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ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΔΔΗΗ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ  

 

ΑΑ..  ΓΓ  ΔΔ  ΝΝ  ΗΗ  ΚΚ  ΑΑ    

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80, ε κηα κεηά ηελ άιιε νη πεξηζζφηεξεο Υψξεο ηνπ 

Ο.Ο..Α αιιά θαη αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο Υψξεο πξνρψξεζαλ ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 

ήκεξα, αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ έληαμε  ηεο ρψξαο καο ζην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ 

χζηεκα θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ σο εληαίνπ λνκίζκαηνο, ε νηθνλνκία ηεο Υψξαο καο 

βξίζθεηαη εθηεζεηκέλε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Πηζηεχνπκε  

φηη είλαη πιένλ πξφζθνξνο  ν ρξφλνο γηα ηε ζπλνιηθή δνκηθή αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα θηλεζεί πιένλ έμσ απφ ηε ινγηθή απνζπαζκαηηθψλ 

βειηηψζεσλ ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, έηζη ψζηε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα λα θαηαζηεί 

βαζηθφο κεραληζκφο αλάπηπμεο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη παξάγνληαο αλάπηπμεο. 

Οη ζπλερείο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα νκνινγνχλ απφ κφλεο ηνπο ηελ 

αλάγθε κηαο ξηδηθήο δεκνθξαηηθήο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

ηε ρψξα καο ν θνξκφο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχεη απφ ην 1955. Οη φπνηεο 

παξεκβάζεηο έγηλαλ ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία απφ ην 1974, θάησ απφ ην βάξνο έληνλσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο θαη νη ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο, επέηεηλαλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ αχμεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο δεκηνχξγεζε  κε ηελ ζεηξά ηεο κείσζε ηεο αλακελφκελεο είζπξαμεο θαη θελφ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.   

Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ έλαο θαχινο θχθινο, φπνπ ε επηβνιή λέσλ θφξσλ δεκηνπξγεί 

αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε αχμεζε ηεο ηειεπηαίαο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ θελνχ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ επηβνιή λέσλ θφξσλ.  

Ζ αλάγθε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πεγάδεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα έρεη γίλεη πνιύπινθν, κε κεγάιν θφζηνο δηαρείξηζεο, 

είλαη άδηθν ζηελ θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, δεκνζηνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθό, 

αδπλαηεί λα εμαιείςεη ην έιιεηκκα θαη λα κεηψζεη δξαζηηθά  ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, λνζεί απφ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή, θαξθηλνβαηεί ζηελ είζπξαμε βεβαησκέλσλ 
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ρξεψλ θαη γεληθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Οηθνλνκίαο 

θαη ηνπ Έιιελα πνιίηε. 

  

 

ΒΒ..  ΓΓΗΗΑΑΠΠΗΗΣΣΩΩΔΔΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΗΗΥΥΤΤΟΟΝΝΣΣΟΟ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ    

 

1. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο, είλαη φηη ην πνζνζηό 

ηωλ θνξνινγηθώλ εζόδωλ σο πξνο ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) ζηελ Διιάδα, είλαη 

ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπηπιένλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ηα θνξνινγηθά έζνδα σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ κεηψλνληαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν.  

Εξζλιξη φορολογικών εσόδων, ως % ΑΕΠ
21,8%

21,4%

19,9%
19,6%

20,1% 20,1% 20,2%

19,8%

19,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  

Πεγή: Eurostat, AMECO. 2009, κε βάζε εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεσλ. 

 

2. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ ηελ άκεζε θνξνινγία ζηελ Διιάδα είλαη ζηαζεξά ηα 

ηειεπηαία 15 θαη πιένλ ρξφληα, πνιχ ρακειφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Δλδεηθηηθά 

ην 2008 ηα έζνδα απφ ηελ άκεζε θνξνινγία σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα ήηαλ 7,7% 

έλαληη 13,1% θαηά κέζν φξν ζηελ Δ.Δ. ησλ «27», ήηαλ δειαδή πεξίπνπ ζην κηζφ. 

Η ζρέζε ηωλ έκκεζωλ – άκεζωλ θφξσλ ζθαξθαιψλεη ην 2008 ζην 1,56 (δειαδή, γηα 

θάζε 1 επξψ άκεζσλ θφξσλ νη Έιιελεο πιεξψλνπλ 1,56 επξψ ζε έκκεζνπο θφξνπο), απφ 1,41 

πνπ ήηαλ ην 2000.  

3. Οη θφξνη γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2008 απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο αληηζηνηρνχλ ζην 47,5% 

ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγίαο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. ηηο επηρεηξήζεηο αληηζηνηρεί ην 

35% ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγίαο θαη ην ππφινηπν 17,5% αθνξά ηνπο ινηπνχο θνξνινγνχκελνπο 
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(ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, επηηεδεπκαηίεο θιπ). Σν 2004 νη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη 

πιήξσζαλ ην 44,5% ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγίαο ελψ νη επηρεηξήζεηο θαηέβαιαλ ην 42,2%. 

Πξνθύπηεη έηζη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηωλ θόξωλ ην πιεξώλνπλ 

νη κηζζωηνί θαη ζπληαμηνύρνη. 

 

 

Πεγή: Eurostat, AMECO.  

 

4. Σν πςειφ δεκνζηνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηεο θνξνινγίαο, θαζψο επίζεο θαη νη 

έληνλεο ζηξεβιψζεηο ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνθαιεί ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα απηήο.   

5. Σν ππάξρνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθν θαη απαηηνχληαη ξηδηθέο 

επεκβάζεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηνπ. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ζην 

κεγάιν αξηζκφ θφξσλ, ζηε δηαηχπσζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζηε πξάμε. Υξεηαδφκαζηε έλα λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

απιφ, θαηαλνεηφ, ζηαζεξφ, εχθνια εθαξκφζηκν θαη κε ειάρηζην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο.  

6. Μνινλφηη νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρνπλ βειηησζεί 

ζεκαληηθά, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν ηε θνξνδηαθπγή θαη ηελ παξανηθνλνκία, αθνχ εμαθνινπζνχλ λα ηαιαλίδνληαη  απφ 

θνκκαηηθέο παξεκβάζεηο, αλαμηνθξαηία, κεγάια νξγαληθά θελά θαη θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηνλ 

θνξνινγηθφ κεραληζκφ. 

7. Ζ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε παζνγέλεηα ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο.  
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Δίλαη γεγνλφο φηη, είηε ιφγσ κηαο γεληθφηεξεο ακθηζβήηεζεο είηε απφ παζνγέλεηεο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη θινληζζεί ε πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ φηη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη 

δίθαην θαη αμηφπηζην. Γηα λα ζπκκνξθσζεί έλαο πνιίηεο  κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο ζα πξέπεη 

πξψηα  λα έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη νη θνξνινγηθνί λφκνη είλαη δίθαηνη θαη ινγηθνί.  

 

ΓΓ..  ΟΟΗΗ  ΒΒΑΑΗΗΚΚΟΟΗΗ  ΣΣΟΟΥΥΟΟΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΔΔΩΩΝΝ  ΜΜΑΑ  

 

1. Ζ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή 

θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε. 

2. Ζ αχμεζε ησλ Δζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

3. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, κε νινθιεξσκέλν θαη καθξφπλνν ζρεδηαζκφ, 

πνπ λα εληάζζεηαη ζηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  Πξψηα 

πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ηη θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζέινπκε θαη κεηά λα απνθαζηζηεί ε κνξθή ηεο 

νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ην πινπνηήζνπλ. 

4. Ζ αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, ζπδήηεζεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ πινπνίεζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο παξεκβάζεσλ, ζηηο 

αλαδπφκελεο λέεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο,  ηεο επξσπατθήο αγνξάο θαη ησλ επηβαιιφκελσλ 

πξσηνβνπιηψλ πξνψζεζεο θαη πξνζαξκνγήο κηαο θνηλσληθά απνδεθηήο θνηλήο επξσπατθήο 

θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηθαλήο λα αληηκεησπίζεη ην ζνβαξφ πξφβιεκα ηνπ θνξνινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θνξνιφγεζεο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ 

θαζψο θαη ηε δηάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ πνπ αλζνχλ θαη ζηελ Δ.Δ. 

5. Έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  Σν Φνξνινγηθφ χζηεκα, 

δελ είλαη απφ κφλν ηνπ κνριφο αλάπηπμεο.  Ο θχξηνο ιφγνο χπαξμήο ηνπ είλαη ε εμεχξεζε πφξσλ 

γηα ηελ άζθεζε Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο.  Μέζσ φκσο, ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ηνπ ξφινπ 

κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ην θχξην κεραληζκφ πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο.  Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αιιά λα εληζρχεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεθκεξησκέλα πξνσζνχλ ηελ 

παξαγσγηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

6. Γηεχξπλζε ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο απφ πεγέο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ.  Πέξαλ ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη πξναπαηηνχκελν ε ινγηζηηθή απνηχπσζε θάζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε βάζε ηνπο γεληθά παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, ψζηε 

λα ππάξρεη εληαία θαη αληηθεηκεληθή (θαη δπλάκελε λα δηαζηαπξσζεί) κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο θνξνινγεηέαο χιεο.  Απηφ λα ηζρχζεη γηα φια ηα επαγγέικαηα θαη φινπο ηνπο θιάδνπο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   
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ΓΓ..  ΒΒΑΑΗΗΚΚΑΑ  ΥΥΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΖΖΡΡΗΗΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΣΣΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΖΖ    

ΣΣΟΟΤΤ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ  

  

1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηαλνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο, λα ειαρηζηνπνηεί ηηο ζηξεβιψζεηο θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ 

αχμεζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. ην λέν πεδίν ρξεηάδεηαη λα 

πξνβιεθζνχλ θίλεηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο «πξάζηλεο» 

αλάπηπμεο. 

2. ΑΠΛΟ 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπ απιφηεηα, έηζη ψζηε 

λα είλαη εχθνια θαηαλνεηφ ρσξίο δαηδαιψδεηο θαη πεξηπησζηνινγηθέο αλαθνξέο, λα έρεη 

ζαθήλεηα θαη λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ην γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο εμππεξέηεζήο ηνπ, ψζηε ε 

δηαρείξηζή ηνπ λα θνζηίδεη ιηγφηεξν ηφζν ζην θξάηνο φζν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη 

ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. 

 

Κύπιερ καηεςθύνζειρ για ηην επίηεςξη ηων παπαπάνω ζηόσων αποηελούν: 

 

 H θαηάξγεζε φισλ ησλ παιαηφηεξσλ δηαηάμεσλ θαη ε δεκηνπξγία λένπ απινπνηεκέλνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

 H δξαζηηθή κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ζπιινγή 

ηνπο απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη φρη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, κε αλάινγε 

ππνδνκή ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 O πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 H αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη δπλαηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε, ηε κείσζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Έλα θαηλνχξην 

ζρεδηαζκφ ψζηε νη Γ.Ο.Τ. λα ιεηηνπξγνχλ ρωξίο ηε θπζηθή παξνπζία θνξνινγνχκελσλ-

ινγηζηψλ, κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηειεθσληθψλ θέληξσλ. 

 Ζ χπαξμε επέιηθηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ απφ αλάινγα ακεηβφκελν πξνζσπηθφ, 

αμηνθξαηηθά επηιεγκέλν. 

 Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ 

έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

ηελ λέα ηερλνινγία.  
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 Ζ αλαδηαλνκή θαη θαηαγξαθή ηνπ ξφινπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν (ειεγθηή, επηρεηξεκαηία , ινγηζηή θ.η.ι.).  

 Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ Έιιελα πνιίηε θνξνινγνχκελνπ έηζη ψζηε λα γλσξίδεη κε ζαθήλεηα 

ηνπο θαλφλεο θαη λα κελ είλαη ζχκα ησλ εξκελεηψλ ησλ εηδηθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οη 

θνξνινγηθνί λφκνη δελ κπνξεί λα εξκελεχνληαη θαη έηζη θαη αιιηψο. Γη’ απηφ πξνηείλνπκε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο «βηνκεραλίαο» ησλ εγθπθιίσλ (ΠΟΛ θιπ.). 

3. ΣΑΘΔΡΟ 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ, λα ζηακαηήζεη ε κέρξη ζήκεξα 

ζηξεβιή αληίιεςε ηεο αιιαγήο ηνπ 2-3 θνξέο ην ρξφλν (θαη κε ηξνπνινγίεο ζε «άζρεηα» 

λνκνζρέδηα ππφ ην βάξνο δεκνζηνλνκηθψλ απαηηήζεσλ). Γη’ απηφ πξνηείλνπκε έλα θνξνινγηθφ 

Ν/ πνπ ζα είλαη ζηαζεξφ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Ο 

πνιίηεο πξέπεη λα απνθηήζεη απηφ πνπ επξέσο νλνκάδεηαη θνξνινγηθή ζπλείδεζε, από ηα 

καζεηηθά ηνπ αθόκα ρξόληα, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα λνηψζεη φηη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

είλαη δίθαην θαη δελ επηβξαβεχεη ηελ αζπδνζία ησλ θνξνθπγάδσλ απνγνεηεχνληαο ηνπο ζπλεπείο 

θνξνινγνχκελνπο κε «ξπζκίζεηο εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ» θαη «ξπζκίζεηο 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ». Γη’ απηφ πξνηείλνπκε ηελ εηζαγσγή ζρεηηθψλ δξάζεσλ, ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηελ ηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηείλνπκε: 

- Θεζκνζεηεκέλε, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Βνπιήο, δηαδηθαζία αλαγθαίσλ κεηαβνιψλ. 

- Μαθξνρξφληα ηζρχο θαη ζηαζεξφηεηα δηαηάμεσλ. 

- Δλζσκάησζε απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαζνξηζκνχ πνζνηηθψλ παξακέηξσλ π.ρ. 

αθνξνιφγεηα, θιίκαθα, ζπληειεζηέο θιπ 

- Απνθπγή αηθληδηαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνχκελσλ. 

- Πξνηείλνπκε ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ην Φνξνινγηθφ χζηεκα πνπ 

ζα ιεηηνπξγεί κε εηζεγεηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηελ Κπβέξλεζε. Ζ επηηξνπή απηή ζα έρεη 

ζεζκνζεηεκέλν θαη κφληκν ραξαθηήξα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, αλάιπζεο, ηεθκεξίσζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα.  Θα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, 

εθπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ θνξέσλ, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, εθπξφζσπνη ηνπ θξάηνπο, ψζηε απφ ηελ ίδηα ηελ ζχλζεζή 

ηεο, λα απνθιείεηαη ε ρεηξαγψγεζή ηεο απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. 

4. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟ 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ην δίθαην ραξαθηήξα ηνπ ζηελ 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, έηζη ψζηε άηνκα κε ηελ ίδηα θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα λα έρνπλ 
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ηελ ίδηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Δπηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά 

θξηηήξηα ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο θνξνινγίαο. 

Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται: 

 4.1.Να πξνζηαηεπηνχλ ηα ρακειά εηζνδήκαηα θαη λα ζεζπηζζεί ην ειάρηζην φξην αλεθηήο 

δηαβίσζεο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο φπσο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

4.2.Να επαλεμεηαζηνχλ απφ κεδεληθή βάζε φιεο νη απαιιαγέο, εθπηψζεηο, κεηψζεηο  ησλ 

Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.  

4.3.Να θνξνινγείηαη θάζε αχμεζε ή παξαγσγή πινχηνπ, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ. 

4.4.Να βειηησζεί ε ζρέζε άκεζσλ – έκκεζσλ θφξσλ είηε κε ηελ κείσζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ 

πνπ είλαη θαη νη πιένλ άδηθνη, είηε κε ηελ θαηάξγεζε θφξσλ πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο, θαη πξνθαινχλ πςειφ θνξνινγηθφ βάξνο. 

4.5. Να επαλεμεηαζζνχλ ηα ηεθκήξηα δαπαλψλ θαη δηαβίσζεο ψζηε πξάγκαηη απηά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θξηηήξηα απνδείμεσο αδήισηνπ εηζνδήκαηνο.  

4.6.  Να εληαηηθνπνηεζεί ν βαζκφο έληαμεο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε λφκηκε νηθνλνκία, 

θαζφζνλ ηφζν ε θνξνδηαθπγή φζν θαη ε παξανηθνλνκία επηηείλνπλ θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηελ 

άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 

4.7. Να αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

4.8. Να απνθεχγνληαη νη αηθληδηαζηηθέο αιιαγέο πνπ κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά αηφκσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ θαη λα εληζρχεηαη ην αίζζεκα θάζε πνιίηε φηη θαηαβάιεη δίθαηα ην θφξν. 

 

ΔΔ..  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ  ΔΔΗΗΟΟΓΓΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΦΦΤΤΗΗΚΚΩΩΝΝ    ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΩΩΝΝ  

 

Οη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο έρνπλ νδεγήζεη ζε 

ππεξθνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο φπσο ε πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε, ε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ απηή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Βέβαηα, ηα δεδνκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ 

γξάθεκα, καο πιεξνθνξνχλ φηη ε θνξνιφγεζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζπλεηζθέξεη ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην Α.Δ.Π. ζε ζρέζε κε ηελ θνξνιφγεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Δπηπιένλ, ε ρακειφηεξε ζπvεηζθoξά ζην Α.Δ.Π. ησv θπζηθψv πξoζψπσv ζηελ Διιάδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ίζσο έγθεηηαη ζηo γεγovφο φηη ππάξρεη πoιχ κεγάιε θoξoδηαθπγή ζηε 

ρψξα καο. 
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Πεγή: EC Taxation Trends in Europe (2009). 

 

Ζ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απνθαιχπηεη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη γηα ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νη «έρνληεο» είλαη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη. Απηή ε καθξνρξφληα 

θαηάζηαζε έρεη νδεγήζεη νξηζκέλνπο πνιηηηθνχο θαη επηζηήκνλεο, λα εθθξάδνπλ ηελ αδπλακία 

ιήςεο κέηξσλ γηα ειάθξπλζε απηψλ ησλ ζηξσκάησλ κε ην αζηείν επηρείξεκα φηη «δελ αληέρεη ε 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απηέο ηηο ξπζκίζεηο». Γειαδή ζεσξνχλ απηνλφεην φηη 

απηή ε άδηθε θαηάζηαζε ζα ζπλερηζηεί γηαηί δήζελ δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά. 

Ζ δηαρξνληθή κείσζε ησλ θιηκαθίσλ θνξνιφγεζεο ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή αθχξσζε ηνπ πξννδεπηηθνχ ηεο ραξαθηήξα. Ζ θαηάξγεζε ηνπ 

θαηψηαηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηνπ 5% είρε σο απνηέιεζκα λα αζξνίδνληαη ζηελ ίδηα 

θιίκαθα πνιχ ρακειά, ρακειά θαη κεζαία εηζνδήκαηα. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ 

θιηκάθσλ θαη ε θαηάξγεζε ηεο θαηψηεξεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο είρε σο απνηέιεζκα λα 

εμαλεκηζηεί ην φπνην φθεινο πξνέθπςε απφ ηελ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηε 

θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ. Αληίζεηα επλνήζεθαλ ζεκαληηθά ηα πςειά θαη πνιχ πςειά 

εηζνδήκαηα. Αθφκε πεξηζζφηεξν ε άξλεζε λα ηηκαξηζκνπνηεζεί ε θνξνινγηθή θιίκαθα αχμεζε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ κεζαίσλ θαη ρακειφηεξσλ εηζνδεκάησλ. 

Σέινο ζεκαληηθέο αληζφηεηεο δεκηνπξγεί ε απηνηειήο θνξνιφγεζε πνιιψλ εηδψλ πςειψλ 

εηζνδεκάησλ. Γηα ηελ αιιαγή απηήο ηεο άδηθεο θαηάζηαζεο πξνηείλνπκε: 
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1. Ζ θνξνινγηθή θιίκαθα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα (κηζζσηνί, 

επαγγεικαηίεο θιπ), αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο.  Ζ ελνπνίεζε ησλ εηζνδεκάησλ (κηζζνί, ελνίθηα, θέξδε, κεξίζκαηα θιπ) ζηελ ίδηα θιίκαθα 

επηβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ νη θνξνινγνχκελνη λα θνξνινγνχληαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο 

θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο.  Σπρόλ εηδηθά επηδόκαηα ή πξόζζεηεο απνδεκηώζεηο κηζζωηώλ θαη 

ζπληαμηνύρωλ πξέπεη λα ελζωκαηωζνύλ ωο απμήζεηο ζηνπο βαζηθνύο κηζζνύο, πξηλ ηελ 

θνξνιόγεζή ηνπο.  

2. Ζ θνξνινγηθή θιίκαθα πξέπεη λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα θιηκάθηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζεί ε πξννδεπηηθφηεηα ηεο θνξνινγίαο. Θα πξέπεη λα ειαθξχλεη ηα ρακειά θαη 

κεζαία θιηκάθηα θαη λα κεηαθέξεη ην βάξνο ζηα κεγάια θαη πνιχ κεγάια εηζνδήκαηα.  

3. Γηα κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο ην αθνξνιφγεην φξην πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη 

δεδνκέλνπ φηη νη κηζζσηνί δελ κπνξνχλ λα εθπέζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο φπσο θάλνπλ γηα 

παξάδεηγκα νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.  

4. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ – ΓΓΠ 

ηαηηζηηθφ Γειηίν Φνξνινγηθψλ Γεδνκέλσλ, 2009) δηαπηζηψλνπκε φηη ζρεδφλ νη κηζέο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο (49,2%) αλαθέξνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ 1.000 

επξψ/κήλα. 

Κιίκαθα Οηθνγελεηαθνχ 

Δηζνδήκαηνο ζε Δπξψ Αξηζκφο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ % επί ηνπ ζπλφινπ 

0 - 12.000 2.784.389 49,2% 

12.000-30.000 1.995.174 35,3% 

30.000 - 75.000 790.961 14,0% 

75.000 - 100.000 48.941 0,9% 

100.000 - 200.000 30.905 0,5% 

200.000 - 500.000 4.364 0,1% 

500.000 - 700.000 230 0,004% 

700.000 - 900.000 63 0,001% 

900.000 - άλσ 74 0,001% 

ΤΝΟΛΟ 5.655.100 100% 
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ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ θνξνινγηθή θιίκαθα (ηα πνζά ζε επξψ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ζ πξφηαζε καο είλαη ε ηηκαξηζκνπνίεζε θιηκαθίσλ θαη αθνξνινγήηνπ, λα γίλεηαη εηήζηα 

κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

6. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη θαη ε δηαζθάιηζε φηη 

θαλέλαο πνιίηεο δελ πξέπεη λα πιεξψλεη θφξνπο γηα εηζνδήκαηα θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.  

7. Πξνηείλνπκε ηελ χπαξμε νηθνγελεηαθνχ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

εξγάδεηαη ε ζχδπγνο. 

8. Δθπηψζεηο απφ ην εηζφδεκα θαη κεηψζεηο θφξνπ. Πξέπεη λα απμεζνχλ νη κεηψζεηο ηνπ 

θφξνπ γηα θάζε παηδί ηνπ θνξνινγνχκελνπ, κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Δηδηθά γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

κε ηξία θαη πεξηζζφηεξα παηδηά νη κεηψζεηο πξέπεη λα απμεζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ νπζηαζηηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο. 

Δπίζεο πξέπεη λα ππάξμνπλ εηδηθά θίλεηξα γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ λα 

αληηκεησπίδνπλ είηε ην ζέκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο (π.ρ. Θξάθε, λεζηά δίπια ζηα ζχλνξα θιπ) φζν 

θαη θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  θαη ηελ δηαηήξεζε-αλάδεημε 

πεξηνρψλ κε εηδηθά πνιηηηζηηθά-ηνπξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

ΕΕππιιππλλέέοονν  πππποοηηεείίννεεηηααιι  ηη  δδιιααηηήήππηηζζηη  κκααιι  εεππέέκκηηααζζηη  ηηηηρρ  έέκκππηηωωζζηηρρ  δδααππααννώώνν:: 

  ηηο δσξεέο πξνο θνηλσθειή ηδξχκαηα, αθνχ πξψηα επαλεμεηαζηνχλ θαη πηζηνπνηεζνχλ 

απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε θξηηήξην φρη ηελ ηδξπκαηηθή ηνπο κνξθή αιιά ηνλ θνηλσθειή 

ραξαθηήξα ηνπο. 

  ηε δαπάλε κηζζσκάησλ γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ θαζψο θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ. 

  ηε δαπάλε γηα παξάδνζε θαη’ νίθνλ ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ ή γηα θξνληηζηήξηα. 

  ηε δαπάλε γηα ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 

  ηε δαπάλε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ δαλείσλ πξψηεο θαηνηθίαο. 

Κιηκάθην εηζνδήκαηνο Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο 

0-15.000 επξψ 0 % 

15.000-20.000 επξψ 9 % 

20.000-25.000 επξψ 20% 

25.000-30.000 επξψ 25 % 

30.000-40.000 επξψ 30 % 

40.000-50.000 επξψ 35 % 

50.000-70.000 επξψ 40 % 

70.000-100.000 45 % 

Τπεξβάιινλ 50 % 
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  ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηηο κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο λα ππάξρεη πνζνζηηαία 

πξνζαχμεζε δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην δεισζέλ εηζφδεκα. 

  Φνξνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ (ησλ Διιήλσλ) πνπ βξίζθνληαη εθηφο Διιάδαο πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απφ θνξνινγεκέλν εηζφδεκα κε ζπληειεζηή 10% ζην θεθάιαην. 

 

ΣΣ..  ΣΣΔΔΚΚΜΜΖΖΡΡΗΗΑΑ  ΓΓΗΗΑΑΒΒΗΗΩΩΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΣΣΖΖΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤΗΗΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΩΩΝΝ  

 

Σα ηεθκήξηα δηαβίσζεο σο κέηξν πξνζδηνξηζκνχ θαη πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο πξέπεη 

λα εληαρζνχλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ εηζνδήκαηνο. 

Σα ηεθκήξηα δαπαλψλ θαη δηαβίσζεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θξηηήξηα απνδείμεσο 

αδήισηνπ εηζνδήκαηνο, θαη κάιηζηα εθείλσλ πνπ δηάγνπλ πνιπηειή θαη πνιπδάπαλν βίν.  Δθηφο 

απηνχ, πνιιέο θνξέο, είλαη δχζθνινο ή θαη αδχλαηνο ν άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο, θαη έηζη θαζίζηαληαη, ηα ηεθκήξηα απαξαίηεηα. 

Οη θνξνειεγθηηθνί κεραληζκνί πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα 

ζεζκνζεηεζνχλ νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ ηεθκεξίνπ, γηα ηε ζχιιεςε ησλ ηεξάζηησλ 

πνζψλ πνπ ζήκεξα δηαθεχγνπλ.   

 

ΕΕ..  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ    ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΔΔΩΩΝΝ    

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

Μεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ζηελ θνηλφηεηα, δεηνχκελν παξακέλεη ε 

νινθιήξσζε ηεο εληαίαο απηήο αγνξάο, κε ηελ εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ εκπνδίσλ πνπ 

πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ απηήο. 

Σα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θξάηε – κέιε, ζηνρεχνπλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο κέζα απφ ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ. 

Ζ ζπγθέληξσζε φκσο δηεζλνχο θεθαιαίνπ ζηελ θνηλφηεηα, ε εμαγνξά κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ, ε εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ, ε ιεηηνπξγία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε ην λα ζεσξνχλ σο εγρψξηα αγνξά ηελ 

θνηλφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα πξνβαίλνπλ ζε παλεπξσπατθή δηάξζξσζε, θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηελ ιήςε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πξνηείλνπκε: 
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 Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηωλ γεηηνληθώλ ρωξώλ ζα 

πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ζνβαξά ηελ Πνιηηεία. 

 Σελ ζπλδξνκή ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ ελίζρπζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

Πξνηείλνπκε ζηε θπβέξλεζε λα έξζεη ζε δηάινγν κε ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζπκβνιή ηνπο ζε κία ηέηνηα δχζθνιε πεξίνδν. 

 Σελ κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε λέεο επηρεηξήζεηο γηα ηα 3 

πξψηα ρξφληα. 

 Σελ κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επαίζζεηεο παξακεζφξηεο πεξηνρέο. 

 Μείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ.  

 Φνξνιφγεζε κε κεγαιχηεξν ζπληειεζηή ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή ιφγσ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ θαη 

ιφγσ πεξηνρήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο πξνηείλνπκε λα ππάξρεη ζπλδπαζκφο 

ινγηζηηθνχ θαη ηεθκαξηνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

 

ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ΑΡΘΡΟΤ 31 

Πξέπεη, αλά θιάδν θαη δξαζηεξηφηεηα, νη εθπηπηφκελεο δαπάλεο  λα πξνζδηνξηζηνχλ 

αθξηβψο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη. 

 

ΖΖ..  ΦΦΟΟΡΡΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΗΗΘΘΔΔΜΜΔΔΝΝΖΖ  ΑΑΞΞΗΗΑΑ  

 

ηφρνο ηεο πξφηαζήο καο είλαη ε αιιαγή ηεο ζρέζεο άκεζσλ-έκκεζσλ θφξσλ αθελφο 

κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο, αθεηέξνπ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ.  

Πξνηείλνπκε: 

 Σελ κε αχμεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. (εθηφο ησλ εηδψλ πνιπηειείαο) 

γηαηί ζα πξνζθέξεη κφλν βξαρππξφζεζκε αχμεζε ησλ εζφδσλ ελψ καθξνπξφζεζκα ζα 

πξνθαιέζεη πάγσκα ζηελ αγνξά θαη κείσζε ζηελ ξεπζηφηεηά ηεο. 

 ε φιε ηελ Διιάδα εληαίνο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. Ο θαλνληθφο 20% θαη ν κεησκέλνο 10% 

ν νπνίνο ζα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε.  



15 απφ 23 

 

 

 

 Σελ επαλεμέηαζε ησλ ινηπψλ έκκεζσλ θφξσλ (ηέιε ραξηνζήκνπ, θφξνο θαηαλάισζεο 

θαπζίκσλ θαη πνηψλ θηι) απφ κεδεληθή βάζε ηφζν φζνλ αθνξά ην χςνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άκεζνπο θφξνπο φζν θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη είζπξαμήο ηνπο.  

 

ΘΘ..  ΦΦΟΟΡΡΟΟ  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤΗΗΑΑ  ((ΦΦΑΑΠΠ))  ΚΚΑΑΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΟΟ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΗΗΒΒΑΑΖΖ  

ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΩΩΝΝ  ((ΦΦΜΜΑΑ))  

 

-Κάζε αθίλεηε πεξηνπζία πξέπεη λα θνξνινγεζεί. 

-Ζ επαλαθνξά ηνπ ΦΑΠ ζε ηζρχ, είλαη αίηεκα πνιηηηθψλ θνξέσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ.  Ζ αηειήο εθαξκνγή ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαζψο θαη ε απνπζία πνιηηηθήο 

βνχιεζεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη αλαγθαίνη κεραληζκνί ειέγρνπ ηνπ θφξνπ απηνχ, ήηαλ ε αηηία 

γηα ηα πνιχ ρακειά έζνδά ηνπ.   

-Ο Φ.Α.Π. πξέπεη λα απνηειέζεη απνθιεηζηηθφ έζνδν ηεο απηνδηνίθεζεο θαη πξέπεη λα είλαη ην 

πξψην βήκα γηα ηελ κεηαθνξά φισλ ησλ θνξνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθίλεηα ζε απηή.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζα εληζρπζεί ε Απηνδηνίθεζε νηθνλνκηθά, απνθηψληαο ζεκαληηθφ βαζκφ 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο, αιιά θαη ζα κπνξέζεη λα ραξάμεη πνιηηηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε θηηξίσλ 

θαη γεο. 

Πξνηείλεηαη: 

 Φνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ελνπνίεζε φισλ ησλ θφξσλ θαη κε εληαίνπο 

ζπληειεζηέο. 

 Απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο κε αληηθεηκεληθή αμία κέρξη 150.000 επξψ γηα θάζε θπζηθφ 

πξφζσπν. 

 Ύπαξμε πνιιψλ θιηκαθίσλ ηα νπνία ζα απμάλνληαη θαηά 0,07 ηνηο ρηιίνηο αλά 300.000 

επξψ έηζη ψζηε απφ 6.000.000 επξψ θαη πάλσ (βάζεη αληηθεηκεληθήο αμίαο) λα θηάλεη ν 

ζπληειεζηήο κέρξη 1,5%. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα εμαηξνχληαη ηα γθαξάδ,  σο θίλεηξν γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ απφθηεζε ηνπο. 

 Φνξνιφγεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ρψξσλ ιαηξείαο. 

 Θέζπηζε ηεο ηηκαξηζκνπνίεζεο ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη ησλ αθνξνινγήησλ θαζψο θαη ζέζπηζε βαξέσλ θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο. 

 Διεγθηηθή δηαζηαχξσζε κεραλνγξαθεκέλσλ αξρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ φπσο  

θηεκαηνινγίνπ, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, θαζψο θαη φπνησλ άιισλ ππάξρνπλ. 

 Δπέθηαζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ηξφπνπ εθηίκεζεο ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ, νη νπνίεο αληηθεηκεληθέο ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο αμίεο. 
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 Δεκηνπξγία εηδηθνύ κεηξώνπ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ εμωρωξίωλ εηαηξεηώλ 

θαη όζωλ εηαηξεηώλ έρνπλ έδξα ηνπο θνξνινγηθνύο παξαδείζνπο. Με εηδηθή λνκνζεζία λα 

νξίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ πηζαλψλ νθεηιψλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά θαζαπηά. Έηζη 

επηηπγράλνπκε ηελ δπλαηφηεηα θαηάζρεζεο ή εθπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην απφ απνξξηθζείζεο κεηαβηβάζεηο ησλ 

αθηλήησλ ησλ εμσρσξίσλ εηαηξεηψλ. 

 Πξφβιεςε γηα ηελ χπαξμε ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή  ή εθπξνζψπνπ  ηεο  

εμσρψξηαο εηαηξείαο γηα δηαπηζησκέλεο πεξηπηψζεηο ζπγθάιπςεο ηνπ ηειηθνχ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ – Έιιελα θνξνινγνπκέλνπ,  πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε απφθξπςε νθεηιψλ πξνο ην 

Γεκφζην. 

 Τπνρξέσζε δηελέξγεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εμσρσξίσλ εηαηξηψλ απνθιεηζηηθά κέζσ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ππνρξεσηηθή ζχλδεζε θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ.  

 

ΗΗ..  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΑΑ  ΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΡΡΑΑ,,  ΔΔΗΗΓΓΗΗΚΚΔΔ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΔΔ,,  ΦΦΟΟΡΡΟΟΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΔΔ  

 

-Σν ζχλνιν ησλ θνξναπαιιαγψλ, ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη ησλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ 

θαζεζηψησλ πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο απφ κεδεληθή βάζε.  

-Απαηηείηαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ – αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα.  

Καζηέξσζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, ζπκπιεξσκαηηθά ησλ απαξαίηεησλ νινθιεξσκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζαθείο, δηαθαλείο θαη ειέγμηκεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ: 

▪ ηελ αλάπηπμε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

▪ ηελ αχμεζε ηεο  απαζρφιεζεο. 

▪ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

▪ ηελ ελίζρπζε θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ πνιηηηζηηθή καο ηαπηφηεηα.  

 

ΗΗΑΑ..  ΖΖ  ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΖΖ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΖΖ  

 

Οπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ ζχζηεκα, έζησ ην ηειεηφηεξν ζε λνκηθφ επίπεδν δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ρσξίο αμηφπηζην θνξνινγηθφ κεραληζκφ, θαη αμηφπηζηεο γεληθά θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο.  Παξά ηα κεγάια βήκαηα πνπ έγηλαλ ζηελ Δπξψπε ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄80 θαη ηνπ ΄90 
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ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ε ρψξα καο πξνηίκεζε ηηο 

θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ θαη ηα εγθαίληα πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία κφιηο έζβεζαλ 

ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, απέδεημαλ ηελ δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  Ζ ιεηηνπξγία γεληθά ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί κε νινθιεξσκέλν θαη καθξφπλνν ζρεδηαζκφ θαη λα εληάζζεηαη ζαλ ηκήκα ζηνλ 

γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  Πξέπεη πξψηα λα απνζαθεληζηεί 

πνην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζέινπκε θαη κεηά λα θαηαιήμνπκε ζηελ κνξθή ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα ην πινπνηήζνπλ.  Ζ πξφηαζε απηή φζν απιή θαη λα αθνχγεηαη, δελ 

εθαξκφζζεθε πνηέ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Παξά ηα φζα βήκαηα έρνπλ γίλεη ζηελ νξγάλσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη ππεξεζίεο απηέο παξακέλνπλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη ηαιαηπσξνχλ 

θνξνινγνχκελνπο, εθνξηαθνχο θαη επηρεηξήζεηο. 

Σν Ο.Δ.Δ. πξνηείλεη: 

1.  Πξνγξακκαηηζκφο θαη ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, κε ζαθέο θαη νξαηφ 

ρξνλνδηάγξακκα έηζη ψζηε νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ πνιίηε ζηηο εθνξίεο, παξά κφλν γηα εηδηθνχο ή έθηαθηνπο ιφγνπο.  Κάζε 

άιιε επαθή ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ηελ εθνξία, λα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ.  Πξνηείλνπκε ηελ 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ κηζζσηψλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ, απφ ην ίδην ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (απφ εξγνδφηεο, ηξάπεδεο, ηακεία θιπ).  

Σελ απνζηνιή ζηνλ θνξνινγνχκελν πξνεθηππσκέλεο δήισζεο καδί κε ηελ ζρεηηθή εθθαζάξηζε.  

Ο θνξνινγνχκελνο είηε ζα απνδέρεηαη ηελ δήισζε, είηε ζα απεπζχλεηαη ζηελ εθνξία γηα 

δηφξζσζε πηζαλνχ ιάζνπο ή ζπκπιήξσζε  ζηνηρείσλ.  

2.  Πιήξεο κεραλνξγάλσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Ζ έληαμε απηήο ηεο κεραλνξγάλσζεο, ζε έλα γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ 

κεραλνξγάλσζεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζήο ηνπ κε ηξάπεδεο, κεγάινπο 

νξγαληζκνχο θιπ. Μειέηε, θαηαγξαθή ησλ ιχζεσλ θαη αμηνπνίεζε κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρνπο: 

- ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

- ηελ πιήξε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη δηαζηαχξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, 

- ηε ζπλεξγαζία εθνξηαθψλ θαη ινγηζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ, 

- ηελ πιήξε δηαθάλεηα ζε θάζε ζρεηηθή ελέξγεηα κε θνξνινγηθφ έιεγρν. 
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3. Παξαθνινχζεζε, απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαη ηεθκεξίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

επηιέγνληαη γηα έιεγρν, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηεο ηειηθήο έθβαζεο ηεο 

ππφζεζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί, κέζα απφ ζπκβηβαζκφ ή δηθαζηηθή απφθαζε. 

4. Γεκηνπξγία κφληκνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, ζην νπνίν ζα 

θαηαγξάθνληαη θαη ζα παξαθνινπζνχληαη δηαξθψο: 

-Ζ πνξεία θαη ην απνηέιεζκα ησλ ππνζέζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ ή ειέγρνληαη.  

-Ζ ζχλζεζε ηεο ππεξεζηαθήο δνκήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππεξέηεζε θαη ππεξεηεί ν ειεγθηήο.  

5. Θέζπηζε ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ κε κεηξήζηκα θαη δηαθαλή θξηηήξηα, γηα ηελ αμηνθξαηηθή 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εθνξηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν Γεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ 

θνξνειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ απνθνκκαηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ελφο αδηάθζνξνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

6. Αλαβάζκηζε, θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία ησλ νηθνλνκηθψλ επηζεσξεηψλ.  Καζνξηζκφο 

πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

7. Γηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη ε αλαδήηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ 

πνπ ηε ζπληεξνχλ. Οπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ πφζελ έζρεο γηα φζνπο εκπιέθνληαη ζηνλ 

θαηαινγηζκφ θαη ηελ είζπξαμε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο  

8. Ρηδηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γ.Ο.Τ., ειεγθηηθά 

θέληξα, ΤΠΔΔ θιπ). 

9. Καηαγξαθή, κειέηε θαη αλαθαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ θαη ησλ επζπλψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Πξέπεη επηηέινπο νη εθνξίεο λα κεηαηξαπνχλ ζε βαζηθέο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο θαη φρη ζε «ηδηφκνξθα» Κ.Δ.Π. ηα νπνία ηαιαηπσξνχλ θαζεκεξηλά ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο, ηνπο ινγηζηέο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθνξηαθνχο. 

10. χλδεζε Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ κε Taxis γηα θάζε αγνξαπσιεζία νρήκαηνο. 

11. χλδεζε ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη ηνπ Κηεκαηνινγίνπ κε ην taxis, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αγνξαπσιεζηψλ αθηλήησλ. 

 

ΗΗΒΒ..  ΑΑΝΝΣΣΗΗΜΜΔΔΣΣΩΩΠΠΗΗΖΖ  ΣΣΖΖ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΦΦΤΤΓΓΖΖ  

 

Σν πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Σν 73% ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ απφ ειεχζεξα 

επαγγέικαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηα θιηκάθηα θάησ απφ ην αθνξνιφγεην φξην. Γηα ην Ο.Δ.Δ., ην 

πξφβιεκα δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ δηαθπγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο, αιιά θπξίαξρα κε ηελ 

θνπιηνχξα πνπ θαιιηεξγεί ζηνλ πνιίηε. Υσξίο λα παξαβιέπνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ γελνχλ 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη βαζχηαηα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη δελ 
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δηθαηνινγείηαη φπνηνο θαη λα ηελ πηνζεηεί. Καηαλννχκε ηηο αηηίεο πνπ ηελ δεκηνπξγνχλ αιιά δελ 

ηελ δηθαηνινγνχκε. 

 

Καηανομή θορολογούμενων ανά κλιμάκιο αηομικού ειζοδήμαηος (ζύνολο 

8.246.361 δηλώζεις)
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Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

 

Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο, γηαηί επί δεθαεηίεο εθπαίδεπζαλ ηελ θνηλσλία ζην λα 

θνξνδηαθεχγεη, κε απνηέιεζκα ζήκεξα ε πξαθηηθή ηεο θνξνδηαθπγήο λα αθνξά εμαηξεηηθά 

δηεπξπκέλα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο πξέπεη ηαπηφρξνλα λα αληηκεησπηζηεί ηφζν ν άδηθνο 

ραξαθηήξαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη λα θαιιηεξγεζεί κηα ηζρπξή «θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε» ζηνπο πνιίηεο.  

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζπληζηά θπξίαξρα πνιηηηθή 

απφθαζε. Ζ ειιεληθή πνιηηεία δηαζέηεη θαη ηνπο κεραληζκνχο θαη ην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα. Απηφ πνπ πνηέ δελ έγηλε ήηαλ λα παξζεί ε πνιηηηθή απφθαζε. 

Ζ δπλαηφηεηα εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο πνπ δφζεθε, ιεηηνχξγεζε σο «βαιβίδα αζθαιείαο» γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ελφο άδηθνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Αθφκα φκσο θαη απηή ε 

δπλαηφηεηα είλαη ηαμηθά θνξηηζκέλε. Δθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ φινη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θνξνδηαθχγνπλ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δηαθσλνχκε θάζεηα κε φζνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θνξνδηαθπγή είλαη πξάμε «ηαμηθήο ζπλείδεζεο» ή θάπνηνπ ηχπνπ «δηθαηνζχλεο απφ ηα θάησ». 

Γηαθσλνχκε γηαηί ππνζηεξίδνπκε φηη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα ιχλνληαη κέζα απφ 

ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο θαη φρη κέζα απφ αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

επηδεηλψλνπλ ην άδηθν ηεο θαηάζηαζεο. 

Αλαγλσξίδνπκε σζηφζν φηη ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζα παξακείλεη ζχλζεκα θελφ 

πεξηερνκέλνπ ζην κέηξν πνπ δελ αληηκεησπηζηνχλ ηξία θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξνινγηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο. Σν πξψην πνπ αθνξά ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηνπ θαη ην δεχηεξν πνπ αθνξά ηελ 
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νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψζακε παξαπάλσ. 

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο. 

 Ζ επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή αλήθεη θπξίσο ζηελ εθάζηνηε πνιηηηθή θαη 

ππεξεζηαθή εγεζία ε νπνία θπζηθά ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ. 

Ζ αληηκεηψπηζή φκσο ηεο δηαθζνξάο δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε θξαζηηθέο απεηιέο πνπ 

εθζηνκίδνληαη απφ ηνπο εθάζηνηε ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο αληηκεησπίδεηαη κε μεθάζαξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κε 

ζαθείο δνκέο, κε αμηφπηζηεο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο.   

 

ΗΗΓΓ..  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΟΟ  ΔΔΛΛΔΔΓΓΥΥΟΟ  

 

Ο θνξνινγηθόο έιεγρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηξείο κνξθέο  

1. Σαθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο 

 Ζ επηινγή γηα ην πνηεο εηαηξείεο ζα ειεγρζνχλ πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξηα φπσο: 

 α) χζηεξα απφ δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ  πνπ ππνδειψλνπλ πηζαλή θνξνδηαθπγή  

β) βάζε αξηζκνδεηθηψλ θαη  

γ) βάζεη ηπραίνπ δείγκαηνο.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ειεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ηφζν ζηελ πνηφηεηα 

φζν θαη ζηελ πνζφηεηα. 

 Ο έιεγρνο σο δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη θαλφλεο θαη λα είλαη ηππνπνηεκέλνο κε 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη  πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ. Απαξαίηεηε δε 

είλαη ε άξηηα κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε. 

2. Πξνιεπηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο.  

 Ο πξνιεπηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξέπεη λα  είλαη έξγν εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

 Σα ζπλεξγεία ειέγρνπ λα νξίδνληαη αλά πεξηνρή θαη λα είλαη πεξηθεξφκελνη ζε θάζε 

γεηηνληά. Καηά πεξίπησζε λα είλαη έλζηνινη θαη λα δηαθξίλνληαη εκθαλψο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

σο κέζσ απνηξνπήο ηεο θνξνδηαθπγήο.  

 Ο έιεγρνο λα γίλεηαη  κε πξνθαζνξηζκέλεο νδεγίεο( κε ζαθείο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο 

αιιά θαη κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ), θαη λα ειέγρνληαη εθηφο ησλ άιισλ ε 

δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ θαη ε έθδνζε λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πσιήζεσλ.  
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3. Πξνζωξηλόο θνξνινγηθόο έιεγρνο.  

Οη εληνιέο ηνπ ειέγρνπ λα εθδίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ.Ο.Τ.  χζηεξα απφ 

δηαζηαπξψζεηο θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ πνπ ππνθξχπηνπλ αθελφο θνξνδηαθπγή θαη αθεηέξνπ κε 

απφδνζε ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ (π.ρ. κε ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α.).   

Ο πξνζσξηλφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηνλ Φ.Π.Α., ζηελ ζσζηή απεηθφληζε ηνπ 

ζηα βηβιία θαη ζηελ ζσζηή απφδνζή ηνπ. 

Γεληθά νη ηαθηηθνί θνξνινγηθνί έιεγρνη λα είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηπραίνπ δείγκαηνο, 

φζν θαη δείγκαηνο κε βάζε ην αληηθείκελν, ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ 

θιάδσλ ή ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ απαξαίηεην. Δπηρεηξήζεηο Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα ζα πεξηιακβάλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζην παξαπάλσ δείγκα. Όζνλ αθνξά ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε εηήζηα βάζε.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη λα κελ παξαηείλεηαη ην  ρξνληθφ δηάζηεκα 

εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα γίλεη ν ηαθηηθφο έιεγρνο πξηλ ηελ παξαγξαθή.  θνπφο ηεο 

παξαπάλσ κεζνδνινγίαο δηελέξγεηαο ειέγρσλ είλαη:  

 Να δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα ζηελ επηινγή ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ειεγρζεί, φζν θαη ηνπ 

ειέγρνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 Να έρεη ε ππεξεζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φια ηα ζηνηρεία απφ ηα αξρεία ησλ 

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, γηα λα κπνξεί ν 

ειεγθηηθφο κεραληζκφο λα νδεγεζεί ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα.   

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ρξεηάδεηαη: 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ σο ελδηάκεζνπ πξνζψπνπ κεηαμχ 

θνξνινγνπκέλνπ θαη Κξάηνπο. Καζνιηθή εθαξκνγή ηεο κεραλνγξαθηθήο ππνβνιήο δειψζεσλ 

θάζε είδνπο (εθηφο ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ) απφ ηνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνχο κε 

ηαπηφρξνλε εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ζπλσζηηζκνχ ζηηο Δθνξίεο.   

 Να επεθηαζεί ε ππνρξεσηηθή ππνγξαθή ζηηο ππνζέζεηο Φ.Π.Α. απφ ινγηζηή 

θνξνηερληθφ θάηνρν επίζεκεο αδείαο ηνπ Ο.Δ.Δ.. 

 Θέζπηζε θαλφλσλ θαη επζπλψλ ζηνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνχο πνπ ζπγθαιχπηνπλ ή 

ζπλεξγνχλ ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ.  

 Καηάξγεζε ηνπ ΚΒ θαη ελνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζα δηαηεξεζνχλ ζηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 
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 Αιιαγή ζηα έληππα ησλ δειψζεσλ. Σα έληππα δειψζεσλ πξέπεη λα γίλνπλ πην απιά 

θαη λα απνηππψλνληαη ζε απηά ζηνηρεία ηα νπνία λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηαζηαπξσζνχλ 

εχθνια θαη λα βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν άιισλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ.  

Δπίζεο γεληθφηεξα ζα πξέπεη: 

 Να θαζηεξσζνχλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη δπλαηόηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ.  

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ θαη ηελ απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ αζπλεπεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη, έηζη 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε ε απφθξπςε εηζνδεκάησλ. Γπζηπρψο, παξά ην γεγνλφο φηη 

μνδεχηεθαλ εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (taxis, 

elenxis) ηα ζπζηήκαηα απηά ππνιεηηνπξγνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλνπκε εθηφο ησλ παπαδοζιακών 

ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ εηζξνή ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 

ΗΗΓΓ..  ΜΜΔΔΣΣΡΡΑΑ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΝΝΣΣΗΗΜΜΔΔΣΣΩΩΠΠΗΗΖΖ  ΣΣΩΩΝΝ  ΔΔΚΚΓΓΟΟΣΣΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΚΚΟΟΝΝΗΗΚΚΩΩΝΝ  &&  ΠΠΛΛΑΑΣΣΏΏΝΝ  

ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΩΩΝΝ  

  ΣΣνν  ΟΟΔΔΔΔ  ππξξννηηεείίλλεεηη  ηηεελλ  θθααηηααγγξξααθθήή    φφιισσλλ  ηησσλλ  εεθθδδννηηψψλλ    θθααηη  ιιεεππηηψψλλ  εεηηθθννλληηθθψψλλ  &&  ππιιααζζηηψψλλ  

ΦΦννξξννιιννγγηηθθψψλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ..  ζζηηνν  TTAAXXIISS  ,,ααππφφ  ηηηηοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ππννππ  θθάάλλννππλλ  ηηηηοο  δδηηααππηηζζηηψψζζεεηηοο  ,,ψψζζηηεε  λλαα  

εείίλλααηη  εεθθηηθθηηφφοο    θθααηη  άάκκεεζζννοο  νν  έέιιεεγγρρννοο  ααππηηψψλλ  ,,ηηφφζζνν  ααππφφ  ηηννπποο  θθννξξννιιννγγννχχκκεελλννπποο  ,,φφζζνν  θθααηη  ααππφφ  ηηεε  

θθννξξννιιννγγννχχζζαα  ααξξρρήή..  

 

ΗΗΔΔ..  ΜΜΔΔΣΣΡΡΑΑ  ΠΠΟΟΤΤ  ΔΔΗΗΥΥΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΗΗΝΝΔΔΗΗ  ΣΣΟΟ  ΟΟΔΔΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΘΘΖΖΚΚΑΑΝΝ  

 

ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζή καο, είρακε αλαθεξζεί ζηα εμήο κέηξα πνπ πινπνηήζεθαλ. 

 Καηάξγεζε ηνπ θφξνπ απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο ζπλαιιαγήο αθηλήησλ. 

 Καζηέξσζε ππνρξέσζεο γηα ηελ εθνξία, λα ζπιιέγεη απηή θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

ζηνηρείν πνπ ηεο είλαη απαξαίηεην, ζηελ επαθή ηεο κε ηνλ πνιίηε, απφ άιιεο ππεξεζίεο – 

θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (Σξάπεδεο, Σακεία θιπ).   

 Καηάξγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ θαη ρνξήγεζε θάζε ζηνηρείνπ πνπ δεηείηαη, 

εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πνιίηε. 

 Καζηέξσζε θηλήηξσλ ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ απνθάιπςε πεξηπηψζεσλ δηαθζνξάο ζην 

δεκφζην αιιά θαη ζηνπο ειεγθηέο, γηα ηελ απνθάιπςε πξνζπάζεηαο ρξεκαηηζκνχ ηνπο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 
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 Τπνρξεσηηθή ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ – θφξκαο  πνπ πεξηιακβάλεη θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα θαη θφξν π.ρ. δειψζεηο παξαθξαηνχκελσλ, δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θ.η.ι.  

απφ πηζηνπνηεκέλν ινγηζηή θνξνηερληθφ θάηνρν επίζεκεο αδείαο ηνπ Ο.Δ.Δ. 

 Γηαζηαχξσζε ηνπ κεηξψνπ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ ηνπ Ο.Δ.Δ. κε ην Taxis έηζη ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αζθνχλ ην επάγγεικα κφλνλ φζνη αλήθνπλ ελεξγά ζ’ απηφ.  

 Να πεξηνξηζζνχλ νη ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά. Ήηαλ ππνρξεσηηθφ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή 

ε νπνία μεπεξλνχζε ηα 15.000€ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πξνζσπηθήο επηηαγήο ή 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. ηε βάζε απηή πξνηείλακε λα επεθηαζεί ην κέηξν πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη ζρεδφλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. 

 Να θαηαβάιιεηαη ε κηζζνδνζία ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Ζ ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ηεο 

κηζζνδνζίαο κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηχπσζε ησλ εηζνδεκάησλ, ησλ δαπαλψλ αιιά θαη λα απνηειέζεη εξγαιείν 

αληηκεηψπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Πξνηείλακε ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα πιεξψλνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, θαη ηα ζηνηρεία απηά λα απνηεινχλ εηζξνέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Δθνξίαο. 

 

 


