαφυγής, τα μειωμένα
έσοδα από τα τεκμήρια, η καθυστέρηση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και η νέα
αναθεώρηση του ελλείμματος είναι μερικά από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η
κυβέρνηση.
Στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων ο προϋπολογισμός
προβλέπει έσοδα για το τρέχον έτος από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων ύψους 2,8 δισ.
ευρώ. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι από την ανωτέρω πηγή θα
καταγραφούν απώλειες που θα προσεγγίσουν το ένα δισ. ευρώ. Και αυτό, γιατί οι επιχειρήσεις το
2010 κατέγραψαν ζημίες ή χαμηλά κέρδη.
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα ύψους 10,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος είχε υπολογιστεί η είσπραξη 9,95 δισ. ευρώ και τελικά
εισήλθαν στον κρατικό κορβανά 9,43 δισ. ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν τον στόχο
των 10,6 δισ. ευρώ ανέφικτο εξαιτίας τη μείωσης των εισοδημάτων σε σχέση με το περυσινό έτος
τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Και σε αυτή την
κατηγορία οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν απώλειες ύψους ενός δισ. ευρώ
(Χατζηνικολάου,2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι δημόσιοι φορείς, για να πετυχαίνουν καλύτερα τις πολλαπλές επιδιώξεις τους, επιβάλλουν
συνήθως περισσότερους από ένα φόρους. Αυτό είναι αναγκαίο επειδή κάποιοι φόροι είναι
περισσότερο αποτελεσματικοί στην πραγματοποίηση ορισμένων στόχων των δημόσιων φορέων,
ενώ άλλοι φόροι είναι πιο αποτελεσματικοί στην πραγματοποίηση άλλων στόχων. Συνεπώς, οι
διάφορες κατηγορίες φόρων εμφανίζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γι' αυτό πρέπει να
συνδυάζονται κατάλληλα, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα μειονεκτήματα της φορολογίας και να
μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματα της (Γεωργακόπουλος, 1997).

3.1 Η έννοια του φορολογικού συστήματος
Ως φορολογικό σύστημα μιας χώρας μπορεί να προσδιοριστεί το σύνολο των φορολογικών νόμων
που ισχύουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ένα φορολογικό σύστημα, όμως, δεν είναι τυχαίο
σύνολο νόμων, όπως υπονοείται από τον παραπάνω ορισμό, αλλά υπακούει σε ορισμένους κανόνες
ιδεολογικής, οικονομικής και οικονομικής υφής (Τζούμας, 2009).
Οι διάφοροι φόροι που επιβάλλει μια χώρα λέμε ότι αποτελούν το φορολογικό της σύστημα.
Παρόλο που οι περισσότερες χώρες επιβάλλουν ανάλογους φόρους, τα φορολογικά συστήματα των
διάφορων χωρών διαφέρουν μεταξύ τους, γιατί το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας εξαρτάται από
διάφορους οικονομικούς, κοινωνικούς, και πολιτικούς παράγοντες. Σημαντικές όμως διαφορές στη
διάρθρωση των φορολογικών συστημάτων παρατηρείται ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Μερικές από τις διαφορές αυτές είναι η οργάνωση των οικονομικών
υπηρεσιών, λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και η τάση των φορολογουμένων προς τη
φοροδιαφυγή (Γεωργακόπουλος, 1997).
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3.2 Το ελληνικό φορολογικό σύστημα
Το ελληνικό φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία φόρων. Κάποιοι από αυτούς
τους φόρους έχουν ως βάση το εισόδημα, άλλοι έχουν ως βάση την περιουσία και άλλη την
καταναλωτική δαπάνη. Οι περισσότεροι φόροι επιβάλλονται από το κράτος, κάποιοι από τους
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλοι από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο
βασικότερος από άποψη εσόδων φόρος στη χώρα μας είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Γεωργακόπουλος, 1997).
Η φορολογία στην Ελλάδα ρυθμίζεται από δύο φορολογικά νομοθετήματα από το 3323/55 και
3843/58. Το πρώτα αφορά τα φυσικά πρόσωπα και το δεύτερο στα νομικά πρόσωπα. Και τα δύο
νομοθετήματα έχουν υποστεί πολλές τροποποιήσεις (Γκίνογλου, 2004). Ο νόμος 3323/55
τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από τους νόμους 820/78, 1828/89, 1882/90, 1914/90, 2238/94,
2753/99.
Στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές μεταβολές έχουν επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στην εργασία και το κεφάλαιο ο εκσυγχρονισμός των φορολογικών συστημάτων αποτελεί
σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των κρατών για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους. Κύριοι στόχοι των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι
συνήθως η απλοποίηση, η διαφάνεια, το χαμηλό διοικητικό κόστος, η κοινωνική δικαιοσύνη καθώς
και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έτσι και η Ελλάδα επιδιώκει στη σταθερότητα του
φορολογικού

συστήματος της

με στόχο την δημιουργία προβλέψιμου

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος, στη μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων, στην εισαγωγή τεχνολογιών
πληροφορικής και διαδικτύου κατά τις συναλλαγές με τους πολίτες, στην παροχή φορολογικών
κινήτρων για την προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Εκτός των παραπάνω
προκλήσεων για τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, καλείται να αποκαταστήσει και
μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων (Σταματάκης, 2011).
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3.3 Ιστορική αναδρομή του ελληνικού φορολογικού συστήματος
Η εξέταση του θεσμού της φορολογίας και των φόρων σε μια τόσο μεγάλη περίοδο, χιλιάδων ετών,
είναι δύσκολη και αδύνατο να γίνει με επιστημονική πληρότητα αφού λείπουν τα στατιστικά
στοιχεία που είναι μεταγενέστερο επίτευγμα της επιστήμης.
Παλαιότερα, λοιπόν στους αρχαίους χρόνους, στη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή, στη Μεσαιωνική, αλλά
και στη Φεουδαρχική περίοδο μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση στο τέλος του 18ου αιώνα, ο φόρος
και η φορολογία γενικά είχαν διαφορετικό προορισμό, διαφορετική βάση και με διαφορετικά
κριτήρια, επιβάλλονταν στους φορολογουμένους.
Ένας από τους αρχαιότερους φόρους ήταν τα διπύλια τέλη, δηλαδή η φορολογία των εισαγομένων
και εξαγομένων από τη μεγάλη πόλη, την περιστοιχισμένη από κάστρα ή από τα σύνορα του
κράτους, προϊόντων γεωργικών και βιοτεχνικών.
'Άλλος φόρος ήταν η δεκάτη, σε είδος ή σε χρήμα, πάνω στη γεωργική παραγωγή. Ο κεφαλικός
φόρος που επιβαλλόταν στις αρχαίες πόλεις-κράτη, στους μετοίκους (ξένοι-μη δημότες), οι οποίοι
μετανάστευαν και εγκαθίστανται σε μια άλλη πόλη.
Άλλες κατηγορίες φόρων ήταν οι έκτακτοι φόροι λόγω πολέμου ή άλλης ανάγκης, όπως στις
αρχαίες ελληνικές πόλεις που οι πλούσιοι υποχρεώνονταν να καταβάλλουν τα έξοδα συντήρησης
κατά τη διάρκεια του πολέμου ενός πολεμικού πλοίου κλπ ή στο φεουδαρχικό μεσαιωνικό σύστημα
οι υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές σε είδος ή σε χρήμα, όταν ο ηγεμόνας είχε ανάγκη από έκτακτη
εισφορά. Τα έσοδα του κράτους και το κρατικό ταμείο στο φεουδαρχικό σύστημα, συγχέονταν με
το προσωπικό ταμείο του ηγεμόνα.
Φόρου υποτελείς κατά την Αθηναϊκή Συμμαχία κατέβαλλαν οι σύμμαχοι που δεν πρόσφεραν
στρατιωτικές υπηρεσίες στη Συμμαχία , αλλά μόνο χρήματα στο κοινό ταμείο.
Στη συνέχεια η επιβολή της φορολογίας συνδέεται με τις πολιτικές ελευθερίες και εξελίξεις, με
τους αγώνες του ανθρώπου να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ζωής, μέσα στα πλαίσια της
κρατικής εξουσίας. Συνδέεται επίσης ο φόρος με την εξέλιξη των δημοκρατικών διαδικασιών αφού
σήμερα η επιβολή του γίνεται, όχι ανεξέλεγκτα όπως παλιότερα.
Η επιβολή του φόρου έχει ακόμη άμεση συνάρτηση με την απονομή της δικαιοσύνης, δηλαδή, με
τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών ανάμεσα στους πολίτες. Η κατάργηση λοιπόν της
ανεξέλεγκτης εξουσίας του ηγεμόνα στα φεουδαρχικά κράτη του Μεσαίωνα να επιβάλλει φόρους
στους υπηκόους του, μέχρι τη σημερινή μορφή της επιβολής του φόρου με νόμο, που ψηφίζεται
από τη Βουλή, μέσα στα Συνταγματικά πλαίσια, μετά από τόσους αγώνες που προηγήθηκαν,
αποτελούν σημαντικά πολιτικά επιτεύγματα.
Στους νεότερους χρόνους, ειδικά μετά τη Γ αλλική Επανάσταση, έχουμε μια ανατροπή των μέχρι
τότε ισχυόντων, με επίδραση για όλη την Ευρώπη από τις νέες ιδέες.
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Προηγήθηκε η Επανάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών που κατά τους οικονομολόγους των
δημοσίων οικονομικών, αφορούσε την άρνηση των Άγγλων αποίκων της βορείου Αμερικής κατά
της Μητροπόλεως της Αγγλίας, να δέχονται την επιβολή φόρων.
Ιδεώδης φορολογία κατά την επιστήμη των δημοσίων οικονομικών, είναι η φορολογία πάνω στο
εισόδημα που ξοδεύουμε με εξαίρεση τις επενδύσεις.
Άπειροι είναι οι νόμοι επιβολής των διαφόρων φορολογιών, όπως και οι κατηγορίες των φόρων,
από τότε που σχηματίστηκε το νέο ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1821.
Ο αρχαιότερος φόρος είναι ο φόρος της δεκάτης που ίσχυε επί Τουρκοκρατίας και
συστηματοποιήθηκε με διάταγμα του Όθωνα του 1834. Συγκεκριμένα φορολογούνταν με ποσοστό
10% το ακαθάριστο εισόδημα, από τα προϊόντα της γης που συνήθως εισέπραττε το κράτος σε
είδος, δηλαδή έπαιρνε το 10% της γεωργικής παραγωγής. Σήμερα δεν ισχύει αυτή η φορολογία.
Αλλά από το 1961 που συστήθηκε ο Οργανισμός Αγροτικής Ασφαλίσεως (Ο.Γ.Α.) υπολογίζεται
πάνω σε άλλη βάση και με διαφορετικό συντελεστή και μόνο στην αξία γεωργικών, κτηνοτροφικών
κλπ προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο, εισφορά και όχι φόρος, υπέρ του ασφαλιστικού
οργανισμού, για την κάλυψη μέρους των δαπανών λειτουργίας του, εις όφελος μόνο των αγροτών.
Το 1898 μετά την πτώχευση του κράτους και τον ατυχή πόλεμο κατά της Τουρκίας του 1897,
επιβλήθηκε ο Διεθνής Οικονομικός έλεγχος, αφού έγινε συμβιβασμός για το διακανονισμό των
διαφόρων εξωτερικών δανείων. Διακανονίζονταν τότε τα δάνεια της επαναστάσεως, αλλά και τα
μεταεπαναστατικά. Οι ξένοι δανειστές με τον διακανονισμό που έγινε τότε έλεγχαν ορισμένους
προσόδους που ονομάζονταν υπέγγυοι και τελούσαν υπό τη διαχείριση Ειδικής Επιτροπής, της
Εταιρείας Διαχειρίσεως Υπεγγύων προσόδων. Οι υπέγγυοι που ήταν μέρος των κρατών εσόδων,
προέρχονται από τα μονοπωλιακά είδη που ήταν το αλάτι, τα σπίρτα, η ζαχαρίνη και τα ναρκωτικά
φάρμακα. Ο Διεθνής αυτός Οικονομικός έλεγχος καταργήθηκε με νόμο που ψήφισε η Βουλή. Τα
έσοδα από τα μονοπωλιακά είδη αποτελούσαν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και
κατατάσσονταν σ' αυτόν, στην κατηγορία των υπόλοιπων εσόδων από την επιχειρηματική κρατική
δραστηριότητα.
Το 1909 έγινε νέα αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Μειώθηκαν οι φορολογικές
επιβαρύνσεις των λαϊκών τάξεων αλλά αυξήθηκαν παράλληλα οι φορολογίες καπνού,
οινοπνεύματος και ηλεκτρικού φωτός. Ακολουθεί από το 1910, η εποχή του Βενιζέλου με κύρια
χαρακτηριστικά την εισαγωγή νέων φορολογιών (φόρος κληρονομιών και φόρος καθαρών
προσόδων), του νέου Νόμου «περί δασμολογίου» της αναμορφώσεως της φορολογίας «περί
Δημοσίων θεαμάτων» και της φορολογίας του οίνου. Από τότε μέχρι και το 1919 παρατηρείται
αύξηση των εσόδων από τους φόρους καταναλώσεως και μονοπωλίων.
Το 1922-1923 γίνεται νέα αλλαγή του Δασμολογίου σε επιστημονική βάση και το 1927 ιδρύεται η
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Τράπεζα της Ελλάδος και επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση του εθνικού νομίσματος. Από το 1936
1940 έγινε ανακαίνιση του φορολογικού συστήματος. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας, φόρος
κερδών φορτηγών πλοίων, φόρος έκτακτων κερδών και επιπλέον επιβάλλονται πρόσθετα ποσοστά
στη φορολογία καθαρών προσόδων.
Κατά την περίοδο της ξένης κατοχής στο β' Παγκόσμιο Πόλεμο καταβλήθηκαν τεράστια ποσά από
τα έσοδα του κράτους στον κατακτητή, ως έξοδα κατοχής. Εκδόθηκε απεριόριστα νέα χαρτόσημα
και δεσμεύτηκαν τεράστιες ποσότητες ιδιωτικών αγαθών. Τα έσοδα κάλυπταν τότε, μόλις το 15
20%, των δαπανών του κράτους και προξενήθηκε απεριόριστος νομισματικός πληθωρισμός.
Μεταπολεμικά επιβλήθηκε η έκτακτη φορολογία των ευπόρων και καταργήθηκαν, ως
αναχρονιστικές, διάφορες παλαιότερες φορολογίες όπως η φορολογία «διαπυλίων τελών επί της
κυκλοφορίας των αγαθών», οι φόροι υπέρ τρίτων, η φορολογία του λαδιού, της σταφίδας και των
ζώων. Επιβλήθηκαν όμως τότε διάφοροι δημοτικοί τοπικοί φόροι, στη γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή για να αναμορφωθούν τελικά και αυτοί πριν από πολλά χρόνια.
Το 1948 καθιερώθηκε το σύστημα τηρήσεως βιβλίων και εκδόσεως φορολογικών στοιχείων από
τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις (Σελλάς, 1989).
Το 1955 εισήχθη με το Νομοθετικό Διάταγμα 3323/55 ο ενιαίος φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων και το 1958 καθιερώθηκε και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με το
Νομοθετικό Διάταγμα 3843/58. Τα δύο βασικά φορολογικά νομοθετήματα που με τις
τροποποιήσεις τους ισχύουν και έως σήμερα είχαν ως βασική φιλοσοφία για τον υπολογισμό του
φόρου ότι το συνολικό εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και
μειώσεων υπόκειται σε φορολογία βάσει προοδευτικής κλίμακας. Με το Π.Δ. 129/89 αλλάζει
ριζικά η φιλοσοφία αυτή και εισάγεται η φιλοσοφία αφαίρεσης φόρου από φόρο, δηλαδή για να
προσδιορισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα βρίσκεται σε πρώτο στάδιο ο φόρος που
αναλογεί στο συνολικό εισόδημα με βάση την κλίμακα. Σε δεύτερο στάδιο βρίσκεται με βάση την
ίδια κλίμακα ο φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα ποσά και στο τρίτο στάδιο συγκρίνονται οι
δύο φόροι (αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο του συνολικού εισοδήματος, ο αναλογών φόρος
των αφορολόγητων ποσών) και το υπόλοιπο ποσό της αφαίρεσης είναι ο αναλογών φόρος. Η
φιλοσοφία αυτή ίσχυε μέχρι το οικονομικό έτος 1992. Το οικονομικό έτος 1993 με τον Νόμο
2065/92 επανέρχεται η παλαιότερη φιλοσοφία της αφαίρεσης, δηλαδή σε πρώτο στάδιο των
αφορολόγητων ποσών από το συνολικό εισόδημα οπότε προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα του
υπόχρεου και στη συνέχεια το φορολογητέο εισόδημα υποβάλλεται σε φόρο με βάση την
προοδευτική κλίμακα με βάση τον πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο τρόπος αυτός ισχύει
και σήμερα με τον Νόμο 2238/94 και τις νεότερες ρυθμίσεις του (Γκίνογλου, 2004) .
Την σημερινή εποχή, χαρακτηρίζει μια τάση εκσυγχρονισμού όλων των φορολογιών και
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εναρμόνισής τους μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φορολογική νομοθεσία
έχει παρουσιάσει τα εξής επιτεύγματα:
α. Την επάνδρωση των οικονομικών εφοριών με επιστημονικό προσωπικό.
β. Την μηχανοργάνωση που έγινε με τη Μηχανογραφική Υπηρεσία Φορολογίας για την εκκαθάριση
των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των φορολογικών
στοιχείων αγορών, πωλήσεων και εισαγωγής εξαγωγής αγαθών.
γ. Την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων από την απλούστερη μορφή μέχρι τα πλήρη λογιστικά βιβλία
κατά το διπλογραφικό σύστημα και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
δ. Το σύστημα Νόμων που επιβάλλει κάθε είδους ποινές στους παραβάτες των φορολογικών νόμων
που γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές.
ε. Τη σύνταξη και εφαρμογή του συστήματος φόρου επί της προστιθέμενης αξίας που ισχύει από
1/1/1987 και αντικατέστησε πολλούς αναλυτικούς φόρους (Σελλάς, 1989).
στ. Η ενιαία κλίμακα φορολόγησης όλων των φορολογούμενων από 1.1.2010.
Βέβαια, υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν σχετικά με το φορολογικό
σύστημα στην Ελλάδα.
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3.4 Το φορολογικό σύστημα σήμερα
3.4.1 Φοροδιαφυγή / φοροαποφυγή
3.4.1.1 Έννοιες
Φοροδιαφυγή είναι το ποσό εκείνο του φόρου εισοδήματος, που αντιστοιχεί σε εισόδημα το οποίο
θα έπρεπε να δηλώνεται οικειοθελώς από τον ίδιο τον φορολογούμενο, αλλά για διάφορους λόγους
δεν δηλώνεται. Από τη στιγμή που το εισόδημα δεν δηλώνεται, δεν δημιουργείται και αντίστοιχη
φορολογική υποχρέωση. Επιπλέον, το ποσό των άλλων άμεσων ή έμμεσων φόρων, οι οποίοι θα
έπρεπε να εισπράττονται και να αποδίδονται στο κράτος, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν γίνεται
(Κέντρο Προγραμματισμού Και Οικονομικών Ερευνών, 1995).
Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου, με την οποία
επιδιώκεται μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής φόρου. Παραδείγματα
τέτοιων πράξεων είναι η παράλειψη υποβολής δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Η
έκταση της φοροδιαφυγής σε μια χώρα εξαρτάται βασικά από δύο παράγοντες: α) από τη τάση των
φορολογουμένων για φοροδιαφυγή και β) από την ικανότητα των φορολογικών αρχών να
περιορίσει την τάση αυτή (Γεωργακόπουλος, 1997).
Πολλοί λανθασμένα ταυτίζουν τον όρο της φοροδιαφυγής με αυτόν της φοροαποφυγής. Γι' αυτό
κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε την διαφορά τους. Η έννοια της φοροαποφυγής είναι συγγενής με
την έννοια της φοροδιαφυγής. Επομένως, οι συνέπειες των δύο πράξεων (φοροδιαφυγή και
φοροαποφυγή) δεν διαφέρουν καθόλου μεταξύ τους. Ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά από πολιτική
και ηθική άποψη. Φοροαποφυγή, αποκαλείται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών
πρακτικών οι οποίες αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της
φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών
και υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο τη μείωση του φόρου που καταβάλλει ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο. Πρόκειται για τη μη καταβολή φόρου λόγω κενών στη νομοθεσία. Στην έννοια
της φοροαποφυγής πρέπει να περιληφθούν οι ενέργειες εκείνες που έχουν σαν στόχο τη μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που είχε πρόθεση να επιβάλλει ο
νομοθέτης (Ποϊριάζη, 2010).
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3.4.1.2 Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής
Με βάση την έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε
συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψαν τα
παρακάτω συμπεράσματα:
•

8 στους 10 ερωτηθέντες (δείγμα 747) άτομα θεωρούν ότι οι φορολογούμενοι που
φοροδιαφεύγουν το πράττουν, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εντοπισθούν από τις
αρμόδιες αρχές,

•

θα απέκρυπταν τα εισοδήματά τους όσοι μπορούσαν να το κάνουν και βρίσκονται σε
δύσκολη οικονομική κατάσταση, ενώ ερωτηθέντες με ανώτατη εκπαίδευση διαφωνούν και
δεν τους αρέσει η ιδέα της φοροδιαφυγής,

•

οι περισσότεροι ερωτηθέντες γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αρνητικά και τα θετικά του
φαινομένου,

•

το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος συμφωνεί ότι η απόκρυψη εισοδημάτων αποτελεί
σοβαρή ποινική πράξη, παρόλα αυτά οι οικονομικά ασθενέστεροι θα έπαιρναν το ρίσκο
εξαπάτησης, ακόμη και με τον κίνδυνο επιβολής προστίμου,

•

οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο έλεγχος των φοροελεγκτικών αρχών είναι ανεπαρκής, γι'
αυτό υπάρχει μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής,

•

οι μισοί πιστεύουν πως σε ένα κράτος με μεγάλο βαθμό διαφθοράς η φοροδιαφυγή είναι
δικαιολογημένη, αντίθετα οι υπόλοιποι υποστηρίζουν πως δεν είναι ορθό,

•

αξιοσημείωτο είναι πως οι νέοι της χώρας μας δηλώνουν πως είναι υπέρ και όχι ενάντια
στην φοροδιαφυγή ( Οικονομικό Επιμελητήριο, 2010).
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3.4.1.3 Μορφές και επιπτώσεις φοροδιαφυγής
Λουκέτο σε πολλές επιχειρήσεις -ανάμεσα τους πολυκαταστήματα, νυχτερινά κέντρα και πολυτελή
εστιατόρια, καθώς και γραφεία ιατρών και δικηγόρων που έχουν συλληφθεί να φοροδιαφεύγουνέχει βάλει το υπουργείο Οικονομικών. Το οικονομικό επιτελείο οδηγήθηκε σε αυτή τη δύσκολη
απόφαση μετά τη διαπίστωση ότι την τελευταία τριετία εκατοντάδες γνωστές επιχειρήσεις που
έχουν συλληφθεί να μην κόβουν αποδείξεις, να μην αποδίδουν τον ΦΠΑ και να εκδίδουν πλαστά
και εικονικά τιμολόγια έχουν παραμείνει ατιμώρητες, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται εναντίον
τους καμία καταδικαστική απόφαση (Δημητρομανωλάκης, 2010).
Πολλοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, αποφεύγουν να
κόψουν αποδείξεις, υποτιμολογούν τα έξοδα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν τηρούν βιβλία ή
στοιχεία. Αυτές είναι ορισμένες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι οικονομικές μονάδες για
να «κλέβουν» το ΦΠΑ από το δημόσιο και να φοροδιαφεύγουν (Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση
Σε Λογιστικά Και Φοροτεχνικά Θέματα, 2008).
Η φοροδιαφυγή έχει ως συνέπεια να υστερούν τα έσοδα του δημοσίου ως ποσοστό επί του ΑΕΠ,
γεγονός που συμβάλλει στη διερεύνηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και στην υπερχρέωση
της Ελλάδας. Η μαζική φοροδιαφυγή, με την ανοχή ή και τη συμμετοχή των αρχών, δημιουργεί
σημαντικές οικονομικές στρεβλώσεις. Οι ειλικρινείς φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με
ένα τεράστιο φορολογικό φορτίο, το οποίο δεν μπορούν να σηκώσουν σε συνθήκες οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης (Κύρτσος, 2010). Εκτός όμως από τις δυσμενείς συνέπειες της φοροδιαφυγής
υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η φοροδιαφυγή έχει και ορισμένες θετικές
επιπτώσεις στην οικονομία των χωρών, για παράδειγμα υποστηρίζεται ότι η φοροδιαφυγή αυξάνει
τη δυνατότητα αποταμίευσης των ατόμων και των επιχειρήσεων με συνέπεια την επιτάχυνση της
οικονομικής αναπτύξεως, επίσης η φοροδιαφυγή αποτρέπει την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση
(Ποϊριάζη, 2010).
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3.4.1.4 Νέα μέτρα για την φοροδιαφυγή
«Ανιχνευτή» φοροφυγάδων, hitech φορολογικούς ελέγχους αλλά και μία νέα ελεγκτική υπηρεσία
επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Το οικονομικό
επιτελείο έχει ανάγει σε «εθνικό στόχο» την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αφού έχει δεσμευθεί
απέναντι στην τρόικα για άντληση πρόσθετων εσόδων 1,59 δισ. ευρώ από την καταπολέμησή της,
για να μειωθεί το έλλειμμα στα 17 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2011.
Το οργανωμένο σχέδιο κατά των φοροφυγάδων που καταστρώνει το υπουργείο Οικονομικών θα
αρχίσει να τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φοροελεγκτών
μπαίνουν επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της
λίστας που έχει καταρτίσει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τους
επικίνδυνους για φοροδιαφυγή.
Τους ύποπτους φοροφυγάδες ανίχνευσε το Elenxis, το νέο ισχυρό ηλεκτρονικό «όπλο» που
χρησιμοποιούν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ για online φορολογικούς ελέγχους. Οι «επικίνδυνοι»
φορολογούμενοι εντοπίστηκαν με την εφαρμογή κριτηρίων (κανόνων) κινδύνου φοροδιαφυγής.
Πρόκειται για ένα point system αφού για κάθε κριτήριο κινδύνου αντιστοιχεί συγκεκριμένος
αριθμός μορίων που αποτυπώνουν το βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή. Τα μόρια που
συγκεντρώνει κάθε

επιχείρηση

ή

ελεύθερος επαγγελματίας καθορίζουν τη

θέση

που

καταλαμβάνουν στην μαύρη λίστα της εφορίας. Η επιλογή των υποψήφιων για έλεγχο έγινε με την
εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου τα οποία βασίζονται σε:
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων,
τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα
αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα
εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις ή πληροφορίες.
• Οικονομικά δεδομένα όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημιές, δεδομένα
από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
• Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές
δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Οι επιτηδευματίες με τα περισσότερα μόρια θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα με πολύ γρήγορες
διαδικασίες. Το σύστημα επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις και ειδικές
επαγγελματικές ομάδες και διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και
επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων καθώς προστατεύει και το
φορολογούμενο από οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού και της φορολογικής αρχής (Βουργάνα,
2011).
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΟΥΡΙΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / 35

3.4.2 Συνέπειες αύξησης των συντελεστών φορολογίας
Αναφορικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεχή αύξηση του φόρου των
επιχειρήσεων ή του φόρου των μερισμάτων, τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά η
φοροδιαφυγή, συγκεκριμένα το να αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής είναι λάθος, καθώς
επιβαρύνεται ο συνεπής φορολογούμενος και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι φοροφυγάδων που μπορεί
να συνεισφέρει δεν το κάνει.
Τονίζεται, επίσης ότι προτιμότερο είναι να έχεις ένα φορολογικό συντελεστή που δεν αλλάζει και
να ξέρει ο εν δυνάμει επενδυτής ότι θα υπάρχει καθαρός ορίζοντας, πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές
του φορολογικού πλαισίου, ώστε να αυξάνονται οι επενδύσεις (Βέργαδος, 2009).
Η Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει ότι η περαιτέρω αύξηση των φόρων και των συντελεστών
φορολογίας θα επιτείνει την ύφεση και θα οδηγήσει σε μείωση αντί για αύξηση των δημοσίων
εσόδων.
Στην έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή από την Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνεται ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια για νέα αύξηση των φορολογικών συντελεστών και συστήνεται η περιστολή
δαπανών και η πάταξη της φοροδιαφυγής για να ανταποκριθεί η Ελλάδα στα οικονομικά μέτρα που
της έχουν επιβληθεί. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της έκθεσης για τη φορολογία:
Για την αύξηση των εσόδων είναι απαραίτητη η άμεση μείωση της φοροδιαφυγής και όχι η
αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Όσον αφορά το φορολογικό βάρος, δεν υπάρχουν
περιθώρια αύξησης της φορολογίας των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων και η
πολιτική αύξησης των εσόδων που είναι βέβαια απαραίτητη πρέπει κατά προτεραιότητα να
προσανατολιστεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως μέσω της σύλληψης της
φοροδιαφυγής. Επιπλέον αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων θα
επιτείνει την ύφεση και θα επιτύχει το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, οδηγώντας
σε μείωση αντί αύξησης των εσόδων.
Προτείνεται ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη, το οποίο θα βαδίζει παράλληλα
με τη δημοσιονομική προσαρμογή, θα συμπληρώνει και θα εξειδικεύει πολιτικές που έχουν
δρομολογηθεί και θα προτείνει νέες, που θα ενισχύουν την ανάπτυξη χωρίς να θέτουν σε
κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει την αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού
προς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους πολίτες, με την ουσιώδη βελτίωση του
φορολογικού συστήματος (Προβόπουλος, 2010). .
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3.5 Η υψηλή φορολογία και οι επενδύσεις στην Ελλάδα
Ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και
συντελεστών ΦΠΑ βρίσκεται η Ελλάδα καταδεικνύοντας σε μεγάλο βαθμό για ποιο λόγο η χώρα
μας δεν προτιμάται για επενδύσεις στα Βαλκάνια, αλλά και γιατί αρκετές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα μετέφεραν τα τελευταία χρόνια τις δραστηριότητές τους στις
γειτονικές χώρες. Οι πολύ υψηλοί φορολογικοί συντελεστές σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα
των νόμων, την γραφειοκρατία και την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, έχουν εξελιχθεί σε
σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ελληνική οικονομία, που στερείται ολοένα και
περισσότερο επενδυτικού οξυγόνου.
Από την άλλη πλευρά, ενώ η φορολογία θα μπορούσε να καταστεί κύριο εργαλείο οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας και πόλο έλξης μεγάλων ξένων επενδύσεων, για πολλά χρόνια παρέμενε
εξαιρετικά υψηλή και αποτρεπτική για ανάληψη οποιουδήποτε βαθμού επενδυτικού ρίσκου. Ειδικά
όταν με τις αλλεπάλληλες αιφνιδιαστικές ρυθμίσεις και έκτακτες εισφορές ανατρέπεται πλήρως ο
οικονομικός τους προγραμματισμός. Η διεθνής εμπειρία άλλωστε καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις
που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις και έκτακτες
εισφορές δυνητικά προχωρούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις, έχουν βελτιωμένες πωλήσεις,
προσφέρουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν τελικά στη
δημιουργία πρόσθετων ρυθμών ανάπτυξης, που τόσο έχει ανάγκη, σήμερα, η ελληνική οικονομία.
Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που επιχειρείται σε κλίμα απόλυτης ύφεσης βρίσκει το ελληνικό
φορολογικό σύστημα να βρίθει από αναχρονιστικούς κανονισμούς, να αδυνατεί να ελέγξει
αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και να επιτρέπει την ενίσχυση των φαινομένων αθέμιτου
ανταγωνισμού. Όλες σχεδόν οι μελέτες διεθνών και εγχώριων φορέων σχετικά με την επίδραση του
φορολογικού συστήματος στο βαθμό ανάπτυξης της οικονομίας κάνουν λόγο για υψηλούς
συντελεστές που λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλκυση επενδύσεων. Ακόμα και όταν οι
συντελεστές μειώθηκαν πολλές επιχειρήσεις κλήθηκαν να καταβάλλουν υψηλότατο επιπλέον
τίμημα για να εξαγοράσουν την φορολογική τους ησυχία από τις ελεγκτικές αρχές. Βέβαια αυτό
λειτούργησε προσωρινά υπέρ των δημοσίων εσόδων πλην όμως τιμώρησε τους συνεπείς και
νομοταγείς επιχειρηματίες.
Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε τα συμπεράσματα πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας της ΚΡΜΌ
σχετικά με τους φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων και με τους έμμεσους φόρους σε 114
χώρες του κόσμου που δείχνουν ότι στην Ελλάδα η φορολογική επιβάρυνση στα κέρδη των
επιχειρήσεων ανέρχεται στο 24% για τα αδιανέμητα κέρδη και στο 40% για τα διανεμόμενα, ενώ ο
βασικός συντελεστής ΦΠΑ φτάνει στο 23%, όταν στις περισσότερες γειτονικές χώρες (Βουλγαρία,
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Αλβανία, ΠΓΔΜ και Κύπρο) οι συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων βρίσκονται στο
επίπεδο του 10% και ο βασικός συντελεστής του ΦΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20%.
Υπάρχει έντονη διεθνής τάση για μείωση του φόρου εισοδήματος εταιρειών. Πολλές χώρες δε
έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση των φόρων αυτών. Αυτή η πρακτική είναι αποτέλεσμα των
υψηλών ελλειμμάτων που έχουν οι περισσότερες εθνικές οικονομίες. Το δεδομένο αυτό επέβαλε
μία κοινή προτεραιότητα: τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών στην προσέλκυση επενδύσεων. Με
την αύξηση των επενδύσεων μιας χώρας, επιτυγχάνεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης επί
της οποίας θα επιβληθούν οι φόροι. Κατά συνέπεια, η μείωση των εταιρικών φόρων εισοδήματος
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά κίνητρα. Οι διεθνείς συγκυρίες λοιπόν έχουν
επιβάλλει τη μείωση των φόρων, και αρκετές χώρες έχει ήδη θεσπίσει νομοθετικά περαιτέρω
μείωση των φόρων τα επόμενα χρόνια, παρά την πρόσφατη λόγω διεθνών οικονομικών εξελίξεων
ανάγκη για αύξηση των φορολογικών εσόδων (Περιοδικό Reporter, 2011).
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3.6 Τα νέα μέτρα για τα φορολογικά αδικήματα
Το κράτος προχωράει στην αναδιοργάνωση των φοροελεγκτικών μηχανισμών και βάζει αυστηρούς
όρους για την επιλογή των υπαλλήλων που θα διενεργούν τους ελέγχους, αλλά και εκείνους που θα
συλλαμβάνονται να παρανομούν. Πρωταρχικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να
καταφέρει επιτέλους να μειώσει τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.
Η τρόικα έχει προειδοποιήσει ότι όσο δεν περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο θα απαιτούνται νέα
μέτρα. Ήδη, στον πρώτο μήνα του 2011 έχει καταγραφεί υστέρηση στα έσοδα έναντι του μηνιαίου
στόχου και ήδη η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να λάβει για φέτος επιπλέον μέτρα ύψους
1,8 δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι απώλειες που θα σημειωθούν έως τα τέλη του έτους.
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών με το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει και πέρασε από
το υπουργικό συμβούλιο, ενσωματώνει αυστηρές ποινές για όσους ''κλέβουν'' την εφορία.
Ποινική δίωξη από το πρώτο ευρώ φοροδιαφυγής, αύξηση των ετών φυλάκισης (έως 20 χρόνια
πλέον), διπλασιασμός της προκαταβολής για προσφυγή στη δικαιοσύνη, δημοσιοποίηση των
ονομάτων των φοροφυγάδων, θέσπιση οικονομικού εισαγγελέα, σύσταση Σώματος Φορολογικών
Διαιτητών (ΣΦΔ) και θέσπιση κάρτας αποδείξεων είναι οι βασικοί άξονες των νέων φορολογικών
μέτρων.
Παράλληλα, μειώνεται η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων και δίνεται η δυνατότητα στους
επιχειρηματίες να καταβάλουν τον ΦΠΑ σε δόσεις για να συντηρούν τη ρευστότητά τους.
Ειδικότερα:
1. Ως διαρκή και συνεχή αυτόφωρα θα θεωρούνται πλέον τα αδικήματα:
Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Η διαδικασία του
αυτόφωρου θα ξεκινάει από τη στιγμή που η καταβολή της οφειλής έχει καθυστερήσει τουλάχιστον
4 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής του και ο παραβάτης εντοπίζεται πριν από τη
συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας
παραγραφής. Δηλαδή, πριν από τη συμπλήρωση 20 μηνών για χρέος μέχρι 150.000 ευρώ ή 5 ετών
για χρέος άνω των 150.000 ευρώ της φοροδιαφυγής που διαπράττεται με την παράλειψη υποβολής
ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, όπως και με τη μη απόδοση ή
την ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.
2. Αυξάνεται στα 20 έτη από 10 χρόνια που ήταν παλαιότερα η φυλάκιση για κακουργηματικές
ποινές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή (πλην των ληξιπροθέσμων).
3. Προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, προκειμένου για
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υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.
4. Σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της όποιας διαφοράς υπάρχει και ασκείται
προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής από
25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου.
5. Θεσπίζεται η κάρτα αποδείξεων για την καταγραφή των συναλλαγών. Η κάρτα θα είναι ανώνυμη
και προαιρετική, αλλά θα μας «απαλλάσσει» από τη συλλογή των αποδείξεων.
6. Προωθείται η άρση του φορολογικού απορρήτου και η δημοσιοποίηση οφειλετών και
παραβατών για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 150.000
ευρώ.
7. Θεσπίζεται ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος θα έχει κατά προτεραιότητα
αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις, καθώς και να εποπτεύει,
να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους γενικούς ή ειδικούς
ανακριτικούς υπαλλήλους (υπαλλήλους ΣΔΟΕ, τελωνείων και φοροελεγκτικών υπηρεσιών).
8. Δημιουργείται ο ΣΦΔ ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σώματος θα είναι η
διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό
των 150.000 ευρώ.
Ακόμη, δημιουργείται σώμα «αδιάφθορων» για να ελέγχει τους υπαλλήλους του υπουργείου
Οικονομικών, που αντί να πιάνουν τους φοροφυγάδες, τους βοηθούν στο «έργο» τους.
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο
υπουργείο Οικονομικών. Ρόλος της θα είναι η συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση
πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν την εμπλοκή υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών
στη διαφθορά, διαπλοκή και άλλα σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα και εγκλήματα (καταχρήσεις,
εκβιασμούς, παθητικές ή ενεργητικές δωροδοκίες κ.λπ.).
Η νέα υπηρεσία θα συνεργάζεται με τον οικονομικό εισαγγελέα για την εξιχνίαση και δίωξη των
επίορκων υπαλλήλων, καθώς θα προβαίνει και στον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων αυτών.
Παράλληλα, προωθείται και η αλλαγή των κριτηρίων για τη στελέχωση των μονάδων του
υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με την είσπραξη των εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, η
επιλογή τους θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί σε μεγάλης έκτασης ανανέωση του
στελεχικού δυναμικού των ελεγκτών. Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις
αυτές θα πρέπει να υποβάλουν και το «πόθεν έσχες» τους, ενώ θα αξιολογούνται κάθε 8 μήνες και
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θα υπάγονται σε ειδικό πειθαρχικό έλεγχο (Νίκας, 2011).
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών τίθενται 9.173 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία
άνω του ενός εκατ. ευρώ, 150 φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου, 1.700 φυσικά πρόσωπα με
αμοιβές από εμπορικές επιχειρήσεις, συμβολαιογράφοι και τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες
οφειλές, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και οι 1.150 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη
χώρα. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τις εκθέσεις προόδου των
πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και
την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης. Το έργο των ομάδων εστιάζεται σε συγκεκριμένους
τομείς, όπου η φοροδιαφυγή εντοπίζεται περισσότερο, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να
ενισχυθούν τα κρατικά ταμεία. Ειδικότερα, στο στόχαστρο των υπηρεσιών του υπουργείου
Οικονομικών εντάσσονται:
- Οι τραγουδιστές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
- Οι συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
- Οι φορολογούμενοι με οφειλές άνω των 200.000 ευρώ και μεγάλη ακίνητη περιουσία.
- Οι 1.150 μεγαλύτερες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ (έτος βάσης 2009)
και όλες οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω
των 10.000.000,00 ευρώ.
- 1.700 φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αμοιβές από εμπορικές επιχειρήσεις. Στους ανωτέρω
φορολογούμενους θα διενεργηθούν προσωρινοί έλεγχοι.
- Έλεγχοι «πόθεν έσχες» σε 150 φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου (υποκρυπτόμενα εισοδήματα).
- Φορολογούμενοι οι οποίοι ξέχασαν να δηλώσουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος την αξία
του ακινήτου τους.
- Φυσικά Πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΜΑΠ, περιόδου 1997-2007, για ένα ή
περισσότερα έτη. Στους ανωτέρω θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα ξεκινήσει άμεσος έλεγχος των μη υποβαλλόντων
δήλωση. Σημειώνεται ότι εντοπίστηκαν 9.173 φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία άνω του ενός
εκατ. ευρώ.
- Οι φορολογούμενοι με μεγάλη περιουσία και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα.
- Οι κάτοικοι εξωτερικού με ληξιπρόθεσμες οφειλές και μεγάλη ακίνητη περιουσία.
-Ο ι ιδιοκτήτες μισθωμένων από το υπουργείο Πολιτισμού ακινήτων, οι οποίοι έχουν
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ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή διάταξη του νέου φορολογικού νόμου που δίνει τη δυνατότητα στις
φορολογικές αρχές να θεωρούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και να φορολογούν με
συντελεστή μέχρι και 45% κάθε ποσό που ανακαλύπτουν σε τραπεζικές καταθέσεις εφόσον δεν
δικαιολογείται η προέλευσή του. Η διάταξη ορίζει ότι: Σε προσαύξηση περιουσίας η οποία
προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να
κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από
άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από τον φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μη
φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία
επήλθε η προσαύξηση (Χατζηνικολάου, 2011).
Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα σχετικά με τη
μετατροπή της φοροδιαφυγής από στιγμιαίο σε διαρκές έγκλημα. Ορισμένοι κάνουν λόγο για
διάταξη που δεν μπορεί να εφαρμοστεί με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, να ισχύει η διαδικασία του
αυτοφώρου για τη μη καταβολή του ΦΠΑ για παράδειγμα το 2005. Ενισχύουν την άποψή τους,
τονίζοντας ότι η διάταξη για το αυτόφωρο θα ανοίξει μεγάλη αντιπαράθεση για αθέμιτες
συναλλαγές μεταξύ φορολογικών αρχών και ελεγχομένων. Οι ενστάσεις των νομικών στηρίζονται
ως προς την αναδρομικότητα της διάταξης. Αμφισβητούν τη νομιμότητα της μετατροπής του
αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σε διαρκές, υποστηρίζοντας ότι όλες οι
οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ημερομηνία λήξης την προθεσμία καταβολής. Επομένως, η
αυτόφωρη διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί έως και την επόμενη μέρα από την ημερομηνία λήξης
της οφειλής. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα περιορισθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή
και ότι θα εισέλθει στον κρατικό ταμείο μεγάλο μέρος από τα 12 δισ. ευρώ που ανέρχεται ετησίως
φοροδιαφυγή. Οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες για το αυτόφωρο θα πρέπει να
ενεργοποιούνται για κακουργηματικές πράξεις και όχι για πολύ χαμηλές οφειλές (Χατζηνικολάου,
2011).
Τον Ιανουάριο του 2011, τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ έλεγξαν συνολικά 15 επιχειρήσεις διασκέδασης,
σε 12 εκ των οποίων διαπιστώθηκαν 516 φορολογικές παραβάσεις. Ανάμεσα σε αυτές
περιλαμβάνονται και οι έξι στις οποίες μπήκε λουκέτο, είτε επειδή εντοπίστηκαν να μην έχουν
κόψει πάνω από 10 αποδείξεις είτε επειδή η αξία των αποδείξεων που δεν έκοψαν, ανεξαρτήτως
αριθμού, υπερέβαιναν τα 500 ευρώ. Το πρώτο 11μηνο του 2010,το ΣΔΟΕ εντόπισε πάνω από
200.000 παραβάσεις, που ισοδυναμούν με 4,65 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο στόχος που έχει θέσει
για φέτος είναι αρκετά υψηλότερος, με τη συμβολή και των αυστηρότερων ποινών (Φιντικάκης,
2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
4.1 Το νέο ψηφιακό φορολογικό σύστημα
Το νέο σύστημα απαιτεί η Ελλάδα να περάσει στην ψηφιακή εποχή, εξ ου και ο συνδυασμός της
εισόδου στην κυβέρνηση στελέχους για τα έσοδα, με την προσθήκη ακόμη ενός αναπληρωτή
υπουργού για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Αλλάζουν όλα στο φορολογικό σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο
Οικονομικών μελετά τις εξής κινήσεις: πρώτον, τον ορισμό αναπληρωτή υπουργού εσόδων,
δεύτερον, τον ορισμό αναπληρωτή υπουργού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τρίτον, τον περιορισμό
των εφοριών σε 100, τέταρτον, την «έξωση» των πολιτών από αυτές με τη δημιουργία ρεσεψιόν
που θα παραλαμβάνουν τα αιτήματα και, πέμπτον, ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των
φορολογικών υποθέσεων.
Ακόμη και ο ΦΠΑ θα εισπράττεται στην πηγή μέσω της κάρτας πληρωμών, που θα γίνει
υποχρεωτική για τα καταστήματα, προαιρετική για τους πολίτες. Στην περίπτωση ενός εστιατορίου
αυτό σημαίνει πως αν ο καταναλωτής κάνει χρήση της κάρτας άμεσα, το 77% του λογαριασμού θα
πιστωθεί στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και το 23% σε ειδικό λογαριασμό του
Δημοσίου. Χωρίς λογιστές και εφοριακούς να παρεμβαίνουν. Χωρίς καμία καθυστέρηση.
Το θέμα εκτός από τα έσοδα είναι αποφασιστικής σημασίας και για τις δαπάνες, καθώς θα
επιτρέψει τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων στην υγεία, στις υπηρεσίες πρόνοιας και γενικότερα στις
δημόσιες προμήθειες..
Ο υπουργός Οικονομικών πιστεύει πως έτσι θα αντιμετωπιστεί και το μείζον θέμα της διαφθοράς,
αφού ο θεσμός του τοπικού εφόρου θα περάσει στην αρμοδιότητα της ιστορίας.
Οι έλεγχοι θα γίνονται μετά από καταγγελία ή δειγματοληπτικά από στελέχη που θα προέρχονται
από μία κεντρική ανά περιφέρεια ή νομό υπηρεσία. Και όταν είναι δυνατό, χωρίς καν να γνωρίζουν
τα στοιχεία της εταιρείας ή του ατόμου που ελέγχουν.
Φιλοδοξία των επιτελών της πλατείας Συντάγματος είναι ο νέος φορολογικός μηχανισμός να είναι
μικρότερος και πιο αποτελεσματικός. Ορθολογικότερος και αδιάβλητος, στον βαθμό που όλοι αυτοί
οι στόχοι μπορεί να επιτευχθούν ταυτόχρονα.
Μόνο που τώρα η Ελλάδα έχει περάσει, πλέον, την κόκκινη γραμμή. Κάθε αποτυχία στα έσοδα θα
σημαίνει και νέα περικοπή στις δαπάνες, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για μισθούς, συντάξεις,
υγεία, παιδεία κ.ο.κ. Επίσης, κάθε αποτυχία στα έσοδα θα γεννά ανάγκη και πίεση από τους
δανειστές για νέα εισπρακτικά μέτρα και νέους φόρους, που επιβαρύνουν και την κοινωνία και την
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οικονομία.
Οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες μετά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο, σύμφωνα με τα οποία οι εισπράξεις από φόρους υστερούν
έναντι των μηνιαίων στόχων κατά 858 εκατ. ευρώ.
Οι καταγραφόμενες «μαύρες τρύπες» σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των
φορορυθμίσεων, την καθίζηση εισοδημάτων και κατανάλωσης, το κλείσιμο επιχειρήσεων στην
αγορά, την έξαρση της ανεργίας και τη χαμηλή απόδοση του ελεγκτικού και εισπρακτικού
μηχανισμού δημιουργούν ανησυχίες για υστέρηση στα έσοδα πάνω από 2 δισ. ευρώ στο τέλος του
έτους.
Με εξαίρεση τον ΦΠΑ, η αιμορραγία προέρχεται από όλες τις πηγές των άμεσων και έμμεσων
φόρων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον φόρο εισοδήματος μισθωτών,
επιτηδευματιών και επιχειρήσεων και στους φόρους κατανάλωσης σε υγρά καύσιμα, ποτά τσιγάρα
και αυτοκίνητα. Ειδικότερα, οι περικοπές μισθών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό
με τις μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα οι εισπράξεις του Δημοσίου από
τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να υστερούν κατά 371 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο
του έτους έναντι των μηνιαίων στόχων του μνημονίου.
Υστέρηση καταγράφεται και στις εισπράξεις από τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων, που
στο πρώτο δίμηνο του έτους παρουσιάζουν μικρή υστέρηση 6 εκατ. ευρώ αλλά, καθώς το 2010
θεωρείται από τις χειρότερες χρονιές για τις επιχειρήσεις, οι φόροι που θα καταβάλλουν τους
επόμενους μήνες θα είναι πάρα πολύ μειωμένοι, αν όχι μηδενικοί.
Τρύπα 89 εκατ. ευρώ υπάρχει και στον φόρο περιουσίας. Εξαιτίας της καθυστέρησης στην
εκκαθάριση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων του 2009, καθώς και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
2010 και 2011, εκτιμάται ότι από το 1 δισ. ευρώ που έχει υπολογίσει να εισπράξει το Δημόσιο το
τρέχον έτος, το ποσό που θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία δεν θα ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. Οι
άλλες δύο μεγάλες εστίες διαρροών εντοπίζονται στους φόρους συναλλαγών και κατανάλωσης.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τους φόρους συναλλαγών κυρίως λόγω του παγώματος στις
μεταβιβάσεις ακινήτων είναι κατά 80 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από τον στόχο. Στους φόρους
κατανάλωσης (υγρά καύσιμα, αλκοολούχα ποτά, καπνός, αυτοκίνητα κ.ά.) καταγράφεται υστέρηση
516 εκατ. Ευρώ. Συνεπώς, σύμφωνα η μετάβαση στο ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα θεωρείται
απαραίτητη για την επίτευξη είσπραξης μεγαλύτερων εσόδων από το κράτος (Αντύπας, 2011).
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4.2 Η συμβολή του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος στη δημιουργία ενός λειτουργικού
φορολογικού συστήματος
Σε ένα δυσπρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η χώρα μας πρέπει να
ισορροπήσει μεταξύ δύο εξαιρετικά αντιθετικών πολιτικών προτεραιοτήτων -την ανάκτηση του
ελέγχου ενός εκτροχιασμένου προϋπολογισμού και τη σταδιακή ανατροπή των κοινωνικών
ανισοτήτων, των φαινομένων της φτώχειας, της ανεργίας και της αποεπένδυσης.
Στο προσκήνιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται η φορολογική μεταρρύθμιση, η άμεση
ολοκλήρωση μιας αποτελεσματικής ανοικτής διαβούλευσης και η ψήφιση ενός καινοτόμου,
δίκαιου, αναπτυξιακού και πάνω απ' όλα απλού και λειτουργικού φορολογικού νομοσχεδίου.
Η συσσώρευση ασύνδετων φορολογικών ρυθμίσεων, οι οποίες βεβαίως αποσκοπούσαν όχι στη
δίκαιη αλλά στην εύκολη συλλογή των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, διαμόρφωσαν ένα
φορολογικό χάος, έναν παράδεισο φοροδιαφυγής και παραοικονομίας. Η Ελλάδα συλλέγει τους
λιγότερους φόρους στην Ευρώπη των 27 και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα ανορθολογικό,
αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο τρόπο. Αποδεικνύεται με άλλα λόγια ότι το φορολογικό μας
σύστημα έχει μια ριζική αναδιανεμητική διάσταση, αλλά βρίσκεται προς την εντελώς αντίθετη
κατεύθυνση.
Αδιαμφισβήτητα, η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό πυλώνα μιας νέας οικονομικής
πολιτικής. Τόσο γιατί είναι προϋπόθεση της κάθε προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά
και γιατί μπορεί να αποτελέσει βασική συνιστώσα μιας κοινωνικής πολιτικής, σε περίπτωση
βεβαίως που αντιστραφούν οι προαναφερόμενες στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος. Πέρα
από γενικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη φορολογική μεταρρύθμιση των επόμενων
χρόνων, απαιτείται ένα ενιαίο, κοινωνικά δίκαιο, διάφανο και απλό, σύγχρονο και αναπτυξιακό
φορολογικό σύστημα από το οποίο θα προκύπτουν

οι ακόλουθες, διαδικαστικού χαρακτήρα,

αναγκαιότητες:
1. Καθορισμός ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία
μιας πλήρους μηχανοργάνωσης. Να τελειώσει η συρροή φορολογουμένων στις υπηρεσίες: η
ηλεκτρονική υποβολή των όποιων φορολογικών δηλώσεων πρέπει να γενικευθεί και να πάψει η
περιβαλλοντική, κοστολογική μαζική εκτύπωση και διακίνηση φορολογικών εντύπων. Να
τελειώσει η ανούσια «βιομηχανία πιστοποιητικών»: χρήζει η καθιέρωση μιας αμφίδρομης,
ηλεκτρονικά ελεγχόμενης πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών -ΔΟΥ και
άλλων- ώστε τα όποια δικαιολογητικά και πιστοποιήσεις να προκύπτουν μέσα από την άμεση
συνεργασία δημοσίων υπαλλήλων. Τεχνικές και οργανωτικές λύσεις υπάρχουν: μένει η τόλμη της
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εφαρμογής τους.
2. Άμεσα συναφές με το προηγούμενο σημείο είναι η ενίσχυση της ελεγκτικής δραστηριότητας των
ΔΟΥ. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση του νέου ελεγκτικού προγράμματος «ΕΛΕΓΞΙΣ», με σκοπό τις
συνεχείς αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, η θεσμική οργάνωση του πλαισίου των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, η δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο
(συμπεριλαμβανομένων των εφοριακών) και η δημοσιοποίηση όλων των σχετικών αποφάσεων της
υπηρεσίας.
3. Επιπλέον πρέπει να σταματήσει η διαδικασία της «περαίωσης»: πρέπει να σταματήσει η
«επικρότηση» της φοροδιαφυγής και που «τιμωρήθηκαν» οι ειλικρινείς επαγγελματίες. Υπάρχει
τρόπος ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, ακόμη και για
προηγούμενες χρήσεις. Μάλιστα, αν οι προαναφερόμενες διαδικαστικές βελτιώσεις ελαφρύνουν τις
υπηρεσίες και τους υπαλλήλους από το βάρος της ανούσιας καθημερινότητας των γραφειοκρατικών
διεκπεραιώσεων, τότε αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν στο ουσιαστικό τους καθήκον: τη
διασταύρωση και τον έλεγχο με τα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Τέλος, απαιτείται μια ριζική διαρθρωτική αλλαγή στη δομή της φορολογίας των εισοδημάτων: η
εφαρμογή των πόθεν έσχες εκ των προτέρων. Η φορολογική συνείδηση των κεντροευρωπαϊκών
κοινωνιών δεν βασίζεται μόνο στην πράγματι ανεπτυγμένη πεποίθηση του πολίτη ότι οι εισφορές
του στο δημόσιο προϋπολογισμό χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του κράτους και του
επιστρέφονται σε παροχή υπηρεσιών. Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη του να δηλώσει το
εισόδημά του προκειμένου να κατοχυρώσει «αγοραστικό δικαίωμα». Η διεκπεραίωση κάθε
συναλλαγής επενδυτικού χαρακτήρα, αγοράς ακινήτων και / ή διαρκών καταναλωτικών αγαθών
προαπαιτεί την παρουσίαση επαρκών εισοδημάτων από προηγούμενες χρήσεις. Προφανώς η
αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος προϋποθέτει την ολοκλήρωση της πλήρους
μηχανογράφησης και την ηλεκτρονική διασύνδεση βάσεων δεδομένων των εμπλεκομένων
υπηρεσιών και λειτουργιών, ζητούμενα δηλαδή που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα σημεία και θα
επιτευχθούν μέσω του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος (Ζαρωτιάδης, 2010) .
Επιπρόσθετα μέτρα έχουν προβλεφθεί και για το 2011, τα πιο δύσκολα για τη χώρα και
συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Οι δε στόχοι που έχουν τεθεί -βιώσιμη δημοσιονομική
προσαρμογή, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος- θα αποδειχθούν ανέφικτοι για όλη την περίοδο του Μνημονίου.
Μία από τις εναλλακτικές πολιτικές επικεντρώνεται σε 3 τομείς: φορολογικό, αναπτυξιακό και
θεσμικό. Συνίσταται από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενέχουν ρήξεις με νοοτροπίες και
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αναπτυξιακά πρότυπα, αλλά προσβλέπουν σε ένα νέο όραμα.
Πρώτον, είναι αναγκαία η σύσταση των Φορολογικών Δικαστηρίων, τα οποία θα είναι τα μόνα
αρμόδια για να εξετάσουν φορολογικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρχή του ποινικού
αδικήματος ή της προσφυγής των πολιτών για «φορολογική αδικία». Ακόμη, τα υπό σύσταση
Φορολογικά Δικαστήρια θα έχουν ένα σταθερό φορολογικό νόμο για τη διαιτησία ή την επιβολή
κυρώσεων.
Δεύτερον, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται με την ηλεκτρονική μέθοδο. Κανένας
έφορος ή υπάλληλος της εφορίας δεν θα έχει το δικαίωμα της φυσικής επαφής με τους
φορολογουμένους. Μόνον η Ανεξάρτητη Δημοσιονομική Αρχή θα έχει το δικαίωμα και την
υποχρέωση να ενημερώνει τον φορολογούμενο για εκκρεμότητες, την περίοδο την πρέπουσα για
τακτοποίησή τους, και την απόφασή της να υποβάλει την εκκρεμούσα περίπτωση στο φορολογικό
δικαστήριο. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθούν και οι παράνομες δοσοληψίες μεταξύ των υπαλλήλων
και των πολιτών (Καραβέλης, 2011).
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4.3 Η ηλεκτρονική δήλωση του «πόθεν έσχες»
Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνει
ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των δηλώσεων «πόθεν
έσχες» που υποβάλλουν δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί, λιμενικοί κ.λπ. Όσοι
ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες θα καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα περιουσιακά τους
στοιχεία (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές κ.λπ.), ώστε να αρχίσουν έλεγχοι.
Τονίζεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εστιάζεται στην ποιότητα των δεδομένων του
Υπουργείου, αλλά στα λάθη των φορολογουμένων. Από τα παράπονα που έφτασαν από τους
πολίτες προκύπτει ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν έκαναν διακοπή των εργασιών τους στην
εφορία, με αποτέλεσμα να φαίνονται στα αρχεία ως ενεργοί επαγγελματίες. Μπορεί να
εκπλήσσονται γιατί παραλαμβάνουν το σημείωμα της περαίωσης, όμως η εκκρεμότητα υπάρχει.
Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας να πάνε στις εφορίες για να
κάνουν διακοπή εργασιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα και γι' αυτό το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τη
δυνατότητα στις εφορίες, μέσω του ειδικού (ηλεκτρονικού) λογισμικού που εγκατέστησε, να
διορθώσουν τα όποια λάθη. Με αυτή την εφαρμογή γίνεται πλήρης καταγραφή του λάθους, της
αλλαγής που έγινε, ακόμη και του εφοριακού που την έκανε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Όσο για τον φορολογούμενο, θα μπορεί να παραλαμβάνει ένα καινούριο, διορθωμένο
εκκαθαριστικό περαίωσης.
Εξετάζονται διάφορες μέθοδοι για την ενίσχυση της ασφάλειας των στοιχείων από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Για παράδειγμα, μελετάται η κωδικοποίηση των αγορών
έπειτα από ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην είναι αναγνώσιμες ούτε καν από τον ίδιο τον
αγοραστή. Επίσης, θα προβλέπεται πλήρης καταγραφή όλων των κινήσεων που θα κάνουν όσοι θα
έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.
Έχουν ανακοινωθεί στοιχεία φορολογουμένων που οφείλουν στο Δημόσιο και έχουν σημαντική
ακίνητη περιουσία στο όνομά τους. Επίσης, ελέχθηκαν αν έχουν δηλωθεί οι επιχειρηματικές
αμοιβές των επιχειρήσεων, ενώ αναζητήθηκαν φορολογούμενοι που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη
κυκλοφορίας. Ακόμη και περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν αποκρύψει εισοδήματα από το
εξωτερικό.
Μέσα στο 2011, προωθήθηκε η υποστήριξη των πέντε ομάδων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών. Για παράδειγμα, η ομάδα για την καταπολέμηση
της μεγάλης φοροδιαφυγής θα μπορεί να διασταυρώνει ποιοι φορολογούμενοι εμφανίζουν τεράστια
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ακίνητη περιουσία και μικρά εισοδήματα. Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις φορολογούμενων με αξία
ακινήτων 150 φορές μεγαλύτερη του ετήσιου εισοδήματος που δηλώνουν.
Επίσης, αναπτύσσεται εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που
οφείλουν να υποβάλλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ.
δικαστικοί, δημοσιογράφοι κ.λπ.) στον Άρειο Πάγο, στην Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Σώμα
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Τσίρος, 2010) .
Ηλεκτρονικά και σε μια πηγή που θα ελέγχει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης θα είναι
υποχρεωμένοι να δηλώνουν το «πόθεν έσχες» οι υπάλληλοι όλων των δημόσιων υπηρεσιών.
Στόχος, να υπάρχει η δυνατότητα να διασταυρώνονται αμέσως τα στοιχεία και να πραγματοποιείται
ουσιαστικός έλεγχος των δηλώσεων.
Μέχρι στιγμής η υποβολή γινόταν τμηματικά στις γενικές διευθύνσεις των υπουργείων όπου ανήκε
κάθε υπάλληλος και στη συνέχεια συνολικά οι δηλώσεις διαβιβάζονταν στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, διαδικασία που δυσκόλευε τη διασταύρωση των περιουσιακών
στοιχείων και απέκλειε ουσιαστικά τον ενδελεχή έλεγχο του «πόθεν έσχες» στις δηλώσεις των
υπαλλήλων.
Το υπουργείο Εσωτερικών για το σκοπό αυτό δημιουργεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην
οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των δηλώσεων, ώστε να γίνεται ταχύτερα και κυρίως
αποτελεσματικότερα ο έλεγχος και η επεξεργασία των δηλώσεων, μαζί με ουσιαστική
διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Το έργο δημιουργίας της βάσης ανατέθηκε στο γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αυτή η
βάση δεδομένων θα δέχεται όλες ανεξαιρέτως τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ανεξάρτητα
από ποιο φορέα προέρχονται τα φυσικά πρόσωπα. Για το σκοπό αυτόν ο επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης υπέγραψε προγραμματική συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που θα
αναλάβει να οργανώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου.
Ο γενικός επιθεωρητής είχε μέχρι τώρα στη δικαιοδοσία του τον έλεγχο των περιουσιακών
στοιχείων των υπαλλήλων των εφοριών και των πολεοδομιών. Όμως, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι
ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εγγράφως τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης όχι
μόνο των ίδιων αλλά και των συζύγων τους και των παιδιών τους. Ακόμη, όλοι οι υπάλληλοι τρεις
μήνες μετά το γάμο ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην υπηρεσία τους και την περιουσιακή
κατάσταση της συζύγου τους.
Την ίδια υποχρέωση της αναλυτικής ενημέρωσης έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για οποιαδήποτε
αγορά ακινήτων ή κινητών πραγμάτων υψηλής αξίας, καθώς ο νόμος τούς υποχρεώνει να
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αιτιολογούν τις αγορές αυτές ακόμα κι αν επικαλούνται οικονομική ενίσχυση από άλλα πρόσωπα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος πρέπει να δηλώσει αναλυτικά και την οικονομική κατάσταση
αυτών των προσώπων.
Τέλος, την ευθύνη και επεξεργασία των δηλώσεων βουλευτών, δημοσιογράφων, αιρετών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατρών κ.τ.λ. αναλαμβάνει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
όπου επίσης θα δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Μέχρι τώρα οι
δηλώσεις αυτές συγκεντρώνονταν στον Άρειο Πάγο, όπου δεν υπήρχε η αναγκαία υποδομή για να
ελεγχθούν. Όμως ο Άρειος Πάγος θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη του ελέγχου των δηλώσεων των
δικαστικών λειτουργών όπως συμβαίνει και σήμερα.
Με τις προωθούμενες δράσεις αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 4 δισ. ευρώ, από τα 16
δισ.ευρώ στα οποία αποτιμάται η γραφειοκρατία στην Ελλάδα (Δελβινιώτη, 2011).
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4.4 Το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συναλλαγών και οφειλών
Στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πολίτες με επιχειρήσεις ή
δημόσιους φορείς, καθώς και όσων χρωστούν σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους,
δικαστήρια και γενικώς κάθε δημόσιο φορέα, ακολουθεί το υπουργείο Οικονομικών.
Ειδοποιήσεις ακόμα και μέσω sms ή e-mail θα αρχίσουν να λαμβάνουν σε πρώτη φάση περίπου
700.000 οφειλέτες του Δημοσίου και περίπου 100.000 επιχειρήσεις ή αυτασφάλιστοι με χρέη προς
το ΙΚΑ, που θα μπορούν να ρυθμίσουν ακόμα και τηλεφωνικά τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής.
Το φακέλωμα των συναλλαγών επεκτείνεται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που θα εκδίδουν οι
επιχειρήσεις και οι τράπεζες στους πολίτες -πελάτες τους, προχωρώντας προς την κατάργηση του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Το έργο, προϋπολογισμού 44.895 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προωθεί 3 ηλεκτρονικά φακελώματα:
1. Πλήρη έλεγχο των οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, το δήμο, τα δικαστήρια
και γενικώς έναντι κάθε δημόσιου φορέα στον οποίο μπορεί να έχει οφειλή ο πολίτης. Η κεντρική
βάση δεδομένων, που θα λειτουργεί ως «Υπηρεσία μιας στάσης», θα είναι ανοιχτή στις δημόσιες
υπηρεσίες, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στο προφίλ του οφειλέτη, το
ύψος της οφειλής και κυρίως να διαπιστώνουν αν ο πολίτης είναι ενήμερος, δηλαδή δεν έχει χρέος.
Ο οφειλέτης θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω sms ή e-mail, για το ύψος της οφειλής και τις
δυνατότητες διακανονισμού, που θα μπορεί να συμφωνηθεί τηλεφωνικά ή μέσω ιστοσελίδας. Οι
οφειλέτες θα παρακολουθούνται ως προς την ανταπόκρισή τους (πόσες φορές εστάλη ειδοποίηση,
εάν ανταποκρίθηκαν ή όχι) και με το κλείσιμο της οφειλής θα τους αποστέλλεται «ευχαριστήριο
γράμμα».
Το 2011 περίπου 700.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν περίπου 32 -37 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων μόνο 8-10 δισ. ευρώ είναι εισπράξιμα. Επιπλέον στο ΙΚΑ υπάρχουν 329.512
καταγεγραμμένες επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα (αυτασφάλιστοι), εκ των οποίων περίπου το
30% ή 98.854 επιχειρήσεις και αυτασφάλιστοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι.
2. Ηλεκτρονικά τιμολόγια και ηλεκτρονικός έλεγχος των συναλλαγών. Αφορούν συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και
επιχειρήσεων, όπως οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών.
Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμα την απάλειψη φορολογικών στοιχείων που οφείλουν να διατηρούν
σήμερα ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις (έντυπα τιμολόγια) ή άλλα έγγραφα, όπως βιβλία
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ΚΒΣ, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει και τις συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ (1.500 ευρώ από
1.1.2012) που πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας από την 1η Απριλίου, προς
διευκόλυνση των άμεσων διασταυρώσεων των στοιχείων.
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου και ο
περιορισμός της έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
Στην Ελλάδα επιτρέπεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση περίπου 3.000 επιχειρήσεων (κυρίως από το
λιανεμπόριο) που έχουν επιλέξει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από τα 100.000 ηλεκτρονικά
τιμολόγια του 2004 ως το 2011 έχουν ξεπεράσει τα 6 εκατ. ετησίως. Στις μέρες μας, στην Ελλάδα
εκδίδονται περίπου 100 εκατ. τιμολόγια ετησίως (αξίας άνω των 300 ευρώ το καθένα).
3. Ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, που θα
πραγματοποιείται τηλεφωνικά μέσω call center ή μέσω κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή φαξ ή της πύλης της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) ή ακόμα και του παραδοσιακού
ταχυδρομείου.
Από το taxisnet καθημερινά εξυπηρετήθηκαν έως το Μάρτιο του 2011 κατά μέσο όρο 500 e-mails
και 2.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Σύμφωνα, με στοιχεία από την Κοινωνία της Πληροφορίας, το
80,9% των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 10 υπαλλήλους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο (Κωσταρέλου, 2011).
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4.5 Φοροκάρτα-Η κάρτα του πολίτη
4.5.1 Γενικά στοιχεία για την φοροκάρτα
Τέλος, στη συλλογή των αποδείξεων που απαιτείται να μαζεύει ο καταναλωτής για να κατοχυρώσει
το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ βάζει η φοροκάρτα που μπαίνει στη ζωή μας. Η κάρτα που
δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο του φορολογουμένου, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή ένσταση
από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές των
καταναλωτών και θα τους απαλλάσσει από την ταλαιπωρία της συλλογής των αποδείξεων που
χρειάζονται για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο. Το ποσό που θα συγκεντρώνει ο
φορολογούμενος από τις συναλλαγές του μέσω της φοροκάρτας θα το αναγράφει στη φορολογική
δήλωση του 2012, σε έναν νέο κωδικό που θα προστεθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο στο έντυπο
Ε1. Παράλληλα, η κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα στην Εφορία να ελέγχει online τον τζίρο και τον
ΦΠΑ

των

επιχειρήσεων,

για

να

κάνει

εν

συνεχεία

τις

σχετικές

διασταυρώσεις.

Τα τυχόν κίνητρα που μπορεί να δώσει το υπουργείο Οικονομικών για τη γρηγορότερη διάδοσή
της, αφού η χρήση της θα είναι προαιρετική, μαζί με κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα αφορά τις
καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με τις επιχειρήσεις, θα ανακοινωθούν με υπουργική
απόφαση.
Το τελικό σχέδιο επεξεργάζεται η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτόν τον λόγο, σχετικά
με τη μορφή που θα έχει η φοροκάρτα, το είδος των συναλλαγών που θα μπορεί να πραγματοποιεί
ο καταναλωτής με αυτήν, πώς θα την ενεργοποιεί, πώς θα ενημερώνεται για τις αποδείξεις που έχει
μαζέψει, τι θα ισχύει σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας κ.λπ.
Κατ’ αρχάς, η φοροκάρτα θα είναι ανώνυμη και θα έχει τις διαστάσεις μιας συνηθισμένης
πιστωτικής κάρτας. Η μπροστινή όψη θα έχει χρώμα λευκό και θα περιέχει την ονομασία «Κάρτα
Αποδείξεων» μαζί με το σλόγκαν «δίνω την κάρτα, συλλέγω έξοδα», ενώ η πίσω όψη θα φέρει μια
μαγνητική ταινία, όπως κάθε πιστωτική κάρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να την προμηθεύονται από
την τράπεζα επιλογής τους, χωρίς κόστος.
Το σημαντικότερο στοιχείο της κάρτας θα είναι ο 10ψήφιος αριθμός της (π.χ. 12 3456 7890), τον
οποίο ο καταναλωτής θα πρέπει να στείλει με SMS για την ενεργοποίησή της. Καθώς για να
χρησιμοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει πρώτα να γίνει η αντιστοίχιση της με τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου του φορολογουμένου, ώστε το υπουργείο Οικονομικών να ξέρει σε ποιον κάτοχο
αντιστοιχεί για να μπορεί στη συνέχεια να συνδέσει την αξία των αποδείξεων που θα καταγραφούν
σε αυτήν με το αφορολόγητο όριο. Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να αποστείλει SMS γράφοντας
τον ΑΦΜ του και μετά τον 19ψήφιο αριθμό της κάρτας. Στέλνοντας τα στοιχεία αυτά, θα λάβει
μέσα στα επόμενα 15 δευτερόλεπτα - όπως απορρέει από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ιδιωτική
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εταιρεία με το υπουργείο - ενημερωτικό μήνυμα για την επιτυχία ή μη της αντιστοίχισης και την
ενεργοποίηση της κάρτας. Ένας άλλος τρόπος ενεργοποίησης είναι μέσω διαδικτύου και
συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//lmk.mmfrn.gr/karta, που ετοίμασε, ειδικά για τον
σκοπό αυτόν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Θα υπάρχει μάλιστα
help desk που θα απαντά σε ερωτήματα των καταναλωτών και θα δημιουργηθεί στο υπουργείο
Οικονομικών.
Είτε ο καταναλωτής πληρώνει για την αγορά ενός προϊόντος με μετρητά, είτε με πιστωτική χρεωστική κάρτα, θα δίνει στον καταστηματάρχη την κάρτα του για να την περάσει από τα
μηχανήματα POS που χρησιμοποιούνται και σήμερα για τις πιστωτικές κάρτες. Με τη διαδικασία
αυτή η συναλλαγή θα καταγράφεται από την τράπεζα, η οποία δεν θα έχει καμία πληροφορία για
τον καταναλωτή που έκανε τη συναλλαγή. Το μόνο που θα βλέπει θα είναι ότι σε μια συγκεκριμένη
ημερομηνία (π.χ. 8 Ιουνίου 2011) ο χρήστης με αριθμό κάρτας 12 3456 7890 αγόρασε, για
παράδειγμα, μια κουζίνα αξίας 600 ευρώ από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο τέλος κάθε ημέρας,
η τράπεζα θα δίνει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μία αναλυτική
κατάσταση των συναλλαγών που έγιναν με τις φοροκάρτες που εκδόθηκαν από το δίκτυό της.
Εκείνη με τη σειρά της θα περνά τα ποσά αυτά στον «λογαριασμό αφορολογήτου» καθενός από
τους κατόχους τους, ενώ παράλληλα θα μπορεί να έχει άμεση εικόνα για τον τζίρο των
επιχειρήσεων και άρα για τον ΦΠΑ που οφείλουν.
Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει κίνητρα για την
ταχύτερη διάδοσή της συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές
των καταναλωτών και θα τους απαλλάσσει από την ταλαιπωρία της συλλογής των αποδείξεων που
χρειάζονται για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο. Ο καταναλωτής θα δίνει στον καταστηματάρχη
την κάρτα του για να την περάσει από τα μηχανήματα POS ετοιμάζει η ΓΓΠΣ, κάθε καταναλωτής
που πραγματοποιεί συναλλαγές με τη φοροκάρτα θα μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή,
εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς του, τα ακριβή ποσά που έχει συγκεντρώσει. Δηλαδή, η
εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίζει κάθε ημέρα το συνολικό ποσό που έχει
συγκεντρώσει στον προσωπικό του «λογαριασμό αφορολογήτου» μέχρι και το βράδυ της
προηγουμένης.
Αν για παράδειγμα γίνει μέσω φοροκάρτας μια αγορά αξίας 50 ευρώ, αλλά πληκτρολογηθεί στο
μηχάνημα λάθος ποσό (π.χ. 500 ευρώ), τότε παρέχεται η δυνατότητα να ακυρωθεί αμέσως η
συναλλαγή και το ποσό να περαστεί ξανά. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και σε
περίπτωση επιστροφής στο κατάστημα ενός προϊόντος με σκοπό την αλλαγή του και την αγορά
ενός άλλου, εφόσον η δεύτερη αγορά είναι μικρότερου ύψους από την πρώτη. Αν ο καταναλωτής
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που θα επιστρέψει το προϊόν αγοράσει ένα άλλο ακριβότερο, τότε απλώς θα περαστεί η διαφορά
σαν να πρόκειται για μια νέα συναλλαγή. Καλό είναι πάντως ο καταναλωτής μετά από κάθε
συναλλαγή και για λίγες ημέρες να διατηρεί την απόδειξη που πήρε από το κατάστημα. Κι αυτό,
προκειμένου να μπορεί να διασταυρώσει όταν θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
ΓΓΠΣ

ότι

όντως

έχει

χρεωθεί

στο

αφορολόγητό

του

το

συγκεκριμένο

ποσό.

Ακόμη, η απόδειξη που θα παίρνει στα χέρια του ο καταναλωτής ύστερα από κάθε συναλλαγή με
χρήση φοροκάρτας θα πρέπει να αναγράφει τις λέξεις «Ελληνική Δημοκρατία -Υπουργείο
Οικονομικών», την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο του καταστήματος, την ημερομηνία και την
ώρα της συναλλαγής (από το POS που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της απόδειξης), τις λέξεις
«Κάρτα Αποδείξεων», τον 19ψήφιο αριθμό της κάρτας και το ποσό της αγοράς. Άλλα στοιχεία που
μπορεί να αναγράφονται - αλλά προαιρετικά - είναι ο ΑΦΜ του καταστήματος, το τηλέφωνο, η
διεύθυνση, το e-mail του κ.λπ.
Επειδή ακριβώς η κάρτα δεν έχει κανένα προσωπικό δεδομένο, αν κλαπεί ή ο κάτοχός της τη χάσει
και τη χρησιμοποιήσει κάποιος τρίτος, απλώς θα προσθέτει πόντους αφορολογήτου στον ιδιοκτήτη
της. Άρα, στην ουσία δεν υπάρχει κανένας λόγος κλοπής της κάρτας. Όσο για την περίπτωση
απώλειάς της, απλώς θα εκδοθεί καινούργια. Τα ποσά από τις συναλλαγές που πραγματοποιεί, για
παράδειγμα, ένα παιδί 17 ετών θα προσμετρώνται σε αυτά που έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή
συγκεντρώσει ο γονέας του. Διότι μία οικογένεια θα μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερες από
μία κάρτες, αναλόγως του αριθμού των μελών της. Οι επιπλέον κάρτες θα συνδέονται με τον ΑΦΜ
των γονιών.
Το υπουργείο επιθυμεί να υπάρξει μαζική συμμετοχή των τραπεζών στο πρόγραμμα. Προφανώς, ο
επιδιωκόμενος στόχος είναι με το που θα αρχίσει να ισχύει το μέτρο, να εκδίδουν φοροκάρτα τα
καταστήματα όλων των ελληνικών τραπεζών. Αλλά όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου,
σε αυτή τη φάση που η χρήση της τουλάχιστον για το 2011 θα είναι προαιρετική (Φιντικάκης,
2011).
Μετά τις ενστάσεις που προκάλεσαν οι αρχικές σκέψεις του υπουργείου Οικονομικών για
αναγραφή του ονοματεπώνυμου του φορολογουμένου και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
στην επιφάνεια της φοροκάρτας, τελικά δεν θα αναγράφεται κανένα προσωπικό δεδομένο.
Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία - με ρητές απαγορεύσεις και απειλή
ποινικών κυρώσεων σε τυχόν περίπτωση που παραβίασης του όρου για απαγόρευση χρήσης των
προσωπικών δεδομένων - το έργο της αντιστοίχισης κάρτας και ΑΦΜ (Λάσκαρη, 2010).
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4.5.2 Φοροκάρτα και για τους ανήλικους
Φορολογική κάρτα συναλλαγών δεν θα πάρουν μόνο οι φορολογούμενοι, αλλά και περίπου 1,5
εκατομμύριο μαθητές και φοιτητές.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων παραγόντων, εκτιμάται ότι τη φορολογική κάρτα θα
προμηθευτούν πάνω από 5 εκατ. και το πολύ 10 εκατ. φορολογούμενοι. Οι περισσότεροι θα τις
χρειαστούν ώστε να καλύψουν το αφορολόγητο, αλλά και λόγω αυστηρότερων τεκμηρίων.
Στο παιχνίδι της συλλογής των αποδείξεων θα μπουν αναγκαστικά και όλοι οι μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου και οι φοιτητές πανεπιστημίων που είναι προστατευόμενα μέλη της
οικογένειας και έχουν καθημερινά συναλλαγές, από το κυλικείο του σχολείου τους έως και το
ψιλικατζίδικο της γειτονιάς.
Στις περιπτώσεις των ανήλικων και των προστατευόμενων παιδιών, οι γονείς θα εκδίδουν
αντίγραφα καρτών, που θα φέρουν τον ΑΦΜ του κηδεμόνα. Η σύζυγος θα έχει κάρτα με τον δικό
της ΑΦΜ.
Συνεπώς, οι αποδείξεις θα μαζεύονται στην ατομική μερίδα της οικογένειας και θα αποστέλλονται
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης,
που γίνεται πλέον υποχρεωτική από το 2011. Στην περίπτωση που το παιδί κάνει ατομική δήλωση
λόγω ύπαρξης εισοδήματος, τότε η φορολογική κάρτα θα φέρει τον δικό του ΑΦΜ (Κωσταρέλου,
2010).
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4.6 Οι αντιδράσεις για τη φοροκάρτα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τη ρητή απαγόρευση της δημοσιοποίησης των στοιχείων φορολογουμένων έκρινε η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διότι περιορίζει την ατομική ελευθερία και θέτει σε κίνδυνο
τη ζωή ειλικρινών φορολογουμένων.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Αρχής, στο αίτημα του υπουργείου Οικονομικών για
δημοσιοποίηση των στοιχείων όλων των φορολογουμένων και στο διαδίκτυο η απάντηση είναι
αρνητική, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ενέργειες ως απρόσφορα ημίμετρα, αλυσιτελή και
ιδιαιτέρως αμφιβόλου αποτελεσματικότητας ως προς τον περιορισμό εισοδημάτων προερχόμενων
από παράνομες δραστηριότητες ή την αποκάλυψη μη δηλούμενων εισοδημάτων.
Η Αρχή συμφωνεί μόνο ως προς τη δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων με στοιχεία μητρώου
των φορολογουμένων για την επαλήθευση των στοιχείων αυτών, κρίνοντας ότι τέτοιου είδους
φορολογικά δεδομένα δεν συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς μπορεί να
δημοσιευτούν. Συστήνει να υπάρξει σαφής νομοθετική πρόβλεψη για ηλεκτρονική επαλήθευση των
στοιχείων μητρώου και τη μη εμπορική χρήση των πληροφοριών, κάτι που όπως απαντά το
υπουργείο έχει εισαχθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Οι «5» κρίσεις της Αρχής, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι:
1. «Έντονο περιορισμό» του δικαιώματος του ατόμου για την προστασία του από την επεξεργασία,
ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η δημοσιοποίηση
ονομάτων και στοιχείων από το υπουργείο. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η ανάρτηση καταλόγων σε
εφορίες, δήμους ή κοινότητες, εφημερίδες και διαδίκτυο.
Η Αρχή κρίνει ότι το μέτρο της δημοσιοποίησης των ονομάτων που επιδιώκει το υπουργείο
Οικονομικών δεν είναι ένα μέτρο ανώδυνο για τους ειλικρινείς φορολογούμενους, αλλά «ενέχει
σοβαρούς κινδύνους» για αυτούς, οι οποίοι τονίζει ότι «είναι πολύ πιθανοί» και όχι απλώς
θεωρητικοί, και τους εντοπίζει:
•

Όχι μόνο στον κίνδυνο η αναίτια έκθεση των φορολογικών τους δεδομένων να
ανταποκρίνεται στην απλή περιέργεια τρίτων, αλλά πολύ περισσότερο στον κίνδυνο τα
φορολογικά τους δεδομένα να τύχουν επεξεργασίας για λόγους που επηρεάζουν άμεσα την
ατομική ελευθερία συμμετοχής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

•

Στο ότι η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε φορολογικά δεδομένα μπορεί να επηρεάζει
αθέμιτος τις συναλλακτικές σχέσεις, καθώς θα μπορεί να εξυπηρετούνται ξένοι σκοποί. Για
παράδειγμα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, όπως πώληση
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ακινήτου, καθορισμός ενοικίου κατοικίας, διαπραγμάτευση αμοιβής σε εργασιακή σχέση,
επιλογή προσώπων για απόλυση στην περίπτωση ατομικών ή ομαδικών απολύσεων
προσωπικού κ.λπ.
•

Στο ότι η δημοσιοποίηση ενέχει σοβαρούς κινδύνους εγκληματικών ενεργειών, όπως
εκβιασμοί, κλοπές, ληστείες και απαγωγές.

2. Ανώφελη κρίνεται κατά την Αρχή το μέτρο της αποκάλυψης στοιχείων με σκοπό τον περιορισμό
μη δηλούμενων εισοδημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και τη βελτίωση
της δημοσιονομικής θέσης της χώρας μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Η Αρχή θεωρεί ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διενέργεια πρόσφορων και
ενδελεχών ελέγχων από τις φορολογικές αρχές, μέσω της διασταύρωσης πληροφοριών ως προς την
περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων, καθώς και της διαμόρφωσης κατάλληλου θεσμικού
πλαισίου ενίσχυσης των φορολογικών αρχών, εντοπισμού και ελέγχου της φορολογητέας ύλης.
3. «Απρόσφορο» ημίμετρο, παρά αποτελεσματικό μέτρο, για την ενίσχυση της διαφάνειας όταν δεν
υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση, την ακριβή προέλευση των
περιουσιακών στοιχείων, τον ακριβή τρόπο φορολόγησης, τους ακριβείς λόγους που δηλωθέντα
εισοδήματα εκπίπτουν του φορολογητέου κ.λπ.
4. Ιδιαιτέρως αμφίβολο κατά πόσο θα συνεισφέρει στην αύξηση αισθήματος ευθύνης των πολιτών
μέσω της αυτο-συμμόρφωσης. Η Αρχή κρίνει ότι λειτουργεί περισσότερο ως μέσο ενστάλαξης
φόβου και ψυχολογικού καταναγκασμού των φορολογουμένων.
5. Ταιριάζει με τη νομοθεσία και το Σύνταγμα η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
για την επαλήθευση στοιχείων μητρώου και τον περιορισμό των συναλλαγών με πλαστά στοιχεία
και παραστατικά, καθώς δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των
φορολογουμένων και το φόρο που αναλογεί. Τονίζει, όμως, ότι οι κατάλογοι αυτοί συνιστούν
διοικητικά έγγραφα στα οποία έχουν πρόσβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εύλογο ενδιαφέρον.
Εν τούτοις σημειώνει ότι δεν δύναται υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο να αποκλειστεί η εμπορική
χρήση των πληροφοριών αυτών και ιδίως από εκδοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και συνιστά να εισαχθεί ρητή πρόβλεψη για μη περαιτέρω χρήση των
πληροφοριών από τους καταλόγους (Κωσταρέλου, 2011).
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Φρένο στη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του υπουργείου Οικονομικών βάζει η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις ως προς τη
νομιμότητα εφαρμογής της, τονίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους καταναλωτές. Οι
επιφυλάξεις της ανεξάρτητης αρχής επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η χρήση της κάρτας μπορεί
να οδηγήσει στη δημιουργία «καταναλωτικού προφίλ» των πολιτών εκ μέρους των τραπεζών κατά
παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς θα καταγράφεται λεπτομερώς η
καταναλωτική συμπεριφορά των αγοραστών και θα αποτυπώνεται το σύνολο των καθημερινών
τους δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε γνωμοδότηση που έχει ήδη διαβιβαστεί στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου, η Αρχή αποφαίνεται ότι η χρήση της φοροκάρτας,
κατ' αρχήν, δεν έχει νομοθετικό έρεισμα καθώς θα έπρεπε να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση
και όχι με υπουργική απόφαση όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Τα μέλη της Αρχής, με την υποστήριξη του προέδρου της, επισημαίνουν ότι είναι αναγκαία η
έκδοση νόμου που θα περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος συλλογής
αποδείξεων και στη συνέχεια η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τις τεχνικές
λεπτομέρειες.
Επιπλέον, στις συγκεκριμένες κάρτες θα περνούν όλες οι συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, με
αποτέλεσμα τα προσωπικά δεδομένα των αγορών που κάνουν οι καταναλωτές να παραμένουν για
έναν ολόκληρο χρόνο εκτεθειμένα στη βάση δεδομένων. Το διάστημα αυτό κρίνεται υπέρμετρο,
διότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει παράνομη επεξεργασία των στοιχείων αυτών για άλλους σκοπούς.
Η Αρχή προτείνει εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να δώσει την έγκρισή της για τη χρήση της
φοροκάρτας, όπως την αποσύνδεση του ΦΠΑ από την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και τη
γνωστοποίηση των στοιχείων της στο τέλος του φορολογικού έτους (Φωτοπούλου, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
5.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που επιλέχτηκε να ακολουθηθεί στην παρούσα
έρευνα, για να εξεταστεί η στάση και οι γνώσεις των Ελλήνων απέναντι στο ελληνικό φορολογικό
σύστημα. Πιο συγκεκριμένα:
•

Αρχικά, αναφέρεται εκτενώς η διαδικασία του σχεδιασμού της έρευνας.

•

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του
ερωτηματολογίου.

•

Επιπλέον, παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής του δείγματος της έρευνας.

•

Ακολουθεί μια αναφορά στην μέθοδο συλλογής των εμπειρικών δεδομένων.

•

Τέλος, γίνεται αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση
των εμπειρικών δεδομένων.
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5.2 Σχεδιασμός της Έρευνας
Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των πολιτών για το ελληνικό
φορολογικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό, τέθηκαν ορισμένοι στόχοι. Οι βασικότεροι από αυτούς
είναι:
•

Η μέτρηση των αντιλήψεων των πολιτών για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το
ελληνικό φορολογικό σύστημα.

•

Η παρουσίαση της γνώμης των πολιτών για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.

•

Η καταγραφή της αποδοχής του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος.

•

Η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Για τη διερεύνηση των παραπάνω στόχων καθώς και άλλων, δευτερεύουσας σημασίας,
αποφασίσθηκε η εκπόνηση έρευνας συλλογής πρωτογενών δεδομένων μέσω δημοσκόπησης
(survey).
Η διαδικασία πραγματοποίησης μιας δημοσκόπησης περιλαμβάνει τη δειγματοληψία, το σχεδιασμό
του ερωτηματολογίου, τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την ανάλυση των δεδομένων
(στοιχείων).
Στο πρώτο βήμα της δημοσκόπησης, που όπως προαναφέραμε είναι η δειγματοληψία, ο ερευνητής
πρέπει να επιλέξει τους ερωτώμενους, από εκείνους δηλαδή από τους οποίους θα συλλέγουν τα
στοιχεία. Μία προσέγγιση είναι να ερωτηθούν όλοι οι ερωτώμενοι που κρίνονται ως κατάλληλοι να
συμμετάσχουν στην έρευνα. Ο τρόπος αυτός αναφέρεται ως «απογραφή του πληθυσμού», όμως
συνήθως είναι αδύνατον να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο από όλους του πιθανούς
ερωτώμενους. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η χρήση δείγματος σε μία έρευνα είναι: (α) Το
μικρότερο κόστος της έρευνας, (β) Ο λιγότερος χρόνος συλλογής των δεδομένων, (γ) Η μεγαλύτερη
ακρίβεια.
Έπειτα ακολουθεί η σύνταξη του ερωτηματολογίου, όπου είναι ένας από του σημαντικότερους
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των στοιχείων που θα συλλέγουν.
Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου έπρεπε να δοθούν
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
•
•
•
•

Τι είδους πληροφορίες πρέπει να συλλέγουν;
Από ποιους θα συλλέγουν και με ποια μέθοδο;
Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων;
Ποια θα είναι η διατύπωση των ερωτήσεων;
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•
•

Ποιος θα είναι ο τύπος των ερωτήσεων (ανοιχτές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, διχοτομικές ερωτήσεις);
Ποια θα είναι η σειρά των ερωτήσεων;

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μας. Υπάρχουν
τρεις τρόποι συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου:
•

Η τα γ υ δ ρ ο μ ικ ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η :

Ο ερευνητής αποστέλλει το ερωτηματολόγιο ταχυδρομικά στους

ερωτώμενους μαζί με ένα συνοδευτικό γράμμα που εξηγεί το σκοπό της μελέτης και
παρακαλεί για τη συμμετοχή του ερωτώμενου. Στη συνέχεια αφού ο ερωτώμενος
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, το αποστέλλει ταχυδρομικά στον ερευνητή σε φάκελο με
προπληρωμένο το ταχυδρομικό τέλος.
•

Η τη λ ε φ ω ν ικ ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η : Η

•

Η π ρ ο σ ω π ικ ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η :

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται τηλεφωνικά.

Ο ερευνητής και ο ερωτώμενος βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο

και ο ερωτώμενος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη μπορεί να είναι
προγραμματισμένη που σημαίνει ότι ο ερωτώμενος έχει ήδη συμφωνήσει να απαντήσει στο
ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη όμως, μπορεί να είναι και απρογραμμάτιστη, που σημαίνει
ότι ο ερευνητής σταματάει τυχαία ανθρώπους, είτε στο δρόμο είτε σε εμπορικά κέντρα, και
τους ζητάει να συμμετάσχουν στην έρευνα και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο
επιτόπου.
Τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την προσωπική συνέντευξη είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.
Επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε μορφής ερώτησης.
Έχει τη δυνατότητα προσαρμογής.
Επιτρέπει τη διευκρίνιση ασαφών ερωτήσεων.
Είναι δυνατή η χρήση οπτικών εικόνων.
Έχει μικρότερο κόστος και καλύτερη εποπτεία από την προγραμματισμένη προσωπική
συνέντευξη.

Αντίθετα τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος αυτή είναι τα εξής:
• Η συνέντευξη είναι πολύ σύντομη.
• Το δείγμα είναι μη πιθανότητας (μη αντιπροσωπευτικό).
Στην παρούσα έρευνα ο πιο κατάλληλος τρόπος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν η
προσωπική συνέντευξη με άτομα που γνωρίζουμε καθώς και η ανάρτηση των ερωτηματολογίων σε
διάφορα έγκυρες ιστοσελίδες οικονομικού περιεχομένου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / 62

5.3 Σχεδιασμός και περιγραφή του ερωτηματολογίου
Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στη χρήση όσο το δυνατόν πιο απλών λέξεων,
στην αποφυγή λέξεων με αμφίβολη / ασαφή έννοια, στην αποφυγή ερωτήσεων που οδηγούν στην
ανεπιθύμητη απάντηση και τέλος στην αποφυγή υποθέσεων με σκοπό την εξάλειψη της
πιθανότητας ο ερωτώμενος να απαντήσει λανθασμένα, επειδή δεν κατανόησε την ερώτηση, ή να
μην απαντήσει καθόλου. Επίσης, προσπαθήσαμε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να γίνεται
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 7 ενότητες
ερ ω τη μ α το λό γιο ) . Πιο
Ε ν ό τ η τ α 1 η:

(Β λέπ ε

στο

Π α ρ ά ρ τη μ α

1

για

το

π λή ρ ες

συγκεκριμένα:

Αντιλήψεις των πολιτών για το φορολογικό σύστημα

Η πρώτη ενότητα, αφορά στην καταγραφή των αντιλήψεων των πολιτών για το ελληνικό
φορολογικό σύστημα. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αρχικά πέντε ερωτήσεις που σχετίζονται με
την γνώμη των πολιτών για το φορολογικό σύστημα. Κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές μετρήθηκε
με τη χρήση 5-βάθμιας κλίμακας (κλίμακα Likert), όπου «1=Καθόλου», «2=Λίγο», «3=Ούτε πολύ /
Ούτε λίγο», «4=Πολύ» και «5=Πάρα πολύ».
Στη συνέχεια, υπάρχει μία ερώτηση (ερώτηση 6) που σκοπό έχει την μέτρηση της άποψης των
πολιτών για την βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Οι πιθανές απαντήσεις είναι πολλαπλής
επιλογής.
Τέλος,, υπάρχει μία ερώτηση

(ερώτηση 7) που επιλέγουν οι πολίτες από μία σειρά πιθανών

απαντήσεων ποιοι πληρώνουν τους περισσότερους φόρους.
Ε ν ό τ η τ α 2 η:

Φοροδιαφυγή

Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με τη φοροδιαφυγή, το ποσοστό της οποίας είναι ιδιαίτερο υψηλό
στην χώρα μας και έχει ως συνέπεια την υστέρηση των εσόδων του δημοσίου ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ, γεγονός που συμβάλλει στην διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και στην
υπερχρέωση της Ελλάδας.
Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από επτά ερωτήσεις που αφορούν τη φοροδιαφυγή και τους λόγους
για τους οποίους φοροδιαφεύγουν οι πολίτες. Οι ερωτήσεις αυτές μετρήθηκαν με τη χρήση 5βάθμιας κλίμακας (κλίμακα Likert), όπου «1=Διαφωνώ απόλυτα», «2=Διαφωνώ», «3=Ούτε
συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ», «4=Συμφωνώ» και «5=Συμφωνώ απόλυτα».
Επιπλέον, περιλαμβάνει μία ερώτηση κατά την οποία αφορά την εκτίμηση των πολιτών για το ποσό
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φόρου που πληρώνουν (ερώτηση 8). Στην συνέχεια, ακολουθεί ερώτηση (ερώτηση 9) για το αν
γνωρίζουν άλλους συμπολίτες τους που φοροδιαφεύγουν. Οι πιθανές απαντήσεις είναι «Ναι» ή
«Όχι».
Επίσης, υπάρχει μία ερώτηση (ερώτηση 10) που μετρά την άποψη των πολιτών για το ποσοστό της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Έπειτα, ακολουθούν δύο ερωτήσεις (ερώτηση 11) και (ερώτηση 12)
για τους λόγους που βρίσκεται σε υψηλό ποσοστό η φοροδιαφυγή και ποιος έχει ευθύνη για το
υψηλό ποσοστό, αντίστοιχα.
Τέλος, προτείνονται μέτρα για την μείωση της φοροδιαφυγής (ερώτηση 13).
Οι παραπάνω ερωτήσεις συνοδεύονται από πιθανές απαντήσεις πολλαπλής επιλογής.
Ε ν ό τ η τ α 3 η:

Συλλογή φόρων

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση (ερώτηση 1) στοχεύει στη
μέτρηση των λόγων που πληρώνουν φόρους οι πολίτες.
Η δεύτερη ερώτηση (ερώτηση 2) σχετίζεται με τα κύρια προβλήματα στην συλλογή των φόρων και
ακολουθεί μία σειρά απαντήσεων.
Η τρίτη ερώτηση (ερώτηση 3) περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που θεωρούν ότι μπορούν να
επιτευχθούν από την αύξηση των φόρων.
Ε ν ό τ η τ α 4 η:

Η αποδοχή της φοροκάρτας από τους πολίτες

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη μέτρηση της αποδοχής ή μη
της φοροκάρτας. Κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές μετρήθηκε η γνώμη των πολιτών για το μέτρο
της συλλογής των αποδείξεων και της φοροκάρτας, με τη χρήση 5-βάθμιας κλίμακας (κλίμακα
Likert), όπου «1=Διαφωνώ Απόλυτα», «2=Διαφωνώ», «3=Ούτε συμφωνώ / Ούτε διαφωνώ»,
«4=Συμφωνώ» και «5=Συμφωνώ απόλυτα».
Ε νό τη τα 5η:

Το ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα

Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις που στοχεύουν στη μέτρηση των απόψεων των
πολιτών για το ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα. Κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές μετρήθηκε με
τη χρήση 5-βάθμιας κλίμακας (κλίμακα Likert), όπου «1=Καθόλου», «2=Λίγο», «3=Ούτε πολύ /
Ούτε λίγο», «4=Πολύ» και «5=Πάρα πολύ».
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Στο τέλος της πέμπτης ενότητας υπάρχει μία ερώτηση (ερώτηση 6) για τη μέτρηση του αριθμού
των πολιτών, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά φορολογική τους δήλωση.
Ε ν ό τ η τ α 6η :

Γενικές ερωτήσεις

Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει πέντε γενικές ερωτήσεις για να εκτιμηθεί κατά πόσο οι ερωτώμενοι
γνωρίζουν το θέμα της έρευνας.
Ε ν ό τ η τ α 7η:

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Τέλος, στην 8η ενότητα μετράμε τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα,
φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελμα, έως τα πιο ειδικά, το κατά μέσο όρο χρονικό διάστημα
απασχόλησης τους και το κατά μέσο όρο μηνιαίο προσωπικό τους εισόδημα.
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5.4 Επιλογή του δείγματος
Πληθυσμό της έρευνας αποτελεί το σύνολο των πολιτών διάφορων ηλικιών και από διάφορα
κοινωνικά στρώματα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από πολίτες που επιλέχθηκαν με
συνδυασμό μεθόδων της τυχαίας (διαδίκτυο) και της μη τυχαίας δειγματοληψίας (προσωπική
συνέντευξη) . Συνολικά, συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια από 230 άτομα.
Έγιναν προσπάθειες για μια αντιπροσωπευτική κατανομή του δείγματος με βάση τον πληθυσμό της
έρευνας. Δεδομένου, όμως, του γεγονότος ότι ο πληθυσμός της έρευνας (σύνολο των πολιτών που
γνωρίζουν πολύ καλά το ελληνικό φορολογικό σύστημα) είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με
ακρίβεια, η διανομή των ερωτηματολογίων που έγινε με κριτήριο την αντιπροσώπευση όλων των
ηλικιών, φύλων, κοινωνικών ομάδων και επιπέδων εκπαίδευσης.

5.5 Συλλογή δεδομένων
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε δύο πόλεις κυρίως της χώρας μας, το Κιλκίς και την Καβάλα. Η
συγκέντρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο του Ιουνίου και
του Αυγούστου του έτους 2011.
Η συνέντευξη διαρκούσε περίπου 4 με 5 λεπτά, ενώ κάποιες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά
την διάρκεια της έρευνας επικεντρώνονται σε κάποιες ερωτήσεις στις οποίες οι ερωτηθέντες
χρειαζόταν περαιτέρω επεξηγήσεις για την κατανόηση τους.
Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν την (ενότητα 6 του ερωτηματολογίου, βλέπε και Παράρτημα 1) και
θεωρήθηκαν δύσκολες από κάποιους ερωτώμενους.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι πολίτες δεν αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα
αυτή, γεγονός που οφείλεται στο ότι η έρευνα ήταν ανώνυμη, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι
ορισμένοι από τους ερωτώμενους ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν στην έρευνα που έγινε στα πλαίσια
της παρούσας πτυχιακής εργασίας και στην διεξαγωγή αποτελεσμάτων για το φορολογικό σύστημα
της Ελλάδας.
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5.6 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
Αφού συγκεντρώθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα, προχωρήσαμε στην ανάλυση τους με τη βοήθεια
του στατιστικού τεστ S.P.S.S. 14.0 (Statistical Package for Social Sciences), το οποίο μας παρείχε
τη δυνατότητα εκτέλεσης των στατιστικών αναλύσεων που επιλέχθηκαν.

Σύμφωνα πάντα με τους στόχους της παρούσας έρευνας, που αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό της
μέρος, χρησιμοποιήσαμε διάφορα μέτρα της Περιγραφικής Στατιστικής (ανάλυση συχνοτήτων,
μέσος όρος, κτλ, για τους αναλυτικούς Πίνακες βλέπε Παράρτημα 2 της εργασίας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.1 Εισαγωγή
Στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση των
δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της
συγκεκριμένης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα:
•

Αρχικά, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματος (ανάλυση της μέσης τιμής
μερικών ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο).

•

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι πίνακες και τα διαγράμματα συχνοτήτων με ερμηνεία των
ποσοστών των απαντήσεων του δείγματος.

•

Ακολουθούν οι συγκρίσεις των μέσων όρων των απαντήσεων με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματος.

•

Τέλος, πραγματοποιείται μια ανάλυση συνδυασμού δοκιμασιών και μέτρων συνάφειας που
αξιολογούν τις σχέσεις των μεταβλητών που υπάρχουν στους πίνακες και εξετάζει ορισμένα
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα εμπειρικά συμπεράσματα.
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6.2 Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής
Το Κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων της έρευνας θα ξεκινήσει με την αναλυτική παρουσίαση και
ερμηνεία των Πινάκων της Περιγραφικής Στατιστικής. Τα πλήρη στοιχεία (πίνακες) παρατίθενται
στα παραρτήματα 2 και 3 της εργασίας.
6.2.1 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέσης τιμής μερικών ερωτήσεων που επιλέξαμε
ως πιο σημαντικές για σχολιασμό.

Γνωρίζω τον τρόπο
λειτουργίας του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.
Θεωρώ δίκαιο το
φορολογικό σύστημα της
χώρας.
Το ελληνικό φορολογικό
σύστημα ευνοεί τους
οικονομικά ευκατάστατους
και αδικεί τους οικονομικά
ασθενέστερους.
Πόσο ικανοποιημένοι είστε
από το σημερινό
φορολογικό σύστημα της
χώρας μας;
Πώς μπορεί να βελτιωθεί το
φορολογικό σύστημα της
χώρας; (πολλαπλής
επιλογής)

Μέσος όρος

Τυπική Απόκλιση

2,82

1,097

1,43

0,726

4,26

0,914

1 36

0 602

2,21
3,13
3,73
4,00

1,043
0,826
0,446
0,000

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις αντιλήψεις των πολιτών για το φορολογικό
σύστημα. Στην ερώτηση (Α.1) εάν γνωρίζουν οι ερωτώμενοι πολίτες τον τρόπο λειτουργίας του
ελληνικού φορολογικού συστήματος η μέση τιμή είναι 2,82 (τυπική απόκλιση=1,097). Αυτό
σημαίνει ότι οι πολίτες γνωρίζουν σε μέτριο επίπεδο το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Πιθανά
αίτια για το αποτέλεσμα αυτό είναι είτε οι συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιεί η εκάστοτε
κυβέρνηση στο φορολογικό σύστημα της χώρας με την έκδοση νέων νομοσχεδίων είτε η
πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, η οποία συνίσταται στην ύπαρξη πολλών και συχνά
αντικρουόμενων φορολογικών νόμων. Πολλές φορές, ακόμη και οι οικονομολόγοι-λογιστές δεν
προλαβαίνουν να παρακολουθήσουν τις συνεχείς εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία.
Σε ερώτηση εάν θεωρούν δίκαιο το φορολογικό σύστημα της χώρας (Α.2) οι πολίτες, η απάντηση
είναι αρνητική. Ο μέσος όρος της ερώτησης υπολογίζεται στο 1,43 (τυπική απόκλιση=0,726).
Σήμερα, η χώρα μας ταλανίζεται από μία έντονη οικονομική κρίση, κατά την οποία λαμβάνονται
διάφορα μέτρα, τα οποία επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό την ζωή των Ελλήνων πολιτών. Η λήψη
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συνεχών μέτρων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως σκληρά μέτρα από τους Έλληνες έχουν ως σκοπό
την αύξηση των δημόσιων εσόδων για την εξόφληση των χρεών της χώρας μας με αποτέλεσμα
διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, κατά την κρίση των
ερωτώμενων δεν είναι δίκαιο το φορολογικό σύστημα.
Όσον αφορά την τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου (Α.3) στο Μέρος Α οι ερωτώμενοι
υποστηρίζουν ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα ευνοεί πάρα πολύ τους οικονομικά
ευκατάστατους και αδικεί τους οικονομικά ασθενέστερους. Ο μέσος όρος της ερώτησης είναι 4,26
(τυπική απόκλιση= 0,914). Η υψηλή τιμή του δικαιολογείται καθώς υπάρχει η άποψη ότι όσοι
έχουν οικονομική άνεση μπορούν ακόμη και να γλιτώσουν από τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά, γιατί δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης των
πολιτών ως προς την ισχύ και την ισότητα των νόμων.
Στην ερώτηση για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από το σημερινό φορολογικό σύστημα
της Ελλάδας (Α.5) η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,36 ( τυπική απόκλιση=0,602). Η χαμηλή τιμή
του οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με το σημερινό
φορολογικό σύστημα. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω οι συνεχείς αλλαγές, η λήψη σκληρών
οικονομικών μέτρων αλλά και το μεγάλο ποσοστό διαφθοράς στην πολιτική δικαιολογούν την
συγκεκριμένη τιμή στην ερώτηση.
Στη συνέχεια ακολουθεί η ερώτηση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το φορολογικό σύστημα της
χώρας (Α.6). Η μεγαλύτερη μέση τιμή υπολογίζεται στο 4 (τυπική απόκλιση=0,000) και αντιστοιχεί
στην τέταρτη απάντηση, δηλαδή καλύτερη οργάνωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Οι
υπόλοιπες τρεις πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής: Να γίνει ευκολότερη η διαδικασία συμπλήρωσης
της φορολογικής δήλωσης με μέση τιμή 2,21 (τυπική απόκλιση=1,043), Συγκέντρωση φόρων από
το κράτος στα πλαίσια ενός πλήρους μηχανογραφημένου φορολογικού συστήματος με μέση τιμή
3,13 (τυπική απόκλιση=0,826) και Μείωση των διαφορετικών κατηγοριών φόρων με μέσο όρο 3,73
(τυπική απόκλιση=0,446). Η υπάρχουσα κατάσταση και η λήψη μέτρων για την βελτίωση της
απαιτεί και την αναδιάρθρωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Η ατελείωτη γραφειοκρατία
και οι αργοπορίες που παρατηρούνται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι ασυμβίβαστες με
την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας και οδηγούν
πολύ συχνά σε παρατυπίες.
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Μέσος όρος

Τυπική Απόκλιση

Το ελληνικό φορολογικό
σύστημα κρίνεται ως
επιτυχημένο.

1,40

0,658

Έχω φοροδιαφύγει στο
παρελθόν.

2,24

1,448

Συμφωνώ με την πολιτική
της φοροδιαφυγής και την
απόκρυψη εισοδημάτων
από το κράτος.

2,15

1,349

Φοροδιαφεύγω, διότι είναι
υψηλοί οι φορολογικοί
συντελεστές.

2,70

1,603

Φοροδιαφεύγω, διότι το
φορολογικό σύστημα είναι
άδικο.

2,94

1,638

Φοροδιαφεύγω, διότι όλοι
οι υπόλοιποι κάνουν το
ίδιο.

2,10

1,376

Το ποσοστό της
φοροδιαφυγής στην
Ελλάδα είναι:

4,36

0,802

2,12
3,36
4,01
4,48
5,00

1,418
1,129
0,846
0,505
0,000

Η φοροδιαφυγή θα
μπορούσε να μειωθεί με τα
εξής μέτρα (πολλαπλής
επιλογής):

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου σχετίζεται με το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Σε αυτή
την ενότητα στην πρώτη ερώτηση (Β.1) για το εάν το ελληνικό φορολογικό σύστημα κρίνεται ως
επιτυχημένο ο μέσος όρος είναι 1,40 (τυπική απόκλιση=0,658). Η μεγάλη οικονομική και
φορολογική επιβάρυνση του ελληνικού πληθυσμού, οι συνεχείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις
καθώς και οι πολύπλοκες διαδικασίες εφαρμογής των νόμων συντελούν στην απογοήτευση των
Ελλήνων από το φορολογικό σύστημα.
Αξιοσημείωτο είναι το σημείο στο οποίο οι ερωτώμενοι αρνούνται πως έχουν φοροδιαφύγει στο
παρελθόν (Β.2) με μέση τιμή 2,24 (τυπική απόκλιση=1,448). Η χαμηλή μέση τιμή της ερώτησης
βρίσκεται σε αντίθεση με το ποσοστό φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται περίπου στο
35%. Βέβαια, η συγκεκριμένη τιμή είναι ενθαρρυντική, αφού η φοροδιαφυγή δημιουργεί
σημαντικές οικονομικές στρεβλώσεις. Η φοροδιαφυγή έχει ως συνέπεια να υστερούν τα έσοδα του
δημοσίου ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, γεγονός που συμβάλλει στη διερεύνηση του δημοσιονομικού
ελλείμματος και στην υπερχρέωση της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν και η χαμηλή μέση τιμή στην
ερώτηση αυξάνει τις πιθανότητες για βελτίωση της ελληνικής οικονομίας.
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Παρόμοιο είναι το αποτέλεσμα και σε παρακάτω ερώτηση για το εάν συμφωνούν με την πολιτική
της φοροδιαφυγής (Β.4) . Η μέση τιμή της ερώτησης είναι 2,15 (τυπική απόκλιση=1,349). Οι
ερωτώμενοι πολίτες δεν συμφωνούν με την φοροδιαφυγή. Η προσπάθεια από την πλευρά των
πολιτών σε συνδυασμό με την διαφάνεια στην διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από την
πλευρά της κεντρικής δημόσιας διοίκησης θα είχε ως συνέπεια την δημιουργία φορολογικής
συνείδησης για όλο τον πληθυσμό και έτσι πιθανόν να μειωνόταν το ποσοστό της φοροδιαφυγής.
Επιπλέον, το δείγμα του πληθυσμού της έρευνας το οποίο συμφωνεί με την πολιτική της
φοροδιαφυγής υποστηρίζει ότι φοροδιαφεύγει, διότι το φορολογικό σύστημα είναι άδικο (Β.6). Η
μέση τιμή της απάντησης είναι 2,94 (τυπική απόκλιση=1,638). Βασικός λόγος για την απάντηση
αυτή είναι τα μη ορατά αποτελέσματα πληρωμής των φόρων. Η άλλη πιθανή απάντηση είναι ότι οι
ερωτώμενοι φοροδιαφεύγουν, διότι είναι υψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές (Β.5) με μέση τιμή
2,70 (τυπική απόκλιση=1,603). Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι σήμερα
συνεχώς αυξάνονται ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης θα οδηγούσε στον περιορισμό της
φοροδιαφυγής. Ενώ η μέση τιμή στην απάντηση ότι φοροδιαφεύγω, διότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν
το ίδιο (Β.7) είναι 2,10 (τυπική απόκλιση=1,376). Οι ερωτώμενοι θεωρούν σε μικρότερο βαθμό
από τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις ότι θα φοροδιέφευγαν ακολουθώντας άλλους πολίτες που
συμφωνούν με την πολιτική της φοροδιαφυγής.
Στην δέκατη ερώτηση (Β.10) του δεύτερου μέρους για το ποιο είναι το ποσοστό της φοροδιαφυγής
ο μέρος υπολογίζεται σε 4,36 (τυπική απόκλιση=0,802). Η υψηλή τιμή της ερώτησης
δικαιολογείται από διάφορους παράγοντες, όπως το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης, ο τρόπος
δαπάνης των εσόδων, η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος κ.α. Όλα τα παραπάνω έχουν ως
απόρροια να συγκεντρώνει η ερώτηση την συγκεκριμένη τιμή.
Ενδιαφέρον προκαλεί η μέση τιμή στην ερώτηση η φοροδιαφυγή θα μπορούσε να μειωθεί με τα
εξής μέτρα (Β.13): Τη μεγαλύτερη μέση τιμή και συγκεκριμένα 5 (τυπική απόκλιση=0,000)
συγκεντρώνει η πέμπτη πιθανή απάντηση, δηλαδή με την δίκαιη επιβολή φόρων προς τους πολίτες
της χώρας. Ακολουθούν η τέταρτη απάντηση με 4,48 (τυπική απόκλιση=0,505) με σωστά μέτρα και
εξονυχιστικούς ελέγχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η τρίτη απάντηση έχει μέση τιμή 4,01
(τυπική απόκλιση=0,846) επιβολή ποινών για όσους φοροδιαφεύγουν, η δεύτερη απάντηση με μέση
τιμή 3,36 (τυπική απόκλιση=1,129) πρόσληψη υπεύθυνων και εξειδικευμένων υπαλλήλων και η
πρώτη απάντηση με μέση τιμή 2,12 (τυπική απόκλιση=1,418) με την βελτίωση της οργάνωσης του
φορολογικού συστήματος από το κράτος. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ένα έντονο
αίσθημα δυσαρέσκειας καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κρατική διοίκηση για την ορθή
επιβολή των φόρων μεταξύ των διαφόρων ομάδων φορολογουμένων.
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Μέσος όρος

Τυπική Απόκλιση

Η συλλογή αποδείξεων από
τους πολίτες για το
σχηματισμό αφορολόγητου
ποσού στις φορολογικές
δηλώσεις είναι ορθό μέτρο.

2,98

1,443

Γνωρίζω με λεπτομέρειες την
λειτουργία της φοροκάρτας.

2,49

1,247

Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την αποδοχή της
φοροκάρτας από τους πολίτες. Στην πρώτη ερώτηση (Δ.1) αν η συλλογή των αποδείξεων από τους
πολίτες για το σχηματισμό του αφορολόγητου ποσού στις φορολογικές δηλώσεις είναι ορθό μέτρο
η μέση τιμή είναι 2,98 (τυπική απόκλιση=1,443). Οι πολίτες θεωρούν το συγκεκριμένο μέτρο ούτε
απόλυτα σωστό, αλλά και ούτε λάθος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη απάντηση δικαιολογείται από το
γεγονός ότι κατά την λήψη του μέτρου των αποδείξεων πολλοί φορολογούμενοι ευνοήθηκαν, διότι
είχαν επιστροφή φόρου. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μερικοί φορολογούμενοι δεν θα είχαν
επιστροφή χρημάτων, χωρίς την συλλογή αποδείξεων. Από την άλλη πλευρά, το κράτος ζημιώθηκε
καθώς μειώθηκαν σημαντικά τα δημόσια έσοδα αντί να αυξηθούν από τους φόρους των δηλώσεων.
Γι'αυτό τον λόγο θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις για το μέτρο των αποδείξεων το επόμενο έτος.
Η μέση τιμή στην ερώτηση (Δ.2) γνωρίζω με λεπτομέρειες τη λειτουργία της φοροκάρτας είναι
2,49 (τυπική απόκλιση=1,247). Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί με την
φοροκάρτα, ενώ πολλοί από το δείγμα της έρευνας δεν γνώριζαν ακόμη και την ύπαρξή της. Η
φοροκάρτα είναι ένα καινούριο μέτρο, το οποίο δεν έχει ακόμη υποχρεωτικό χαρακτήρα, ώστε να
γνωρίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την λειτουργία της.
Μέσος όρος

Τυπική Απόκλιση

Είστε θετικός/ή στην υποβολή
της φορολογικής δήλωσης
μέσω του διαδικτύου;

4,00

1,250

Είστε θετικός/ή στο
ηλεκτρονικό ''φακέλωμα'' των
συναλλαγών των πολιτών για
άμεσο εντοπισμό των
οφειλετών του δημοσίου;

3,05

1,401

1,41

0,493

Εχετε υποβάλλει ποτέ
ηλεκτρονικά την φορολογική σας
δήλωση;
Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας έχει γίνει αναφορά στο ηλεκτρονικό φορολογικό
σύστημα και την έκτασή του στις μέρες μας. Η λειτουργία ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος
κρίνεται αναγκαία για την δημιουργία ενός λειτουργικού φορολογικού συστήματος. Έχει ήδη
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αρχίσει η σταδιακή μετατροπή του συμβατικού φορολογικού συστήματος σε ηλεκτρονικό
φορολογικό σύστημα. Έτσι, αποτελεί ενθαρρυντικό μήνυμα η αποδοχή των πολιτών στην υποβολή
της φορολογικής δήλωσης μέσω του διαδικτύου στο πέμπτο μέρος (ερώτηση, Ε.1). Η μέση τιμή της
υπολογίζεται στο 4 (τυπική απόκλιση=1,250).
Είστε θετικός/ή στο ηλεκτρονικό ''φακέλωμα'' των συναλλαγών των πολιτών για άμεσο εντοπισμό
των οφειλετών του δημοσίου (Ε.4). Η μέση τιμή της απάντησης είναι 3,05 (τυπική
απόκλιση=1,401). Το δείγμα του πληθυσμού της έρευνας απάντησε πως δεν συμφωνεί απόλυτα με
το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κακή
οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να πληρώσουν άμεσα τις οφειλές τους προς το δημόσιο. Το
ηλεκτρονικό ''φακέλωμα'' των συναλλαγών θα συνεπάγεται με την άμεση υποχρεωτική εξόφληση
των χρεών όσων χρωστούν στο δημόσιο. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας συντελεί
στο γεγονός να μην αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό οι πολίτες το συγκεκριμένο μέτρο.
Σε ερώτηση αν έχουν υποβάλλει ποτέ ηλεκτρονικά την φορολογική τους δήλωση (Ε.6), η μέση τιμή
της απάντησης είναι 1,41 (τυπική απόκλιση=0,493). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι περίπου οι μισοί
από τους πολίτες απάντησαν θετικά και οι υπόλοιποι αρνητικά. Η μετάβαση στο ηλεκτρονικό
φορολογικό σύστημα απαιτεί χρόνο και την προσαρμογή των πολιτών στις αλλαγές που θα
επιφέρει. Ωστόσο, το επόμενο έτος η υποβολή φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά αναμένεται να
είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις
αλλαγές του φορολογικού συστήματος.
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6.3 Πίνακες / Σχεδιαγράμματα Συχνοτήτων
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχεδιάγραμμα 1: Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.
40%
35%
30%
25%
20%

37,0%

15%
24,3%

10%
5%

18,7%

13,0%

7,0%

0%
Καθόλου

Λίγο

Ούτε πολύ /
Ούτε λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

Όπως, παρατηρούμε παραπάνω το 37% του δείγματος γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του
φορολογικού συστήματος ούτε πολύ / ούτε λίγο, το 13% καθόλου, το 24,3% λίγο, το 18,7% πολύ
και το 7% πάρα πολύ. Το ισχύον φορολογικό σύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και οφείλεται
κατά βάση στο μεγάλο αριθμό φόρων, στη διατύπωση των φορολογικών νόμων, στις συνεχείς
φορολογικές μεταρρυθμίσεις καθώς επίσης και στις πολύπλοκες διαδικασίες εφαρμογής των φόρων
και είσπραξης των δημόσιων εσόδων. Συμπεραίνουμε, λοιπόν ότι βασική επιδίωξη πρέπει να
αποτελέσει η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος που θα επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή
του, ώστε να είναι κατανοητό και από τους πολίτες.

Ερώτηση : Θεωρώ δίκαιο το φορολογικό σύστημα της χώρας.

156
53

Σχετική
Συχνότητα
67,8%
23,0%

Πραγματική
Συχνότητα
68,1%
23,1%

Αθροιστική
Συχνότητα
68,1%
91,3%

17

7,4%

7,4%

98,7%

1
2
229
1
230

0,9%
0,4%
99,6%
0,4%
100,0%

0,4%
0,9%
100,0%

99,1%
100,0%

Συχνότητα
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ / Ούτε
λίγο
Πολύ
Πάρα πολύ
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο
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Οι πολίτες που αποτελούν το δείγμα της παρούσας έρευνας δηλώνουν ότι δεν θεωρούν καθόλου
δίκαιο το φορολογικό σύστημα της χώρας σε ποσοστό 68,1%, ενώ μόλις το 0,4% και 0,9% το
θεωρούν πολύ και πάρα πολύ (αντίστοιχα) δίκαιο. Η άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους
στην Ελλάδα, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, το ύψος των φόρων εισοδήματος και των
έκτακτων εισφορών προς το κράτος είναι οι βασικότερες αιτίες που δικαιολογούν το παραπάνω
υψηλό ποσοστό. Αν υπήρχε δίκαιη κατανομή του

φορολογικού

βάρους

μεταξύ των

φορολογουμένων, μείωση των φορολογικών συντελεστών και του ύψους των φόρων θα
θεωρούνταν πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας και θα είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία φορολογικής συνείδησης από τους πολίτες.
Σχεδιάγραμμα 2: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το σημερινό
φορολογικό σύστημα της χώρας μας;
80%
70%
60%
50%
40%
30%

70,7%

20%
22,7%

10%

6,6%

0%
Καθόλου

Λίγο

Ούτε πολύ /
Ούτε λίγο

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες απαντήσεις είναι η πέμπτη ερώτηση του πρώτου μέρους του
ερωτηματολογίου, διότι το 70,7% του δείγματος απάντησε πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο
από το υπάρχον φορολογικό σύστημα, ενώ το 22,7% είναι λίγο ικανοποιημένο. Οι συνεχείς
μεταρρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, οι συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών και
κατά συνέπεια η αύξηση του ΦΠΑ που συνεπάγεται την αύξηση των τιμών των προϊόντων, η
αύξηση της ανεργίας, η μείωση των μισθών και συντάξεων, η επιβολή έκτακτων εισφορών από το
κράτος έχει οδηγήσει τους πολίτες στο αίσθημα της απογοήτευσης για το φορολογικό σύστημα της
χώρας.
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Ερώτηση: Από τις παρακάτω κατηγορίες, ποιοι θεωρείτε ότι πληρώνουν περισσότερους φόρους;

Οι μικρές
επιχειρήσεις.
Οι μεγάλες
εταιρείες.
Οι χαμηλά
αμειβόμενοι
πολίτες.
Οι υψηλά
αμειβόμενοι
πολίτες.
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Πραγματική
Συχνότητα

Αθροιστική
Συχνότητα

65

28,3%

30,8%

30,8%

25

10,9%

11,8%

42,7%

96

41,7%

45,5%

88,2%

25

10,9%

11,8%

100,0%

211
19
230

91,7%
8,3%
100,0%

100,0%

Στην ερώτηση για το ποια από τις κατηγορίες που δίνονται θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι πληρώνουν
τους περισσότερους φόρους δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: Το 30,8% επέλεξε τις μικρές
επιχειρήσεις, το 11,8% επέλεξε τις μεγάλες εταιρείες, το 45,5% τους χαμηλά αμειβόμενους πολίτες
και το 11,8% τους υψηλά αμειβόμενους πολίτες. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του
δείγματος θεωρεί πως περισσότερους φόρους πληρώνουν οι οικονομικά ασθενέστεροι σε σχέση με
τους οικονομικά ευκατάστατους. Η παραπάνω απάντηση δεν αποτελεί βέβαια έκπληξη αν και η
ερώτηση θα έπρεπε να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Λογικό είναι πως μεγάλες επιχειρήσεις καθώς
και οι υψηλά αμειβόμενοι πολίτες θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερους φόρους με βάση τα
έσοδα τους σε σύγκριση με τις μικρές επιχειρήσεις και τους χαμηλά αμειβόμενους πολίτες. Άρα και
τα ποσοστά της απάντησης θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά με βάση την παραπάνω πρόταση.
Ωστόσο, το δείγμα της έρευνας πιστεύει πως κάτι τέτοιο πολλές φορές δεν συμβαίνει. Πολλοί
ερωτώμενοι υποστηρίζουν πως όσοι έχουν οικονομική δυνατότητα μπορούν να ξεφύγουν από
διάφορες υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν
τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να υπάρχει σωστός ελεγκτικός μηχανισμός όπου θα ελέγχει αν το
φορολογικό βάρος επιμερίζεται με δίκαιο τρόπο στις επιμέρους κατηγορίες φορολογουμένων και
αν πληρώνονται από όλους τους φορολογουμένους οι φόροι που τους αντιστοιχούν.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

60% _

Σχεδιάγραμμα 3: Λεν έχω φοροδιαφύγει, λόγω της φύσης της
εργασίας μου (π.χ. δημόσιος υπάλληλος), αλλά αν είχα τη
δυνατότητα θα το έκανα.

50%
40%
30%
20%

48,2%

10%

15,4%

13,2%

11,4%

11,8%

Διαφωνώ
απόλυτα

Ούτε
συμφωνώ/Ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

0%
Διαφωνώ
απόλυτα

Στην έρευνα της παρούσας πτυχιακής εργασίας προκαλεί εντύπωση η διαφωνία των πολιτών ως
προς την πολιτική της φοροδιαφυγής, της οποίας το ποσοστό στην Ελλάδα αγγίζει το 30-35%. Στην
ερώτηση που απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα το 48,2% του δείγματος απάντησε πως
διαφωνεί απόλυτα, το 15,4 % διαφωνεί, ενώ μόνο το 11,8% συμφωνεί απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι
οι πολίτες που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, λόγω του επαγγέλματος τους ακόμη και αν
μπορούσαν δεν θα το έκαναν. Άρα, λοιπόν υπάρχουν πιθανότητες να μειωθεί το ποσοστό της
φοροδιαφυγής με την εφαρμογή εντατικών φορολογικών ελέγχων σε συνδυασμό με την αλλαγή
νοοτροπίας των Ελλήνων και την καλλιέργεια της φορολογικής τους συνείδησης από τα μαθητικά
τους χρόνια. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μία από τις αιτίες που οδήγησε την χώρα μας στην
οικονομική κρίση ήταν η φοροδιαφυγή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από το κράτος για την
μείωση της έντασης της φοροδιαφυγής δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Μόνο εάν
προσδιοριστούν με ακρίβεια οι παράγοντες που προκαλούν την φοροδιαφυγή μέσω μελετών θα
επιτευχθεί μια σωστή φορολογική πολιτική ως προς αυτήν.
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Ερώτηση: Κατά την γνώμη σας πληρώνετε:

Μεγάλο ποσό
φόρου.
Περίπου το σωστό
ποσό φόρου.
Μικρό ποσό φόρου.
Δεν πληρώνω φόρο.
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Πραγματική
Συχνότητα

Αθροιστική
Συχνότητα

114

49,6%

49,8%

49,8%

49

21,3%

21,4%

71,2%

8
58
229
1
230

3,5%
25,2%
99,6%
0,4%
100,0%

3,5%
25,3%
100,0%

74,7%
100,0%

Το 49,8% δήλωσε πως πληρώνει μεγάλο ποσό φόρου, το 21% περίπου το σωστό ποσό φόρου, το
3,5% μικρό ποσό φόρου και το 25,3% δεν πληρώνει φόρο. Δηλαδή, 1 στους 2 πολίτες θεωρεί πως
πληρώνει μεγάλο ποσό φόρου, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος θεωρεί πως
πληρώνει μικρό ποσό φόρου. Το παραπάνω αποτέλεσμα αποτελεί μία από τις αιτίες που οι πολίτες
θεωρούν άδικο το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας. Το 25,3% των ερωτηθέντων δεν πληρώνει
φόρο προφανώς γιατί είτε ανήκει στην κατηγορία των αφορολόγητων πολιτών με βάση το
εισόδημά τους είτε γιατί δεν έχουν προσωπικό εισόδημα.
Σχεδιάγραμμα 4: Γνωρίζετε προσωπικά συμπολίτες μας, οι οποίοι
φοροδιαφεύγουν;
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

82,1%

10%

17,9%

0%
Ναι

Όχι

Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος και συγκεκριμένα το 82,1% απάντησε θετικά στην παραπάνω
ερώτηση, ενώ το 17,9% απάντησε αρνητικά. Η απάντηση αυτή πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα
την διοίκηση του κράτους. Διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι πολίτες της χώρας γνωρίζουν
συμπολίτες μας, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν με διάφορους τρόπους χωρίς να λαμβάνονται τα
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κατάλληλα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, επηρεάζεται η φορολογική
συνείδηση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα την
διερεύνηση του φαινομένου της φοροδιαφυγής.
Σχεδιάγραμμα 5: Ποιος θεωρείτε ότι έχει ευθύνη για το ποσοστό
της φοροδιαφυγής;
35%
30%
25%
20%
15%

31,3%

28,1%

10%

19,3%

16,5%

5%
4,8%

0%
Η εκάστοτε
κυβέρνηση.

Οι φορολογούμενοι

Οι εφοριακοί /
φοροεισπράκτορες.

Το άδικο
φορολογικό
σύστημα

Η νοοτροπία των
πολιτών.

Το 31,3% του δείγματος θεωρεί πως ευθύνη για το ποσοστό της φοροδιαφυγής έχει η εκάστοτε
κυβέρνηση και το 28,1% θεωρεί υπεύθυνο το άδικο φορολογικό σύστημα. Η δυσλειτουργία της
δημόσιας διοίκησης, η διάρθρωση και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, ο βαθμός
ανάπτυξης της οικονομίας και η έλλειψη ορθού φορολογικού ελέγχου από τις οικονομικές αρχές
είναι οι βασικότερες αιτίες, ώστε οι περισσότεροι πολίτες να θεωρούν υπεύθυνους για το ποσοστό
της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα την εκάστοτε κυβέρνηση και το άδικο φορολογικό σύστημα.
Επίσης, το 19,3% του δείγματος υποστηρίζει πως ευθύνη για το ποσοστό της φοροδιαφυγής στην
Ελλάδα έχει η νοοτροπία των πολιτών. Θα πρέπει από μικρή ηλικία στο σχολείο τα παιδιά να
αποκτούν φορολογική συνείδηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας μαθαίνοντας επιχειρηματική
ηθική, τις επιπτώσεις της φοροδιαφυγής για την χώρα στην οποία ζουν και κατά συνέπεια για την
ζωή τους, υποχρεώσεις-απαιτήσεις των πολιτών με τις κατάλληλες μεθόδους από τους δασκάλους
του. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούν συνείδηση για να μην φοροδιαφεύγουν όταν γίνουν ενεργοί
πολίτες. Ακόμη, το 16,5% υποδεικνύει ως υπαίτιους για το υψηλό ποσοστό της φοροδιαφυγής τους
εφοριακούς/φοροεισπράκτορες. Η οργάνωση και το επίπεδο των οικονομικών υπηρεσιών, η χρήση
σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων, η ύπαρξη υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και ηθικής των
εφοριακών/φοροεισπρακτόρων θα περιόριζε σημαντικά το ποσοστό της φοροδιαφυγής. Τέλος, το
4,8% επέλεξε ως απάντηση της ερώτησης τους φορολογούμενους. Το επίπεδο προσωπικής ηθικής,
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παιδείας και η μικρή πιθανότητα εντοπισμού από τις φορολογικές αρχές ωθεί τους
φορολογούμενους προς την φοροδιαφυγή. Η αλλαγή της δημόσιας διοίκησης με τρόπους που έχουν
αναφερθεί και στην παρούσα έρευνα σε συνδυασμό με την αλλαγή της στάσης των πολιτών θα
οδηγήσουν στη μείωση του ποσοστού της φοροδιαφυγής.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΩΝ
Ερώτηση: Πληρώνω φόρους, γιατί:

Είναι υποχρέωση
των πολιτών.
Είναι αναγκαίο για
την παροχή
υπηρεσιών από το
κράτος.
Δεν μπορώ να το
αποφύγω, λόγω της
επιβολής ποινών.
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Πραγματική
Συχνότητα

Αθροιστική
Συχνότητα

96

41,7%

41,90%

41,9%

96

41,7%

41,9%

83,8%

37

16,1%

16,2%

100,0%

229
1
230

99,6%
0,4%
100,0%

100,0%

Όπως, παρατηρούμε παραπάνω οι πολίτες έχουν απαντήσει στο ίδιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο
41,9% ότι πληρώνουν φόρους, γιατί είναι υποχρέωση των πολιτών και είναι αναγκαίο για την
παροχή υπηρεσιών από το κράτος. Ενώ το 16,2% δηλώνει πως πληρώνει φόρους, γιατί δεν μπορώ
να το αποφύγω, λόγω της επιβολής των ποινών. Συνεπώς, πληρώνουν φόρους, οι οποίοι συνήθως
έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα για να αντιμετωπίσει το κράτος τις δημόσιες δαπάνες και να
εξασφαλίσουν τις παροχές που τους προσφέρει το κράτος από τη λειτουργία των δημοσίων
υπηρεσιών. Όσον αφορά, το ποσοστό της τρίτης πιθανής απάντησης διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες
θεωρούν ότι δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ποινών σε περιπτώσεις αποφυγής πληρωμής
φόρων, ώστε να εντοπίζονται όλοι οι παραβάτες του νόμου.
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Σχεδιάγραμμα 6: Κύρια προβλήματα στην συλλογή των φόρων
είναι:
30%
25%
20%
15%
10%
5%

24,0%

21,2%

23,2%
19,0%
12,7%

0%
Τα φορολογικά
Η έλλειψη έντιμων Τα υπέρογκα ποσά Οι φορολογούμενοι Η ύπαρξη δόλιων
έσοδα δεν
φοροεισπράκτορων.
φόρων που
είναι απρόθυμοι να
πολιτικών.
ξοδεύονται για το
απαιτούνται.
τους πληρώσουν.
όφελος των πολιτών.

Η συγκεκριμένη ερώτηση μετράει ποια είναι η γνώμη των πολιτών σχετικά με τα κύρια
προβλήματα που εμφανίζονται κατά την συλλογή των φόρων. Το 24% του δείγματος της παρούσας
έρευνας απάντησε πως τα φορολογικά έσοδα που εισπράττονται κατά την συλλογή των φόρων δεν
ξοδεύονται για όφελος των πολιτών. Στη συνέχεια, το 23,2% και το 21,2% του δείγματος
απάντησαν ότι η ύπαρξη δόλιων πολιτικών και η έλλειψη έντιμων φοροεισπρακτόρων (αντίστοιχα)
αποτελούν κύρια προβλήματα στην συλλογή των φόρων. Παρατηρούμε, ότι οι τρεις παραπάνω
απαντήσεις βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο ποσοστών. Τα μη ορατά αποτελέσματα για τους
πολίτες από την πληρωμή των φόρων και αυτό πολλές φορές αποτελεί βασική αιτία φοροδιαφυγής.
Η ύπαρξη ανήθικων πολιτικών και η έλλειψη έντιμων φοροεισπρακτόρων οδηγεί τους πολίτες στην
αποφυγή πληρωμής των φόρων και στο αίσθημα της απογοήτευσης για την υπάρχουσα κατάσταση.
Θα πρέπει λοιπόν να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας της εργασίας
των εφοριακών καθώς και των πολιτικών, ώστε να απομακρύνονται όσοι δεν ανταποκρίνονται
σωστά στα καθήκοντα τους. Τέλος, σε ποσοστό 19% και 12,7% αντίστοιχα, κύρια προβλήματα
κατά την είσπραξη των φόρων είναι τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνται και η απροθυμία των
φορολογουμένων για την πληρωμή τους. Όπως έχει αναφερθεί η άνιση κατανομή του φορολογικού
βάρους στην Ελλάδα δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και τα υπέρογκα ποσά
φόρων που απαιτούνται να πληρώσουν οι πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική άνεση, ενώ
κάποιοι άλλοι που έχουν τα χρήματα δεν πληρώνουν όσα τους αναλογούν. Επίσης, για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα επιβάλλονται έκτακτοι φόροι και
λαμβάνονται δυσμενή οικονομικά μέτρα στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα μεγάλο μέρος
του πληθυσμού. Γι' αυτό το λόγο πολλοί πολίτες είναι απρόθυμοι να πληρώσουν τους φόρους που
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τους αντιστοιχούν.
ΜΕΡΟΣ Δ: Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ερώτηση: Η αντικατάσταση των αποδείξεων από την φοροκάρτα του πολίτη είναι σωστή.

54
44

Σχετική
Συχνότητα
23,5%
19,1%

Πραγματική
Συχνότητα
23,6%
19,2%

Αθροιστική
Συχνότητα
23,6%
42,8%

80

34,8%

34,9%

77,7%

19
32
229
1
230

8,3%
13,9%
99,6%
0,4%
100,0%

8,3%
14,0%
100,0%

86,0%
100,0%

Συχνότητα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Στην ερώτηση εάν η αντικατάσταση των αποδείξεων από την φοροκάρτα του πολίτη είναι σωστή
το 34,9% του δείγματος ούτε συμφωνεί/ούτε διαφωνεί. Το 23,6% και το 19,2% διαφωνεί απόλυτα
και διαφωνεί με το μέτρο αυτό, αντίστοιχα. Ενώ μόνο το 22,3% του δείγματος συμφωνεί.
Διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι πολίτες διαφωνούν έντονα με την αντικατάσταση των
αποδείξεων από την φοροκάρτα του πολίτη. Ακόμη, πολλοί από τους ερωτώμενους δεν γνωρίζουν
πολύ καλά τι ακριβώς είναι η φοροκάρτα του πολίτη και έτσι δεν είναι ούτε αρνητικοί ούτε θετικοί
με την χρήση της φοροκάρτας. Κατά την εκπόνηση της έρευνας παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι
ερωτώμενοι πολίτες δεν επιθυμούν την χρήση της φοροκάρτας στις καθημερινές τους συναλλαγές.
Μερικοί από αυτούς φοβούνται για την δημοσιοποίηση προσωπικών τους στοιχείων και γι'αυτό το
λόγο διαφωνούν με την έκδοση της φοροκάρτας. Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι τα
στοιχεία της κάρτας θα είναι ανώνυμα. Οι υπόλοιποι που συντελούν το δείγμα της έρευνας
συμφωνούν με την έκδοση της φοροκάρτας καθώς θεωρούν ότι η αντικατάσταση των αποδείξεων
από αυτήν θα διευκολύνει τους πολίτες στην κάλυψη του αφορολόγητου ποσού, διότι δεν θα
χρειάζεται να συλλέγουν αμέτρητες αποδείξεις.
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Σχεδιάγραμμα 7: Η χρήση της φοροκάρτας και από τα ανήλικα
παιδιά είναι αποδεκτή.
70%
60%
50%
40%
30%

60,8%

20%
20,7%

10%
0%
Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ

10,1%

ΓΓ0%1

Γ4"4%Ί

Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω σχεδιάγραμμα η απάντηση στην ερώτηση για το αν είναι
αποδεκτή η χρήση της φοροκάρτας και από τα ανήλικα παιδιά είναι ξεκάθαρη. Το 60,8% του
δείγματος διαφωνεί απόλυτα και το 20,7% διαφωνεί. Το 10,1% ούτε συμφωνεί / ούτε διαφωνεί, ενώ
μόνο το 8,4% του δείγματος συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Όπως είναι λογικό οι περισσότεροι
ερωτώμενοι είτε είναι οι γονείς είτε όχι δεν δέχονται τα παιδιά να έχουν στην κατοχή τους
φοροκάρτα, ακόμη και αν εκδίδεται στο όνομα του κηδεμόνα του παιδιού. Η άγνοια και η αφέλεια
των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε λάθος κινήσεις από την πλευρά τους, οι οποίες θα έχουν
αντίκτυπο στο οικογενειακό εισόδημα.
Ερώτηση: Θα πρότεινα την κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων και της κάρτας του πολίτη.

65
43

Σχετική
Συχνότητα
28,3%
18,7%

Πραγματική
Συχνότητα
28,5%
18,9%

Αθροιστική
Συχνότητα
28,5%
47,4%

42

18,3%

18,4%

65,8%

29
49
228
2
230

12,6%
21,3%
99,1%
0,9%
100,0%

12,7%
21,5%
100,0%

78,5%
100,0%

Συχνότητα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Όπως διαπιστώνουμε στην παραπάνω ερώτηση σχετικά με το αν θα επιθυμούσαν οι πολίτες την
κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων και της κάρτας του πολίτη το μεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων διαφωνεί με την κατάργηση των συγκεκριμένων μέτρων. Αναλυτικότερα, το 28,5%
του δείγματος διαφωνεί απόλυτα και το 18,9% διαφωνεί με αυτή την πρόταση, διότι πολλοί από
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τους φορολογουμένους το οικονομικό έτος 2011 με την συγκέντρωση των αποδείξεων για την
κάλυψη του αφορολόγητου ποσού κατάφεραν είτε να μην πληρώσουν φόρο είτε να έχουν
επιστροφή χρημάτων. Ενώ η οικονομική διοίκηση του κράτους είχε ως στόχο τη συγκέντρωση
περισσότερων εσόδων με το μέτρο των αποδείξεων . Γιαυτό τον λόγο το επόμενο οικονομικό έτος
θα γίνουν αλλαγές στο συγκεκριμένο μέτρο. Επίσης, με την ισχύ των παραπάνω μέτρων οι
ελεύθεροι επαγγελματίες ή ιδιοκτήτες καταστημάτων υποχρεούται να κόβουν αποδείξεις στους
πελάτες τους μειώνοντας την απόκρυψη εσόδων τους από το κράτος και πληρώνοντας περίπου το
σωστό ποσό ΦΠΑ στην εφορία. Η άρνηση για την κατάργηση της κάρτας του πολίτη βασίζεται
στην ίδια λογική καθώς θα αποτελεί την αντικατάσταση των αποδείξεων για τον σχηματισμό του
αφορολόγητου ποσού. Αντίθετα, το 21,5% των ερωτώμενων συμφωνεί απόλυτα με την κατάργηση
του μέτρου των αποδείξεων και της φοροκάρτας του πολίτη, γιατί πιστεύουν πως η συλλογή των
αποδείξεων είναι μία ανώφελη διαδικασία για τους φορολογουμένους πολίτες.
ΜΕΡΟΣ Ε: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχεδιάγραμμα 8: Είστε θετικός / ή στην υποβολή της φορολογικής
δήλωσης μέσω του διαδικτύου;
60%
50%
40%
30%
49,8%
20%
10%
0%

7,9%

4,4%

Καθόλου

Λίγο

17,5%

20,5%

Ούτε πολύ /
Ούτε λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

Θετικοί σε υψηλό ποσοστό εμφανίζονται οι ερωτώμενοι πολίτες στην υποβολή της φορολογικής
τους δήλωσης μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το 49,8% του δείγματος είναι απόλυτα θετικοί,
διότι υποστηρίζουν ότι θα σταματήσει η συρροή φορολογουμένων στις υπηρεσίες στα πλαίσια του
ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος. Αναμφισβήτητα, αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση
αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας νέας οικονομικής πολιτικής. Η πλήρης μηχανοργάνωση του
φορολογικού συστήματος εκτός από την διευκόλυνση των πολιτών θα έχει ως αποτέλεσμα και την
μείωση των παράνομων δοσοληψιών μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών. Ωστόσο, το 12,3% του
δείγματος διαφωνεί με την καινοτομία αυτή, επειδή δεν γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό
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υπολογιστή σε ικανοποιητικό βαθμό και γι'αυτό το λόγο μερικοί ιδιώτες που μέχρι τώρα
συμπληρώνουν οι ίδιοι τους τη φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να απευθυνθούν υποχρεωτικά
σε λογιστή. Γενικά, παρατηρήσαμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών αποδέχεται το ηλεκτρονικό
φορολογικό σύστημα.
Ερώτηση: Το ψηφιακό σύστημα συμβάλλει στη μείωση της φοροδιαφυγής;
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Σχετική
Συχνότητα
15,2%
16,1%

Πραγματική
Συχνότητα
15,4%
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Αθροιστική
Συχνότητα
15,4%
31,7%
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29,1%

29,5%

61,2%
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3
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13,9%
24,3%
98,7%
1,3%
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14,1%
24,7%
100,0%

75,3%
100,0%

Συχνότητα
Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ /Ούτε
λίγο
Πολύ
Πάρα πολύ
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Σύμφωνα, με την γνώμη του δείγματος της παρούσας έρευνας το 14,1% και το 24,7% θεωρεί ότι το
ψηφιακό σύστημα θα συμβάλλει στην μείωση της φοροδιαφυγής πολύ και πάρα πολύ αντίστοιχα. Ο
συνεχής εντοπισμός οικονομικών πράξεων που δεν καταγράφονται και οδηγούν στην αύξηση της
φοροδιαφυγής θα εντοπίζονται άμεσα μέσω ενός πλήρους οργανωμένου ηλεκτρονικού
φορολογικού συστήματος. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η διευκόλυνση του
φορολογικού ελέγχου και η εύρεση όλων των ατόμων ή των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν.
Επιπλέον, η μετατροπή του συμβατικού φορολογικού συστήματος σε ψηφιακό θα απαλλάξει τους
υπαλλήλους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών από την ανούσια γραφειοκρατία και θα
μπορέσουν να επικεντρωθούν στο ουσιαστικό τους καθήκον που είναι η διασταύρωση και ο
έλεγχος με την βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά το 15,4% και το 16,3% των ερωτηθέντων διαφωνούν με
την άποψη αυτή, διότι πιστεύουν ότι ακόμη και μέσω του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος,
η φοροδιαφυγή θα συνεχίσει να υπάρχει. Υποστηρίζεται η άποψη ότι όσοι φοροδιαφεύγουν είναι
συνήθως άτομα ή επιχειρήσεις με μεγάλη οικονομική άνεση και για το λόγο αυτό θα έχουν την
δυνατότητα ακόμη και αν εντοπίζονται μέσω του ελέγχου να μην τιμωρούνται, όπως ορίζει ο
νόμος.
Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στο Παράρτημα 2.
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Κατά το στάδιο της σχεδίασης του ερωτηματολογίου της έρευνας της έρευνας της παρούσας
πτυχιακής εργασίας θεωρήσαμε πως θα ήταν ορθό να εξετάσουμε το επίπεδο γνώσεων του
δείγματος της έρευνας σχετικά με το ελληνικό φορολογικό σύστημα και να εξακριβώσουμε αν οι
ερωτώμενοι απαντούσαν στις ερωτήσεις τυχαία ή όχι. Γι'αυτό λοιπόν το λόγο συμπεριλάβαμε ως
τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου πέντε γενικές ερωτήσεις. Σε κάθε μία από αυτές τις
ερωτήσεις δινόταν και πιθανές απαντήσεις από τις οποίες έπρεπε να επιλέξουν οι ερωτώμενοι την
σωστή. Με βάση τις συγκεκριμένες ερωτήσεις καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:
Στην πρώτη ερώτηση του έκτου μέρους σχετικά με το ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής
μεταξύ των εισοδημάτων 20.000 ευρώ και 30.000 ευρώ που φορολογούνται με 15%, η μέση τιμή
της ερώτησης είναι 3,05 (τυπική απόκλιση=0,676). Η συγκεκριμένη τιμή μας δείχνει ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος απάντησε σωστά, δηλαδή ότι είναι 15%.
Η δεύτερη ερώτηση έχει την ίδια διατύπωση με την πρώτη, αλλά έχει ως ζητούμενο να επιλέξουν οι
ερωτώμενοι την σωστή φορολογική κλίμακα που προκύπτει ανάμεσα στα εισοδήματα 20.000 ευρώ
και 30.000 ευρώ. Η μέση τιμή είναι 2,31 (τυπική απόκλιση=0,832). Παρατηρούμε πως και σε αυτή
την ερώτηση περίπου οι μισοί από το δείγμα της έρευνας επέλεξαν την σωστή απάντηση.
Στην τρίτη και τέταρτη ερώτηση, η μέση τιμή είναι 1,58 (τυπική απόκλιση=0,495) και 1,55 (τυπική
απόκλιση=0,499), αντίστοιχα. Από τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις προκύπτει ότι οι περισσότεροι
ερωτώμενοι απάντησαν σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και στην τέταρτη ερώτηση όπου η μέση τιμή
είναι 2,12 (τυπική απόκλιση=0,551) (για πιο αναλυτικά βλέπε Παράρτημα 2).
Σχεδιάγραμμα 9: Γνώση φορολογικού συστήματος.
70%
60%
50%
40%
30%

59,2%

20%
10%

25,6%
15,2%

0%
Κακή
γνώσηφορολογικού
συστήματος

Μέση γνώση
φορολογικού
συστήματος

Άριστη γνώση
φορολογικού
συστήματος

Επιπλέον, με βάση τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι το 25,6% του δείγματος δεν γνωρίζει
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καλά τη λειτουργία του ελληνικού φορολογικού συστήματος, οι περισσότεροι και συγκεκριμένα το
59,2% γνωρίζει μέτρια το ελληνικό φορολογικό σύστημα και το 15,2% γνωρίζει σε άριστο επίπεδο
του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Η παραπάνω διαπίστωση προέκυψε μετά από την
υπόθεση ότι όσοι απάντησαν σωστά σε ένα ή δύο ερωτήσεις ανήκουν στην κατηγορία όσων δεν
γνωρίζουν το ελληνικό φορολογικό σύστημα, ενώ όσοι απάντησαν σωστά σε τρεις ερωτήσεις τους
κατατάξαμε στην κατηγορία της μέτριας γνώσης του ελληνικού φορολογικού συστήματος και οι
ερωτώμενοι που απάντησαν ορθά σε τέσσερις ή πέντε ερωτήσεις θεωρούμε ότι γνωρίζουν άριστα
το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας.
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων πολιτών δεν
γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το φορολογικό σύστημα της χώρας.
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6.3.1 Λημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Ηλικία: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων (35,6%) βρίσκεται ανάμεσα στα 21 και τα 30
έτη, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 με ποσοστό 21,6%. Το υπόλοιπο 20,7% του
δείγματος είναι μεγαλύτερο των 51 ετών. Λογικό είναι πως η συμμετοχή των ατόμων που είναι
κάτω από 20 ετών να είναι πολύ μικρή, καθώς δεν προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον το αντικείμενο της
έρευνας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Ηλικιακές ομάδες του δείγματος της έρευνας:
Συχνότητα
0-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60 -...
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

4
79
45
48
30
16
222
8
230

Σχετική
Συχνότητα
1,7%
34,3%
19,6%
20,9%
13,0%
7,0%
96,5%
3,5%
100,0%

Πραγματική
Συχνότητα
1,8%
35,6%
20,3%
21,6%
13,5%
7,2%
100,0%

Αθροιστική
Συχνότητα
1,8%
37,4%
57,7%
79,3%
92,8%
100,0%

Φύλο: Οι άντρες και οι γυναίκες συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα με τα ίδια περίπου ποσοστά
(50,2% άντρες και 49,8% γυναίκες).
Εκπαίδευση: Το 59,9% των ερωτώμενων συμμετέχει ή έχει αποφοιτήσει από κάποιο ίδρυμα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το 35,2% είναι απόφοιτοι λυκείου από, ενώ το 4,8% των ερωτώμενων
έχει συμμετέχει και στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (βλέπε και Παράρτημα 2).
Σχεδιάγραμμα 10: Εκπαίδευση
40%
35%
30%
25%
20%
15%

35,2%

33,0%
26,9%

10%
5%
4,8%

0%
Λύκειο

Τεχνολογική Πανεπιστημιακή Μεταπτυχιακό
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Επάγγελμα: Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (24,2%) εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Ακολουθεί η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών με ποσοστό 19,4% και οι άνεργοι στο
14,1%, το οποίο είναι μεγάλο ποσοστό εφόσον το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 230 πολίτες.
Τα υπόλοιπα άτομα είναι φοιτητές (13,2%), δημόσιοι υπάλληλοι (11%), συνταξιούχοι (10,1%) ή
ασχολούνται με κάτι άλλο (7,9%) που δεν εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες.
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Πραγματική
Συχνότητα

Αθροιστική
Συχνότητα

25

10,9%

11,0%

11,0%

55

23,9%

24,2%

35,2%

23
30
32

10,0%
13,0%
13,9%

10,1%
13,2%
14,1%

45,4%
58,6%
72,7%

44

19,1%

19,4%

92,1%

18
227
3
230

7,8%
98,7%
1,3%
100,0%

7,9%
100,0%

100,0%

Δημόσιος
Υπάλληλος
Ιδιωτικός
Υπάλληλος
Συνταξιούχος
Φοιτητής
Άνεργος
Ελεύθερος
επαγγελματίας
Άλλο
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

Κατά μέσο όρο, ποιό είναι το χρονικό διάστημα απασχόλησής σας τα τελευταία 3 έτη:
Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα το 55,4% του δείγματος εργάζεται κατά μέσο όρο τα
τελευταία 3 έτη 12 μήνες. Βέβαια, πολλές φορές η εργασία μπορεί να μην είναι νόμιμη, δηλαδή να
μην λαμβάνει ο εργαζόμενος τις αποδοχές που ή την ασφάλιση δικαιούται ή ακόμη και να μην
δηλώνεται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά το τους 12 μήνες απασχόλησης ακολουθούν οι
0 μήνες με ποσοστό 14,7%.
Συχνότητα
0 μήνες
1-3 μήνες
3-6 μήνες
6-9 μήνες
9-11 μήνες
12 μήνες
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

33
16
15
25
11
124
224
6
230

Σχετική
Συχνότητα
14,3%
7,0%
6,5%
10,9%
4,8%
53,9%
97,4
2,6%
100,0%

Πραγματική
Συχνότητα
14,7%
7,1%
6,7%
11,2%
4,9%
55,4%
100,0%

Αθροιστική
Συχνότητα
14,7%
21,9%
28,6%
39,7%
44,6%
100,0%
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Το μηνιαίο προσωπικό σας εισόδημα είναι: Διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι που αποτελούν το
δείγμα της παρούσας έρευνας έχουν προσωπικό μηνιαίο εισόδημα που βρίσκεται μεταξύ των 500
1000 ευρώ και ακολουθεί η κατηγορία των λιγότερων από 500 ευρώ. Ενώ μόλις το 9,5% έχει ως
προσωπικό εισόδημα ανά μήνα άνω των 2000 ευρώ.

Συχνότητα
< 500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-...
Άθροισμα
Χωρίς απάντηση
Σύνολο

54
66
52
29
21
222
8
230

Σχετική
Συχνότητα
23,5%
28,7%
22,6%
12,6%
9,1%
96,5%
3,5%
100,0%

Πραγματική
Συχνότητα
24,3%
29,7%
23,4%
13,1%
9,5%
100,0%

Αθροιστική
Συχνότητα
24,3%
54,1%
77,5%
90,5%
100,0%
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6.4 Έλεγχος μέσων όρων
Αφού εξετάσαμε τους πίνακες ΑΝΘΥΛ, παρατηρήσαμε ότι οι μέσοι όροι των παρακάτω
ερωτήσεων που απεικονίζονται σε πίνακες διαφέρουν (σημαντικά) στατιστικά μεταξύ τους
(8ΐμ.<0,05).
6.4.1 Επίπεδο γνώσεων
Επίπεδο
γνώσεων
Γνωρίζω τον
τρόπο
λειτουργίας
του ελληνικού
φορολογικού
συστήματος.

Έχω
φοροδιαφύγει
στο παρελθόν.
Συμφωνώ με
την πολιτική
της
φοροδιαφυγής
και την
απόκρυψη
εισοδημάτων
από το κράτος.
Γνωρίζω με
λεπτομέρειες
την λειτουργία
της
φοροκάρτας.

Κακή γνώση
Μέση γνώση
Άριστη
γνώση
Κακή γνώση
Μέση γνώση
Άριστη
γνώση

Μέσος όρος

Τυπική
Απόκλιση

2,56
2,83
3,41

1,035
1,074
1,104

0,001

1,319
1,412
1,690

0,013

1,79
2,39
2,59

Κακή γνώση
Μέση γνώση
Άριστη
γνώση

1,70
2,29
2,35

1,117
1,412
1,390

0,015

Κακή γνώση
Μέση γνώση
Άριστη
γνώση

2,32
2,41
3,03

1,266
1,178
1,337

0,018

Από ότι παρατηρήσαμε τα άτομα με άριστη γνώση φαίνεται πως γνωρίζουν καλύτερα τον τρόπο
λειτουργίας του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει πιθανόν, γιατί όσοι
πολίτες γνωρίζουν καλά την λειτουργία του φορολογικού συστήματος παρακολουθούν τις συνεχείς
εξελίξεις που πραγματοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση σ' αυτό ή το επάγγελμα τους σχετίζεται άμεσα
με τη φορολογία (για παράδειγμα λογιστές, εφοριακοί κλπ). Γι' αυτό η απάντηση σε αυτή την
κατηγορία συγκεντρώνει υψηλότερη τιμή από τους υπόλοιπες δύο.
Ακόμη, όσοι έχουν άριστη γνώση του φορολογικού συστήματος έχουν φοροδιαφύγει στο παρελθόν
με μεγαλύτερη μέση τιμή (2,59) από τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες. Εφόσον διαθέτουν, λοιπόν,
άριστη γνώση του φορολογικού συστήματος γνωρίζουν και περισσότερους τρόπους απόκρυψης
των εισοδημάτων τους από το κράτος. Συνεπώς, αυτή η ομάδα ερωτώμενων φοροδιαφεύγει σε
μεγαλύτερο βαθμό.
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Επιπλέον, το δείγμα της έρευνας που έχει άριστη γνώση του ελληνικού φορολογικού συστήματος
συμφωνούν πιο έντονα με την πολιτική της φοροδιαφυγής, επειδή γνωρίζουν αναλυτικά αυτό το
ζήτημα. Η ακριβής γνώση για την διαχείριση των δημόσιων εσόδων από την διοίκηση του κράτους
και η μη παροχή των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν αυτή
την κατηγορία πολιτών να συμφωνούν να μην δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών.

Η ερώτηση γνωρίζω με λεπτομέρειες την λειτουργία της φοροκάρτας έχει υψηλή μέση τιμή στους
πολίτες που γνωρίζουν πολύ καλά το φορολογικό σύστημα της χώρας μας και συγκεκριμένα 3,03.
Αυτοί οι πολίτες ενημερώνονται για όλα τα νέα μέτρα που λαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως
είναι και η αντικατάσταση των αποδείξεων από την φοροκάρτα που ακόμη είναι προαιρετική.

6.4.2 Φύλο

Θεωρώ δίκαιο
το φορολογικό
σύστημα της
χώρας.
Φοροδιαφεύγω
διότι όλοι οι
υπόλοιποι
κάνουν το ίδιο.

Φύλο

Μέσος όρος

Τυπική
Απόκλιση

Άνδρας
Γυναίκα

1,32
1,53

0,539
0,867

0,000

Άνδρας
Γυναίκα

2,40
1,81

1,454
1,243

0,009

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι γυναίκες θεωρούν πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα
της Ελλάδας σε σύγκριση με τους άντρες. Πιθανή εξήγηση να αποτελεί ότι συνήθως οι άνδρες
ασχολούνται περισσότερο από τις γυναίκες με τα οικονομικά ζητήματα. Επίσης, στην ερώτηση
σχετικά με την φοροδιαφυγή παρατηρούμε ότι οι άνδρες του δείγματος συμφωνούν πιο έντονα από
τις γυναίκες στην απόκρυψη εισοδημάτων από το κράτος επειδή όλοι οι υπόλοιποι κάνουν το ίδιο.
Γενικότερα τα παραπάνω στοιχεία δεν οδηγούν σε περαιτέρω ανάλυση καθώς πρόκειται για
υποκειμενικές γνώμες των δύο φύλων.
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6.4.3 Ηλικία
Ηλικία

Μέσος όρος

Θεωρώ δίκαιο το
φορολογικό
σύστημα της
ΧώΡαζ.

-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60-

1,75
1,61
1,44
1,35
1,10
1,19

Τυπική
Απόκλιση
0,500
0,854
0,659
0,758
0,310
0,403

Το ελληνικό
φορολογικό
σύστημα ευνοεί
τους οικονομικά
ευκατάστατους
και αδικεί τους
οικονομικά
ασθενέστερους.

-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60-

3,25
3,99
4,33
4,52
4,48
4,56

0,500
1,031
0,853
0,714
0,911
0,727

-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60-

1,75
1,89
2,56
2,42
2,66
1,94

0,957
1,261
1,531
1,442
1,653
1,482

0,047

-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60-

3,50
4,18
4,44
4,10
3,59
2,94

1,291
1,130
1,035
1,418
1,701
1,879

0,002

Έχω
φοροδιαφύγει
στο παρελθόν.

Η αιφνίδια
αλλαγή του
καθεστώτος των
αποδείξεων (με
το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα) με
έκανε να
αισθανθώ ότι η
κυβέρνηση λέει
ψέματα και
παραπλανεί τους
πολίτες της
ρώρας.

0,016

0,001

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα όσο αυξάνονται τα όρια ηλικίας του δείγματος των
πολιτών τόσο λιγότερο δίκαιο θεωρούν το φορολογικό σύστημα της χώρας (αυξάνονται τα όρια
ηλικίας-μειώνεται η μέση τιμή). Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία
βρίσκεται η Ελλάδα, τα συνεχή μέτρα που επιβάλλει η διοίκηση του κράτους στους πολίτες και η
άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ των διάφορων κατηγοριών φορολογουμένων
οδηγούν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία
ερωτώμενοι πολίτες θεωρούν λιγότερο δίκαιο το ελληνικό φορολογικό σύστημα από τους
νεότερους, καθώς αυτοί επιβαρύνονται άμεσα από τις συνεχείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις (όπως
για παράδειγμα μείωση μισθών, συντάξεων, έκτακτες εισφορές προς το κράτος κλπ) σε σύγκριση
με την ηλικιακή ομάδα των 20-30 ετών.
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Εξετάζοντας τον μέσο όρο της ερώτησης αν το ελληνικό φορολογικό σύστημα ευνοεί τους
οικονομικά ευκατάστατους και αδικεί τους οικονομικά ασθενέστερους προκύπτει πως οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες συμφωνούν πως αυτό συμβαίνει πιο έντονα από τους νεότερους. Η
άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα ενισχύει το παραπάνω συμπέρασμα.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαφοροποιείται η φορολογική επιβάρυνση των ατόμων, τα οποία
έχουν οικονομική άνεση σε σύγκριση με τους οικονομικά ασθενέστερους. Μερικές φορές, δεν
πληρώνουν ακόμη και τους φόρους που αντιστοιχούν στα πραγματικά τους εισοδήματα. Επιπλέον,
η ένταση των φορολογικών ελέγχων στρέφεται κυρίως προς τους πολίτες με μικρομεσαία
εισοδήματα αντί των υψηλών εισοδημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό φανερώνει ένα έντονο αίσθημα
δυσαρέσκειας προς τον ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους.
Σε παρακάτω ερώτηση για το αν έχουν φοροδιαφύγει στο παρελθόν, παρατηρούμε ότι μεταξύ των
ηλικιακών ομάδων 31-40, 41-50 και 51-60 ετών οι πολίτες απαντούν σε μεγαλύτερο βαθμό θετικά
σε σύγκριση με τους μικρότερους από 30 ετών και τους μεγαλύτερους από 60 ετών. Αυτό
προκύπτει από το γεγονός πως οι νεότεροι σε ηλικία πιθανόν δεν έχουν ακόμη δικά τους
εισοδήματα (όπως φοιτητές, άνεργοι κ.α.) ώστε να φορολογούνται, ενώ οι πολίτες άνω των 60 ετών
είναι συνήθως συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να φοροδιαφύγουν. Γι' αυτό το λόγο οι
μέση τιμή αυτών των δύο κατηγοριών είναι μικρότερες από τις υπόλοιπες ομάδες ηλικιών που
μπορούν να αποκρύψουν ευκολότερα τα εισοδήματα από το κράτος που προκύπτουν από την
εργασία τους.
Οι τιμές των μέσων τιμών της τελευταίας ερώτησης του παραπάνω πίνακα αποκαλύπτουν την
απογοήτευση των πολιτών του δείγματος, κυρίως ανάμεσα στις ηλικίες των 21 έως 50 ετών ως
προς το μέτρο των αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού στα πλαίσια της
οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Διότι, το δείγμα που ανήκει στα συγκεκριμένα όρια ηλικιών
ενημερώνεται περισσότερο για τις νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Η συλλογή των αποδείξεων
καθώς και η καταχώριση τους δημιουργεί εκνευρισμό στους φορολογούμενους. Πραγματικός
στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι συνολική προσμέτρηση (πλήρης έλεγχος) των δαπανών
των νοικοκυριών ώσπου να επέλθει η ολική κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Έτσι, οι πολίτες
αισθάνονται πως η κυβέρνηση προσπαθεί να τους εξαπατήσει με τα δήθεν οφέλη που θα
προκύψουν από την συγκέντρωση των αποδείξεων.
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6.4.4 Εκπαίδευση

Γνωρίζω τον
τρόπο
λειτουργίας
του ελληνικού
φορολογικού
συστήματος.
Γνωρίζω με
λεπτομέρειες
την λειτουργία
της
φοροκάρτας.
Το ψηφιακό
σύστημα
συμβάλλει
στην μείωση
της
φοροδιαφυγής;

Εκπαίδευση

Μέσος
όρ°ς

Τυπική
Απόκλιση

Λύκειο
Τεχνολογική
Πανεπιστη μιακή
Μεταπτυχιακό

2,49
2,79
3,01
3,91

1,031
1,127
0,993
1,221

0,000

Λύκειο
Τεχνολογική
Πανεπιστημιακή
Μεταπτυχιακό

2,16
2,42
2,81
2,82

1,245
1,197
1,216
1,168

0,009

Λύκειο
Τεχνολογική
Πανεπιστη μιακή
Μεταπτυχιακό

2,95
2,90
3,50
3,80

1,493
1,338
1,208
1,229

0,013

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα της παρούσας εργασίας, υπάρχει σημαντική διαφορά
στατιστικά (8ΐμ.=0,000 < 0,05) στην πρώτη ερώτηση. Με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε προκύπτει πως οι πολίτες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο γνωρίζουν καλύτερα
τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα.
Το ίδιο συμβαίνει και στην δεύτερη ερώτηση που αφορά την λειτουργία της φοροκάρτας. Πιθανή
εξήγηση των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι πως τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
παρακολουθούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αλλαγές του ελληνικού φορολογικού συστήματος
είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως μόνο αυτά τα
άτομα έχουν πάντα περισσότερες γνώσεις για το φορολογικό σύστημα από άτομα με χαμηλότερο
μορφωτικό επίπεδο.
Στην ερώτηση αν το ψηφιακό σύστημα θα συμβάλλει στην μείωση της φοροδιαφυγής,
διαπιστώνουμε ότι ερωτώμενοι με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο συμφωνούν πιο πολύ με αυτό το
μέτρο. Η αυξημένη χρήση σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας θα μειώσει το
φαινόμενο της φοροδιαφυγής, καθώς θα εντοπίζονται και θα τιμωρούνται άμεσα οι φοροφυγάδες.
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6.4.5 Επάγγελμα

Δεν έχω
φοροδιαφύγει,
λόγω της φύσης
της εργασίας μου
(π.χ. δημόσιος
υπάλληλος),
αλλά αν είχα τη
δυνατότητα θα το
έκανα.

Γνωρίζω με
λεπτομέρειες την
λειτουργία της
φοροκάρτας.

Επάγγελμα

Μέσος
όρ°ς

Τυπική
Απόκλιση

Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Συνταξιούχος
Φοιτητής
Άνεργος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Άλλο

3,28
2,15
2,22
2,21
2,56
1,82
1,50

1,792
1,323
1,506
1,236
1,605
1,167
1,098

Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Συνταξιούχος
Φοιτητής
Άνεργος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Άλλο

3,08
2,69
1,96
2,59
2,34
2,34
2,11

1,187
1,371
1,022
1,240
1,004
1,275
1,183

0 001
0,001

0 009
0,009

Έπειτα, από την εξέταση των μέσων όρων της πρότασης για την δυνατότητα φοροδιαφυγής
διαπιστώνουμε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι συμφωνούν έντονα με την άποψη αυτή. Όπως είναι
γνωστό οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων
από το κράτος κυρίως επειδή ο φόρος παρακρατείται απευθείας από τις αποδοχές τους. Συνεπώς , η
φοροδιαφυγή είναι μικρότερη σε αυτή την κατηγορία επαγγέλματος. Ακολουθούν οι άνεργοι, οι
συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, ακόμη και αν
το επιθυμούν. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες τις περισσότερες φορές αποτελούν την
κατηγορία με την μεγαλύτερη φοροδιαφυγή και όπως αποδεικνύεται και παραπάνω από την χαμηλή
τιμή του μέσου όρου.
Επιπρόσθετα στην δεύτερη ερώτηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι,
συγκεντρώνουν την υψηλότερη μέση τιμή σχετικά με την λειτουργία της φοροκάρτας, εξαιτίας της
άμεσης σχέσης με τις εργασίες τους (όπως για παράδειγμα εφοριακοί, τραπεζικοί υπάλληλοι κ.α.).
Στην συνέχεια, οι φοιτητές, οι άνεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι θα την χρησιμοποιούν
στις καθημερινές τους συναλλαγές. Οι συνταξιούχοι έχουν την χαμηλότερη μέση τιμή, διότι είτε
δεν γνωρίζουν τι είναι η φοροκάρτα είτε γνωρίζουν τον όρο, αλλά δεν επιθυμούν τη χρήση της.
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6.4.6 Απασχόληση
Απασχόληση
(μέσος όρος τα 3
τελευταία έτη)

Μέσος
όρ°ς

Τυπική
Απόκλιση

0 μήνες
1-3 μήνες
3-6 μήνες
6-9 μήνες
9-11 μήνες
12 μήνες

2,24
2,00
3,20
3,33
3,18
2,68

1,501
1,155
1,568
1,685
1,722
1,641

Φοροδιαφεύγω,
διότι είναι
υψηλοί οι
φορολογικοί
συντελεστές.

0,037

Η εξέταση του παραπάνω πίνακα μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι πολίτες που εργάστηκαν κατά
μέσο όρο τα τελευταία 3 έτη 3-6, 6-9 και 9-11 μήνες υποστηρίζουν περισσότερο ότι
φοροδιαφεύγουν, διότι είναι υψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές. Το μικρό χρονικό διάστημα
απασχόλησης τους με τις αντίστοιχες αποδοχές σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών
συντελεστών, ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης συμβάλλουν στην αύξηση της φοροδιαφυγής.
Άρα, θα πρέπει να υπάρξει μείωση των φορολογικών συντελεστών για να αυξηθεί η φορολογική
συμμόρφωση των πολιτών.
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6.4.7 Εισόδημα

Το ηλεκτρονικό
φορολογικό σύστημα
θα μειώσει τις
παράνομες
συναλλαγές μεταξύ
υπαλλήλων και
πολιτών.

Εισόδημα
(μηνιαίο προσωπικό
εισόδημα)

Μέσος
φρ°ς

Τυπική
Απόκλιση

Sig

< 500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-

3,20
2,98
2,82
3,28
4,15

1,309
1,514
1,352
1,509
0,988

0,007

Ένας σημαντικός παράγοντας μείωσης της φοροδιαφυγής είναι η μείωση της γραφειοκρατίας της
κεντρικής διοίκησης. Πολλές φορές για να πραγματοποιηθούν κάποιες συναλλαγές νόμιμα
απαιτείται η γρήγορη σύμπραξη του κράτους, ώστε να δώσει λύσεις πράγμα το οποίο δεν γίνεται με
αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πραγματοποιούν τις συναλλαγές αυτές έστω και παράνομα.
Μερικές φορές ακόμη και με την βοήθεια των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών. Απαραίτητο
είναι να ληφθούν μέτρα που θα περιορίσουν τη διαφθορά στις συναλλαγές των Ελλήνων με το
Δημόσιο. Με την μετάβαση στο ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα θα μειωθεί σημαντικά η συρροή
των φορολογουμένων και αρκετές από τις συναλλαγές θα γίνονται είτε μέσω του διαδικτύου είτε σε
λογιστικό γραφείο που έχει επιλέξει ο πολίτης. Οι υπάλληλοι θα ασχολούνται κυρίως με ελέγχους
και διασταυρώσεις που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας μιας πλήρους
μηχανοργάνωσης και έτσι δεν θα έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Με βάση τον
παραπάνω πίνακα, οι πολίτες που έχουν μηνιαίο προσωπικό εισόδημα μικρότερα των 500 ευρώ,
1500-2000 και από 2000 ευρώ και πάνω υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή την άποψη σε
σύγκριση με τους πολίτες που έχουν ως μηνιαίο εισόδημα 1000-1500 και 1500-2000 ευρώ.
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6.5 Επίπεδο γνώσεων-Πίνακες συνάφειας (€Γθ88ΐαύ8)
Η διαδικασία των πινάκων συνάφειας παράγει πίνακες συχνοτήτων και ταυτόχρονα παρέχει ένα
σύνολο στατιστικών δοκιμασιών και μέτρων συνάφειας οι οποίες αξιολογούν τις σχέσεις των
μεταβλητών που υπάρχουν στους πίνακες (Γναρδέλης, 2006).
Παρακάτω, απεικονίζονται σε πίνακες η σχέση του επιπέδου γνώσεων του δείγματος με ερωτήσεις
που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας. Επιλέγουμε μόνο τις ερωτήσεις που
είναι εξαρτημένες με το επίπεδο γνώσεων, δηλαδή 8ΐμ.<0,05.

1. Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος
Επίπεδο γνώσεων

Κακή γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Γνωρίζω τον τρόπο
λειτουργίας του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.
Μέση γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Γνωρίζω τον τρόπο
λειτουργίας του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.
Άριστη γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Γνωρίζω τον τρόπο
λειτουργίας του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.

Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού
φορολογικού συστήματος.
Ούτε
πολύ /
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Ούτε
λίγο

Πάρα
πολύ

15,8%
32,1%

33,3%
35,8%

33,3%
22,9%

14,0%
18,6%

3,5%
12,5%

12,9%
60,7%

22,7%
56,6%

39,4%
62,7%

18,9%
58,1%

6,1%
50,0%

5,9%
7,1%

11,8%
7,5%

35,3%
14,5%

29,4%
23,3%

17,6%
37,5%

Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα (8ΐμ.0,049<0,05) με βάση το επίπεδο γνώσεων (πρώτη γραμμή)
διαπιστώνουμε πως από τους πολίτες που έχουν κακή γνώση του ελληνικού φορολογικού
συστήματος σε σύνολο 82,4% γνωρίζουν από καθόλου έως μέτρια την λειτουργία του, ενώ μόνο το
17,5% της συγκεκριμένης κατηγορίας γνωρίζουν από πολύ έως πάρα πολύ την λειτουργία του. Οι
πολίτες που έχουν μέση γνώση του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε σύνολο 75% γνωρίζουν
από καθόλου έως μέτρια την λειτουργία του και το 25% γνωρίζουν από πολύ έως πάρα πολύ την
λειτουργία του. Αντίθετα, το δείγμα της παρούσας έρευνας που γνωρίζει άριστα το φορολογικό
σύστημα στην Ελλάδα γνωρίζει την λειτουργία του σε σύνολο 53% από καθόλου έως μέτρια την
λειτουργία του και το 47% γνωρίζει από πολύ έως πάρα πολύ την λειτουργία του.
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Συνοψίζοντας

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι πολίτες που έχουν άριστη γνώση του

ελληνικού φορολογικού συστήματος γνωρίζουν πολύ καλύτερα την λειτουργία του από τους
ερωτώμενους που έχουν κακή ή μέση γνώση.

2. Έχω φοροδιαφύγει στο παρελθόν
Επίπεδο γνώσεων

Κακή γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Έχω φοροδιαφύγει
στο παρελθόν.
Μέση γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Έχω φοροδιαφύγει
στο παρελθόν.
Άριστη γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Έχω φοροδιαφύγει
στο παρελθόν.
Όπως παρατηρούμε παραπάνω

Έχω φοροδιαφύγει στο παρελθόν.
Ούτε
Διαφωνώ
συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
/ Ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

68,4%
36,1%

7,0%
12,9%

8,8%
20,8%

8,8%
13,5%

7,0%
17,4%

40,9%
50,0%

17,4%
74,2%

12,1%
66,7%

21,2%
75,7%

8,3%
47,8%

44,1%
13,9%

11,8%
12,9%

8,8%
12,5%

11,8%
10,8%

23,5%
34,8%

0,006 <0,05) με βάση το επίπεδο γνώσεων (πρώτη γραμμή) από

τους πολίτες που έχουν κακή γνώση του φορολογικού συστήματος το μεγαλύτερο ποσοστό (75,4%)
υποστηρίζει πως δεν έχουν φοροδιαφύγει στο παρελθόν, ενώ μόνο το 15,8% όσων έχουν κακή
γνώση παρεδέχεται πως έχει φοροδιαφύγει στο παρελθόν. Στις επόμενες δύο κατηγορίες (μέση και
άριστη γνώση) παρατηρούμε πως οι πολίτες της έρευνας δεν έχουν φοροδιαφύγει ομοίως με την
πρώτη κατηγορία σε μεγαλύτερο ποσοστό από όσους έχουν αποκρύψει τα εισοδήματά τους από το
κράτος. Βέβαια είναι εμφανές πως όσο καλύτερη γνώση του φορολογικού συστήματος έχουν οι
πολίτες τόσο μειώνεται η ένταση του ποσοστού των ατόμων που έχουν φοροδιαφύγει στο
παρελθόν. Ωστόσο ενθαρρυντικό αποτελεί το γεγονός

της διαφωνίας της πλειοψηφίας του

δείγματος σχετικά με το εάν έχουν φοροδιαφύγει στο παρελθόν.
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3. Είστε θετικός / ή στο ηλεκτρονικό ''φακέλωμα'' των συναλλαγών των πολιτών για άμεσο
εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου;
Είστε θετικός/ή στο ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των συναλλαγών
των πολιτών για άμεσο εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου;
Ούτε πολύ
Πάρα
Καθόλου
Λίγο
/ Ούτε
Πολύ
πολύ
λίγο

Επίπεδο γνώσεων

Κακή γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Είστε θετικός/ή στο
ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των
συναλλαγών των πολιτών για
άμεσο εντοπισμό των
οφειλετών του δημοσίου;
Μέση γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Είστε θετικός/ή στο
ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των
συναλλαγών των πολιτών για
άμεσο εντοπισμό των
οφειλετών του δημοσίου;
Άριστη γνώση φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο γνώσεων
% within Είστε θετικός/ή στο
ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των
συναλλαγών των πολιτών για
άμεσο εντοπισμό των
οφειλετών του δημοσίου;

31,6%
38,3%

14,0%
30,8%

21,1%
18,2%

12,3%
18,4%

21,1%
26,1%

14,4%
40,4%

12,9%
65,4%

34,1%
68,2%

15,2%
52,6%

23,5%
67,4%

29,4%
21,3%

2,9%
3,8%

26,5%
13,6%

32,4%
28,9%

8,8%
6,5%

Όπως φαίνεται και παραπάνω (8ΐμ.0,009<0,05) με βάση το επίπεδο γνώσεων (πρώτη γραμμή) οι
πολίτες που έχουν κακή γνώση του φορολογικού συστήματος είναι θετικοί στο ηλεκτρονικό
"φακέλωμα" των συναλλαγών των πολιτών για άμεσο εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου σε
ποσοστό 33,4%. Το 21,1

%

δεν είναι ούτε θετικοί / ούτε αρνητικοί και το 45,6% είναι αρνητικοί

απέναντι στο μέτρο. Όσον αφορά το δείγμα που έχει μέση γνώση του φορολογικού συστήματος
είναι θετικοί στο ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των συναλλαγών των πολιτών για άμεσο εντοπισμό των
οφειλετών του δημοσίου σε ποσοστό 38,7%, ενώ το 34,1% δεν είναι ούτε θετικοί / ούτε αρνητικοί
και το 27,3% είναι αρνητικοί στο ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των συναλλαγών των πολιτών. Ενώ
όσοι έχουν άριστη γνώση του φορολογικού συστήματος είναι θετικοί στο ηλεκτρονικό "φακέλωμα"
των συναλλαγών των πολιτών για άμεσο εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου σε ποσοστό
41,2%. Το 26,5% σε αυτή την κατηγορία δεν είναι ούτε θετικοί / ούτε αρνητικοί και το 32,3% είναι
αρνητικοί στο ηλεκτρονικό "φακέλωμα" των οφειλετών του δημοσίου. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως
οι πολίτες που έχουν άριστη γνώση του φορολογικού συστήματος είναι περισσότερο θετικοί από
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τους πολίτες που έχουν κακή ή μέση γνώση του φορολογικού συστήματος στο ηλεκτρονικό
''φακέλωμα'' για άμεσο εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός
ότι οι πολίτες που γνωρίζουν άριστα το φορολογικό σύστημα έχουν καλύτερη γνώση των
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των μέτρων που επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση.
4. Έχετε υποβάλλει ποτέ ηλεκτρονικά την φορολογική σας δήλωση;
Επίπεδο γνώσεων
Κακή γνώση
φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο
γνώσεων
% within Έχετε
υποβάλλει ποτέ
ηλεκτρονικά την
φορολογική σας
δήλωση;
Κακή γνώση
φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο
γνώσεων
% within Έχετε
υποβάλλει ποτέ
ηλεκτρονικά την
φορολογική σας
δήλωση;
Κακή γνώση
φορολογικού
συστήματος
%within Επίπεδο
γνώσεων
% within Έχετε
υποβάλλει ποτέ
ηλεκτρονικά την
φορολογική σας
δήλωση;

Έχετε υποβάλλει ποτέ ηλεκτρονικά την φορολογική σας
δήλωση;
Ναι
ΌΡι

41,1%

58,9%

17,6%

37,1%

61,5%

38,5%

61,1%

56,2%

82,4%

17,6%

21,4%

6,7%

Με βάση τον παραπάνω πίνακα (8ΐμ.0,000<0,05) και το επίπεδο γνώσεων (πρώτη γραμμή) είναι
φανερό πως οι ερωτώμενοι πολίτες που έχουν άριστη γνώση του ελληνικού φορολογικού
συστήματος έχουν υποβάλλει σε μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα 82,4% ηλεκτρονικά την
φορολογική τους δήλωση, ενώ όσοι έχουν κακή γνώση του ελληνικού φορολογικού συστήματος
έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την φορολογική τους δήλωση σε ποσοστό 41,1% και οι πολίτες που
έχουν μέση γνώση έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την δήλωση τους σε ποσοστό 61,5%. Άρα
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συμπεραίνουμε πως οι πολίτες που έχουν άριστη γνώση του φορολογικού συστήματος είναι πιο
θετικοί στις αλλαγές του φορολογικού συστήματος και στην μετάβαση του σε ηλεκτρονικό
φορολογικό σύστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το ισχύον ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτούνται άμεσες
επεμβάσεις για την απλοποίηση του. Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του οφείλεται κυρίως στις
συνεχείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις, στην ύπαρξη πολλών και διαφορετικών κατηγοριών φόρων,
στην

έλλειψη

οργανωμένων

δημόσιων

οικονομικών

μηχανογραφημένου φορολογικού συστήματος.

υπηρεσιών

και

ενός

πλήρους

Οι παραπάνω αιτίες πολυπλοκότητας του

φορολογικού συστήματος έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να μην είναι ικανοποιημένοι από το
φορολογικό σύστημα της χώρας. Γιαυτό λοιπόν βασικός στόχος του κράτους πρέπει να αποτελέσει
η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Ωστόσο για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι
απαιτούνται προσεκτικές κινήσεις για να δημιουργηθεί ένα αποδεκτό και κατανοητό από τους
πολίτες φορολογικό σύστημα.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί άδικο το ελληνικό φορολογικό
σύστημα. Η επιβολή έκτακτων φόρων για την εξόφληση των χρεών της Ελλάδας σε συνδυασμό με
την άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ των φορολογουμένων είναι οι βασικοί λόγοι
για να θεωρούν άδικο τον τρόπο επιβολής των φόρων. Μάλιστα, παρατηρούμε πως όσο αυξάνονται
τα όρια ηλικίας του δείγματος τόσο λιγότερο δίκαιο θεωρούν το φορολογικό σύστημα, γιατί
επιβαρύνονται άμεσα από αυτό και την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας σε σχέση με την
ηλικιακή ομάδα των 20 έως 30 ετών. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος
επιβαρύνουν κυρίως τα μικρομεσαία εισοδήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις
αυτές είναι πιο ευάλωτες σε φορολογικούς ελέγχους και αποτελούν τον πιο εύκολο
φοροεισπρακτικό στόχο μετά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τα έσοδα του κράτους θα
μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά και παράλληλα η κατανομή τους να γίνει δικαιότερη αν
διευρυνθεί η φορολογική βάση προς περιοχές πλούτου και πηγές εισοδημάτων που σήμερα
αποφεύγουν τη φορολόγηση ή νομότυπα απαλλάσσονται από αυτή. Η ευθύνη για την κατάσταση
αυτή ανήκει κυρίως στην εκάστοτε πολιτική και τον ελεγκτικό μηχανισμό. Άρα, θα πρέπει η
φορολογική πολιτική να γίνει δικαιότερη ως προς την κατανομή των φόρων για τους πολίτες.
Ακόμη, οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα ευνοεί τους
οικονομικά ευκατάστατους και αδικεί τους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτό συμβαίνει γιατί
υπάρχει η δυνατότητα αποφυγής πληρωμής των οφειλών τους, λόγω της οικονομικής δυνατότητας
τους. Η παραπάνω διαπίστωση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς δείχνει την έλλειψη
εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ισχύ και την ισότητα των νόμων.
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Όσον αφορά την φοροδιαφυγή θετικό αποτελεί το γεγονός πως οι περισσότεροι ερωτώμενοι
πολίτες δεν συμφωνούν με την πολιτική αυτή και αρνούνται ότι φοροδιαφεύγουν. Ωστόσο το
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος απάντησε πως οι βασικοί λόγοι φοροδιαφυγής στην Ελλάδα
είναι το άδικο φορολογικό σύστημα, η εκάστοτε κυβέρνηση και η άνιση κατανομή του
φορολογικού βάρους μεταξύ των φορολογουμένων. Μην ξεχνάμε πως η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα
από τα βασικότερα αίτια για την οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα μας. Άρα, λοιπόν η
εφαρμογή εντατικών φορολογικών ελέγχων με τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας των υπηρεσιών
και των ελεγκτικών μηχανισμών του δημοσίου πρέπει να αποτελέσει βασική επιδίωξη της
διοίκησης του κράτους για την πάταξη της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Προτείνουμε ο τακτικός
φορολογικός έλεγχος να είναι αποτέλεσμα τόσο τυχαίου δείγματος όσο και δείγματος που θα
καθορίζεται με βάση το αντικείμενο, την πορεία των οικονομικών στοιχείων διαφόρων κλάδων και
την ύπαρξη στοιχείων που τον καθιστούν απαραίτητο. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και
η αλλαγή της νοοτροπίας των Ελλήνων προς την πολιτική της φοροδιαφυγής για να μειωθεί το
ποσοστό της.
Κατά την εκπόνηση της έρευνας παρατηρήσαμε πως οι περισσότεροι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι
από το μέτρο των αποδείξεων που τους επέβαλλε η κυβέρνηση του κράτους για την κάλυψη του
αφορολόγητου ορίου καθώς και η έκδοση της φοροκάρτας, η οποία μέχρι το τέλος του 2011 είναι
προαιρετική. Με την συλλογή των αποδείξεων και τις απαιτήσεις του Υπουργείο Οικονομικών
καλούνται οι φορολογούμενοι πολίτες να λειτουργούν ως λογιστές και να ενημερώνονται για τις
συνεχόμενες αλλαγές του μέτρου με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην
ισχύ των μέτρου. Σχετικά με την φοροκάρτα οι πολίτες δεν επιθυμούν την χρήση της καθώς όπως
υποστηρίζουν φοβούνται για την δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.
Παρόλα αυτά από την παρούσα έρευνα προέκυψε πως οι πολίτες είναι θετικοί στην αλλαγή του
φορολογικού συστήματος σε ηλεκτρονικό. Με την αλλαγή αυτή θεωρούν πως θα διευκολυνθούν οι
συναλλαγές τους με τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Οι πολίτες πιστεύουν πως θα εντοπίζονται
άμεσα οι φοροφυγάδες στα πλαίσια ενός πλήρους μηχανογραφημένου φορολογικού συστήματος,
αλλά διαφωνούν ως προς το ηλεκτρονικό ''φακέλωμα'' των συναλλαγών για άμεσο εντοπισμό των
οφειλετών του δημοσίου, λόγω της άμεσης εξόφλησης των χρεών τους τα οποία στην παρούσα
κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να εξοφληθούν. Επιπρόσθετα, με το
ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα υποστηρίζουν οι πολίτες πως θα μειωθεί η γραφειοκρατία, η
οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ορθή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και στις συναλλαγές
του με το κοινό.
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Πολλές φορές για να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές νόμιμα απαιτείται η άμεση επέμβαση του
κράτους, ώστε να δώσει λύσεις πράγμα το οποίο δεν γίνεται με αποτέλεσμα να καταφεύγουν οι
πολίτες σε παράνομους μεθόδους ακόμη και με την βοήθεια των υπαλλήλων. Θα πρέπει να
επιτευχθεί η αναμόρφωση της διαδικασίας ελέγχου, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η
επαφή του φορολογουμένου με τον ελεγκτή. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κατά
τα πρώτα στάδια του ελέγχου ο ελεγκτής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση,
υπεύθυνος κατά το νόμο) της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που ελέγχει. Η διαδικασία του
ελέγχου πρέπει να αποτελεί μια τυποποιημένη διαδικασία και με τα στοιχεία που ο ελεγκτής θα
έχει στη διάθεσή του να μειώνονται οι παράνομες συναλλαγές ανάμεσα στους ελεγκτές και τους
πολίτες κατά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος.
Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα της έρευνας για το επίπεδο γνώσης των πολιτών για το
ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η μέση γνώση του φορολογικού συστήματος του δείγματος των
πολιτών για την λειτουργία του ενισχύει την απαίτηση για ριζικές αλλαγές του. Η μείωση των
φορολογικών μεταρρυθμίσεων και η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος θα οδηγήσει στην
βελτίωση της γνώσης των πολιτών.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν ότι η διάρθρωση και η λειτουργία ενός φορολογικού συστήματος
αντανακλά την οικονομική της πολιτική είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στη διεθνή οικονομικά
δρώμενα και

μπορεί να την οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κυρίως οικονομική κρίση. Η

συνεργασία του κράτους και των πολιτών της χώρας αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα δίκαιο και
σωστό φορολογικό σύστημα.
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Π α ρ ά ρ τ η μ α 1:
Ερωτη ματο λόγιο
Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την διεξαγωγή
της έρευνας μας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΓΑ
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μέρος μιας ερευνητικής προσπάθειας του Τμήματος Λογιστικής
του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Καβάλας. Σκοπός του
ερωτηματολογίου είναι η άντληση πληροφοριών, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η ευρύτερη
κατανόηση των αντιλήψεων των πολιτών γύρω από το φορολογικό σύστημα της χώρας.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
για στατιστική ανάλυση και τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν απολύτως
εμπιστευτικά.
Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο στα παρακάτω μέρη:
Οι αντιλήψεις των πολιτών για το ελληνικό φορολογικό σύστημα.
Φοροδιαφυγή.
Είσπραξη φόρων.
Η αποδοχή της φοροκάρτας από τους πολίτες.
Το ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα.
Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Συμπληρώστε την απάντησή σας στο
κενό δίπλα σε κάθε ερώτηση.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 5 με 6 λεπτά από τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμμετοχή σας και για τον χρόνο που
μας διαθέσατε.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα
υποδηλώνει ‘Καθόλου’ και το 5 ‘Πάρα πολύ’.

Καθ
όλου

1

Πάρα
πολύ

4

5

Να γίνει ευκολότερη η διαδικασία συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης.
Συγκέντρωση φόρων από το κράτος στα πλαίσια ενός πλήρους
μηχανογραφημένου φορολογικού συστήματος.
Μείωση των διαφορετικών κατηγοριών φόρων.
Καλύτερη οργάνωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

□
□

Α.1

Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Α2

Θεωρώ δίκαιο το φορολογικό σύστημα της χώρας.

2

3

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα ευνοεί τους οικονομικά ευκατάστατους
Α3

και αδικεί τους οικονομικά ασθενέστερους.
Η επιβολή φόρου πρέπει να γίνεται ανάλογα με τα εισοδήματα-περιουσία
Α4

των πολιτών.
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το σημερινό φορολογικό σύστημα της
Α5

χώρας μας;

Α.6.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το φορολογικό σύστημα της χώρας;
(π ο λ λ α π λ ή ς ε π ιλ ο γή ς )

Α.7.

□
□

Από τις παρακάτω κατηγορίες, ποιοι θεωρείτε ότι πληρώνουν περισσότερους
φόρους;
(μ ια επ ιλ ο γ ή )

□
□
□
□

Οι μικρές επιχειρήσεις.
Οι μεγάλες εταιρείες.
Οι χαμηλά αμειβόμενοι πολίτες.
Οι υψηλά αμειβόμενοι πολίτες.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα
υποδηλώνει ‘Διαφωνώ απόλυτα’ και το 5 ‘Συμφωνώ απόλυτα’.

Διαφ
ωνώ
απόλ
υτα

1
Β .1

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα κρίνεται ως επιτυχημένο.

Β.2

Έχω φοροδιαφύγει στο παρελθόν.

Β.3

Δεν έχω φοροδιαφύγει, λόγω της φύσης της εργασίας μου (π.χ. δημόσιος
υπάλληλος), αλλά αν είχα τη δυνατότητα θα το έκανα.

Β.4

Συμφωνώ με την πολιτική της φοροδιαφυγής και την απόκρυψη
εισοδημάτων από το κράτος.

Β.5

Φοροδιαφεύγω, διότι είναι υψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές.

Β.6

Φοροδιαφεύγω, διότι το φορολογικό σύστημα είναι άδικο.

Β.7

Φοροδιαφεύγω, διότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν το ίδιο.

Β.8.

Συμφ
ωνώ
απόλ
υτα

2

4

5

Κατά την γνώμη σας, πληρώνετε:
Μεγάλο ποσό φόρου.
Περίπου το σωστό ποσό φόρου.
Μικρό ποσό φόρου.
Δεν πληρώνω φόρο.

Β.9.

3

□
□
□
□

Γνωρίζετε προσωπικά συμπολίτες μας, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν;
Ναι
Όχι

□
□

Β.10. Το ποσοστό της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι:
10%
20%
30%
40%
50% και πάνω

□
□
□
□
□
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Β.11. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό ποσοστό, γιατί:
(π ο λ λ α π λ ή ς επ ιλ ο γ ή ς )

Είναι υψηλοί οι συντελεστές φορολογίας.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους δεν είναι επαρκείς.
Δεν φορολογούνται με δίκαιο τρόπο όλοι οι πολίτες.
Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας.

□
□
□
□

Β.12. Ποιος θεωρείτε ότι έχει ευθύνη για το ποσοστό της φοροδιαφυγής;
(π ο λ λ α π λ ή ς ε π ιλ ο γή ς )

Η εκάστοτε κυβέρνηση.
Οι φορολογούμενοι.
Οι εφοριακοί / φοροεισπράκτορες.
Το άδικο φορολογικό σύστημα.
Η νοοτροπία των πολιτών.

□
□
□
□
□

Β.13. Η φοροδιαφυγή θα μπορούσε να μειωθεί με τα εξής μέτρα:
(π ο λ λ α π λ ή ς ε π ιλ ο γή ς )

Με την βελτίωση της οργάνωσης του φορολογικού συστήματος από το κράτος.
Πρόσληψη υπεύθυνων και εξειδικευμένων υπαλλήλων.
Επιβολή ποινών για όσους φοροδιαφεύγουν.
Με σωστά μέτρα και εξονυχιστικούς ελέγχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Την δίκαιη επιβολή φόρων προς τους πολίτες της χώρας.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΩΝ
Γ 1.

Πληρώνω φόρους, γιατί:
(μ ια επ ιλ ο γ ή )

Είναι υποχρέωση των πολιτών.
Είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών από το κράτος.
Δεν μπορώ να το αποφύγω, λόγω της επιβολής ποινών.

Γ.2.

□
□
□

Κύρια προβλήματα στην συλλογή των φόρων είναι:
(π ο λ λ α π λ ή ς ε π ιλ ο γή ς )

Τα φορολογικά έσοδα δεν ξοδεύονται για το όφελος των πολιτών.
Η έλλειψη έντιμων φοροεισπρακτόρων.
Τα υπέρογκα ποσά φόρων που απαιτούνται.
Οι φορολογούμενοι είναι απρόθυμοι να τους πληρώσουν.
Η ύπαρξη δόλιων πολιτικών.

Γ.3.

□
□
□
□
□

Ποια από τα παρακάτω αποτελέσματα πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να
επιτευχθούν από την αύξηση των φόρων;
(μ ια επ ιλ ο γ ή )

Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου της κοινωνίας.
Αύξηση των κρατικών επενδύσεων.
Μείωση της ανάγκης για δανεισμό από την πλευρά του κράτους.
Μείωση του ελλείμματος του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού.
Μείωση του χρέους του ελληνικού κράτους.
Μείωση της ανεργίας.
Καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων.
Βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Κανένα από τα παραπάνω.
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ΜΕΡΟΣ Δ: Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ
Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα
υποδηλώνει ‘Διαφωνώ απόλυτα’ και το 5 ‘Συμφωνώ απόλυτα’.

Δ ια φ
ω νώ
α π όλ
υ τα

1
Δ1

Η συλλογή αποδείξεων από τους πολίτες για το σχηματισμό
αφορολόγητου ποσού στις φορολογικές δηλώσεις είναι ορθό μέτρο.

Δ2

Γνωρίζω με λεπτομέρειες την λειτουργία της φοροκάρτας.

Δ3

Η αντικατάσταση των αποδείξεων από την φοροκάρτα του πολίτη είναι
σωστή.

Δ4

Η χρήση φοροκάρτας και από τα ανήλικα παιδιά είναι αποδεκτή.

Δ5

Θα πρότεινα την κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων και της κάρτας
του πολίτη.

Δ6

Η αιφνίδια αλλαγή του καθεστώτος των αποδείξεων (με το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα) με έκανε να αισθανθώ ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα και
παραπλανεί τους πολίτες της χώρας.

Συμφ
ω νώ
απόλ
υ τα

2

3

4

5

ΜΕΡΟΣ Ε: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα
υποδηλώνει ‘Καθόλου’ και το 5 ‘Πάρα πολύ’.

Κ αθ
ολου

1
Ε..1

Είστε θετικός/ή στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέσω του
διαδικτύου;

Ε2

Επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού
φορολογικού συστήματος.

Ε3

Το ψηφιακό σύστημα συμβάλλει στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Ε .4

Είστε θετικός/ή στο ηλεκτρονικό ''φακέλωμα'' των συναλλαγών των
πολιτών για άμεσο εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου;

Ε.5

Το ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα θα μειώσει τις παράνομες
συναλλαγές μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών.
Ε.6.

π .
Π ά ρα
πολύ

2

3

4

5

Έχετε υποβάλλει ποτέ ηλεκτρονικά την φορολογική σας δήλωση;
Ναι

□

ΌΡι

□
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΤ1.

«Τα εισοδήματα μεταξύ 20.000 ευρώ και 30.000 ευρώ φορολογούνται με
15%».
Από αυτό προκύπτει ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι:
25.000 ευρώ
30.000 ευρώ.
15%.
Κανένα από τα παραπάνω.

ΣΤ2.

□
□
□
□

«Τα εισοδήματα μεταξύ 20.000 ευρώ και 30.000 ευρώ φορολογούνται με
15%».
Από αυτό προκύπτει ότι η φορολογική κλίμακα είναι:
15%.
Τα εισοδήματα μεταξύ των 20.000 και 30.000 ευρώ.
Ο μέσος όρος, δηλαδή 15.000 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω.

ΣΤ3.

«Τα φορολογικά έσοδα του κράτους προέρχονται από τους φόρους και τα
κέρδη που έχουν οι επιχειρήσεις του κράτους».
Σωστό.
Λάθος.

ΣΤ4.

□
□

«Στην Ελλάδα, για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει το κράτος από τους
φόρους, τα 35 Ευρώ προέρχονται από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, κτλ) και
τα 65 Ευρώ προέρχονται από άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος /
κερδών)».
Σωστό.
Λάθος.

ΣΤ5.

□
□
□
□

□
□

«Το αφορολόγητο βρίσκεται σήμερα στις 12.000 ευρώ».
Αυτό σημαίνει ότι:

Εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ δεν φορολογούνται.
Εισοδήματα μικρότερα των 12.000 ευρώ δεν φορολογούνται.
Δαπάνες-αποδείξεις έως 12.000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τίποτα από τα παραπάνω.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ

1. Φύλο:

Άνδρας

□

2. Ηλικία:

(

)

3. Εκπαίδευση:

Λύκειο □

Γυναίκα

□

Τεχνολογική □

Πανεπιστημιακή □

Μεταπτυχιακό □

4. Επάγγελμα:
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Συνταξιούχος
Φοιτητής
Άνεργος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Άλλο

□
□
□
□
□
□
□

5. Κατά μέσο όρο, ποιό είναι το χρονικό διάστημα απασχόλησής σας τα τελευταία 3 έτη;
0 μήνες
1 - 3 μήνες
3 - 6 μήνες
6 - 9 μήνες
9 - 11 μήνες
12 μήνες

□
□
□
□
□
□

6. Το μηνιαίο προσωπικός σας εισόδημα είναι:
< 500
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 -

□
□
□
□
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Π α ρ ά ρ τ η μ α 2:
Πί νακες Συχνοτήτων
Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

Καθόλου

30

13,0

13,0

13,0

Λίγο

56

24,3

24,3

37,4

Ούτε πολύ / ούτε λίγο

85

37,0

37,0

74,3

Πολύ

43

18,7

18,7

93,0
100,0

Πάρα πολύ
Total

16

7,0

7,0

230

100,0

100,0

Θεωρώ δίκαιο το φορολογικό σύστημα της χώρας.

Frequency
Valid

Καθόλου

Valid Percent

Cumulative
Percent

156

67,8

68,1

68,1

Λίγο

53

23,0

23,1

91,3

Ούτε πολύ / Ούτε λίγο

17

7,4

7,4

98,7

Πολύ

1

,4

,4

99,1

Πάρα πολύ

2

,9

,9

100,0

229

99,6

100,0

1

,4

230

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το σημερινό φορολογικό σύστημα της χώρας μας;

Frequency
Valid

Καθόλου
Λίγο
Ούτε πολύ / Ούτε λίγο
Total

Missing
Total

System

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

162

70,4

70,7

70,7

52

22,6

22,7

93,4
100,0

15

6,5

6,6

229

99,6

100,0

1

,4

230

100,0
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Από τις παρακάτω κατηγορίες, ποιοι θεωρείτε ότι πληρώνουν περισσότερους φόρους;

Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

Οι μικρές επιχειρήσεις.

65

28,3

30,8

30,8

Οι μεγάλες εταιρείες.

25

10,9

11,8

42,7

Οι χαμηλά αμειβόμενοι
πολίτες.

96

41,7

45,5

88,2

Οι υψηλά αμειβόμενοι
πολίτες.

25

10,9

11,8

100,0

211

91,7

100,0

19

8,3

230

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Δεν έχω φοροδιαφύγει, λόγω της φύσης της εργασίας μου (π.χ. δημόσιος υπάλληλος), αλλά αν
είχα τη δυνατότητα θα το έκανα.

Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα.

Valid Percent

Cumulative
Percent

110

47,8

48,2

48,2

Διαφωνώ.

35

15,2

15,4

63,6

Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ.

30

13,0

13,2

76,8

Συμφωνώ.

26

11,3

11,4

88,2

Συμφωνώ απόλυτα.

27

11,7

11,8

100,0

228

99,1

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

2

,9

230

100,0

Κατά την γνώμη σας, πληρώνετε:

Frequency
Valid

Μεγάλο ποσό φόρου.
Περίπου το σωστό
πόσο φόρου.
Μικρό ποσό φόρου.
Δεν πληρώνω φόρο.
Total

Missing
Total

System

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

114

49,6

49,8

49,8

49

21,3

21,4

71,2

8

3,5

3,5

74,7

58

25,2

25,3

100,0

229

99,6

100,0

1

,4

230

100,0
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Γνωρίζετε προσωπικά συμπολίτες μας οι οποίοι φοροδιαφεύγουν;

Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ναι.

188

81,7

82,1

82,1

Όχι.
Total

41

17,8

17,9

100,0

229

99,6

100,0

1

,4

230

100,0

System

Total

Ποιος θεωρείτε ότι έχει ευθύνη για το ποσοστό της φοροδιαφυγής;

Responses
N
Twelve(
a)

Η εκάστοτε κυβέρνηση.

Percent

Percent of
Cases

157

31,3%

69,2%

Οι φορολογούμενοι.

24

4,8%

10,6%

Οι εφοριακοί /
φοροεισπράκτορες.

83

16,5%

36,6%

141

28,1%

62,1%

Το άδικο φορολογικό
σύστημα.
Η νοοτροπία των πολιτών.
Total

97

19,3%

42,7%

502

100,0%

221,1%

a Group

Πληρώνω φόρους, γιατί:

Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Cumulative
Percent

Είναι υποχρέωση των
πολιτών.

96

41,7

41,9

41,9

Είναι αναγκαίο για την
παροχή υπηρεσιών
από το κράτος.

96

41,7

41,9

83,8

Δεν μπορώ να το
αποφύγω, λόγω της
επιβολής ποινών.

37

16,1

16,2

100,0

229

99,6

100,0

Total
Missing

Percent

System

1

,4

230

100,0
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Κύρια προβλήματα στην συλλογή των φόρων είναι:

Responses
N
c.2(a)

Percent

Percent of
Cases

Τα φορολογικά έσοδα δεν
ξοδεύονται για το όφελος
των πολιτών.

121

24,0%

54,3%

Η έλλειψη έντιμων
φοροεισπρακτόρων.

107

21,2%

48,0%

Τα υπέρογκα ποσά
φόρων που απαιτούνται.

96

19,0%

43,0%

Οι φορολογούμενοι είναι
απρόθυμοι να τους
πληρώσουν.

64

12,7%

28,7%

117

23,2%

52,5%

505

100,0%

226,5%

Η ύπαρξη δόλιων
πολιτικών.
Total
a Group

Η αντικατάσταση των αποδείξεων από την φοροκάρτα του πολίτη είναι σωστή.

Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

Διαφωνώ απόλυτα.

54

23,5

23,6

23,6

Διαφωνώ.

44

19,1

19,2

42,8

Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ.

80

34,8

34,9

77,7

Συμφωνώ.

19

8,3

8,3

86,0

Συμφωνώ απόλυτα.

32

13,9

14,0

100,0

229

99,6

100,0

1

,4

230

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Η χρήση της φοροκάρτας και από τα ανήλικα παιδιά είναι αποδεκτή.

Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα.

Cumulative
Percent

138

60,0

60,8

60,8

47

20,4

20,7

81,5

Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ.

23

10,0

10,1

91,6

Συμφωνώ απόλυτα.
Total
Total

Valid Percent

Διαφωνώ.

Συμφωνώ.

Missing

Percent

System

9

3,9

4,0

95,6

10

4,3

4,4

100,0

227

98,7

100,0

3

1,3

230

100,0
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Θα πρότεινα την κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων και της κάρτας του πολίτη.

Frequency
Valid

Cumulative
Percent

Valid Percent

Διαφωνώ απόλυτα.

65

28,3

28,5

28,5

Διαφωνώ.

43

18,7

18,9

47,4

Ούτε συμφωνώ /
Ούτε διαφωνώ.

42

18,3

18,4

65,8

Συμφωνώ.

29

12,6

12,7

78,5

49

21,3

21,5

100,0

228

99,1

100,0

Συμφωνώ απόλυτα.
Total
Missing

Percent

System

Total

2

,9

230

100,0

Είστε θετικός/ή στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέσω του διαδικτύου;

Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου.

18

7,8

7,9

7,9

Λίγο.

10

4,3

4,4

12,2

Ούτε πολύ / Ούτε λίγο.

40

17,4

17,5

29,7

Πολύ.

Missing

Percent

47

20,4

20,5

50,2

Πάρα πολύ.

114

49,6

49,8

100,0

Total

229

99,6

100,0

1

,4

230

100,0

System

Total

Το ψηφιακό σύστημα συμβάλλει στη μείωση τη φοροδιαφυγής;

Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Cumulative
Percent

Καθόλου.

35

15,2

15,4

15,4

Λίγο.

37

16,1

16,3

31,7

Ούτε πολύ / Ούτε λίγο.

67

29,1

29,5

61,2

Πολύ.

32

13,9

14,1

75,3

Πάρα πολύ.

56

24,3

24,7

100,0

227

98,7

100,0

3

1,3

230

100,0

Total
Missing

Percent

System
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Γνώση φορολογικού συστήματος

Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

Κακή γνώση φορολογικού
συστήματος

57

24,8

25,6

25,6

Μέση γνώση φορολογικού
συστήματος

132

57,4

59,2

84,8

Άριστη γνώση φορολογικού
συστήματος

34

14,8

15,2

100,0

223

97,0

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

7

3,0

230

100,0

Εκπαίδευση:

Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Cumulative
Percent

Λύκειο

80

34,8

35,2

35,2

Τεχνολογική

61

26,5

26,9

62,1

Πανεπιστημιακή

75

32,6

33,0

95,2

Μεταπτυχιακό

11

4,8

4,8

100,0

227

98,7

100,0

3

1,3

230

100,0

Total
Missing

Percent

System
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