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Εισαγωγή
Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα δεν επιδέχεται διαφορετικές
ερμηνείες. Νεκρή αγορά, φορολογικές επιδρομές, συνεχείς οριζόντιες
περικοπές εισοδημάτων και μηδενικές προοπτικές ανάπτυξης. Η λύση σε
όλα αυτά προσπαθεί να διαμορφωθεί μέσα από ευρωπαϊκές συμβάσεις,
πολιτικές διαβουλεύσεις και ανακατατάξεις και κυρίως μέσω επίπονων
μέτρων προς τη κοινωνία, όπως συνεπάγουν οι δύο προαναφερόμενες
δράσεις.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε
βαθιά κρίση. Αυξημένη παραοικονομία, βαθιά ριζωμένη φοροδιαφυγή
και εισφοροδιαφυγή, απίστευτη γραφειοκρατία, υψηλοί φορολογικοί
συντελεστές και χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μερικά
από τα αγκάθια που παρουσιάζονται κατά την ανάλυσης της ελληνικής
οικονομικής κατάστασης.
Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω φαινομένων είναι η
φορολογία είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Στα σύγχρονα Κράτη, η φορολογία αποτελεί εργαλείο που συμβάλλει στην
ανάπτυξη, την αναδιανομή των εισοδημάτων αλλά και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Κυρίως όμως συνιστά ένα μηχανισμό, ο οποίος
εξασφαλίζει στην Πολιτεία τους πόρους εκείνους που απαιτούνται για την
εύρυθμη λειτουργία της. Παρά την αρνητική έννοια που λαμβάνει πολλές
φορές, η φορολογία μπορεί να λειτουργήσει η ίδια ως κίνητρο για
ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας προσδίδοντας συγκριτικά
πλεονεκτήματα σε τομείς της οικονομίας.
Με βάση την πρακτική που επικρατεί στα κράτη του δυτικού κόσμου, οι
φόροι διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους φόρους. Η διάκριση των
φόρων μέσω του κατάλληλου μείγματος, επιτρέπει την πραγμάτωση της
ι
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κυβερνητικής πολιτικής σε αναλογία πάντα με τους πραγματικούς της
στόχους (υφεσιακός κύκλος, επίπεδο τιμών, επίπεδο εισοδημάτων).
Ενα σύγχρονο φορολογικό σύστημα πρεπει να διεπεται από αρχές, οι
οποίες θα το καταστήσουν βιώσιμο και κυρίως παραγωγικό. Πιο
συγκεκριμενα μερικες από τις κρίσιμες εννοιες που πρεπει να
περιλαμβάνονται στη φιλοσοφία κάθε ορθολογικού φορολογικού
συστήματος είναι:
S Διαφάνεια
S Ουδετερότητα
S Ευρύτητα της φορολογικής βάσης
S Απλότητα
S Σταθερότητα
S Λειτουργικότητα
S Στόχευση στην ανάπτυξη
S Ισορροπία των φόρων
S Οριζόντια και κάθετη φορολογική ισότητα
S Νομιμότητα
Τι ισχύει όμως από όλα αυτά στο νέο ελληνικό φορολογικό σύστημα; Πως
επηρέασαν την επιχειρησιακή ρευστότητα και την αγοραστική δύναμη οι
αλλεπάλληλες αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές; Υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, αν
ακολουθήσουν αντίθετη με τη μέχρι πρότινος πορεία οι φορολογικές
αλλαγές σχετικά με τους συντελεστές και τα καθεστώτα; Αυτά όλα τα
ερωτήματα θα επιδιώξουμε να αποσαφηνίσουμε στη προκειμένη
θεωρητική και πρακτική έρευνα που ακολουθεί.

7

Οι αυξομειώσεις των συντελεστών φορολογίας στη χώρα μας

Η ιστορία του ΦΠΑ στην Ελλάδα
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι ένας έμμεσος φόρος και ως τέτοιος
εμπίπτει στην κατηγορία των εκτάκτων φόρων, αυτών δηλαδή που
θεωρούνται κοινωνικά όχι δίκαιοι και προς κατάργηση όταν ολοκληρωθεί
κάποιο πρόγραμμα εξυγίανσης. Είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε
από το "Παράγωγο Δίκαιο" του Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που δείχνει
πάρα πολλά...
Προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία εναρμόνιση στην έμμεση φορολογία
των κρατών-μελών της ΕΟΚ, το έτος 1957 διορίζεται από την Κομμισιόν
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) μια ειδική επιτροπή φορολογικής εναρμόνισης με
πρόεδρο τον καθηγητή Νθ^ 8 γ<. Η Επιτροπή Νιούμαρκ όπως
καθιερώθηκε να λέγεται εξετάζοντας τις μέχρι τότε πρακτικές ανά τον
κόσμο, μετά από πολλές συζητήσεις πρότεινε την κατάργηση όλων των
εφαρμοζομένων εσωτερικών (εθνικών) σωρευτικών φόρων κύκλου
εργασιών και την αντικατάστασή τους μ' ένα μόνο φόρο, τον ΦΠΑ, που
εφάρμοζε επιτυχώς την εποχή εκείνη η Γαλλία σε κάθε στάδιο
συναλλαγής πάνω στη προστιθέμενη αξία.
Οι προτάσεις της Επιτροπής Νιούμαρκ τελικά έγιναν αποδεκτές και
άρχισαν να υλοποιούνται στις 11 Απριλίου του 1967 με την έκδοση από το
τότε Συμβούλιο Υπουργών των δύο πρώτων οδηγιών (ντιρεκτίβες),
62/227/ΕΟΚ και 67/228/ΕΟΚ, δια των οποίων και καθιερώθηκε ο ΦΠΑ ως
κοινό σύστημα φόρου κύκλου εργασιών στα κράτη-μέλη. Αυτές
καθιέρωσαν και τις αρχές του ΦΠΑ (αντικείμενα-πράξεις, υπόχρεους,
συντελεστές, βεβαιώσεις κ.λπ.). Η εισαγωγή του ΦΠΑ, βάσει των
παραπάνω, ολοκληρώθηκε σταδιακά το 1973.
Αργότερα, 10 χρόνια μετά την έκδοση της 2ης οδηγίας, στις 11 Μαΐου του
1977 εκδόθηκε η 6η οδηγία (77/388/ΕΟΚ) η οποία συμπλήρωσε και
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ολοκλήρωσε κενά πρακτικής των δύο προηγουμένων επεκτείνοντας τον
ΦΠΑ μέχρι και το λιανικό εμπόριο. Η οδηγία αυτή έπρεπε να τεθεί σε ισχύ
από τις 1 Ιανουαρίου του 1978, πλην όμως δύο μόνο κράτη-μέλη, το
Βέλγιο και η Αγγλία είχαν συμμορφωθεί. Έτσι το Συμβούλιο Υπουργών με
την 7η οδηγία (78/558/ΕΟΚ) παρέτεινε την προθεσμία εφαρμογής για ένα
χρόνο ακόμη. Τελικά οι τελευταίες χώρες-μέλη, η Γερμανία και
τοΛουξεμβούργο εφάρμοσαν τον ΦΠΑ στις 1 Ιανουαρίου του 1980.
Η 6η αυτή οδηγία είναι και η σπουδαιότερη κοινοτική πράξη βάσει της
οποίας ρυθμίστηκε αρχικά ο ΦΠΑ ως κοινό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ,
αλλά και για όλες τις νεότερες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ομοιόμορφος υπολογισμός
του φόρου απ' όλα τα κράτη-μέλη καθώς και ο υπολογισμός ενός κοινού
ποσοστού επ' αυτού αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία στη
χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, και αυτός ακριβώς είναι
και ο λόγος που παρακολουθείται ιδιαίτερα η εφαρμογή του στα κράτημέλη.
Στην Ελλάδα καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1987 μετά από
προηγηθείσα απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη
Τσοβόλα και ο συντελεστής του ήταν 18%. Για ένα μικρό χρονικό
διάστημα η εφαρμογή του προκάλεσε αρρυθμία στην αγορά. Οι πρώτοι
που πλήρωσαν τον φόρο, ήταν οι πελάτες των κέντρων διασκέδασης όπου
γιόρτασαν το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, πληρώνοντας μάλιστα το
διπλάσιο (36%), λόγω της διπλάσιας τιμής (table d'hôte) που είχε
καθιερωθεί στα κέντρα διασκέδασης κατά την εορταστική περίοδο.
Σήμερα ο ΦΠΑ ορίζεται από το Νόμο υπ'αριθμόν 2859 του 2000
(σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρησή του) επίσης ως είδος
έμμεσου φόρουπου επιβάλλεται στις συναλλαγές σε ολόκληρη την
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ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους και των
υπαγομένων σ' αυτό.
Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο
υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου. Καταβάλλεται τμηματικά σε
κάθε στάδιο συναλλαγής στην προστιθέμενη αξία και επιρρίπτεται
ολόκληρος στην τελική κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο κάθε βαθμίδα
παραγωγής ή συναλλαγής φορολογείται κατ' αποτέλεσμα μόνο ως προς
το επιπλέον τίμημα που εισπράττει ο προμηθευτής, δηλαδή ως προς την
αξία που προστίθεται στο αγαθό κατά την κάθε βαθμίδα επεξεργασίας
του. Υπολογίζεται ουσιαστικά μόνο στην αξία η οποία προστίθεται από
κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ αξίας παράδοσης των
αγαθών και αξίας κτήσης τους. Γι' αυτό ονομάζεται και φόρος
προστιθέμενης αξίας. Με τον Φ.Π.Α. το κράτος εισπράττει φόρο από κάθε
συναλλαγή, ενώ από το 2006 και έπειτα επιβαρύνει και τις οικοδομικές
εργασίες και υλικά.
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Γενικά περί φόρων
Έννοια του Φόρου - Ορισμός
Φόρος είναι η υποχρεωτική εισφορά σε χρήμα+που πληρώνουν οι πολίτες
ή οι επιχειρήσεις στο κράτος ή σε άλλα νομικά+πρόσωπα (δήμους,
κοινότητες κτλ.) για την αντιμετώπιση δαπανών που αποβλέπουν στην
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.
Προστιθέμενη Αξία = τιμή πώλησης - τιμή κτήσης
Η προστιθέμενη αξία είναι το μικρό κέρδος της επιχείρησης, είναι η θετική
διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης. Αν
το+προϊόν πουληθεί στην ιδία τιμή αυτή που αγοράστηκε τότε είναι
προφανές ότι η προστιθέμενη αξία θα είναι μηδενική και ο φόρος
προστιθεμένης άξιας στην συγκεκριμένη πώληση θα είναι μηδέν. Αν το
προϊόν πωληθεί σε μικρότερη τιμή από αυτή που αγοράστηκε τότε η
προστιθέμενη αξία είναι αρνητική και δεν οφείλεται ΦΠΑ στο
συγκεκριμένο στάδιο+πώλησης αλλά το κράτος οφείλει τον ΦΠΑ+που
αντιστοιχεί στην αρνητική προστιθέμενη αξία.
Αναλυτικότερα:
Ο φόρος αποτελεί κατά κανόνα χρηματική παροχή των πολιτών προς το
κράτος και κατ' εξαίρεση σε είδος. Παρακρατείτε η παροχή σε είδος ή υπό
μορφή υπηρεσίας π.χ. εργασία. Η αγοραστική αυτή δύναμη η οποία
μεταβιβάζεται από τους πολίτες στο κράτος ή από την ιδιωτική στην
δημόσια οικονομία αποτελεί επιβάρυνση του φορολογούμενου κατά
το+ποσό+που αφαιρείται από το εισόδημα του, συμμετοχή δε του κράτους
στην ανακατανομή του κοινωνικού εισοδήματος. Ο φόρος είναι έσοδο του
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κράτους το οποίο και χρησιμοποιείται για δημόσιες δαπάνες και με
κατάλληλη πολιτική μπορεί να αυξήσει το κοινωνικό εισόδημα.
Η παροχή του φορολογούμενου δεν αντιστοιχεί σε μία ειδική
αντιπαροχή που προσφέρεται από το κράτος στους φορολογούμενους
πολίτες.
Στην έννοια του φόρου υπάρχει η ιδέα του νομικού καταναγκασμού γιατί
το κράτος επιβάλει το φόρο μονομερώς χωρίς δηλαδή ειδική αντιπαροχή.
Ο φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται βάση κανόνων οι οποίοι είναι
προκαθορισμένοι και όχι κατ' αυθαίρετο τρόπο από τις δημόσιες
υπηρεσίες. Εχει γίνει συνταγματική αρχή και υπάρχει σε όλα τα
Συντάγματα των σύγχρονων Κρατών ή Αρχή της Βεβαιότητας του Φόρου.
Με τα έσοδα από τη φορολογία αντιμετωπίζονται δαπάνες γενικής
ωφέλειας και όχι δαπάνες συγκεκριμένων ατόμων ή δαπάνες μη
δημοσίου συμφέροντος.
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Διάκριση των Φόρων
Οι φόροι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σε Άμεσους και
έμμεσους. Τα κριτήρια διάκρισης ενός φόρου ως άμεσου ή έμμεσου δεν
είναι ευδιάκριτα και συχνά υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Σε γενικές
I
γραμμές μπορούμε να+πούμε ότι οι άμεσοι φόροι είναι εκείνοι που
επιβάλλονται από την φορολογούσα αρχή:
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Επί στοιχείων, που προσδιορίζουν την φοροδοτική ικανότητα του
φορολογούμενου, δηλαδή την οικονομική του δυνατότητα να πληρώνει
τους φόρους στο κράτος και με την πρόθεση να επιβαρύνουν
το+πρόσωπο+που είναι κατά νόμο υπόχρεο για την πληρωμή του
φόρου π.χ. το φυσικό+πρόσωπο+που φορολογείται με ένα φόρο
εισοδήματος υφίσταται μείωση του εισοδήματος είναι ένας άμεσος
φόρος. Σε αντίθεση, έμμεσοι χαρακτηρίζονται οι φόροι οι οποίοι
επιβάλλονται από το κράτος:
r
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Επί στοιχείων που αποτελούν ενδείξεις μόνο της φοροδοτικής ικανότητας
του φορολογούμενου, όπως είναι οι φόροι κατανάλωσης και με
την πρόθεση να επιβαρύνουν τα+πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ο
κατά νόμο υπόχρεος για την πληρωμή του φόρου στο δημόσιο+π.χ ο
έμπορος ποτών είναι κατά νόμο υπόχρεος να καταβάλει στο κράτος τον
ειδικό φόρο οινοπνεύματος πλην όμως δεν υφίσταται προς τούτο μείωση
των κερδών του, αλλά εισπράττει τους φόρους από τους καταναλωτές του
αλκοόλ υψώνοντας ανάλογα το τίμημα πώλησης του προϊόντος.
Η πρόθεση όμως του φορολογικού νομοθέτη να επιβαρύνει τον κατά
νόμο υπόχρεο για την καταβολή του φόρου στην περ+ίτωση των άμεσων
φόρων ή τα+πρόσωα με τα οποία συναλλάσσεται ο κατά νόμο υπόχρεος
(έμμεσοι φόροι), δεν πρέπει να συγχέεται με αυτό+που συμβαίνει στις
σχέσεις των συναλλασσόμενων.
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Είναι δυνατόν, δηλαδή, ο έμπορος ποιων όταν λειτουργεί σε μία αγορα η
οποία είναι έντονα ανταγωνιστική να μην καταφέρει απο τις
συνθήκες που επικρατούν στον ανταγωνισμό, να αυξήσει την τιμή τόσο
όσο με το φόρο+που αυτός θα κληθεί να καταβάλει στο κράτος. Συνεπώς,
η δυνατότητα μετάθεσης του φορολογικού βάρους από τον κατά νόμο
υπόχρεο σε τρίτους δεν αποτελεί ασφαλή βάση για την διάκριση των
φόρων σε άμεσους και έμμεσους.
Άμεση Φορολογία

Η άμεση φορολογία είναι ο+πιο καθιερωμένος και αξιοκρατικός τρόπος
φορολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων. Όσο+πιο υψηλό είναι
το+ποσοστό συγκέντρωσης εσόδων από αυτό τον τρόπο φορολόγησης,
έναντι της έμμεσης φορολογίας, τόσο πιο υγιές και αξιοκρατικό είναι το
φορολογικό σύστημα μιας χώρας. Αυτό συμβαίνει διότι η άμεση
φορολογία ασκείται με βάση κάποιες κλίμακες που καθορίζονται κάθε
χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών κάθε χώρας και ανάλογα με τις
κλίμακες αυτές οφείλει να φορολογεί πιο ήπια τις χαμηλές εισοδηματικές
τάξεις και πιο επιθετικά τις ανώτερες. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται
είτε με το εμπόριο αγαθών είτε με την παροχή υπηρεσιών έχουν ως κύριο
σκοπό το κέρδος. Δηλαδή, αφού έχουν εισπράξει τα κεφάλαια από
τους πελάτες τους και αφού έχουν καταβάλει το ποσό εξόφλησης των
δαπανών λειτουργίας και των υποχρεώσεων τους απέναντι
στους προμηθευτές, τους απομένει κάποιο υπόλο+ιο το οποίο είναι το
καθαρό κέρδος της επιχείρησης. Το καθαρό αυτό κέρδος υπόκειται σε
φόρο, τη λεγόμενη Φορολογία Εισοδήματος. Η Φορολογία Εισοδήματος
είναι η άμεση φορολογία, κατά την οποία όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, είναι υπόχρεοι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το κράτος,
ως μια οργανωμένη πολιτεία, έχει ως σκοπό τη δημιουργία Κράτους
Πρόνοιας, οργανωμένου Συστήματος Παιδείας και Υγείας καθώς και
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κατάλληλων υποδομών όπως αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες κλπ με
σκοπό την ευημερία όλων των πολιτών και των επιχειρήσεών της και
γενικότερα όλης της κοινωνίας. Το κύριο έσοδο του κράτους προέρχεται
από τη φορολογία εισοδήματος κατά την οποία η φορολογητέα ύλη,
δηλαδή το καθαρό κέρδος, ανάλογα με το ύψος της υποβάλλεται σε
συντελεστές φορολόγησης και ο φόρος ο οποίος υπολογίζεται αποδίδεται
στο κράτος. Επομένως, η φορολογία εισοδήματος δηλαδή η άμεση
φορολογία είναι άκρως σημαντική για τη δημιουργία μιας δίκαιης και
οργανωμένης κοινωνίας.
ι

ι

·\

ι ·\
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Έμμεση Φορολογία
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Εκτός από την άμεση απόδοση φόρου, υπάρχει υποχρέωση της
επιχείρησης να εισπράττει και να αποδίδει τον έμμεσο
φόρο+που πληρώνει ο καταναλωτής και όχι η επιχείρηση. Το
κράτος παρεμβαίνει στην τιμή πώλησης των αγαθών που πουλάει η
επιχείρηση και προσθέτει με συντελεστή % στα αγαθά μία δεύτερη
επιπλέον αξία+που είναι ο έμμεσος φόρος. Η επιχείρηση εισπράττει τον
έμμεσο φόρο+που πληρώνει ο καταναλωτής, μέσω της τιμής πώλησης και
τον αποδίδει στο δημόσιο. Πρέπει να τονίσουμε+πως ο έμμεσος φόρος
(ΦΠΑ) , δεν επηρεάζει το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης γιατί αλλά
εισπράττουμε μέσω της τιμής πώλησης του αγαθού, κάποιο φόρο για
λογαριασμό του δημοσίου. Η επιχείρηση όταν προσδιορίζει την τιμή
πώλησης προς την κατανάλωση του αγαθού της, υπολογίζει εκτός από
το+περιθώριο κέρδους και την ανάλογη επί τις %+προσαύξηση λόγω του
έμμεσου φόρου, του φόρου προστιθέμενης αξίας. Παρεμβαίνει λο+ιπόν το
δημόσιο στην προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Τέλος, στην άμεση
φορολογία, προσδιορίζεται το καθαρό κέρδος και εισπράττει μέρος (35%)
των καθαρών κερδών το δημόσιο άμεσα μία φορά το χρόνο (δήλωση
εισοδήματος). Στην έμμεση φορολογία, προσδιορίζεται η προστιθέμενη
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αξία της επιχείρησης και με φορολογητέα βάση αυτήν την αξία επιβάλλει
έναν έμμεσο φόρο με συντελεστή έμμεσης φορολογίας στον καταναλωτή
και όχι στην επιχείρηση, μέσω της τιμής πώλησης των αγαθών. Έτσι η
επιχείρηση, εισπράττει ΦΠΑ από τους καταναλωτές και πληρώνει ΦΠΑ
στους προμηθευτές της. Η διαφορά του φόρου που εισέπραξε μέσω της
πώλησης των αγαθών μείον την αξία του ΦΠΑ+που πλήρωσε μέσω των
εμπορευμάτων και δαπανών, αποτελεί την μηνιαία απόδοση του ΦΠΑ στο
δημόσιο.
Αδιαμφισβήτητα, η επιχείρηση εισπράττει τον έμμεσο φόρο, μέσω της
πώλησης από τον καταναλωτή, αλλά δεν είναι έσοδο της, είναι είσπραξη
για λογαριασμό του δημοσίου.
Για το λόγο αυτό, η πολιτεία έχει θεσπίσει κανόνες και αρχές, που βάσει
αυτών, η κάθε επιχείρηση, κάθε μήνα αποδίδει προς το δημόσιο τον
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας , που εισέπραξε από τις πωλήσεις της. Τα
έσοδα της επιχείρησης είναι η είσπραξη μειωμένη κατά το ΦΠΑ+που
εισπράττει. Η διάκριση άμεσου και έμμεσου φόρου γίνεται κατανοητή αν
λάβουμε υ' πόψιν μας, πως ο άμεσος φόρος επιβάλλεται στα καθαρά
κέρδη της επιχείρησης και δεν έχει εισπραχθεί από+πουθενά και είναι
μέρος των καθαρών κερδών.
Αντίθετα, ο έμμεσος φόρος επιβάλλεται στην τιμή του αγαθού+που
πουλάει η επιχείρηση και το καταβάλει μεν ο καταναλωτής, τον
εισπράττει δε η επιχείρηση, για να τον αποδώσει στην αρμόδια εφορία
της έδρας, που βρίσκεται και δρα η επιχείρηση κάθε μήνα ή κάθε
τρίμηνο(για μικρές επιχειρήσεις).
Ένα άλλο κριτήριο, με βάση το οποίο μπορούν να διακριθούν οι φόροι
είναι η αναλογικότητα ή μη του φόρου. Με βάση το κριτήριο αυτό οι
φόροι διακρίνονται σε :
Αναλογικούς
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Ένας φόρος λέγεται αναλογικός , όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι ο
ίδιος , ανεξάρτητα από το μέγεθος της φορολογικής βάσης. Στην
περίπτωση αυτή αν ο φορολογικός συντελεστής είναι, για παράδειγμα,
12% και το φορολογούμενο εισόδημα είναι 100, 200 και 300 ευρώ, ο
συνολικός φόρος είναι 12, 24 και 36 ευρώ αντίστοιχα. Δηλαδή ο φόρος
είναι πάντοτε η ίδια αναλογία του εισοδήματος , ανεξάρτητα από το αν το
εισόδημα αυξάνεται ή μειώνεται.
Προοδευτικούς
Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός
συντελεστής αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. Υποθέστε
ότι ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος για τα επόμενα 100
ευρώ είναι 8%, για τα επόμενα 100 ευρώ είναι 12% και για τα επόμενα
100 ευρώ είναι 18%. Στην περίπτωση αυτή, αν το εισόδημα είναι 100
ευρώ, ο φόρος είναι 8 ευρώ. Για εισόδημα 200 ευρώ είναι 8 ευρώ για τα
πρώτα 100 και 12 για τα επόμενα, δηλαδή 20 ευρώ. Για εισόδημα 300
ευρώ είναι 8 ευρώ για τα πρώτα 100, 12 για τα επόμενα και 18 για τα
τελευταία 100 , δηλαδή συνολικά 38 ευρώ. Το άτομο που έχει 100 ευρώ
πληρώνει 8 ευρώ φόρο δηλ. 8% του εισοδήματός του. Το άτομο που έχει
200 ευρώ πληρώνει 20 ευρώ φόρο δηλ. 10% του εισοδήματός του. Τέλος ,
το άτομο που έχει 300 ευρώ πληρώνει 38 ευρώ φόρο δηλ. 12,7% του
εισοδήματός του. Βλέπουμε ότι ο φόρος είναι αυξανόμενη αναλογία του
εισοδήματός, καθώς το εισόδημα αυξάνεται.
Αντίστροφα προοδευτικούς
Αντίστροφα προοδευτικός είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός
συντελεστής μειώνεται, όταν η φορολογική βάση αυξάνεται και, κατά
συνέπεια, ο συνολικός φόρος είναι φθίνουσα αναλογία του εισοδήματος.
Τέτοιοι φόροι δεν είναι συνηθισμένοι, ένας φόρος δαπάνης μπορεί να
γίνει αντίστροφα προοδευτικός. Για παράδειγμα υποθέστε ότι ένα άτομο
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καταναλώνει 10 λίτρα βενζίνη την ημέρα. Ο φόρος για κάθε λίτρο είναι
0.3 ευρώ. Συνεπώς το άτομο αυτό πληρώνει 3 ευρώ την ημέρα φόρο. Αν
το εισόδημά του είναι 60 ευρώ την ημέρα, ο φόρος είναι το 5% του
εισοδήματός του. Αν το εισόδημά του είναι 120 ευρώ την ημέρα , ο φόρος
είναι το 2,5% του εισοδήματός του. Βλέπουμε , λοιπόν, ότι η αναλογία του
φόρου μειώνεται , καθώς αυξάνεται το εισόδημά. Γι αυτό συνήθως
λέγεται ότι οι φόροι δαπάνης επιβαρύνουν άνισα τις χαμηλές
εισοδηματικές τάξεις.

Πεδίο εφαρμογής

Επιβολή του φόρου - Υπόχρεοι στο φόρο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ο φόρος κύκλου εργασιών
επιβάλλεται με την ονομασία "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας". Ο φόρος
αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του
αντισυμβαλλομένου.
Με βάση το άρθρο 28 του ν.1462/1986 υπόχρεος στο φόρο είναι η
επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και ενεργεί πράξεις
για λογαριασμό της και για λογαριασμό άλλου προσώπου εγκατεστημένο
είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Με τον όρο επιχείρηση εννοούμε τόσο το φυσικό όσο και το νομικό
πρόσωπο ή ένωση προσώπων. Υποκείμενος στο φόρο είναι το πρόσωπο
που ασκεί «κατά τρόπο ανεξάρτητο» και σε οποιονδήποτε τόπο,
οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και
τα αποτελέσματα της
δραστηριότητας αυτής.
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Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται κάθε δραστηριότητα του
παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες,
περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης, των αγροτικών
δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων
επαγγελμάτων.
Δεν θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα οι μισθωτοί και
λοιπά πρόσωπα εφόσον συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση
εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς
εξάρτησης.
Ως υποκείμενος στο φόρο θεωρείται επίσης κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο
διενεργεί ευκαιριακά παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου που
μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
θεωρούν υποκείμενο στο φόρο οποιονδήποτε πραγματοποιεί ευκαιριακά
πράξη σχετική με οικονομική δραστηριότητα, και ιδίως παράδοση κτιρίων
ή τμημάτων κτιρίων και του συνεχόμενου με αυτά εδάφους, η οποία
πραγματοοιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά ή παράδοση
γηπέδων προς οικοδόμηση. Τα κράτη, οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι
και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημόσιου δικαίου δεν
θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις
τις οποίες πραγματοοιούν ως δημόσια εξουσία, εκτός αν η μη υπαγωγή
τους στο φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί αυτοί θεωρούνται
υποκείμενοι στο φόρο όταν πραγματοποιούν ορισμένες εμπορικές
πράξεις.
Υπόχρεος στο φόρο είναι το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή ένωση
προσώπων όπως αυτό εμφανίζεται στις συναλλαγές και όχι τα επιμέρους
μέλη του νομικού προσώπου.
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Από άποψη ΦΠΑ δεν ερευνάται αν η πράξη ασκείται νόμιμα ή παράνομα.
Άρα και οι πράξεις που γίνονται παράνομα από τη στιγμή που
πραγματοοιούνται μέσα στα πλαίσια άσκησης της επιχείρησης, υπάγονται
στο ΦΠΑ.
Υπόχρεος στο φόρο δεν είναι μόνο ο αντιρόσωπος της επιχείρησης η
οποία είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας αλλά και ο
αντιπρόσωπος της επιχείρησης που εδρεύει στο εξωτερικό, καθώς και ο
πωλήτης αγαθών και υπηρεσιών, όταν η επιχείρηση που πουλάει τα
αγαθά ή παρέχει τις υπηρεσίες είναι εγκατεστημένη στο εξωτερικό ή
οποιοδήποτε πρόσωπο αναγράφει το φόρο στα τιμολόγια που εκδίδει ή
σε άλλα εξομοιωμένα με αυτά στοιχεία.
Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την
I
παροχή υηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι:
α) ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για
τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις,
β) ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους υποκείμενος
στο φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, εκτός των πράξεων
που αναφέρονται στην κατωτέρω περίπτωση δ υποπεριπτώσεις αα και ββ
γ) Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός Ελλάδος και
υποκείμενου στο φόρο, για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν πράξεις,
εκτός των πράξεων που αναφέρονται στις κατωτέρω υποπεριπτώσεις αα',
ββ' και γγ' της περίπτωσης δ'
δ) ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στο
φόρο, στις κατωτέρω περιπτώσεις φορολογητέων πράξεων:
αα) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας,
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και στο
τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο με αυτό στοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρητή
I

I

I

I

I
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αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται
μετά από ενδοκοινοτική απόκτηση κατά την έννοια των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 και αναγράφεται τόσο ο αριθμός
φορολογικού μητρώου, με τον οποίο ο υποκείμενος αυτός
πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση και τη μετεπειτα παράδοση
αγαθών, όσο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του παραλήπτη, ο
οποίος καθίσταται υπόχρεος για την καταβολή του φόρου της παράδοσης
αυτής,
ββ) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας,
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13,
γγ) παροχή υπηρεσιών των παραγράφων 2, περίπτωση γ, 3 και 4 του
άρθρου 14,
δδ) σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογικός αντιπρόσωπος,
εε) Παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 39α
ε) το πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών,
στ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει το φόρο στα
τιμολόγια που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναμα με αυτά στοιχεία,
ζ) ο υποκείμενος, που ως αγοραστής ή εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης
υπηρεσιών έτυχε μερικής ή ολικής απαλλαγής από το φόρο με υπουργικές
αποφάσεις.
Οποιοδήποτε πρόσωπο χρεώνει φόρο σε φορολογικό στοιχείο που
εκδίδει, έστω και αν ο φόρος αυτός είναι μεγαλύτερος του
προβλεπομένου, υποχρεούται στην απόδοση του φόρου αυτού στο
Δημόσιο.
Για την εισαγωγή αγαθών, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λογιζόμενος ως
κύριος των εισαγόμενων αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
τελωνειακής νομοθεσίας.
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Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου στις περιπτώσεις που
υπόχρεος είναι ο λήπτης υποκείμενος στο φόρο,
β) είναι δυνατόν να ορίζεται ότι υπόχρεος στο φόρο είναι ο
εγκαταστημενος σε τρίτη χώρα υποκείμενος στο φόρο, εφόσον υπάρχει
σύμβαση αμοιβαίας συνδρομής, μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας
εγκατάστασής του,
γ) είναι δυνατόν να ορίζεται ως υπόχρεος στο φόρο, ο λήπτης αγαθών ή
υπηρεσιών και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός αυτών που αναφέρονται στην
περίπτωση δ της παραγράφου 1.
δ) ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.

Υποχρεώσεις στον υποκείμενο φόρο
1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω
δηλώσεις:
α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την
έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος
πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος
της νόμιμης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η
καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι τριάντα (30) ημέρες
δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν
πραγματοποιήσει
καμία συναλλαγή,
β) δήλωση μεταβολών-μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε
μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής του
εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την πραγματοποίηση
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ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που
απαλλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή
κατάργηση υποκαταστημάτων, την αλλαγή των τηρούμενων βιβλίων
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης
αξίας που ανήκει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα(30) ημερών
από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές αυτές,
γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για
μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση
των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων
εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους. Σε περίπτωση κληρονομικής
διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση παύσης εργασιών
υποβάλλεται από τους κληρονόμους, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την
ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των
δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε
κάθε άλλη περ+ίτωση. Στους υποκείμενους στο φόρο που είναι
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Α.Φ.Μ.
χορηγείται με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. Ο αριθμός αυτός
δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση ορισμού,
αλλαγής ή παύσης φορολογικού αντιπροσώπου. Οι δηλώσεις των
περιπτώσεων αυτών επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών
ή την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή, τη διαδικασία υποβολής καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Σε κάθε υποκείμενο στο φόρο χορηγείται μοναδικός αριθμός
φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως εξής:
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α) Στα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. εκτός αν έχει
χορηγηθεί Α.Φ.Μ. με δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ο αριθμός αυτός
δεν καταργείται με την οριστική παύση των εργασιών.
β) Στα νομικά πρόσωπα και στις ενώσεις προσώπων μετά την υποβολή της
δήλωσης έναρξης εργασιών. Ο αριθμός αυτός δεν καταργείται με την
αλλαγή της νομικής μορφής των προσώπων αυτών, αλλά με την οριστική
λύση ή διάλυσή τους.
γ) Στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις χορηγείται Α.Φ.Μ. που παραμένει ο ίδιος
για την επιχείρηση και μετά το πέρας των εργασιών της ίδρυσης. Στους
υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Α.Φ.Μ. χορηγείται με την υποβολή δήλωσης
έναρξης
εργασιών. Ο αριθμός αυτός δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση ορισμού,
αλλαγής ή παύσης φορολογικού αντιπροσώπου. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
3. Τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν ανεξάρτητα αν είναι
υποκείμενα στο φόρο και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία:
• ιδρύουν υποκατάστημα ή αποκτούν άλλη εγκατάσταση στο εσωτερικό
της χώρας,
• εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας,
• συμμετέχουν σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εκτός από τη συμμετοχή σε
ανώνυμες εταιρίες,
• αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της χώρας και
Γ ί
Γ>
I
• έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, η οποία
συνεπάγεται την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
I

I

I

I
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4. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται επίσης:
α) να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εκτός αν είναι εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατάσταση στην
Ελλάδα. Ειδικά, ο υποκείμενος στο φόρο που παραλαμβάνει ενσώματα
κινητά αγαθά, τα οποία του αποστέλλονται από άλλο κράτος - μέλος από
ή για λογαριασμό υποκείμενου στο φόρο που διαθέτει αριθμό
φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε αυτό το άλλο κράτος - μέλος, με σκοπό
την εκτέλεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή εργασιών σε αυτά, στις
οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες της περίπτωσης ε της παραγράφου 2
του άρθρου 8, υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που
επιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογαριασμούς βιβλίων
που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο,
β) να επιδίδει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 38
δηλώσεις. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για
υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν αποκλειστικά πράξεις που
απαλλάσσονται από το φόρο, χωρίς δικαίωμα έκπτωση. Ειδικά για τη
δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 38, η
υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου
ως υποκείμενου ή μη στο φόρο,
γ) να υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. :
ΐ) Ειδική δήλωση Φ.Π.Α., όταν ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι
διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του
Άρθρου 6. Η δήλωση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 16. Με
την υποβολή της δήλωσης αυτής, καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στην
παράδοση του
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ακινήτου φόρος, αφού συμψηφισθεί ο φόρος εισροών κατά το ποσοστό
που βαρύνει τη μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία, όπως έχει διαμορφωθεί
μέχρι τη χρονική στιγμή γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Η ίδια
δήλωση υποβάλλεται και για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της
περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του Άρθρου 7, χωρίς την καταβολή του
φόρου, ο οποίος
καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής
περιόδου.
ΐΐ) Ειδικά έντυπα απεικόνισης του συνολικού κόστους της οικοδομής και
κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες, προυπολογιστικά και
απολογιστικά.
ΐΐΐ) Γνωστοποίηση για τη χρησιμοποίηση ακινήτου, το οποίο
κατασκευάστηκε ως εμπορεύσιμο στοιχείο επιχείρησης, ως παγίου σε
φορολογητέα δραστηριότητα, καθώς και για ακίνητο το οποίο
απαλλοτριώθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την
περιοδική δήλωση της
φορολογικής περιόδου κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή
πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση. Με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και η
διαδικασία υποβολής της ειδικής δήλωσης και των ειδικών εντύπων
καθώς και ο χρόνος υποβολής των εντύπων αυτών και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
δ) να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπό του πριν από την ενέργεια
οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον
πρόκειται για υποκείμενο στο φόρο που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένος
στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους. Ο
ορισμός
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του φορολογικού αντιπροσώπου γίνεται με την κατάθεση αντιγράφου του
σχετικού πληρεξούσιου εγγράφου στον Προϊστάμενο ΔΟΥ, που είναι
αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του φορολογικού
αντιπροσώπου. Το αντίγραφο αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την
ελληνική προξενική αρχή του τόπου, όπου είναι εγκατεστημένος ο
υποκείμενος στο φόρο, ή από την Αρχή που έχει οριστεί για τη θεώρηση,
σύμφωνα με την από 5.10.1961 Σύμβαση της Χάγης. Δεν υπάρχει
υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, στην περίπτωση
πραγματοποίησης πράξεων, για τις οποίες υπόχρεος είναι ο λήπτης,
σύμφωνα με την περίπτωση δ υποπεριπτώσεις αα και ββ της
παραγράφου 1 του άρθρου 35
ε) Φορολογικό αντιπρόσωπο δύνανται να ορίζουν, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου αυτής, και οι υποκείμενοι
στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ο
φορολογικός αντιπρόσωπος της περίπτωσης αυτής δεν υποχρεούται στην
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγματοποιεί
ο εντολέας του.
στ) να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο όπου θα καταγράφει τα αγαθά που
απέστειλε ή μετέφερε ή τα οποία απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν για
λογαριασμό του σε άλλο κράτος - μέλος, για τις ανάγκες των πράξεων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις γ, δ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 7.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης τα μετακινούμενα αγαθά από
άλλο κράτος - μέλος προς το εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την
περίπτωση γ του άρθρου 12.
5. Ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12,
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καθώς και οι παραδόσεις αγαθών ,οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 28, υποχρεούται επίσης:
α) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις παραδόσεις αγαθών
που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ
της παραγράφου 1 του άρθρου 28 και του τελευταίου εδαφίου της
Παραγράφου 2 του άρθρου 15,
β) να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές αυτές τον αριθμό φορολογικού
μητρώου του με το πρόθεμα EL πριν από αυτόν, καθώς επίσης και να
αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού
μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που
ισχύει σε κάθε κράτος - μέλος και
γ) να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές που πραγματοποιεί για κάθε μήνα,
δ) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί μετά την 1.1.1996, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 11 παράγραφοι 1 και 2 και 12.
6. Ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις
οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που
δεν υπόκεινται στο φόρο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του
άρθρου 41, εφόσον διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, οι
οποίες δεν
καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11
υποχρεούνται:
α) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1
και να λαμβάνουν Α.Φ.Μ., όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2,
β) να υποβάλλουν δήλωση, με την οποία γνωστοποιούν τη διενέργεια
φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή
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υποβάλλεται κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδρομή των
προϋποθέσεων για τη φορολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 11,
γ) να υποβάλλουν τη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του
άρθρου 38,
δ) να υποβάλλουν δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την παύση των
φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή
υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο δεν
προβλέπεται η πραγματοποίηση φορολογητέων ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών,
ε) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις β και
δ της προηγούμενης παραγράφου και να εφαρμόζουν όσα προβλέπονται
στην περίπτωση γ της ίδιας παραγράφου.
7. Τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό έχουν κατά περίπτωση
και τα εξής πρόσωπα:
α) ο εκκαθαριστής, ο κηδεμόνας, ο προσωρινός διαχειριστής και ο
μεσεγγυούχος, στις περιπτώσεις κληρονομίας και μεσεγγύησης,
β) ο επίτροπος, ο κηδεμόνας και ο αντιλήπτορας, στις περιπτώσεις
ανηλίκων, απόντων, δικαστικά ή νόμιμα απαγορευμένων και των
προσώπων που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη,
γ) ο προσωρινός ή οριστικός σύνδικος, σε περίπτωση πτώχευσης του
υποκείμενου στο φόρο,
δ) ο φορολογικός αντιπρόσωπος του στις περιπτώσεις που ορίζεται
υπόχρεος στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35,
ε) οι κληρονόμοι και οι δωρεοδόχοι του υποκείμενου στο φόρο για τις
φορολογικές υποχρεώσεις του, μέχρι το θάνατό του ή τη σύσταση της
δωρεάς εν ζωή,
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στ) κάθε πρόσωπο το οποίο, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση,
υποκαθιστά τον υποκείμενο στο φόρο,
ζ) ο εκπρόσωπος ή μέλος της ένωσης προσώπων, κατ ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος,
η) ο ιδρυτής της επιχείρησης για τις υποχρεώσεις αυτής μέχρι το χρόνο
έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης.
8. Απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, εκτός αν
άλλως ορίζεται σ αυτό:
α) τα πρόσωπα, τα οποία καθίστανται υποκείμενα στο φόρο από
περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο
κράτος - μέλος,
β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41,
γ) τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο,
δ) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν απαλλασσόμενες
πράξεις της περίπτωσης κστ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και μόνο
για τις πράξεις αυτές.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται:
α) ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων,
β) ο τρόπος τήρησης και το περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου που
προβλέπεται στις περιπτώσεις α και στ της παραγράφου 4 αυτού άρθρου,
γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των
περιπτώσεων α και δ της παραπάνω παραγράφου 5,
δ) ο χρόνος και ο τρόπος διαχωρισμού των ακαθαρίστων εσόδων από
λιανικές πωλήσεις κατά συντελεστή φόρου,
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ο τύπος και το περιεχόμενο του στοιχείου, προκειμενου για παράδοση
καινούργιου μεταφορικού μέσου και
στ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης και παύσης
φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της παραγράφου 6,
ζ) το χρονικό διάστημα εργασιών ίδρυσης επιχείρησης.
10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών ορίζονται τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία του κοινοτικού
εντύπου INTRASTAT , η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης
που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 5.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται στο Φ.Π.Α.
• Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας ή μεγαλύτερης του Κ.Β.Σ. Στα βιβλία θα
πρέπει να καταχωρούνται όλες οι αγορές παγίων και αγαθών, οι
δαπάνες, τα ακαθάριστα έσοδα και πάντα διαχωρισθέντα κατά
συντελεστή φόρου.•
• Εάν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας πρέπει υποχρεωτικά σε
περίπτωση απογραφής τα εμπορεύματα και τα αγαθά επένδυσης να
καταχωρούνται κατά συντελεστή φόρου.
• Τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού που να αναφέρεται στο Φ.Π.Α.
• Υποχρεωτική αναγραφή της φορολογητέας αξίας και του ποσού του
φόρου, χωριστά κατά συντελεστή ή της ένδειξης χωρίς Φ.Π.Α.( σε
περίπτωση φορολογικής απαλλαγής ) σε όλα τα τιμολόγια κλπ. στοιχεία.
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• Έκδοση και παράδοση τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής πώλησης ή
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
κατά τη διάρκεια της φορολογικής υποχρέωσης.
Σύμφωνα με τους νόμους 1642/86, 2523/47 και 2859/2000, ο Φ.Π.Α. είναι
ένας έμμεσος φόρος κατανάλωσης που προορίζεται να επιβαρύνει τους
καταναλωτές. Όπως γίνεται με τους έμμεσους φόρους, τον Φ.Π.Α. θα τον
πληρώνουν στο δημόσιο ταμείο οι επιχειρήσεις αλλά την επιβάρυνση θα
την φέρει ο καταναλωτής στον οποίο θα μεταβιβάζεται μέσω αύξησης
των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών.
• Ο Φ.Π.Α. καλύπτει όλες τις οικονομικές μονάδες παραγωγής και
εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών που λειτουργούν σε όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και στο λιανικό εμπόριο.
• Ο Φ.Π.Α. δεν έχει σχέση με τη φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης
ούτε και με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών τον οποίο παρακρατεί η
επιχείρηση από τους μισθωτούς και τον αποδίδει στο δημόσιο ταμείο.
• Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται πάνω στα τιμολόγια και στις αποδείξεις λιανικής
πώλησης και υπολογίζεται με βάση τη συνολική τιμή πώλησης του
αγαθού ή της υπηρεσίας. Στα τιμολόγια ο φόρος αυτός γράφεται χωριστά
ενώ στις αποδείξεις λιανικής πώλησης είναι ενσωματωμένο στην τιμή του
αγαθού.
• Οι βασικοί συντελεστές του Φ.Π.Α. είναι 6,5%, 13% και 23% και σε
κάποια νησιά του Αιγαίου και σε παραμεθόριες περιοχές αντίστοιχα 5%,
9% και 16%. 1
1 http://www.forin.gr/articles/article/5650/nomos-39862011
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Λειτουργία του Φ.Π.Α.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , τον οποίο για λόγους συντομίας
ονομάζουμε ΦΠΑ καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 1642/1986 τον
προέβλεψε η ΕΟΚ έπειτα από την Έκτη Κοινοτική Συμφωνία της συνθήκης
της Ρώμης και άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 1987.
Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την εισαγωγή του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι
οι εξής:
1. Μείωση του οικονομικού , κοινωνικού και δημοσιονομικού κόστους
της φορολογίας.
2. Άσκηση απλής και δίκαιης φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής.
3. Εναρμόνιση των έμμεσων φόρων μέσα στην κοινότητα.

Χαρακτηριστικά του ΦΠΑ
Ορισμένα χαρακτηριστικά του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι τα εξής:
• Ο ΦΠΑ είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος, ο οποίος επιβαρύνει την
εγχώρια τελική κατανάλωση, δηλαδή επιβαρύνει το εισόδημα το οποίο
διατίθεται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας
από τους καταναλωτές, καθώς και από τους τομείς της
οικονομίας(δημόσιο, απαλλασσόμενες δραστηριότητες) οι οποίοι
απαλλάσσονται και εξομοιώνονται με τελικούς καταναλωτές. Έτσι
φορολογούνται οι εισαγωγές αγαθών από άλλα κράτη ενώ
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αποφορολογούνται πλήρως οι εξαγωγές αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη
της Κοινότητας.
• Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
(παραγωγή, εισαγωγή, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο) και επιβαρύνει κάθε
φορά την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου. Αυτό επιτυγχάνεται
στο επίπεδο κάθε μιας επιχείρησης, με τη μη χρέωση φόρου σε
ολόκληρη την αξία της πώλησης των αγαθών και των υπηρεσιών,
δαπανών κλπ. και την απόδοση στο δημόσιο της διαφοράς του φόρου.
• Είναι φόρος ουδέτερος, δηλαδή επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τα
αγαθά και τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από:
1. την προέλευση αυτών (εγχώρια, εισαγόμενα)
2. τον αριθμό των παραγωγικών σταδίων από τα οποία διέρχεται
ένα αγαθό μέχρι να διατεθεί στην τελική κατανάλωση.•
• Ο ΦΠΑ σε σχέση με τους φόρους τους οποίους αντικατέστησε, είναι πιο
αποτελεσματικός όσον αφορά την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής
διότι παρέχει τη δυνατότητα:
Α) Πλήρους απαλλαγής των επενδύσεων και των εξαγωγών
συμβάλλοντας
έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Β) Δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών με την
καθιέρωση
χαμηλότερου συντελεστή στα αγαθά και τις υπηρεσίες πρώτης
ανάγκης.
Γ) Απλούστερης διαχείρισης του φόρου αυτού τόσο για το δημόσιο
όσο και
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για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τους διασπαρτους νομους που
αντικατέστησε.
• Το σοβαρότερο μειονέκτημα του φόρου αυτού μπορεί να θεωρηθεί, η
επιβολή του και στο στάδιο του λιανικού εμπορίου διότι με τον τρόπο
αυτό αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των υποκείμενων με αποτέλεσμα το
δυσκολότερο έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών για
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Υποκείμενο στο φόρο
1) Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση
1
προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον
επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, β)
κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός
καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται
προς άλλο κράτος - μέλος. Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική
δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά
πρόσωπα, τα οποία
συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με
οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης,
όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την
ευθύνη του εργοδότη.
γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του
άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της
αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε
I

I
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I

#

I

I

I
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I
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οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και
αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα
άρθρα 6 και 7.
γ

2) Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις
πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά
την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη,
δικαιώματα ή εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως
υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των
δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.
Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου στο
φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο
παράρτημα Ι το παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες.
τ

ι

ι

ι

r

ι

r

ι

ί

3) Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται μόνο για
τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία.

Αντικείμενο στον φόρο
Αντικείμενο του φόρου 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 που πραγματοποιείται από επαχθή
αίτια στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος
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ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μη υποκείμενο στο φορο νομικο
πρόσωπο.
δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη
υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά
εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11.
Συμπεραίνουμε πως για να είναι ενα αγαθό ή μία υπηρεσία αντικείμενο
του ΦΠΑ πρέπει να γίνεται με αντιπαροχή και όχι δωρεά. Πρέπει η
παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών να γίνεται από υποκείμενο του
φόρου και για την άσκηση του επαγγέλματος του.
ί ·\
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Οικονομική δραστηριότητα
Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της
παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτου που παρέχει
υπηρεσίες. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξόρυξη, οι
δραστηριότητες των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς
και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου αγαθού με σκοπό την
απόκτηση από αυτό εσόδων.

Τα θετικά στοιχεία του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Ο ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) , με την καθιερωμένη πλέον μορφή
του (καταναλωτικού τύπου, μέθοδος πίστωσης του φόρου κλπ ), έχει
πολλά θετικά στοιχεία :
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1. Δεν συγκεντρώνει τη φορολογική επιβάρυνση σε ένα μονό στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας .
Όπως συμβαίνει με τους φόρους κατανάλωσης στα στάδια της
παραγωγής, του χονδρικού εμπορίου και του λιανικού εμπορίου - αλλά
την κατανέμει σε όλα τα στάδια, χωρίς να παρουσιάζει τα μειονεκτήματα
του σωρευτικού φόρου επί της δαπάνης2, γιατί πλήττει την προστιθέμενη
και όχι τη συνολική αξία .
Ο ΦΠΑ δεν προκαλεί αποκλίσεις από την άριστη κατανομή των
παραγωγικών μέσων και δεν ωθεί τις επιχειρήσεις σε κάθετη
συγκέντρωση.
Συνεπώς , ο ΦΠΑ δεν προκαλεί αποκλίσεις από την άριστη κατανομή των
παραγωγικών μέσων και δεν ωθεί τις επιχειρήσεις σε κάθετη
συγκέντρωση, γιατί το ποσό του φόρου που πληρώνει η κάθετα
συγκεντρωμένη επιχείρηση είναι ίσο με το άθροισμα των ποσών του
φόρου που πληρώνουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (οι οποίες παράγουν
ομοειδή προϊόντα) στα επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Απλοϊκό παράδειγμα . Η «Α» πωλεί στην «Β» ένα προϊόν 100 ευρώ . Με
ΦΠΑ έστω 20 % η «Β» θα πληρώσει 100+20=120 . Η «Α» θα αποδώσει
στην εφορία τον ΦΠΑ των 20 ευρώ . Όταν η «Β» μετά την επεξεργασία παραγωγική διαδικασία πωλήσει στον τελικό καταναλωτή το προϊόν έστω
200 ευρώ + ΦΠΑ = 200 + 40 = 240 και θα αποδώσει στην εφορία 40 ΦΠΑ
που εισέπραξε μείον 20 που είχε πληρώσει = 20 ευρώ απόδοση σε εφορία
(κράτος) .
2. Η υποχρέωση των συναλλασσόμενων να αναγράφουν χωριστά από την
τιμή το ποσό του φόρου (του ΦΠΑ) στα εκδιδόμενα τιμολόγια αποτρέπει
2Σωρευτικός φόρος επί της δαπάνης : Υπολογίζεται επί της αξίας των συναλλαγών (τζίρος) σε όλα τα
στάδια της παραγωγής , για παράδειγμα αναλογιστείτε μία εφάπαξ φορολόγηση επί του Τζίρου 5 τοις
χιλίοις .
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την πυραμιδοποίηση - με την προϋπόθεση ότι ο ΦΠΑ καλύπτει όλα τα
στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διανομής (που όντως έτσι είναι....)
- και διευκολύνει την πλήρη μετακύλιση του στους καταναλωτές .
Επομένως, η κατανομή των φορολογικών βαρών γίνεται σύμφωνα με τη
θέληση της φορολογούσας Αρχής, χωρίς να ευνοούνται ορισμένοι
καταναλωτές (π.χ. αυτοί που έχουν ισχυρή προτίμηση για αγαθά, των
οποίων η παραγωγή και η διανομή διέρχεται από λίγα στάδια) σε βάρος
άλλων.
3. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος φοροδιαφυγής, γιατί ο φόρος που
πληρώνει το κάθε στάδιο εκπίπτει από την ακαθάριστη φορολογική
υποχρέωση του επόμενου σταδίου (όπως είδαμε στο απλοϊκό μας
παράδειγμα) , συνεπώς ο αγοραστής έχει συμφέρον να απαιτεί από τον
πωλητή την αναγραφή στο τιμολόγιο του ακριβούς ποσού ΦΠΑ που
πλήρωσε (ο πωλητής) στο Δημόσιο γιατί κάθε υποεκτίμηση του ποσού
αυτού μειώνει το ποσό της έκπτωσης που δικαιούται ο αγοραστής, δηλ.
αυξάνει την καθαρή φορολογική του υποχρέωση.
Είναι ευνόητο ότι η αυτόματη αυτή διασταύρωση των πληροφοριών ως
προς τη φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων δεν αφορά στους
εμπόρους λιανικής πώλησης, που συναλλάσσονται με τον τελικό
αγοραστή (καταναλωτή), γιατί αυτός δεν προβαίνει σε περαιτέρω
συναλλαγές επί του αγαθού. Πλην όμως, η προστιθέμενη αξία στο στάδιο
του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει μικρό μόνο ποσοστό (συνήθως
30%) της συνολικής αξίας του αγαθού, οπότε τυχόν υποεκτίμηση της
φορολογητέας ύλης από τους εμπόρους λιανικής πώλησης θα οδηγούσε
σε περιορισμένη απώλεια φορολογικών εσόδων (εάν και έλεγχος γίνεται
δειγματοληπτικά κατά την πώληση στον τελικό καταναλωτή πχ οι έφοδοι
εάν έχει κοπεί απόδειξη στον καταναλωτή κλπ) .
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4. Επειδή είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ακριβούς ποσού του ΦΠΑ ,
που είναι ενσωματωμένο στην τιμή πώλησης οποιουδήποτε αγαθού,
τελικού ή ενδιάμεσου , καταναλωτικού ή κεφαλαιουχικού, οι παραγωγοί
μπορούν να προμηθευτούν τα κεφαλαιουχικά αγαθά σε τιμές
απαλλαγμένες από κάθε στοιχείο φόρου , γεγονός που ενισχύει το
κίνητρο για επενδύσεις από την Πολιτεία (...όταν θελήσει να τα χορηγήσει
η πολιτεία πχ να αποφασίσει ότι τα γεωργικά μηχανήματα που αγοράζουν
οι αγρότες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ)
Σήμερα καταγράψαμε τα θετικά στοιχεία που έχει η εφαρμογή του ΦΠΑ .
Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος Κατανάλωσης ,
ένας έμμεσος φόρος που από της φύση τους οι φόροι αυτού έχουν και
αρκετά μειονεκτήματα .

Μειονεκτήματα του Φ.Π.Α.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας όμως εμφανίζει και σειρά από
μειονεκτήματα,
τα οποία είναι τα εξής:
1) Το σημαντικότερο από αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Και είναι
ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι ο φόρος αυτός είναι ευρείας
εφαρμογής. Έτσι δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα στους
φορολογούμενους και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν
επαρκή λογιστική οργάνωση αλλά και στις φορολογικές αρχές. Τα
προβλήματα αυτά αυξάνουν όσο αυξάνει ο αριθμός των φορολογικών
συντελεστών που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των λογιστικών και
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τις αγορές και πωλήσεις που πρέπει να τηρούνται χωριστά για κάθε
φορολογικό συντελεστή.
2) Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του φόρου είναι ότι δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως μέσο άσκησης κοινωνικοοικονομικής
πολιτικής μέσω εξαιρέσεων ανάλογα με το βαθμό πολυτελείας των
αγαθών.
Αυτό συμβαίνει γιατί η εξαίρεση μιας επιχείρησης μπορεί να είναι σε
βάρος. Το καταρχήν παράδοξο αυτό φαινόμενο εξηγείται ως εξής : αν η
εξαιρούμενη επιχείρηση βρίσκεται σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας οι αγοραστές των προϊόντων της δεν θα
μπορούν να εκπέσουν το φόρο που έχει καταβληθεί στα προηγούμενα
στάδια και έχει ενσωματωθεί στην τιμή με συνέπεια το προϊόν να γίνεται
ακριβότερο. Αν η επιχείρηση
βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας η εξαίρεση
της προκαλεί εμπόδια στη λειτουργία του φόρου και αύξηση της
φοροδιαφυγής. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εξαιρούμενες επιχειρήσεις δεν θα
έχουν λόγους να ζητάνε τιμολόγιο για τις αγορές τους οι προμηθευτές
τους από τους δικούς τους προμηθευτές.

Κατηγορίες του Φ.Π.Α.
Η Προστιθέμενη αξία είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας των πωλήσεων
μιας επιχείρησης και της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε για να
παράγει το προϊόν της (πρώτες ύλες, υπηρεσίες). Φόρος προστιθέμενης
αξίας είναι κατά συνέπεια ο φόρος που επιβάλλεται στο τμήμα της
συνολικής αξίας του προϊόντος που προστίθεται σε κάθε στάδιο της
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παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχουν τρεις κατηγόριες φόρου
προστιθέμενης αξίας:
1) φόρος προστιθέμενης αξίας εισοδηματικού τύπου, 2) φόρος
προστιθέμενης
αξίας καταναλωτικού τύπου και 3) φόρος προστιθέμενης αξίας
καταναλωτικού και κεφαλαιουχικού τύπου, οι οποίες αναλύονται
παρακάτω:
1) Ο φόρος εισοδηματικού τύπου έχει ως βάση την καθαρή αξία των
πωλήσεων μιας επιχείρησης μείον την αξία των εισροών (αγορών) και τις
αποσβέσεις. Δηλαδή ότι ο φόρος αυτός έχει την ίδια φορολογική βάση με
1
ένα φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων χωρίς εκπτώσεις και
απαλλαγές.
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2) Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταναλωτικού τύπου έχει ως βάση την
ακαθάριστη αξία των πωλήσεων μιας επιχείρησης μείον την αξία των
εισροών της και επιβάλλεται μόνο στα καταναλωτικά αγαθά. Ο φόρος
αυτός ισοδυναμεί με ένα φόρο κατανάλωσης στο στάδιο του λιανικού
εμπορίου και αποδίδει τα ίδια με αυτόν έσοδα εφόσον έχει τον ίδιο
φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή οι δυο τύποι φόρου διαφέρουν ως προς
την αντιμετώπιση των κεφαλαιουχικών αγαθών. Ο φόρος καταναλωτικού
τύπου απαλλάσσει τα κεφαλαιουχικά αγαθά ενώ ο φόρος εισοδηματικού
τύπου τα φορολογεί αλλά απαλλάσσει τις αποσβέσεις.
Σε τελική ανάλυση και οι δυο τύπου φορολόγησης απαλλάσσουν τα
κεφαλαιουχικά αγαθά από την φορολογική υποχρέωση αλλά διαφέρουν
μεταξύ τους έως προς τον χρόνο απαλλαγής. Στην περίπτωση του
εισοδηματικού τύπου η φορολογική απαλλαγή γίνεται τμηματικά
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ανάλογα με την διάρκεια ζωής των κεφαλαιουχικών αγαθών και την
απόσβεση τους. Πρακτικά η διαφορά αυτή σημαίνει ότι ο φόρος
καταναλωτικού τύπου πλεονεκτεί έναντι του φόρου εισοδηματικού τύπου
στο ότι είναι διαχειριστικά ευκολότερο. Επίσης ενθαρρύνει περισσότερο
τις επενδύσεις
γιατί αποδεσμεύει κεφαλαία και μειώνει το κόστος των κεφαλαιουχικών
αγαθών. Εξεταζόμενος όμως από την πλευρά των εσόδων ο φόρος
καταναλωτικού τύπου μειονεκτεί.
3) Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταναλωτικού και κεφαλαιουχικού
τύπου επιβαρύνει το ίδιο καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά και
ισοδυναμεί με ένα φόρο κατανάλωσης στο στάδιο του λιανικού εμπορίου
που φορολογεί το ίδιο όλα ανεξαιρέτως τα αγαθά. Συγκρινόμενα ο φόρος
αυτός με τις παραπάνω δυο κατηγορίες υπερτερεί από ταμειακής
πλευράς αλλά μειονεκτεί στο ότι ασκεί δυσμενή επίδραση στις
επενδύσεις.
Επίσης σε σχέση με τις συναλλαγές της χώρας με το εξωτερικό ο Φ.Π.Α.
μπορεί να διακριθεί σε δυο κατηγόριες :
• στο φόρο που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας
προέλευσης
• στο φόρο που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας
προορισμού.
Ο φόρος που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης
επιβαρύνει τα εγχώριος παραγόμενα προϊόντα ανεξάρτητα από το αν
αυτό καταναλώνονται στο εσωτερικό ή εξάγονται. Αντίθετα απαλλάσσει
τα εισαγόμενα προϊόντα γιατί αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στη χώρα
από την οποία προέρχονται. Έτσι αν υπάρχουν διαφορές στην φορολογική
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βάση ή στους συντελεστές του φόρου ανάμεσα στις συναλλασσόμενες
χώρες τα εισαγόμενα θα έχουν διαφορετική φορολογική επιβάρυνση από
τα ομοειδή προϊόντα εγχώριας παραγωγής, κάτι που έχει συνέπειες στην
κατανομή των παραγωγικών μέσων ,στην κατανομή του εισοδήματος και
στο εμπορικό ισοζύγιο της κάθε χώρας.
Ο φόρος που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας προορισμού
επιβαρύνει τα εγχώριος καταναλισκόμενα προϊόντα ανεξάρτητα από το
αν αυτά εισάγονται ή παράγονται στο εσωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι τα
προϊόντα που εξάγονται απαλλάσσονται από το φόρο γιατί θα
φορολογηθούν στην χώρα προορισμού αντίθετα τα εισαγόμενα προϊόντα
φορολογούνται το ίδιο
με τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται στο εσωτερικό.
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Φ.Π.Α. Χρέωση - Πίστωση
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. :
Χρεώνεται:
1) Με το φόρο που αναλογεί στις αγορές επενδυτικών-κεφαλαιουχικών
αγαθών ,π.χ. μηχανήματα, κτίρια, έπιπλα σκεύη, μεταφορικά μέσα κ.α.
,που εκτός του ότι είναι περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτελούν
συγχρόνως και αξία ενεργού χρήσης γι' αυτή, δηλαδή χρησιμοποιούνται
οπωσδήποτε για την απρόκοπη λειτουργία της.
2) Με το φόρο που αναλογεί στις λήψεις υπηρεσιών ( σε αμοιβές τρίτων)
π.χ. από επιχειρήσεις που εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής
υπηρεσιών (σιδηρουργία, τόρνοι), μηχανουργία επισκευών, διαφημιστικά
γραφεία ή από ελεύθερους επαγγελματίες (ηλεκτρολόγοι, εκκαθαριστές,
λογιστές κ.α.), κλπ.
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3) Με το φόρο που αναλογεί στις αγορές ή στις εισαγωγές εμπορεύσιμων
αγαθών (εισροές). Για παράδειγμα αγορές εμπορευμάτων ή προϊόντων,
αναλώσιμων υλικών για τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεων, αγορές
πρώτων υλών κλπ.
4) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις αγορές υλικών συσκευασίας για τα μη
επιστρεφόμενα, στις αγορές καυσίμων ως πηγή ενέργειας κ.α.
5) Με το φόρο που αναλογεί στις εκπτώσεις τις οποίες χορηγεί η
επιχείρηση
στους πελάτες αρνητικά στη χρέωση.
6) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις δαπάνες για τις οποίες παρέχεται
δικαίωμα φόρου, όπως είναι τα γενικά έξοδα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.α.).
7) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις αγορές ή εισαγωγές κεφαλαιουχικών
αγαθών. Για παράδειγμα οικόπεδα κτίρια κ.α. τα οποία είναι περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης, όμως δεν αποτελούν αξία ενεργού χρήσης,
δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται για την λειτουργίας της.
8) Με το φόρο (διάφορα) που μεταφέρεται στον επόμενο μήνα και
αποτελεί χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. του τρέχοντος μήνα για
συμψηφισμό.
9) Με το φόρο που καταβάλλεται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, την
εκκαθαριστική δήλωση αποθεμάτων στο Δημόσιο.
10) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις επιστροφές πωλήσεων που ενεργούν
οι πελάτες της αρνητικά στη χρέωση.
Πιστώνεται:
1) Με το φόρο που αναλογεί στις παροχές υπηρεσιών και πάνω στα
ακαθάριστα έσοδα, αφορά ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις με
εκμεταλλεύσεις, πάνω στα έσοδα από τους κλάδους εκμετάλλευσης τους.
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2) Με το φόρο που αναλογεί στις πωλήσεις ή στις εξαγωγές
εμπορεύσιμων αγαθών (εκροές) π.χ. πωλήσεις πρώτων υλών, προϊόντων
ή εμπορευμάτων κ.λπ. και πάνω στα ακαθάριστα έσοδα.
3) Με το φόρο+ου αντιστοιχεί στις πωλήσεις επενδυτικών και
κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή μηχανημάτων, κτιρίων, οικοπέδων κ.α.
και πάνω στα ακαθάριστα έσοδα.
4) Με το φόρο που επιστρέφεται από το Δημόσιο.
5) Με το φόρο (διάφορα) του τρέχοντος μήνα αυτού που μεταφέρεται
στον επόμενο μήνα για συμψηφισμό.
6) Με το φόρο που αντιστοιχεί στα υλικά συσκευασίας που επιστρέφονται
στους προμηθευτές, μόνο εάν αυτά παρακολουθούνται χωριστά από το
περιεχόμενο τους.
7) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις επιστροφές αγορών που ενεργούν οι
προμηθευτές αρνητικά στη πίστωση.
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Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην
ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς
και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η
αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο
προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον
αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε
παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.
Κατ' εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία
λαμβάνεται3:
α) για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7,
καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται
στην περίπτωση α' του άρθρου 12, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή
παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των
αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών,
β) για τις προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 9
παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην
εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών,
γ) για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ
του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση
που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους.
Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που
αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο
εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των
ι
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3Το δεύτερο εδάφιο παραγράφου 2 του άρθρου 19, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
2 του άρθρου 21 του ν. 3763/2009 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (27-5-2009), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου.
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αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το
χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή
αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες
πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή
την υπηρεσία.
Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της
αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής
αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και
προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται
για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.
δ) για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
περίπτωση α' του άρθρου 6, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται το τίμημα
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείμενος από
τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένο με
οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται με τις πράξεις αυτές. Για τις
παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε
εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, ως
φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται
σε αυτόν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του
οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που
μεταβιβάζονται από τον κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο
κατασκευαστή ή στον από αυτόν υποδεικνυόμενο τρίτο. Σε περίπτωση
διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας
προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα κληρονομιών,
I
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Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία που
κυρώθηκε με τον ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Λ') όπως ισχύει.
Όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε
νόμισμα άλλου κράτους, το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία
του νομίσματος αυτού προς το Ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 .4
Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται:
α) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα
με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή τον
λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας,
συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν
αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας,
β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του
παρόντος νόμου.
Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που διατίθενται σε συσκευασία η
οποία επιστρέφεται, η αξία του περιεχομένου και της συσκευασίας
αναγράφεται χωριστά κατά συντελεστή φόρου, εφόσον υπάγονται σε
διαφορετικό συντελεστή.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, δύναται ο υποκείμενος στο
φόρο να μην αναγράφει φόρο για την αξία της συσκευασίας τόσο κατά
την παράδοση όσο και κατά την επιστροφή αυτής. Οφείλεται, όμως, ο
φόρος στην αξία της συσκευασίας όταν αυτή δεν επιστρέφεται.

4 Η φράση "το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας
λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ", τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν. 2948/2001, και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19-10-2001).
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Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:
α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον
αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που
χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα
παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4)
μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.
β) Οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
ακύρωσης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.
γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή
των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που
πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη,
εφόσον:
- έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία,
- τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του αγοραστή των
αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το
πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των
αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β της παραγράφου αυτής δεν
ισχύουν για τις χορηγούμενες εκπτώσεις και τη μερική επιστροφή
τιμήματος σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της
παραγράφου 5 του άρθρου 49του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α").
5α. Η φορολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη
πληρωμής του τιμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των
φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά
ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ
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101Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α').
Η μείωση της φορολογητέας βάσης ενεργείται μετά την έκδοση της
απόφασης του Εφετείου της έδρας της επιχείρησης, που προβλέπεται από
την παρ. 1 του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου 46. Για την έγκριση της
μείωσης απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της
ενδιαφερόμενης επιχείρησης και την προσκόμιση των απαραίτητων
στοιχείων, από τα οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης
απαίτησης, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών μετά την έκδοση της
απόφασης του Εφετείου.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα
ανωτέρω μείωση της φορολογητέας βάσης έχει καταβληθεί από τον
υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά την οποία
εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση, κατά
την οποία ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση της
φορολογητέας αξίας δεν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο δεν
καταβάλλεται, ως μη οφειλόμενος στη συγκεκριμένη φορολογική
περίοδο, κατά την οποία οφείλετο. Τυχόν πράξεις επιβολής φόρου ή
προστίμων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ακυρώνονται.
Η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά την αξία των ειδών συσκευασίας που
επιστρέφονται από τους αγοραστές.
Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, που
πραγματοποιήθηκε από υποκείμενο εγκαταστημένο στο εσωτερικό της
χώρας, η οποία αποδεδειγμένα φορολογήθηκε σε άλλο κράτος - μέλος
κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στο κράτος
αυτό, η φορολογητέα αξία μειώνεται αναλόγως.
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Ειδικά για αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η
φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης με το ποσό του φόρου αυτού, ο
οποίος καταβλήθηκε σε άλλο κράτος - μέλος και αποδεδειγμένα
επιστράφηκε από αυτό το άλλο κράτος-μέλος.
Στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές
και εισαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ως φορολογητέα αξία
λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης
αξίας.
Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν
επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30.5
Ειδικά στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς
προσώπων των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα,
καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, ως φορολογητέα αξία
λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης
αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από
την επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών.
Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν
επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την
προμήθεια που καταβάλλεται από διαχειριστές συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης σε άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών
στο κοινό.

5 Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 61
του νόμου 3842/2010 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2010 σύμφωνα με την παράγραφο ιστ του άρθρου 92
του ιδίου νόμου.
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Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και σε κάθε
περίπτωση προμήθειας για διάθεση πιστωτικών καρτών.
Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται:
α) από τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, όπως αυτή
προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,
β) από τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που
οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας, καθώς και όσα
εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός από
το φόρο του παρόντος νόμου,
γ) από τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών, όπως τα έξοδα
προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης,
ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου του προορισμού τους
στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν
συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία.
Ως πρώτος τόπος προορισμού νοείται ο τόπος, ο οποίος αναγράφεται στη
φορτωτική ή σε οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο εισάγονται τα αγαθά
στη χώρα. Αν δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη, ως πρώτος τόπος προορισμού
θεωρείται ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης των αγαθών στο εσωτερικό
της χώρας,
δ) από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση γ' έξοδα, τα οποία
πραγματοποιούνται, για τυχόν μεταφορά των αγαθών από τον πρώτο
τόπο προορισμού σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό
άλλου κράτους - μέλους της Κοινότητας που είναι γνωστός κατά το χρόνο
τελωνισμού τους και τη θέση τους σε ανάλωση.
Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, τα οποία είχαν εξαχθεί προσωρινά
εκτός της Κοινότητας για τελειοποίηση και επανεισαγωγή, η φορολογητέα
λ

I

I

I

I

I

I

# 1

53

Οι αυξομειώσεις των συντελεστών φορολογίας στη χώρα μας

αξία, που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου,
διαμορφώνεται με βάση τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.
Όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας κατά την
εισαγωγή εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό
της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος
αυτού προς το ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, για
τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.
Προκειμένου περί πετρελαιοειδών προϊόντων υπαγόμενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης ανεξάρτητα με την προέλευση τους και με την
επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ατού άρθρου 7 του
Ν.1038/1980 όπως ισχύει, για τη διαμόρφωση της βάσης επιβολής του
φόρου προστιθέμενης αξίας, πέραν των στοιχείων της παραγράφου 1 του
παρόντος, συνυπολογίζεται και το κατά περίπτωση καθοριζόμενο κόστος
τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας.

Συντελεστές Υπολογισμός του φόρου
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία
τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.
Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε
δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη
στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται
κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του
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Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
παραγράφου 13 του άρθρου 14.6
Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων
και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο,
οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),
εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται
απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο
φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο,
εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς
αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο,
εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη
υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα
νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανία
προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
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Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας
Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία(ΕΛ.ΤΑ.) και η
6 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 και ισχύει από 1.1.2011, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 19 του ιδίου νόμου.
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του ν. 3899/2010 και ισχύει από 1.1.2011 , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του
ιδίου νόμου.
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παρεπόμενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών,
β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης,με εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα,
γ) οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων
Βελτιώσεων - Ο.Ε.Β. - (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για
την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται
άμεσα με τις πράξεις αυτές.
δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και
διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς
δημοσίου δικαίου.
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται
στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί:
ΐ. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα
ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
διανέμονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών,
ιι. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται
από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων
προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της
εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
III. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των
όρων του ανταγωνισμού,
ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές
υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές,
I

I

Γ>

ί

I

I

I Γ

1

1

1

56

Οι αυξομειώσεις των συντελεστών φορολογίας στη χώρα μας

λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.
στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση
ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς
και τους οδοντοτεχνίτες,
ζ) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και
ανθρώπινου γάλακτος,
η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη
τους ,τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο
ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα
αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται
έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα,
θ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά
με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των
παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα
0
δημοσίου δικαίου,
ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα
από το κράτος,
ι) η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά
κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την
άσκηση της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια
δημόσια αρχή,
ια )...................
ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με
αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από
δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την,
κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή,
ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη
σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε
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πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,
η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση
αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που
επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς
πολιτικούς,συνδικαλιστικούς,θρησκευτικούς,φιλοσοφικούς,φιλανθρωπικ
ούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του
ανταγωνισμού,
ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά
συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους
οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία
λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς,
εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες
μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς
και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,
ιζ) η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή
φιλοσοφικού χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις δ', θ' και ιβ' της παραγράφου αυτής, με σκοπό την
πνευματική αρωγή και ανάπτυξη,
ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου
αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την
οικονομική τους ενίσχυση,
ιθ) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς
με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και
ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών
οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής, που παρέχονται από ασφαλιστικές
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επιχειρήσεις, καθώς και απο φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα
παροχής οδικής βοήθειας,
κ) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που
αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα ,τα οποία
αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα νομίσματα και
χαρτονομίσματα για συλλογές,
κα) οι εργασίες ,στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός
από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων
εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους
τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων,
κβ) η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την έννοια των
διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν γι' αυτά,
κγ) η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η
διαχείριση τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί,
κδ) η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και
λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών
αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείται από το
πρόσωπο που τις χορηγεί,
κε) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που
αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές,
μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους,
επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων
τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία
επιχειρηματικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που
ασχολούνται με τις εργασίες αυτές,
κστ) οι μισθώσεις ακινήτων,εκτός αυτών της περίπτωσης δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 8,
κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που
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διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα
τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μεσω
διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της
αγοράς παιγνίων,
κη) η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που
βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσήμων,
καθώς και ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών
παρόμοιων αξιών, εκτός από αυτήν που προορίζεται για συλλογές,
κθ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή
μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε
υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα
αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη
του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν
έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης
και η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί
από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
30,
λ) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη
φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,
λα) α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από:
-την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6,
-τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 7,
β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο
μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η
παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων
κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου
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τμήματος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω ακινήτων. Η
απαλλαγή αυτή από το Φ.Π.Α. κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της
παράδοσης του ακινήτου.
λβ)..................
λγ) η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το
φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται
διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
λδ) τα έσοδα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του Ν.2206/1994 (ΦΕΚ
62Α') από τα παιχνίδια που αναφέρονται στην παράγραφο 7του άρθρου
3του ίδιου νόμου και τα οποία διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις αυτού του νόμου.

Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών
Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) η επανεισαγωγή αγαθών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε και στην ίδια
κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια,
β) η οριστική εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται
από το φόρο και στο εσωτερικό της χώρας.
Η διάταξη αυτή αφορά και τις εισαγωγές αγαθών που εμπίπτουν στις
διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1του άρθρου 10,οι οποίες
θα ετύγχαναν της εν λόγω απαλλαγής αν είχαν πραγματοποιηθεί κατά την
έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10,
γ) η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας,
στην κατάσταση που αλιεύτηκαν ή αφού υποβλήθηκαν σε εργασίες
συντήρησης με σκοπό την εμπορία τους και πριν από την παράδοση τους,
δ) η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο
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όνομα του και για λογαριασμό του εισαγωγέα σε άλλο κράτος - μέλος και
η παράδοση τους απαλλάσσεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 1του άρθρου 28. Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή στην
περίπτωση αυτή ισχύει μόνον εάν, κατά τη στιγμή της εισαγωγής, ο
εισαγωγέας έχει παράσχει στις αρμόδιες αρχές τις ακόλουθες
τουλάχιστον πληροφορίες:
ΐ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. που έχει χορηγηθεί στον
εισαγωγέα στο εσωτερικό της χώρας, ή μέσω του φορολογικού
αντιπροσώπου του, ως υπόχρεου, για την καταβολή του Φ.Π.Α.,
ΐΐ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. του αποκτώντος, στον οποίο
παραδίδονται τα αγαθά, που έχει χορηγηθεί σε άλλο κράτος - μέλος ή τον
δικό του αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. ο οποίος έχει χορηγηθεί
στο κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών
όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς, κατ' εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
ΐΐΐ) την απόδειξη ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζονται να μεταφερθούν
ή να αποσταλούν από τη χώρα μας σε άλλο κράτος - μέλος.
)
η εισαγωγή αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε
άλλου δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα ή που εισάγεται από
1
πλοίο μεταφοράς αερίου σε σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη δίκτυο
αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων
θέρμανσης ή ψύξης.
·\
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Οι διαχρονικές αλλαvέc των συντελεστών του Φ.Π.Α.
Προτού αναλύσουμε διεξοδικότερα τις πιο πρόσφατες μεταβολές των
συντελεστών Φ.Π.Α. που έχουν παρατηρηθεί εν καιρώ οικονομικής κρίσης
στην ελληνική επικράτεια με έντονη συχνότητα, παρατίθεται ένας
Π ίνα κα ς Μ ετα β ο λ ώ ν Σ υ ντελ εσ τώ ν Φ .Π .Α . α π ό θ εσ π ίσ ε ω ς το υ φ ό ρο υ έ ω ς σ ή μ ερ α
Π ερ ίοδ ο ς
Από

Εω ς

Λ ο ιπ ή Ελλά δ α

Ν ή σ ο ι Α ιγα ίο υ

Τεκμ η ρ ίω σ η

Υ ψ η λ ό ς Κα νο νικός Χ α μ ηλό ς Μ ειω μ ένο ς Υ ψ η λ ό ς Κα νο νικός Χ α μ ηλό ς Μ ειω μ ένο ς

1/1/1987 31/12/1987

36%

18%

6%

3%

31%

13%

4%

2%

ά ρ θ ρ ο ν 1 κα ί 2 Ν.1676/1986 (Φ ΕΚ Α '204/29-12-1986).

1/1/1988

27/4/1990

36%

16%

6%

3%

31%

11%

4%

2%

Α ΥΟ Π .8499/4941/πολ 369/28-12-1987 (Φ ΕΚ Β'578/1988).

28/4/1990

7/8/1992

36%

18%

8%

4%

25%

13%

6%

3%

ά ρ θ ρ ο ν 10 π α ρ .1 Ν.1884/1990 (Φ ΕΚ Α'81/16-6-1990).

8/8/1992

31/3/2005

18%

8%

4%

13%

6%

3%

ά ρ θ ρ ο ν 1 π α ρ .5 0 κα ι 51 Ν.2093/1992 (Φ ΕΚ Α '181/25-11-1992).

1/4/2005

14/3/2010

19%

9%

4,50%

13%

6%

3%

ά ρ θ ρ ο ν 12, Ν .3336/2005 (Φ ΕΚ Α'96/20-4-2005).

15/3/2010 30/6/2010

21%

10%

5%

15%

7%

4%

ά ρ θ ρ ο ν 12, Ν. 3833/2010 (Φ ΕΚ Α'40/15-3-2010).

1/7/2010 31/12/2010

23%

11%

5,50%

16%

8%

4%

ά ρ θ ρ ο ν 4, Ν . 3845/2010 (Φ ΕΚ Α'65/6-5-2010).

1/1/2011

23%

13%

6,50%

16%

9%

5%

ά ρ θ ρ ο ν 4, Ν . 3899/2010 (Φ ΕΚ Α'212/17-12-2010).

ενδεικτικός πίνακας με την διαχρονική εξέλιξη των συγκεκριμένων
συντελεστών.

Παρατηρώντας τον πίνακα διακρίνεται εμφανώς η συχνή μεταβολή των
συντελεστών από το διάστημα που η ελληνική οικονομία εισήλθε σε
τροχιά ύφεσης, εκτός από την συχνότητα ευδιάκριτο και εντυπωσιακό
είναι και το μέγεθός των αλλαγών αυτών.
Εν συνεχεία παρατίθεται αναλυτικότερα η τεκμηρίωση των αλλαγών που
αφορούν τις μεταβολές από το έτος 2010 και έπειτα, το οποίο έτος είναι
βεβαίως έτος σταθμός των μνημονίων.
Οικονομικό Έτος 2010

Ά Μεταβολή
Με το άρθρο 12 του νόμου 3833/2010, αυξάνονται από 15.3.2010 οι
συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύοπρώτα εδάφια τηςπαραγράφου
1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), με
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εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς
αρχίζει από 04.03.2010.
Κατόπιν αυτού οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν, διαμορφώνονται
ως εξής:
α) ο κανονικός συντελεστής από 19%, αυξάνεται σε 21%,
β)ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙτου Κώδικα ΦΠΑ από 9%, αυξάνεται σε
10%,
γ)ο συντελεστής για τον οποίο προβλέπεται μείωση κατά 50% για
ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
από 4,5%, αυξάνεται σε 5%.
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30%
συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται
αντίστοιχα σε 15%, 7%,και 4% .
Οι αυξημένοι συντελεστές ισχύουν από την 15η Μαρτίου2010. Κατά
συνέπεια, σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης
από 15.3.10 και μετά, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους
συντελεστές.
Τονίζεται ότι, με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα υπολογίζεται ο φόρος
και στα φορολογικά στοιχεία που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
εκδίδονται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και εφεξής, ανεξάρτητα
αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο
διάστημα.
Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 15.3.10 και αφορούν
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή,
υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους αυξημένους συντελεστές. Διαφορετική
είναι η κατάσταση στην περίπτωση έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού
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Σημειώματος (άρθρο 23 παραγρ. 2ε' του Κ.Β.Σ.), στο οποίο θα πρέπει να
αναγράφεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή,
ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου οτι, στην
περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.
Β' Μεταβολή
Με το άρθρο 4 του νόμου 3845/2010, αυξάνονται από 01.07.2010 οι
συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248
Α), με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα, για τα οποία οι
νέοι συντελεστές ισχύουν από 03.05.2010. Κατόπιν αυτού, οι συντελεστές
Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής:
α) ο κανονικός συντελεστής από 21%, αυξάνεται σε 23%,
β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 10%, αυξάνεται
σε 11%,
γ) ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής, που ισχύει για ορισμένα αγαθά και
υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 5%, αυξάνεται σε
5,5%.
Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα
νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του
Κώδικα ΦΠΑ, από 15%, 7% και 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%,
8% και 4% .
Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία
έκδοσης από την 01.07.2010 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους
νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το
στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την
ημερομηνία αυτή.
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Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με
ημερομηνία από την 01.07.2010 και εφεξής και αφορούν σε συναλλαγές
που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.
Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου»
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε' του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα
υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του
προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή
ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Γ Μεταβολή
Τέλος, η πιο πρόσφατη μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ έλαβε χώρα στις
αρχές του έτους 2011, όπου και ισχύει μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη
μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του χαμηλού
και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.
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Οι συντελεστές ΦΠΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ την περίοδο της
κρίσης
Η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων χωρών μελών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, οι οποίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση των
κανονικών συντελεστών ΦΠΑ, την περίοδο της κρίσης, από το 2008 έως το
2011,( στοιχεία Μαϊου για το 2011), ενώ η κατάσταση στην ΕΕ, συνεχίζει
να χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαφορές στους κανονικούς συντελεστές
ΦΠΑ, μεταξύ των χωρών μελών της.
Μεγάλες διαφορές παρουσιάζει ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα έφθασε το 23%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat, από το 2008 έως το 2011(στοιχειά
Μαϊόυ 2011), η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στις 27 χώρες
μέλη της ΕΕ, κατά μέσο όρο, ήταν 1,3% ( από 19,4% σε 20,7%), ενώ στην
Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση έφθασε το 4%, (από 19% σε 23%). Οι άλλες
τρείς χώρες μέλη της ΕΕ με την μεγαλύτερη αύξηση, είναι η Ουγγαρία
(από 20,0 % σε 25,0 %), η Ρουμανία (από 19,0 % σε 24 %,0), και η Λετονία
(από 18,0 % σε 22, 0 %).
Γενικά, περίπου τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ αύξησαν τον ΦΠΑ, την περίοδο
που προαναφέρθηκε.
Μηδενική αύξηση παρουσιάζουν η Αυστρία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η
Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, το
Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Σουηδία.
Το χαμηλότερο, κανονικό συντελεστή ΦΠΑ παρουσιάζουν η Κύπρος και
το Λουξεμβούργο (15,0%) και τον υψηλότερο η Δανία, η Ουγγαρία και η
Σουηδία(25,0%).
Εξέλιξη στον υποχρεωτικά κατώτατο συντελεστή
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Με την οδηγία 2010/88/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2010 , η
Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίησε την οδηγία 2006/112, σχετικά με το
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της
υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατωτατου κανονικού συντελεστή, και
συγκεκριμένα το άρθρο 97 παράγραφος 1 της οδηγίας, το οποίο
προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έως την 31η Δεκεμβρίου
2010, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15 %.
Με τη νέα οδηγία, η οποία εφαρμόζεται από την πρώτη Ιανουαρίου 2011,
η ΕΕ παρατείνει την προθεσμία αυτή και ορίζει ότι, από την 1η
Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο κανονικός
συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15 %.".
Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποκλείει νέα αναθεώρηση της
νομοθεσίας ΦΠΑ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ώστε να
προσαρμοστεί στο αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής στον τομέα του
ΦΠΑ.
Όπως επισημαίνεται στο αιτιολογικό της οδηγίας, αναμένοντας τα
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων σχετικά με τη νέα στρατηγική για τον
ΦΠΑ, τα οποία προβλέπεται να καλύπτουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις και
τα αντίστοιχα επίπεδα εναρμόνισης, θα ήταν πρόωρος ο καθορισμός
μόνιμου επιπέδου για τον κανονικό συντελεστή ή το ενδεχόμενο της
αλλαγής του επιπέδου του κατώτατου συντελεστή.
Η μελλοντική εξέλιξη
Δεν είναι μόνο το θέμα του κατώτατου, κανονικού συντελεστή ΦΠΑ. Όλο
θέμα του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη, καθώς η διαδικασία διαβούλευσης, πού άνοιξε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με το πράσινο βιβλίο, «σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ, προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ»,
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έληξε στις 31 Μαϊου 2011. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, θα
είναι καθοριστικά για την πορεία του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, ίσως
οδηγήσουν στην επιδιωκομενη οριστική αντιμετώπιση του λεγομενου
μεταβατικού καθεστώτος, που ισχύει σήμερα, και να ξεκινήσει μία
διαδικασία εναρμόνισης του χαοτικού καθεστώτος των συντελεστών, των
απαλλαγών, των χαμηλών ή μειωμένων συντελεστών και του συνόλου της
νομοθεσίας, το οποίο, μεταξύ άλλων συμβάλλει και στη φοροδιαφυγή.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή,(ΕΟΚΕ), μόνο με βάση το αποτέλεσμα των
διαβουλεύσεων αυτών μεταξύ των κρατών μελών θα μπορέσει η
Επιτροπή να λάβει τη σωστή απόφαση για το ύψος των κανονικών
συντελεστών ΦΠΑ στην ΕΕ, ενώ επισημαίνει την ανάγκη να επιτευχθεί ένα
απλό εναρμονισμένο σύστημα έμμεσης φορολογίας, με τη μείωση του
διοικητικού φόρτου, με εμφανή οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες, το οποίο να εξασφαλίζει δίκαιη φορολόγηση και σίγουρα έσοδα
για τα δημόσια οικονομικά, και να μειώνει τον κίνδυνο της
φοροδιαφυγής, στην ΕΕ, οποία εκτιμάται μεταξύ 200 και 250 δισ ευρώ.
Σημειώνεται, πώς το όριο του συντελεστή ΦΠΑ ορίζεται με ομοφωνία από
το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και
την ΕΟΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12, §3 α) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την ΕΟΚΕ, χωρίς την απαραίτητη
ομοφωνία, η Επιτροπή αναγκάστηκε να προβεί σε τέσσερις παρατάσεις με
βάση το μόνο αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με ομοφωνία, δηλαδή τον
κατώτατο συντελεστή 15 % που ορίζει η οδηγία 92/77/ΕΟΚ. Όλες οι
προτάσεις που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μιας οριστικής φορολογικής
εναρμόνισης δεν κατάφεραν ποτέ να τύχουν της αναγκαίας ομοφωνίας.
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Η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα [εν έτη 2012]
Η πρόσφατη δημοσιονομική ιστορία της Ελλάδος έχει αποδείξει ότι η
αύξηση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αποτελεί την
αιχμή του δόρατος για κάθε επιλογή που γίνεται στο πεδίο της
φορολογικής πολιτικής με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Έτσι
το 2005 οι συντελεστές του ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά μια μονάδα και το 2010
κατά τέσσερις μονάδες. Τώρα, ενόψει της υιοθέτησης του
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος, καταγράφονται
σκέψεις για νέες αυξήσεις, είτε σε οριζόντιο επίπεδο (δηλαδή αύξηση
πάλι όλων των συντελεστών) είτε σε κάθετο επίπεδο (δηλαδή μεταφορά
ορισμένων ειδών, όπως π.χ. τρόφιμα, από χαμηλούς συντελεστές σε
υψηλότερους).
Όλος αυτός ο πειραματισμός με το ΦΠΑ δείχνει ότι όσοι έχουν
επιφορτιστεί με το καθήκον να διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά της
ώρας δεν έχουν αντίληψη ούτε των συνθηκών της αγοράς, ούτε της
κατάστασης που έχουν δημιουργήσει με τις πρόσφατες νομοθετικές
πρωτοβουλίες τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το άρθρο 3 του ν. 3943/20117, η μη
απόδοση του ΦΠΑ αποτελεί υπεξαίρεση, ένα αδίκημα στο οποίο ο
νομοθέτης προσδίδει αυτόφωρο και διαρκή χαρακτήρα, με ποινές που
κλιμακώνονται ως εξής:
• Από 1 - 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών.
• Από 3.000 - 75.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1
έτους.
• Από 75.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται κάθειρξη από 5 ως 20
χρόνια.
7 http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
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Ως χρόνος τέλεσης του αδικήματος νοείται το χρονικό διάστημα από την
ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος
μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση
προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή στα πλημμελήματα 20
μήνες και στα κακουργήματα 5 χρόνια από τότε που δεν απέδωσε ή
απέδωσε ανακριβώς το ΦΠΑ.
Για να δούμε όμως τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, πως δηλαδή
λειτουργεί η αγορά, και ποιες οι επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης.
Στην συνήθη - τον τελευταίο καιρό - περίπτωση που μια επιχείρηση έχει
τιμολογήσει τον πελάτη της αλλά ο πελάτης δεν πλήρωσε ποτέ (φυσικά
αυτό να αποδεικνύεται) την αξία του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ), είτε γιατί του δόθηκε πίστωση, είτε γιατί εξέδωσε επιταγή που
δεν καλύφθηκε (συνηθέστατο φαινόμενο τον τελευταίο καιρό καθώς η
επιταγή έχει «καταντήσει» να χρησιμοποιείται ως συναλλαγματική και όχι
ως αξιόγραφο που έχει αξία μετρητών), είτε γιατί απλά είναι
κακοπληρωτής, τότε συμβαίνουν τα εξής: Η επιχείρηση δεν έχει την
δυνατότητα ούτε να πάρει δικαστικά μέτρα (λόγο οικονομικής αδυναμίας)
αλλά ούτε και να πάρει τα εμπορεύματα πίσω και να κόψει πιστωτικό
τιμολόγιο (είτε λόγο του πιθανού κόστους της αφαίρεσης, είτε λόγο
μεταβίβασης των εμπορευμάτων από τον πελάτη σε άλλη εταιρεία κλπ).
Σε αυτή την περίπτωση ο ΦΠΑ που οφείλεται από την εν λόγω επιχείρηση
πρέπει να αποδοθεί σε κάθε περίπτωση. Καλείται δηλαδή η επιχείρηση να
αποδώσει ΦΠΑ, που όμως δεν έχει εισπράξει. Κατά το άρθρο 375 του
Ποινικού Κώδικα, η αντικειμενική υπόσταση της υπεξαίρεσης συνίσταται
στην παράνομη ιδιοποίηση εκ μέρους ενός πρόσωπου κάποιου ξένου
(ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος που περιήλθε στην κατοχή του
προσώπου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο. Πως λοιπόν, νοείται ως
υπεξαίρεση η μη απόδοση ΦΠΑ τη στιγμή που ο ΦΠΑ αυτός ουδέποτε
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εισπράχθηκε, δηλαδή δεν περιήλθε στην κατοχή της επιχείρησης; Ο
παραλογισμος αυτός εντείνεται απο το ιδιότυπο πλάσμα δικαίου που εχει
δημιουργήσει η νομοθεσία, κατά το οποίο με την έκδοση τιμολογίου ο
νομοθέτης τεκμαίρει ότι καταβάλλεται ΦΠΑ, ο οποίος πρέπει να
αποδοθεί. Εκτός από το νομικό πρόβλημα υπάρχει και ουσιαστικό
πρόβλημα το οποίο αναλύεται ως εξής:
• Η επιχείρηση που εξέδωσε το τιμολόγιο, εάν δεν μπορέσει να
εισπράξει το αντίτιμο του, με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα,
οδηγείται (εάν έχει τέτοιους πελάτες) στο κλείσιμο.
• Ο νόμιμος εκπρόσωπός της διώκεται ποινικά και πιθανότατα δεν θα
πληρώσει ποτέ γιατί απλούστατα δεν μπορεί να πληρώσει.
• Το κράτος δεν θα εισπράξει ποτέ το ΦΠΑ από αυτή τη συναλλαγή
καθώς η επιχείρηση θα είναι κλειστή και ο επιχειρηματίας στη
φυλακή.
• Ο πελάτης, που δεν πλήρωσε, συνεχίζει να δουλεύει και πλέον δεν
του ζητάει κανείς το συγκεκριμένο ΦΠΑ.
Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι βασικός σκοπός είναι η καταβολή
των οφειλόμενων χρημάτων προς το Δημόσιο. Η φυλάκιση
επιχειρηματιών που δεν τηρούν τη φορολογική νομοθεσία θα είχε λογική
μόνο εάν το φορολογικό σύστημα ήταν απλό, κατανοητό και καθολικά
εφαρμοζόμενο. Σε ένα σύνθετο, δαιδαλώδες σύστημα όπως το ελληνικό,
μάλλον οι συνεπείς απειλούνται περισσότερο από την πιθανότητα λάθους
που μπορεί να επισύρει μια μεγάλη κύρωση, παρά οι επιτήδειοι που
αξιοποιούν την ασάφεια και τη πολυπλοκότητα των φορολογικών
ρυθμίσεων για να εντοπίζουν διεξόδους («παραθυράκια») και να μην
ανταποκρίνονται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Τα εξοντωτικά
πρόστιμα και οι μεγάλες ποινές δεν βοηθάνε στην αλλαγή αυτής της
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κατάστασης. Η απλοποίηση της νομοθεσίας είναι η λύση καθώς η απλή
νομοθεσία εφαρμόζεται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.
Μια πρακτική λύση για το ανωτέρω πρόβλημα θα ήταν να γίνει ρύθμιση
ώστε να καταβάλλεται υποχρεωτικά σε μια επί πιστώσει συναλλαγή (ή
μια συναλλαγή με επιταγή) άμεσα ο ΦΠΑ ώστε να αποδίδεται από τον
εισπράξαντα κατά την προβλεπόμενη στιγμή, καθώς με τις παρούσες
συνθήκες ουσιαστικά η απόδοση ΦΠΑ σε επί πιστώσει συναλλαγές
σημαίνει την επιβάρυνση του αποδίδοντος ΦΠΑ προς όφελος αυτού υπέρ
του οποίου έγινε η επί πιστώσει συναλλαγή, δημιουργώντας έτσι
συνθήκες που δεν είναι φιλικές για την εμπέδωση της συνέπειας στις
επιχειρηματικές συναλλαγές. Είναι προφανές ότι με την κατάσταση που
υπάρχει σήμερα, ο αποδίδων το ΦΠΑ στο κράτος, όταν η συναλλαγή από
την οποία προέκυψε ο ΦΠΑ είναι επί πιστώσει (ή έχει εκδοθεί επιταγή για
την εξόφληση της), «δανείζει» στον αντισυμβαλλόμενο του το ποσό του
ΦΠΑ, καθώς αποδίδεται ΦΠΑ που δεν έχει εισπραχθεί και αυτό
λειτουργεί ως αντικίνητρο στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, και όλα
αυτά υπό τη δαμόκλειο σπάθη των ποινικών κυρώσεων που πρόσφατα
θεσπίστηκαν.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι για να έχει το ηθικό έρεισμα το Δημόσιο
να θεσπίζει τέτοιες αυστηρές κυρώσεις πρέπει να εξετάζει όχι μόνο το τι
οφείλει κάποιος στο Δημόσιο αλλά και το τι οφείλει το Δημόσιο σε αυτόν
(π.χ. επιστροφή ΦΠΑ). Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να χαρακτηρίζει ως
υπεξαίρεση τη μη απόδοση ΦΠΑ με τη λογική ότι δεν αποδίδονται
χρήματα που τρίτος έχει καταβάλλει για να δοθούν στο Δημόσιο, αλλά να
μην προβαίνει στον ίδιο χαρακτηρισμό περί υπεξαίρεσης όταν το Δημόσιο
έχει εισπράξει χρήματα που πρέπει να αποδώσει ως επιστροφή ΦΠΑ αλλά
να μην τα αποδίδει στο δικαιούχο. Η λογική των δυο μέτρων και δυο
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σταθμών δεν αποτελεί ούτε καλό σύμβουλο ούτε καλό εργαλείο
νομοθετικής και πολιτικής συμπεριφοράς

Οι αρνητικές συνέπειες από την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση
Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφάσιζε η κυβέρνηση την αύξηση του
ΦΠΑ κατά 77% (από 13% στο 23%) στα είδη εστίασης, όλοι οι κλαδικοί
φορείς της εστίασης είχαν επισημάνει ότι οι συνέπειες θα είναι αρνητικές
στην οικονομία, τον τουρισμό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου,
στην απασχόληση και γενικότερα στις κοινωνικές συνήθειες των Ελλήνων.
Έξι μήνες μετά διαπιστώνουμε ότι όλοι οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν.
Σύμφωνα με στοιχεία, αυξήθηκε κατά 10% το ΦΠΑ αλλά προκάλεσε
μείωση της ζήτησης κατά 15%.
Αύξησε το κόστος των τουριστικών πακέτων κατά 2% τουλάχιστον,
μειώνοντας ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της λεγόμενης
«βαριάς βιομηχανίας» μας.
Δημιούργησε οικονομικό πρόβλημα σε χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου,
με δύο τρόπους. Πρώτον, όσες επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους
ενσωματώνοντας ολόκληρη την αύξηση του ΦΠΑ, βρέθηκαν αντιμέτωπες
με την ύφεση και την μείωση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών, οι οποίοι ζητούν όλο και χαμηλότερες τιμές. Δεύτερον,
όσοι επαγγελματίες απορρόφησαν την αύξηση του ΦΠΑ χωρίς να
αυξήσουν τις τιμές τους, είδαν ξαφνικά να έχουν την υποχρέωση
καταβολής ΦΠΑ κατά πολύ μεγαλύτερο από ότι πλήρωναν, χωρίς φυσικά
να έχουν και την ανάλογη αύξηση του τζίρου τους. Αγοράζοντας τα είδη
εστίασης με 13% και πουλώντας με 23%, βρέθηκαν να δουλεύουν για
έναν αδηφάγο συνεταίρο που λέγεται κράτος.
Δύο καταστάσεις λοιπόν, οι οποίες οδηγούν τα καταστήματα παροχής
υπηρεσιών εστίασης στο κλείσιμο και αυξάνουν την ανεργία τόσο των
επαγγελματιών του χώρου, όσο και χιλιάδων εργαζομένων στις
επιχειρήσεις τους.
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Άλλη μία αρνητική παράμετρος της αύξηση του ΦΠΑ είναι η αλλαγή της
κοινωνικής συνήθειας του συνόλου των Ελλήνων, να συνδυάζουν τις
εξόδους τους και τις κοινωνικές τους συναναστροφές, με τη συνεύρεση σε
κάποιους χώρους εστίασης (ταβέρνες, ουζερί, εστιατόρια, καφενεία). Μία
συνήθεια που οι λαμπροί εγκέφαλοι της κυβέρνησης προσπαθούν να μας
την κόψουν και να μας την αλλάξουν, με την αύξηση των τιμών, λόγω
ΦΠΑ και την υπαγωγή της τυρόπιτας, του καφέ, του μεζέ, της τηγανιτής
πατάτας αλλά και των αναψυκτικών, χυμών, ακόμα και του ανθρακούχου
νερού στην ίδια κατηγορία με τα κοσμήματα, τον χρυσό και τα είδη
πολυτελείας. Προφανώς θέλουν να μας κλείσουν όλους στα σπίτια μας,
χωρίς κοινωνικές επαφές και εξόδους. Επίσης στερεί από τους νέους και
τη τελευταία δυνατότητα εξόδου, σε αναψυκτήρια.
Σαν χώρα, με την προσχώρηση μας στην τότε ΕΟΚ το 1981, είχαμε
εξασφαλίσει το δικαίωμα για μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση, δικαίωμα το
οποίο το απεμπολήσαμε μόνοι μας.
Για το δικαίωμα αυτό πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. αγωνίστηκαν και τελικά
τα κατάφεραν να κερδίσουν, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη
της τα αποτελέσματα έρευνας (έγγραφο της Επιτροπής με στοιχεία SEC
910, 5/7/2007) του έγκυρου οικονομικού οργανισμού (Copenhagen
Economics) που επισήμαναν ότι η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
στην εστίαση έχει θετική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη και την
απασχόληση, αλλά συντελεί και στην πιο δίκαιη διανομή εισοδήματος,
κυρίως στις περιφερειακές περιοχές των κρατών-μελών της Ένωσης.
Τελειώνοντας, πληροφορώ και επισημαίνω ότι η Ιρλανδία μείωσε τον
ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 9%, ενώ η Γαλλία προχώρησε σε
γενναία μείωση του ΦΠΑ για την εστίαση από το 19,6% στο 5,5%, με
αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στον συγκεκριμένο κλάδο
Παραθέτω συγκριτικό πίνακα Φ.Π.Α. στην εστίαση με ανταγωνίστριες με
την Ελλάδα χώρες:
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ΧΩΡΑ
ΙΤ Α Λ ΙΑ
ΙΣ Π Α Ν ΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Γ Α Λ Λ ΙΑ
Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ ΙΑ
Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Φ.Π.Α.
20%
18%
15%
19,6%
23%
18%
23%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
10%
8%
8%
5,5%
13%
8%
23%

Μελέτες Περίπτωσης
Ολλανδία: Ανάπτυξη με όπλο τη χαμηλή φορολογία στις
επιχειρήσεις
Οι Σκανδιναβικές Χώρες είναι μεταξύ των ελκυστικότερων τοποθεσιών για
τους ξένους επενδυτές που επιδιώκουν να επεκταθούν στην Ευρώπη και
πέρα. Ο ολλανδικός εταιρικός συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι
25.5%, το οποίο είναι αρκετά κάτω του μετρίου εντός των αντιστοίχων της
ΕΕ. Τα κέρδη που προέρχονται από ένα ξένο υποκατάστημα
απαλλάσσονται πλήρως από τον ολλανδικό φόρο εισοδήματος νομικών
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προσώπων- η αποκαλούμενη απαλλαγή συμμετοχής. Αυτό κάνει τις
Σκανδιναβικές Χώρες αδιάσειστα τον πιο αποδοτικό από άποψη φόρων
τόπο για να φιλοξενήσει έκαστη επιχείρησή, μια αξίωση που
υποστηρίζεται περαιτέρω από ένα δίκτυο φορολογικής συνθήκης που
καλύπτει περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές.
Συμπεριλαμβανομένης, βεβαίως, μιας σημαντικής φορολογικής συνθήκης
με τις ΗΠΑ που επιτρέπει μια απαλλαγή του φόρου παρακράτησης στα
μερίσματα που πληρώνεται στον αμερικανό μέτοχο. Το ευρύ δίκτυο τη
φορολογικής συνθήκης σε σχέση με την απουσία των ολλανδικών φόρων
παρακράτησης στα δικαιώματα κάνει τη χώρα μια ιδανική θέση για τις
δραστηριότητές που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις. Για τους λογιστέςφοροτεχνικούς, η μη-φορμαλιστική προσέγγιση από τις ολλανδικές
εφορίες σε τα θέματα όπως το Φ.Π.Α και των τελωνειακών δασμών
σημαίνουν ότι λιγότερος χρόνος ξοδεύεται στη γραφειοκρατία, και
περισσότερος στην ουσία των πραγμάτων.

Ιρλανδία: Η φορολογική σταθερότητα φέρνει την ανάπτυξη
Ο μετασχηματισμός της Ιρλανδίας σε μια δυναμική, βασισμένη στη γνώση
οικονομία του 21ου αιώνα είναι το αποτέλεσμα μιας αποφασιστικής
στρατηγικής για να εξασφαλιστεί η άμεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ) από τις
κορυφαίες παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις.
Άνω των 1.000 πολυεθνικών εταιριών έχουν επιλέξει την Ιρλανδία ως
στρατηγική ευρωπαϊκή βάση, που προσελκύει χαμηλό περιβάλλον φόρου
εισοδήματος εταιρειών και ένα μεγάλο ποσοστό νέου και πολύ καλά
καταρτισμένου εργατικού δυναμικού. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που
συμβάλει στη παραπάνω κατάσταση, σύμφωνα με την ιρλανδική
κυβέρνηση, είναι το ελκυστικό και συνεχώς ενισχυμένο φορολογικό
σύστημα.
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Το χαμηλό φορολογικό πρότυπο της Ιρλανδίας δεν είναι μοναδικό στον
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνώς επιχειρησιακό κόσμο. Η Ιρλανδία είναι η
δεύτερη - οικονομικότερα διεθνοποιημένη (μετά από τη Σιγκαπούρη)
χώρα στον κόσμο, με μια ανταγωνιστική οικονομία ελεύθερης αγοράς που
συνδέεται (σχεδόν εξίσου) με τις βορειοαμερικανικές και ευρωπαϊκές
αγορές. Αντίθετα από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η πλειοψηφία
του ιρλανδικού εμπορίου πραγματοποιείται έξω από την ευρω-ζώνη.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του φορολογικού καθεστώτος της Ιρλανδίας που
το κάνουν μια από τις ελκυστικότερες τοποθεσίες επένδυσης παγκοσμίως
είναι τα ακόλουθα:
• ένα ποσοστό φόρου εισοδήματος εταιρειών 12.5% για την ενεργό
επιχείρηση
• μια χρέωση φόρου έρευνας & ανάπτυξης 25% (Ε&Α) που μπορεί να
είναι πληρωτέα κατά τη διάρκεια μιας τρίχρονης περιόδου
• ένα καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχει μια
φορολογική διαγραφή για τις ευρέως καθορισμένες αποκτήσεις
• ένας αποτελεσματικός (σχεδόν μηδενικός) φόρος για τα ξένα
μερίσματα
• ένα εγκεκριμένο σταθερό φορολογικό καθεστώς, με την πρόσβαση
στις εκτενείς οδηγίες δικτύων φορολογικών συνθηκών της ΕΕ
• γενναιόδωρες εσωτερικές απαλλαγές φόρου παρακρατήσεων.
Ενώ ο ιρλανδικός φόρος εταιριών είναι ένας πάγιος συντελεστής 12.5%
και είναι ένας κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας έλξης της Ιρλανδίας στη
διεθνή διαφάνεια επιχειρήσεων, είναι επίσης ένας παράγοντας κλειδί.
Δεν είναι απλά το στοιχείο «χαμηλός φόρος» που προσελκύει την
επιχείρηση, αλλά η απλότητα του συστήματος. Παραδείγματος χάριν, η
Γαλλία έχει ένα φορολογικό ποσοστό εταιριών 8.6%, όμως δεν
προσελκύει τέτοια επιχείρηση λόγω του σύνθετου φόρου και των
ρυθμιστικών απαιτήσεών της.

78

Οι αυξομειώσεις των συντελεστών φορολογίας στη χώρα μας

Επιπροσθέτως, για να διευκολύνει τη διεθνή επιχείρηση, η Ιρλανδία έχει
υπογράψει τις περιεκτικές συμφωνίες διπλής φορολογίας με 56 χώρες,
των οποίων 48 είναι σε ισχύ ενώ το υπόλοιπο είναι εκκρεμής επικύρωση.
Αυτές οι συμφωνίες επιτρέπουν την αποβολή ή το μετριασμό της διπλής
φορολογίας και του παράγοντα κλειδί για τις διεθνείς επιχειρήσεις
χρηματοδότησης.
Χωρίς ένα τέτοιο φορολογικό καθεστώς, η Ιρλανδία ως μικρή ανοικτή
οικονομία δεν θα μπορούσε να επιζήσει. Είναι μερικά που δεν μπορούν
να θυσιαστούν αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να ενισχυθούν για να
εξασφαλίσουν την οικονομική αποκατάσταση και πλήρη αποπληρωμή
των ιρλανδικών χρεών.
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Δειγματοληπτική Έρευνα
Περαιτέρω παρατίθεται μία ενδεικτική δειγματοληπτική έρευνα, η οποία
απευθύνθηκε σε επιχειρηματίες που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις
φορολογικές αλλαγές σε καθημερινή βάση και να αντιμετωπίσουν την
μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά συνέπεια.
I

I

Γ* I

I
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Οι συχνές τροποποιήσεις στις οποίες υπόκειται το φορολογικό σύστημα
αποτελούν τροχοπέδη στη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το
εξωτερικό;
Ναι
Όχι
Γενικό σύνολο

Ποσοστό (%)
85,7%
14,3%
100,0%

Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (85,7%) θεωρεί οι συνεχείς μετα βολής του
φορολογικού συστήματος λειτουργεί ανασταλτικά στην προσέλκυση κεφαλαίων από το
εξωτερικό, ενώ μόλις το 14,3% έχει την αντίθετη άποψη.

Είσαστε σύμφωνοι με τις συχνές εισαγωγές ρυθμίσεων και διατάξεων στη
φορολογική νομοθεσία, οι οποίες αφορούν αλλεπάλληλες περαιώσεις και
Ποσοστό (%)
διαδικασίες αυτοελέγχου;
9,3%
Ναι
90,7%
Όχι
100,0%
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Το 91% είναι κάθετα αντίθετο στις συνεχείς περαιώσεις και αυτοελέγχους
ενώ μόνο το 9,3% συμφωνεί με τις παραπάνω φορολογικές ρυθμίσεις και διατάξεις.

Πιστεύετε πως η εισαγωγή - θέσπιση νέων φόρων (έκτακτη εισφορά κ.α.)
θα αποφέρει τα προσδοκώμενα για το Κράτος έσοδα;
Ναι
Δ.Γ./Δ.Α.
Γενικό σύνολο

Ποσοστό (%)
2,7%
90,0%
7,3%
100,0%
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Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (90%) εκφράζει την δυσαρέσκειά της για τις

πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ενώ το ποσοστό που επικροτεί τέτοιες ρυθμίσεις
μετά βίας ξεπερνάει το 2,5%. Επίσης, υπάρχει και μία μικρή αλλά όχι ασήμαντη μερίδα
της τάξεως του 7,3% η οποία δηλώνει άγνοια για τις επερχόμενες επαχθείς αλλαγές στο
φορολογικό σύστημα.

Θεωρείτε ότι το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα ευνοεί την έναρξη νέων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και την επέκταση - ανάπτυξη των ήδη
Ποσοστό (%)
υφισταμένων;
0,4%
Ναι
96,5%
Όχι_______________________________
3,1%
Δ.Γ. / Δ.Α.
100,0%
Γ ενικό σύνολο
Σχολιασμός: Σχεδόν το σύνολο (96,5%) θεωρεί το υπάρχον πλαίσιο ως άκρως εχθρικό
και σε καμία περίπτωση φιλικό στην ανάπτυξη και επέκταση των ΜμΕ. Το 3,1%

υποστήριξε πως δεν είναι σε θέση να εκφράσει άποψη επί του θέματος.

Το υπάρχον φορολογικό σύστημα
Καθόλου (%)
Λίγο (%)
Πολύ (%) Λίγο/ Πολύ (%)
πιστεύετε ότι:
Ευνοεί την ίδρυση και ανάπτυξη
90,6
7,8
9,4
1,6
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ευνοεί τις πολυεθνικές εις βάρος
4,2
12
83,7
95,8
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σχολιασμός: Και σε αυτήν την ερώτηση οι περισσότεροι εκδήλωσαν την έντονη

δυσαρέσκεια και δυσφορία τους για την δομή του υφιστάμενου φορολογικού
καθεστώτος καθώς θεωρούν πως το τελευταίο, κάθε άλλο παρά φιλικό είναι προς την
ίδρυση και ανάπτυξη των ΜμΕ (90,6%) ενώ παράλληλα προωθεί και προασπίζεται τα
συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών σε βάρος της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας (83,7%).
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Η επίτευξη θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης θεωρείται απαραίτητη για
τη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Πιστεύετε ότι το
Ποσοστό (%)
υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, μετά και τις 29 τροποποιήσεις φορολογικού
περιεχομένου που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της τελευταία τετραετίας,
βοηθά στην επίτευξη του στόχου αυτού;
1,2%
Ναι
91,4%
Ό χΐ
7,4%
Δ.Γ. /Δ.Α.
100,0%
Γ ενικό σύνολο
Σχολιασμός: Το 91,4% ενστερνίζεται την άποψη πως το υπάρχον φορολογικό

σύστημα, μετά και τις υποτιθέμενες βελτιώσεις που έχει υποστεί τα τελευταία τέσσερα
χρόνια όχι μόνο δεν έχει καταστεί περισσότερο ευέλικτο και ελκυστικό για τους πολίτες
και για τους ξένους επενδυτές αλλά αντίθετα αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή
διαδικασία της χώρας και στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη διαδικασία
της δημοσιονομικής προσαρμογής (μείωση Δημοσιονομικού Ελλείμματος και Δημόσιου
Χρέους). Το 7,4% δεν μπορούσε να δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Αν πρέπει να επιλέξετε μόνο δύο από τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά, ποιά κατά τη γνώμη
σας, θα πρέπει να περιέχει ένα φιλικό προς το επιχειρείν φορολογικό σύστημα;
Ποσοστό (%)
Να είναι απλό στην εφαρμογή
39,9%
Να έχει σταθερό χαρακτήρα
70,0%
Να έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές
70,0%
Σχολιασμός: Οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί ένα

φιλικό προς την επιχειρηματικότητα φορολογικό σύστημα είναι η σταθερότητα που
πρέπει να το διακρίνει (70%) και η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μέσω της
θέσπισης χαμηλών φορολογικών συντελεστών για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες των
οποίων η φοροδοτική ικανότητα είναι αρκετά περιορισμένη (επίσης 70%).

Θεωρείτε πως το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα:
Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
Κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Είναι μικρής έντασης

Ποσοστό (%)
89,4%
8,7%
2,0%
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Σχολιασμός: Το 89,4% των επιχειρηματιών πιστεύει πως η φοροδιαφυγή είναι ευρέως
διαδεδομένη στη χώρα μας και μόνο το 8,7% θεωρεί πως αυτή κυμαίνεται σε
φυσιολογικά επίπεδα.

Πιστεύετε πως το μέγεθος της επιχείρησης (κέρδη, αριθμός
Ποσοστό (%)
απασχολουμένων, νομική μορφή) παίζει καθοριστικό παράγοντα στο
μέγεθος της φοροδιαφυγής;
60,7
Ναι
23,7
Όχι_______________________________
15,6
Δ.Γ. /Δ.Α.
100,0
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (60,7%) θεωρεί πως όσο μεγαλύτερο

είναι το μέγεθος της επιχείρησης τόσο αυξάνονται τα παρατηρούμενα κρούσματα
φοροδιαφυγής ενώ την αντίθετη άποψη εκφράζει μόνο το 23,7% των επιχειρηματιών,
σύμφωνα με το οποίο η τάση για φοροδιαφυγή είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της
επιχείρησης. Το 15,6% δήλωσε πως δεν μπορεί να καταθέσει την άποψή του επί του
συγκεκριμένου ερωτήματος.

Η ελλιπής οργάνωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών
(μηχανοργάνωση) σε συνδυασμό με την έλλειψη ταυτοποίησης των
Ποσοστό (%)
στοιχείων συμβάλλει στη διόγκωση της φοροδιαφυγής;
92,5%
Ναι
7,5%
'Οχι
100%
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Παραπάνω από τους 9 στους 10 (92,5%) θεωρούν πως η ελλιπής

μηχανοργάνωση των εφοριών σε συνδυασμό με την έλλειψη λογισμικού ταυτοποίησης
των δηλωθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους, αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια στην
εξάλειψη της φοροδιαφυγής.
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Πιστεύετε πως υπάρχει πραγματική βούληση από την πλευρά της
Πολιτείας, για πάταξη της φοροδιαφυγής;
Ναι
ΌΧι
Γ ενικό σύνολο

Ποσοστό (%)
14,5%
85,5%
100,0%

Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (85,5%) εκφράζει χωρίς ενδοιασμούς τη

δυσπιστία του αναφορικά με την βούληση των αρμόδιων κρατικών οργάνων για τον
περιορισμό και την πάταξη της φοροδιαφυγής ενώ μόλις το 14,5% φαίνεται να είναι
πεπεισμένο για τις προθέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Εκτιμάτε πως η διενέργεια των ελέγχων θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες
φοροτεχνικούς - λογιστές;
Ναι
ΌΧι
Γενικό σύνολο

Ποσοστό (%)
37,5%
62,5%
100%

Σχολιασμός: Η πλειοψηφία εκείνων που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση θεωρεί

πως η ανάθεση των φορολογικών ελέγχων σε ιδιώτες φοροτεχνικούς - λογιστές δεν θα
πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα των διοικούντων (62,5%) σε αντίθεση με το
37,5% το οποίο εκτιμάει πως μία τέτοια κίνηση θα δρούσε ευεργετικά και θα
συνέδραμε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων φοροδιαφεύγουν, θα λειτουργήσει
αποτρεπτικά και προληπτικά;
Ναι
ΌΧι
Γενικό σύνολο

Ποσοστό (%)
60,1
39,9
100,0
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Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60,1%) τάσσεται υπέρ της

δημοσιοποίησης των ονομάτων εκείνων που φοροδιαφεύγουν είτε στο διαδίκτυο είτε σε
άλλα έντυπα μέσα ενώ ένα μικρότερο αλλά αξιοσέβαστο ποσοστό (39,9%) θεωρεί πως
η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα συνεισφέρει τα αναμενόμενα στον περιορισμό ή
ακόμη και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν αποκτούν σημαντικό
συγκριτικό πλεονέκτημα με συνέπεια να καθίστανται πιο ανταγωνιστικές
Ποσοστό (%)
σε σχέση με τις υπόλοιπες;
74,0
Ναι
16,1
Όχι______________________________
9,8
Δ.Γ. /Δ.Α.
100,0
Γ ενικό σύνολο
Σχολιασμός: Το 70% εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι μέσω των πελατειακών σχέσεων

που αναπτύσσουν ορισμένες -συνήθως μεγάλου μεγέθους- επιχειρήσεις με υπαλλήλους
κρατικών υπηρεσιών, κατορθώνουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη μεταχείριση με
άμεση συνέπεια τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ασθενέστερων
οικονομικά επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση κανόνων αθέμιτου ανταγωνισμού. Την
αντίθετη γνώμη έχει μόλις το 16% των ερωτηθέντων, το οποίο θεωρεί πως η
φοροδιαφυγή δεν σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την
διαμορφωθείσα κατάσταση της αγοράς ενώ το 9,8% προτίμησε να μην εκφράσει την
άποψή του επί του θέματος.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι σήμερα ο κύριος σκοπός του φορολογικού
ελέγχου ;
Ο εντοπισμός της παραβατικής συμπεριφοράς

Ποσοστό (%)
10,2

80,8
Η βεβαίωση φορολογικών εσόδων
Δ.Γ. /Δ.Α.
9,0
100,0
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (80,8%) θεωρεί πως οι φορολογικοί έλεγχοι

διενεργούνται προκειμένου να βεβαιωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα φορολογικά
έσοδα, τα οποία σε μεταγενέστερο στάδιο θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία, και δεν
έχουν σαν στόχο τον εντοπισμό και την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επιβολή
παραδειγματικών ποινών (10,2%). Το 9% των απαστησάντων δήλωσε αναρμόδιο να
τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη ερώτηση.
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Θεωρείτε πως οι υφιστάμενοι συντελεστές του Φ.Π.Α. λειτουργούν
Ποσοστό (%)
ανασταλτικά στη κατανάλωση;
92,9%
Ναι
7,1%
Όχι
100,0%
Γ ενικό σύνολο
Σχολιασμός : Για ακόμη μία φορά οι συμμετέχοντες στην έρευνα δράττονται της

ευκαιρίας και εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία και δυσφορία τους για την
ακολουθούμενη οικονομική πολιτική καθώς θεωρούν πως οι υψηλοί συντελεστές
Φ.Π.Α. ελαττώνουν ακόμη περισσότερο την ήδη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση και
βυθίζουν περισσότερο την αγορά στην ύφεση (92,9%).

Εκτιμάτε πως η συχνή αυξομείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. προκαλεί
σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό;
Ναι
Όχι______________________________
Γ ενικό σύνολο

Ποσοστό (%)
95,6
4,4
100,0%

Σχολιασμός: Οι συχνές μεταβολές του Φ.Π.Α, σε συνδυασμό με την περιορισμένη

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, εξαιτίας των επώδυνων μέτρων δημοσιονομικού
χαρακτήρα που έχουν παρθεί, εντείνουν την αβεβαιότητα και τον σύγχυση τόσο των
επιχειρηματιών όσο και των απλών πολιτών όσον αφορά τον μελλοντικό τους
προγραμματισμό και την επιβίωσή τους (95,6%).

Πως θα χαρακτηρίζατε τη φορολογία των επιχειρηματικών κερδών
Ποσοστό (%)
στη χώρα μας;
8,8%
Μικρή
74,0%
Μεγάλη
17,2%
Δ.Ξ./ Δ.Α.
100,0%
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Το 74% των εμπόρων θεωρεί το καθεστώς που ισχύει για τη φορολόγηση

των επιχειρηματικών τους κερδών είναι υπέρμετρα μεγάλο σε σχέση με τη φοροδοτική
τους ικανότητα ενώ μόλις το 17,2% εκτιμά πως αυτά (επιχειρηματικά κέρδη) εμπίπτουν
σε φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι κινούνται σε λογικά επίπεδα. Ιδιαίτερα ως προς
τους ερωτηθέντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα
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(εκτός Αττικής) αξίζει να επισημανθεί ότι κανένας εξ αυτών δεν χαρακτήρισε τη
φορολογία των επιχειρηματικών κερδών ως «μικρή».

Έπαιξε ρόλο η φορολογία στην επιλογή μορφής άσκησης της
επιχειρηματικής σας δραστηριότητας (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ποσοστό (%)
Α.Ε.) ;
45,3
Ναι
42,9
Ό χι
11,7
Δ.Γ. /Δ.Α.
100,0
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Σε αυτή την ερώτηση υπερισχύει οριακά η άποψη εκείνων οι οποίοι

θεωρούν πως η νομική μορφή που επέλεξαν για την επιχείρησή τους σχετίζεται με την
φορολογική επιβάρυνση που αυτή συνεπάγεται (45,3%) ενώ πολύ κοντά (42,9%)
βρίσκεται και η μερίδα όσων υποστηρίζουν πως για τη νομική μορφή που αποφάσισαν
να δώσουν στην επιχείρησή τους δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο το φορολογικό καθεστώς
στο οποίο αυτή εμπίπτει. Μία αναλογία περίπου 12% του δείγματος απάντησε πως δεν
μπορεί να εκφέρει άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ως κόστος φορολογικής συμμόρφωσης θεωρούμε το κόστος που
δημιουργείται στην επιχείρηση για να εκπληρωθούν στο σύνολό
Ποσοστό (%)
τους οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία. Πιστεύετε ότι το κόστος αυτό είναι:
Μικρό
4,9
77,5
Μεγάλο
17,6
Δ.Γ. /Δ.Α.
100,0
Γενικό σύνολο
Σχολιασμός: Το 77,5% πιστεύουν πως προκειμένου να είναι συνεπείς με τις

φορολογικές τους υποχρεώσεις επωμίζονται ένα αρκετά υψηλό και επαχθές για την
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους κόστος φορολογικής συμμόρφωσης ενώ το
17,6% δήλωσε άγνοια για το μέγεθος της συγκεκριμένης μορφής κόστους.
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Συμπεράσματα
Κατά τον Adam Smith, στα συστήματα ελεύθερης αγοράς, ο μηχανισμός
της ελεύθερης αγοράς, ο μηχανισμός των τιμών θα ρυθμίζει σαν αόρατο
χέρι τις ενεργειες των ιδιωτικών φορέων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
μεγιστοποιείται η κοινωνική ευημερία.
Η πράξη έδειξε όμως ότι τις αδυναμίες λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας των τιμών καλούνται να διορθώσουν οι δημόσιοι
φορείς χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Δημοσιονομικά μέσα. Ένα τέτοιο
δημοσιονομικό μέσο είναι οι φόροι που αποτελούν και την κύρια πηγή
εσόδων του κράτους. Μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία υπό
την μορφή κοινωνικών αγαθών.
Εργαλείο λοιπόν του κράτους είναι η φορολογία που χρησιμοποιείται ως
μέσο βελτίωσης της κατανομής των πόρων, ως μέσο αναδιανομής του
εισοδήματος, ως μέσο σταθεροποίησης της οικονομίας και ως μέσο
προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης,
Κυρίαρχο ζήτημα παραμένει όμως η δίκαιη κατανομή του φορολογικού
βάρους και με ποια κριτήρια πρέπει να επιβάλλονται νέοι φόροι. Οι
οικονομολόγοι και οι αναλυτές ασφαλώς έχουν τη γνώση και τις
προτάσεις. Η απόφαση όμως για τη σωστή επιλογή δεν είναι των
τεχνοκρατών αλλά των πολιτικών. Οι πολιτικοί, ιδιαίτερα στη χώρα μας
και υπό τις παρούσες συνθήκες, καλούνται να απαντήσουν στο λαό που
διαμαρτύρεται για άδικα και ανισοβαρή μέτρα γιατί δεν διορθώνουν αυτή
τη συνταγή που αποδεδειγμένα σήμερα τουλάχιστον οδηγεί την
οικονομία στην ύφεση με όλες τις συνέπειες.
Είναι λύση στο πρόβλημα η επιβολή νέων φόρων στους ίδιους
φορολογούμενους και στις ίδιες πηγές άντλησης φόρων χωρίς

88

Οι αυξομειώσεις των συντελεστών φορολογίας στη χώρα μας

προηγουμένως να έχει αντιμετωπισθεί η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή
και η μετακύλιση των φόρων; Από τις αντιδράσεις της κοινωνίας
προκύπτει ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος. Από τους οικονομικούς δείκτες
προκύπτει ότι αυτή η πολιτική είναι αναποτελεσματική.
Η μόνη ρεαλιστική προοπτική εξόδου της Ελλάδας από την παρούσα
οικονομική κρίση είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Βασικές
συνιστώσες μίας αναπτυξιακής προοπτικής για την ελληνική οικονομία
είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και ο
επαναπατρισμός ελληνικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Αναφορικά με
την πρώτη αναπτυξιακή συνιστώσα, η Ελλάδα τα τελευταία τριάντα
χρόνια κατόρθωσε να προσελκύσει λιγότερες άμεσες ξένες επενδύσεις
από ότι η Ρουμανία την τελευταία δεκαετία. Ο βασικότερος ανασταλτικός
παράγοντας στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και επενδυτών,
πέρα της γραφειοκρατίας και του δύσκολου επιχειρηματικού και
επενδυτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, είναι οι πολύ υψηλοί
συντελεστές φορολογίας φυσικών προσώπων, 45%, και επιχειρήσεων,
25%. Σε αντίθεση, οι περισσότερες γειτονικές με την Ελλάδα χώρες των
Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης κατόρθωσαν να προσελκύσουν την
τελευταία δεκαετία μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια τόσο από την Δύση όσο
και από την Ανατολή λόγω των μικρών φορολογικών συντελεστών οι
οποίοι κυμαίνονται τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για επιχειρήσεις
στα επίπεδα του 10%. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα
όχι μόνο καθιστούν την χώρα μη ανταγωνιστική στην προσέλκυση ξένων
επενδυτών, αλλά αποτελούν την αιτία μεταφοράς της έδρας πολλών
ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η μετανάστευση
πολλών χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό την τελευταία
δεκαετία, έχει συνδράμει σημαντικά στη διάβρωση της φορολογικής
βάσης και στη μείωση των φορολογικών εσόδων.
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Η δεύτερη αναπτυξιακή συνιστώσα αφορά τον άμεσο επαναπατρισμό
μεγάλων ελληνικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Τα κεφάλαια αυτά
προέρχονται κυρίως από δύο επιχειρηματικούς πυλώνες. Ο πρώτος
πυλώνας αφορά την ελληνική ναυτιλία και τον μεγαλύτερο στον κόσμο
ελληνικό εμπορικό στόλο, ο οποίος βρίσκετε σε συνεχή αναπτυξιακή
τροχιά και υψηλή κερδοφορία παρά την συρρίκνωση του διεθνούς
εμπορίου. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά περίπου 15,000 ελληνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούντα με μεγάλη επιτυχία στη
περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης παράγοντας αγαθά και
υπηρεσίες υψηλής κερδοφορίας σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων. Τα κέρδη αυτά δεν μπορούν να επαναπατριστούν
σήμερα στην Ελλάδα λόγω δεκάδων διαδικαστικών κωλυμάτων,
γραφειοκρατικών διαδικασιών, της εφαρμογής του "πόθεν έσχες" και
κυρίως λόγω της υψηλής φορολόγησης τους.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υψηλή φορολογία, ιδιαίτερα σε
περιόδους οικονομικής κρίσης, συσχετίζετε θετικά με υψηλότερα επίπεδα
φοροδιαφυγής, συρρικνώνει τη φορολογική βάση οδηγώντας σε μείωση
των φορολογικών εσόδων, χειροτερεύει την ανταγωνιστικότητα
πληγώνοντας θανάσιμα την ανάπτυξη.
Οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές είναι απαραίτητο κίνητρο
ειδικά για τους νέους. Το κράτος, εάν συνδυάσει χαμηλούς φορολογικούς
συντελεστές με λίγο αποδοτικότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα
μπορέσει να εισπράξει περισσότερα έσοδα και ταυτόχρονα να αλλάξει τη
γνώμη των φορολογούμενων για την φορολόγηση. Η φορολογική
συνείδηση πρέπει να καλλιεργηθεί με πράξεις από την Πολιτεία προς τους
νέους. Οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές είναι μία τέτοια πράξη.
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2006
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : υποχρέωση επιστροφής, εκχώρηση
της απαίτησης κατά του δημοσίου, χρόνος παραγραφής της απαίτησης ως
προς τον εκδοχέα : συμβολή πρακτικής εφαρμογής , Τάχος, Αναστάσιος Ι.,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 2008
Σύγχρονη κωδικοποίηση Φ.Π.Α., νομοθεσία : ενημερωμένο μέχρι και το
νόμο 3610/22-11-2007 ΦΕΚ 258 Α' , Ελλάδα., Δεσπότης Γιώργος, Αθήνα,
PIM, 2008
Φ.Π.Α. δηλώσεις : στην πράξη, Καραγιάννης Ιωάννης Δ., Καραγιάννης,
Δημήτρης Ι., Καραγιάννη, Αικατερίνη Δ., Θεσσαλονίκη, 2011
Φόρος προστιθέμενης αξίας : Ν 2859/2000 όπως ισχύει μέχρι και τους Ν
3427/2005 και 3453/2006, Ελλάδα., Ρουσάκη Άννα., Πανταζόπουλος,
Πέτρος, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006
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Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας : νόμος 2859/2000 "Κύρωση κώδικα
προστιθέμενης αξίας", Τότσης Χρήστος Ν., Αθήνα, Πάμισος, 2003
Τα πάντα για το Φ.Π.Α., Παπαδόπουλος Δημήτριος Λ., Θεσσαλονίκη,
Παρατηρητής, 1987
Ο φόρος επί της προστιθεμένης αξίας εις την Ελλάδα, Γεωργακόπουλος
Θεόδωρος Α., Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,
Αθήνα, Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, 1976
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Διαδικτυακού Τόποι:
http://www.e-forologia.gr/
http://www.epsilonnet.gr/
http://www.taxheaven.gr/
http://elogistiki.yooblog.gr/
http://www.e-logistiki.gr/index.html/
http://www.forin.gr/
http://www.euretirio.com
http://www.lawnet.gr/
http://www.ika.gr/
http://www.oaed.gr/el/
http://www.tanea.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.ethnos.gr
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