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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία έρεη σο ζέκα ηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο. Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ηελ έξεπλα θαη ηελ ζπλέληεπμε έρεη θαηαβιεζεί 

πξνζπάζεηα κηαο  φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο απφδνζεο ηνπ παγθφζκηνπ απηνχ θαηλνκέλνπ, κε 

έκθαζε ηε θνξνδηαθπγή ζηελ Κχπξν, κε φια ηα αλεπηζχκεηα ζπλεπαθφινπζα θαη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ θνξνδηαθπγή. 

Σν θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ έμη ζπλνιηθά θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην αλαπηχζζνληαη ζέκαηα πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ θνξνδηαθπγή γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν δεχηεξν θεθάιαην εληνπίδεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη ε θνξνδηαθπγή ζε κία ρψξα. ην ηξίην κέξνο αλαιχνληαη ηα αίηηα θαη 

παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο αιιά θαη ηνπο ηνκείο θαη κεζφδνπο θνξνδηαθπγήο ζηελ 

Κχπξν. Αθνινπζνχλ ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί απφ 

δηάθνξεο ρψξεο. ην πέκπην θαη αξθεηά ζεκαληηθφ θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. Σέινο, αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έρεη δηεμαρζεί κέζσ ηεο κνξθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζρεηηθά κε ηε θνξνδηαθπγή ζηελ Κχπξν. Η εξγαζία ηειεηψλεη κε ηα νπζηψδε ζπκπεξάζκαηά. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο θ. Αζαλαζφπνπιν Κσλζηαληίλν γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ 

πξφζθεξε γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ 

ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Πξντζηάκελν θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο - Λεηηνπξγνχο ζην Δπαξρηαθφ 

Γξαθείν Πάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, ησλ νπνίσλ ε βνήζεηα ήηαλ πνιχηηκε ζηελ νξζή 

απφδνζε θαη εξκελεία ησλ κεζφδσλ θαη κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη 

ε ζπκβνιή ηνπο κε ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. Σηο επραξηζηίεο κνπ 

ζα ήζεια λα εθθξάζσ θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθνχ δίρσο ηε δηθή 

ηνπο ζπκβνιή δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ε έξεπλά κνπ. Σέινο, ηηο ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο καο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζή ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η Κχπξνο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα καζηίδεηαη απφ βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, ίζσο ηε 

ρεηξφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα ζηνρεχζεη ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θξάηνπο, θαη λα ηελ δηαρεηξηζηεί ζηα πιαίζηα ελφο 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κέινπο ηεο Δπξσδψλεο. Η θνξνδηαθπγή 

επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ  βξίζθεηαη ε Κχπξνο 

ζήκεξα.  

Η θπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ εμεχξεζε πφξσλ γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο αιιά θαη λα θαηαζηήζεη βηψζηκν ην ρξένο απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε, γηα πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Παξφιν πνπ ηειεπηαία έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πιαίζηα  

κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ 

εηζνδήκαηνο, ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο 

πξέπεη νη πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο καο λα εληαηηθνπνηεζνχλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν, πνπ απέθηεζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο κέξεο καο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλ θαη ην θαηλφκελν απηφ ήηαλ πάληνηε επίθαηξν θαη απαζρνινχζε 

παγθνζκίσο ην ελδηαθέξνλ. 

Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή αλαιχνληαη έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο, φπσο είλαη νη θφξνη θαη ε θνξνινγία, ε θνξνδηαθπγή, ε θνξναπνθπγή, ε 

παξανηθνλνκία θαη ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, αιιά θαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Κχπξνπ, παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηα αίηηα θαη παξάγνληεο γηα ηα 

νπνία νη πνιίηεο έρνπλ νδεγεζεί ζε απηή ηελ ζπκπεξηθνξά αιιά θαη νη κέζνδνη 

θνξνδηαθπγήο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Κχπξν. Κιείλνληαο, παξαζέηνληαη νη ηξφπνη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

αιιά θαη ππνδείμεηο ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ε θνξνδηαθπγή ζηελ 

Κχπξν. 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κνπ έξεπλαο πνπ είρε δηεμαρζεί ζρεηηθά 

κε ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ζθνπφ ηελ  

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ ζρεηηθά κε 
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απηφ ην θαηλφκελν, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηνπ κε βάζε 

ηα δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ. 

 

ηόρνο ηεο εξγαζίαο 

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, νη κέζνδνη θαη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο θνξνδηαθεχγνπλ ζηελ Κχπξν θαη ε αλαθνξά κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηεο ζε 

απηή ηε ρψξα. 

 

Μεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο 

 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε κε ηε ρξήζε 

δεπηεξνγελψλ θαη πξσηνγελψλ πεγψλ. Οη δεπηεξνγελείο πεγέο ζπιιέρζεθαλ απφ έληππεο θαη 

ειεθηξνληθέο επηζηεκνληθά έγθπξεο πεγέο. Απφ έγθπξεο δεπηεξνγελείο πεγέο φπσο ε 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο θαη ε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Οη πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ κε ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο κέζσ ηεο 

κνξθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Λφγσ ηνπ δχζθνινπ εληνπηζκνχ πιεξνθνξηψλ ζε θάπνηα 

ζέκαηα ηεο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο θνξνινγίαο ηεο Κχπξνπ ν 

εληνπηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, έηζη  αλαδεηήζεθε ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο ηεο Κχπξνπ. Όπνπ απηή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

επηηεχρζεθε κε ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο.  

Δπίζεο, πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγα κε 

ηελ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

πέκπην θεθάιαην ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. 

 

Οξηζκνί 

 

Φνξνδηαθπγή - Δίλαη ε θάζε παξάλνκε πξάμε ή εζθεκκέλε παξάιεςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 

κε ζθνπφ λα κεηψζεη ή λα απνθχγεη λα πιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

Φνξναπνθπγή - Η θαηά λφκηκν ηξφπν κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή απνθπγή 

πιεξσκήο θφξνπ, κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θελψλ ηεο Ννκνζεζίαο. 
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Παξανηθνλνκία - Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (παξαγσγή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ) πνπ 

δελ θαηαγξάθεηαη θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ΑΔΠ, είηε γηαηί δελ δειψλεηαη 

(θνξνδηαθπγή) είηε γηαηί δελ ππάξρεη επρέξεηα θαηαγξαθήο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Φόξνη - Τπνρξεσηηθέο εηζθνξέο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπο πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα, ρσξίο αληηπαξνρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

1.1.1. Οξηζκόο ηνπ θόξνπ 

Φφξνη είλαη νη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ  πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο πξνο ην δεκφζην ηνκέα. Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη 

αλάγθε απφ απηνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Απηή ε ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ησλ 

θφξσλ γίλεηαη κέζσ ηεο επηβνιήο θνξνινγίαο. (Δπξεηήξην νηθνλνκηθψλ φξσλ, 2010) 

1.1.2. Γεκόζηεο δαπάλεο 

Γεκφζηεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχλ νη δεκφζηνη θνξείο φπσο είλαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο. Οη θφξνη απνηεινχλ απαξαίηεηε πεγή εζφδσλ ζην δεκφζην ηνκέα ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

ε πην ζεκαληηθή πεγή θάιπςεο δεκνζίσλ δαπαλψλ. (Begg, Fischer & Dornbusch, 1998: 602-

629). Οη δεκφζηεο δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο θαη ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο. Η πξψηε θαηεγνξία 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο θαηαλάισζεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηηο δαπάλεο 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Δλψ, ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβηβάζεηο πξνο ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηηο κεηαβηβάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ή επηδνηήζεηο είηε ζε λνηθνθπξηά είηε 

ζε επηρεηξήζεηο. (Γθίλνγινπ, 2004). Γεκφζηα αγαζά κπνξεί λα είλαη ε παηδεία, ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα. 

1.1.3. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θόξνπ 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ θφξσλ είλαη φηη απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ 

κέζν κεηαβίβαζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην ηνκέα θαη φηη είλαη 

κνλνκεξέο κέζν, δειαδή ππάξρεη κφλν παξνρή απφ κέξνπο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. (Δπξεηήξην 

νηθνλνκηθψλ φξσλ, 2010) 

1.1.4. Λεηηνπξγίεο ηεο θνξνινγίαο 

Ο ξφινο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ε είζπξαμε ησλ θφξσλ είλαη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ζε κία θνηλσλία, ιφγσ ηνπ φηη ε θνξνινγία έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, θαη σο δεπηεξεχνληεο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθνχο 



5 
 

ζθνπνχο, ηελ ελίζρπζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε αλαθαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία γηα άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ. (Γθίλνγινπ, 

2004). Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θφξνπ είλαη ε ηακηεπηηθή, ε νηθνλνκηθή  θαη ε θνηλσληθή. 

Η νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θφξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμππεξέηεζε ή ππνβνήζεζε ηεο 

επίηεπμεο δηαθφξσλ ζθνπψλ ηεο θπβεξλεηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. Βνεζά κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κίαο ρψξαο κε ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθφξσλ 

αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο είλαη ε αλεξγία θαη ν πιεζσξηζκφο.  Κνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε δηαθφξσλ ζθνπψλ ηεο θπβεξλεηηθήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ. (Μνπληνχξεο, 2012) 

 

1.1.5. Γηαθξίζεηο ησλ θόξσλ 

1.1.5.1. Άκεζνη θαη έκκεζνη θόξνη 

Οη θφξνη δηαρσξίδνληαη ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ 

εηζπξάηηνληαη ή ηε θχζε ηνπ θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Άκεζνη θφξνη ζεσξνχληαη απηνί πνπ επηβάιινληαη ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

γηα ην εηζφδεκα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εξγαζία, ελνίθηα, κεξίζκαηα θαη ηφθνπο. Άκεζνη θφξνη 

θαηαβάιινληαη θαη ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία. Άκεζεο θνξνινγίεο είλαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ησλ αηφκσλ  θαη νη αζθαιηζηηθέο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο. Οη εηαηξείεο πιεξψλνπλ θφξν ζηα θνξνινγεηέα  θέξδε ηνπο. (Begg, 

Fischer & Dornbusch, 1998: 602-629) 

Έκκεζνη θφξνη ζεσξνχληαη απηνί πνπ επηβάιινληαη ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε 

αγαζψλ/ππεξεζηψλ θαη ζηα εηζαγφκελα πξντφληα. (Δπξεηήξην νηθνλνκηθψλ φξσλ, 2010) Έλαο 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο έκκεζνπο θφξνπο είλαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), ν 

νπνίνο είλαη έλαο θφξνο ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο. (Begg, Fischer & Dornbusch, 1998: 602-

629). 

Ο  θφξνο επί ησλ πσιήζεσλ ζπιιέγεηαη κφλν ζηα ζεκεία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

ζηνλ θαηαλαισηή, ελψ ν ΦΠΑ ζπιιέγεηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Άιινη έκκεζνη θφξνη είλαη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη αιθνφι, ησλ 

ηειψλ απηνθηλήησλ θαη ηειενξάζεσλ θαη ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο. (Begg, Fischer & 

Dornbusch, 1998: 602-629). 

 

1.1.5.2. Φόξνο Δηζνδήκαηνο, Φόξνη Καηαλάισζεο, Φόξνη Πεξηνπζίαο 
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Οη θφξνη κε θξηηήξην ηε θνξνινγηθή βάζε ηνπ θφξνπ, ρσξίδνληαη ζε θφξνπο 

εηζνδήκαηνο, θφξνπο θαηαλάισζεο θαη θφξνπο πεξηνπζίαο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη  

άκεζνο θφξνο θαη ν θφξνο θαηαλάισζεο έκκεζνο θφξνο. Ο θφξνο πεξηνπζίαο είλαη ν θφξνο 

πνπ θαηαβάιιεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο.  

1.1.5.3. Αλαινγηθνί, πξννδεπηηθνί θαη αληίζηξνθα πξννδεπηηθνί θόξνη 

Οη θφξνη δηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ αλαινγηθφηεηα ή κε ηνπ θφξνπ ζε αλαινγηθνχο, 

πξννδεπηηθνχο θαη αληίζηξνθα πξννδεπηηθνχο.  

Αλαινγηθφο θφξνο είλαη φηαλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο παξακέλεη ν ίδηνο, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. Πξννδεπηηθφο είλαη φηαλ ν θνξνινγηθφο 

ηνπ ζπληειεζηήο απμάλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε.  

Αληίζηξνθα πξννδεπηηθφο είλαη φηαλ ν θνξνινγηθφο ηνπ ζπληειεζηήο κεηψλεηαη, φηαλ 

ε θνξνινγηθή βάζε απμάλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα, ν ζπλνιηθφο θφξνο είλαη θζίλνπζα 

αλαινγία ηνπ εηζνδήκαηνο. ε απηή ησλ πεξίπησζε ιέγεηαη φηη νη θφξνη δαπάλεο 

επηβαξχλνπλ άληζα ηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. (Γθίλνγινπ, 2004) 

Δπηζεκαίλσ φηη ζηελ Κχπξν ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ είλαη πξννδεπηηθφο, ελψ, ν εηαηξηθφο θφξνο είλαη αλαινγηθφο. 

 

 

1.2. ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

 

«Φνξνδηαθπγή ζεσξείηαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 

(θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ 

ππνρξέσζεο ή ε απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ νπνηνπδήπνηε βεβαησζέληνο θφξνπ.» (Δπξεηήξην 

νηθνλνκηθψλ φξσλ, 2010) 

Αλαιπηηθφηεξα, ε θνξνδηαθπγή είλαη ε κε ππνβνιή ή ε αλαθξηβήο ππνβνιή δήισζεο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ή ε κε απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ ΦΠΑ ζην Γεκφζην ή κπνξεί λα αθνξά 

ηελ έθδνζε απνδνρήο θαη λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (Βνπγηνχθα, 2014). Η 

θνξνδηαθπγή απνηειεί ζνβαξφ έγθιεκα/απάηε ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο. Σν πνζφ ηεο 

θνξνδηαθπγήο πνπ δελ έρεη πιεξσζεί, ζα θιεζεί ηειηθά λα επσκηζζεί κε επηπξφζζεηα κέηξα, 

ην ζχλνιν ησλ θνξνινγνπκέλσλ (Γθνπκπαληηζάο). Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ  φηη ην πξφβιεκα 

ηεο θνξνδηαθπγήο φιν θαη ρεηξνηεξεχεη ζε παγθφζκην επίπεδν. (Πέξδηνο, 2012: 10-11). 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν, αξθεί 

θαη κφλν λα αλαθεξζνχκε ζηε θνξνινγηθή  ακλεζηία πνπ έγηλε ζηελ Κχπξν θαη αθνξνχζε ηα 

θνξνινγηθά έηε 1991 έσο 2002. χκθσλα κε ην λφκν Ν215(Ι)/2004 (Ο Πεξί Δηδηθήο 
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Ρχζκηζεο Φνξνινγηθψλ Τπνρξεψζεσλ Νφκνο) ν νπνίνο ςεθίζηεθε ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2004, φζα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα είραλ νπνηαδήπνηε αδήισηα εηζνδήκαηα ή θέξδε γηα ηα έηε κέρξη 

θαη ην 2002 πιήξσλαλ εηδηθή θνξνινγία. πγθεθξηκέλα κέρξη 31/12/2004 ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο θαζνξίζηεθε ζην 5% ελψ απφ 01/01/2005 έσο 28/2/2005 αλήιζε ζην 6,5%. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ιερζεί φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εηζέπξαμε ην θξάηνο αλήιζε ζηα £120 εθ. Χο 

εθ ηεο θχζεσο ηεο, ε ξχζκηζε απηή,  θαζηζηνχζε αδχλαην ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ 

ακλεζηεπζέλησλ εηζνδεκάησλ. χκθσλα φκσο κε έξεπλα (Πέξδηνο, 2012: 10-11) ηα 

αδήισηα εηζνδήκαηα γηα ηελ πεξίνδν 1991 έσο 2002 αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ £2 δηο.  

Καηαιεθηηθά, ην πνζφ απηφ αληηζηνηρνχζε πεξίπνπ ζην 31% ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ηεο 

Κχπξνπ γηα ην 2002, πνπ θαη απηφ ζα ήηαλ ίζσο αθφκα κεγαιχηεξν αλ ιεθζεί ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ππήξραλ θνξνινγνχκελνη πνπ δελ πιήξσζαλ κε θνξνινγηθή ακλεζηία γηα ηα 

αδήισηα εηζνδήκαηα ηνπο. 

 

 

1.3. ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΗ 

 

Η θνξναπνθπγή είλαη ε θάζε λφκηκε πξάμε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ κε ηελ νπνία 

επηδηψθεη ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ επηβάξπλζεο ή  ε απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

πνπ ηνπ έρεη βεβαησζεί. Η θνξναπνθπγή απνηειεί έλα θαιά κειεηεκέλν θνξνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ θφξνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

λφκνπ. Γειαδή, είλαη ε κεησκέλε ή ε κε θαηαβνιή ησλ θφξσλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θελψλ ηεο λνκνζεζίαο. Παξφιν πνπ ε θνξναπνθπγή ζεσξείηαη λφκηκε πξάμε, εμαθνινπζεί 

λα είλαη κηα κνξθή ζηέξεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. (Δπξεηήξην νηθνλνκηθψλ φξσλ, 2010)  

Με ηελ θνξναπνθπγή, ν θνξνινγνχκελνο εθκεηαιιεχεηαη ηα θελά, ηηο  αζάθεηεο θαη 

ηελ θαθή δηαηχπσζε  ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ηα νπνία δελ ήηαλ ζηελ πξφζεζε ηνπ 

Ννκνζέηε, αιιά ν λνκνζέηεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

ελέξγεηαο απηήο, νχηε θαη λα παηάμεη ηε θνξναπνθπγή. (Βνπγηνχθα, 2014) 

Με βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ε θνξναπνθπγή δελ ραξαθηεξίδεηαη σο  

παξάλνκε (δελ πξνβιέπεηαη θακίαο κνξθήο πνηλή ή άιιε θχξσζε θαηά ηεο θνξναπνθπγήο).  

 

1.3.1. ύγθξηζε θνξναπνθπγήο κε θνξνδηαθπγή 

 

Φνξναπνθπγή θαη θνξνδηαθπγή έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο ή ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. Οη ζπλέπεηεο θαη ησλ δχν 
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πξάμεσλ είλαη ε ζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο, νη ζπλέπεηεο θαη ησλ δχν 

θαηλνκέλσλ δελ δηαθέξνπλ θαη πνιχ κεηαμχ ηνπο.  

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο είλαη φηη ε 

θνξναπνθπγή ζεσξείηαη λφκηκε πξάμε, ελψ ε θνξνδηαθπγή παξάλνκε. Η θνξναπνθπγή είλαη 

παξαβίαζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο αιιά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θελψλ ηεο 

λνκνζεζίαο πξνθαιεί ηελ κείσζε ή ηε κε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. Δλψ ε θνξνδηαθπγή  είλαη 

παξαβίαζε  ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, κέζσ απάηεο, ηερλαζκάησλ ή απφθξπςεο. Δπί ηεο 

νπζίαο δειαδή, ε θνξναπνθπγή είλαη κία ζπκπεξηθνξά ε νπνία αληίθεηηαη ζην πλεχκα θαη φρη 

ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Αληηζέησο, ε θνξνδηαθπγή είλαη κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία αληίθεηηαη 

θαη ζην πλεχκα θαη ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ. (Βνπγηνχθα, 2014) 

 

 

1.4. ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1.4.1. Έλλνηα ηεο παξανηθνλνκίαο 

Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο, είλαη ε δεκηνπξγία παξανηθνλνκίαο ή 

«καχξεο νηθνλνκίαο». Ο φξνο παξανηθνλνκία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ε παξαγσγή 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ (νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα) πνπ δελ θαηαγξάθεηαη, είηε γηαηί ηελ 

απνθξχπηνπλ νη θνξνινγνχκελνη, είηε γηαηί νη ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο δελ δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάιιειε νξγάλσζε ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο εληνπίζνπλ. 

Αηηίεο, ζχκθσλα κε κειέηε (Γξηηζάθε, 2007) γηα ηελ γέλεζε ηεο παξανηθνλνκίαο 

είλαη νη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο νη νπνίνη νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ απφθξπςε 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, πξνο απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ. 

αλ επαθφινπζν ηνπ πην πάλσ θαηλνκέλνπ κε δεισζείζεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νχηε  ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (Α.Δ.Π), 

ελψ δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο.  

Σν χςνο ηεο κε θαηαγξακκέλεο  νηθνλνκηθήο  δξαζηεξηφηεηαο, απφ λφκηκε παξαγσγή 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηαηηζηηθήο νξγάλσζεο κηαο ρψξαο.  

Μηα πξνζπάζεηα γηα θαηαγξαθή ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Κχπξν, απφ ην Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ έδεημε φηη ην κέγεζνο ηεο «καχξεο νηθνλνκίαο» θπκαίλεηαη γχξσ ζην 8% ηνπ ΑΔΠ. 

(Παζηαξδήο θαη Πνιπθάξπνπ, 2008) 

 

1.4.2. ρέζε Φνξνδηαθπγήο – Παξανηθνλνκίαο 

 

 Φνξνδηαθπγή θαη παξανηθνλνκία είλαη έλλνηεο πεξίπινθεο θαη ζπλερψο 
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κεηαβαιιφκελεο. Οη δχν απηέο έλλνηεο πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη, δηαθνξεηηθά ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά. 

 Η θνξνδηαθπγή ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ζε απηήλ πνπ αθνξά ηελ ηξέρνπζα 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (εηζφδεκα ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο) θαη ζε απηή πνπ αθνξά ηελ κε ηξέρνπζα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

(θνξνινγία κεηαβηβάζεσλ θιεξνλνκηψλ) φπσο απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθφλα : 1.1: πλνιηθή Φνξνδηαθπγή 

 

Πεγή εηθφλαο: e-πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο (Danopoulos G.P and Znidaric B.) 

 

Η παξανηθνλνκία απφ ηελ άιιε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οη κεγαιχηεξεο θαη πην πεξίπινθεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θαηλνκέλσλ 

ζηξέθνληαη ζηελ ηξέρνπζαο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο δηαρσξίδεηαη ζε θαηαγξακκέλε θαη κε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

ηελ πεξίπησζε ηεο παξανηθνλνκίαο  ε πξνζηηζέκελε αμία κεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ αλαγξάθεηαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο, φκσο, ηα 

αληίζηνηρα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη, δειψλνληαη θαλνληθά θαη νη θφξνη πιεξψλνληαη. 

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη δηακνξθσζεί 

αθφκα ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην, κε απνηέιεζκα λα κελ παξαθνινπζνχληαη απφ ηηο 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε θνξνδηαθπγήο, θαηαγξάθεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ 

νηθνλνκία  απφ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ηα εηζνδήκαηα θαη νη ζπλαιιαγέο απφ απηέο 

δελ δειψλνληαη. Σα θαηλφκελα ζπλππάξρνπλ, ρσξίο λα ηαπηίδνληαη ζην βαζκφ πνπ ε 

θνξνδηαθπγή είλαη αηηία ηεο παξανηθνλνκίαο, ηφηε επηθέξνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ο πεξηνξηζκφο φκσο, ηνπ ελφο εθ ησλ δπν θαηλνκέλσλ, ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άιινπ. (Παπατσάλλνπ, 2014) 

 

1.5. ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ, ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΔΠ 
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Όηαλ ππάξρνπλ ζπλζήθεο παξανηθνλνκίαο, ηφηε δελ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ζηηο 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο νη εθηηκήζεηο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αθνχ γίλεηαη 

απφθξπςε ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο). Απηέο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππνινγηζκφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ελψ 

δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε χπαξμε 

θνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ Α.Δ.Π.  

1.5.1. Αθαζάξηζην Δζληθό Πξντόλ (ΑΔΠ)  

Σν ΑΔΠ είλαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (έηνο), απφ ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ 

αλήθνπλ ζε κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα φπνπ βξίζθνληαη νη 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο (Πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα πνπ θεξδίδνπλ νη Κχπξηνη ζην εμσηεξηθφ 

θαη δελ πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα πνπ θεξδίδνπλ αιινδαπνί ζηελ Κχπξν). 

 

 

1.5.2. Σξόπνο κέηξεζεο ηνπ ΑΔΠ 

 

Σν πξντφλ αμηνινγείηαη ζε ηηκέο αγνξάο. πκπεξηιακβάλεη ηελ αμία κφλν ησλ ηειηθψλ 

αγαζψλ, θαη φρη ησλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ (ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη κφλν κία θνξά). Δπίζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη πιηθά αγαζά (θαγεηά, ξνχρα, παηρλίδηα) θαη αυιέο ππεξεζίεο (ηαηξηθέο 

επηζθέςεηο, θνπξεία, εθπαίδεπζε). Δπίζεο πεξηιακβάλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

παξαρζεί πξφζθαηα, θαη φρη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην παξειζφλ. Σν 

ΑΔΠ κεηξά ηελ αμία ηεο παξαγσγήο κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα κηαο ρψξαο θαη ηελ αμία ηεο 

παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

(Δπξεηήξην νηθνλνκηθψλ φξσλ, 2010). 

 

1.5.3. Σα ζπζηαηηθά ηνπ ΑΔΠ 

 

ΑΔΠ (Y ) είλαη ην άζξνηζκα ησλ παξαθάησ: 

 Καηαλάισζε (C) 

  Δπέλδπζε (I) 

 Γεκφζηεο δαπάλεο (G) 

  Καζαξέο εμαγσγέο (NX) 

Y = C + I + G + NX 

http://www.euretirio.com/2010/06/aep-akatharisto-ethniko-proion.html
http://www.euretirio.com/2010/02/axia-antallagis.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
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  Καηαλάισζε (C): Δίλαη ε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνηθνθπξηά γηα ηελ αγνξά 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε εμαίξεζε ηηο λέεο θαηνηθίεο. 

 Δπέλδπζε (I): Δίλαη ε δαπάλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αγνξά θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ, απνζεκάησλ θαη θηηξίσλ (θαη λέσλ). 

 Γαπάλεο: Δίλαη νη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ φια ηα επίπεδα 

θπβέξλεζεο. 

 Καζαξέο εμαγσγέο: Δίλαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εμάγνληαη 

κείνλ ηελ δαπάλε γηα εηζαγφκελα αγαζά θαη ππεξεζίεο. (αξηδεηάθεο, 2014) 

 

1.5.4. ηνηρεία Κππξηαθνύ ΑΔΠ 

 

ην 115,30% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ), απφ 112% ζην ηέινο ηνπ 

2013, αλήιζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Κχπξνπ. 

Χζηφζν, παξά ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2014, ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ην ρξένο κεηψζεθε ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαηά πεξίπνπ 200 εθ. 

επξψ, ζηα 18,20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, απφ 18,40 δηζ. επξψ ζην ηέινο ηνπ 2013. 

ην ηέινο ηνπ 2013 ην θππξηαθφ ΑΔΠ βξηζθφηαλ ζηα 16,42 δηζ. επξψ θαη ζην ηέινο 

Μαξηίνπ ππνρψξεζε ζηα 15,78 δηζ. επξψ. ην ελνπνηεκέλν δεκφζην ρξένο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ην ρξένο ησλ δήκσλ, χςνπο 254 εθαη. επξψ, ην νπνίν αλαπξνζαξκφδεηαη ζην ηέινο θάζε 

έηνπο. (Σν Βήκα: Οηθνλνκία, 2014) 

 

1.5.4.1. ρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Πίλαθαο 1.1 :AEΠ 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 25.248,98 USD  (2013) 

Πιεζπζκφο 1,141 εθαηνκκχξηα  (2013) 

ΑΔΔ θαηά θεθ. ζε USD ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο (PPP) 

27.630 Γνιάξηα PPP  (2013) 

(Πεγή πίλαθα: Google, 2013) 

 

Σα πην πάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην Α.Δ.Π ζηελ Κχπξν κεηψζεθε θαη 

ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη. Απηφ ην γεγνλφο είλαη έλδεημε φηη ην Κξάηνο κέζσ νξζήο 

https://www.google.gr/search?sa=X&biw=1600&bih=739&q=%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC+%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BD+%CE%B1%CE%B5%CF%80&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHjxKHfq6-gWFBQaGWWXaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZpacUxOfl52bmAYUKUovikxMLMksS91tMfDApl6W80mrZxV8i25zN_8W4AwAb_1FQYQAAAA&ei=c5PsVOTRDIL4UpW2gvAI&ved=0CH8Qtx8wDw
https://www.google.gr/search?sa=X&biw=1600&bih=739&q=%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHjxKHfq6-gWFBQaGWVnaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZFeQXlOaAZatjeSfGe6uzP7_52CRi0uZvQpsfiAMA1QN5ulUAAAA&ei=c5PsVOTRDIL4UpW2gvAI&ved=0CIIBELcfMA8
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θνξνινγηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα κεηψζεη ηε θνξνδηαθπγή θαη ηελ παξανηθνλνκία γηα λα 

πεηχρεη ζηαζεξνπνίεζε θαη πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. 

 

 

1.6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

1.6.1. Σα θπξηόηεξα  Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Κππξηαθνύ Φνξνινγηθνύ πζηήκαηνο  

 

Οη βαζηθφηεξνη θφξνη πνπ απνηεινχλ ην Κππξηαθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα  

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη αλαιχνληαη πεξεηαίξσ πην θάησ θαηά είδνο  

θνξνινγίαο. 

Πίλαθαο 1.2 :Κππξηαθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (A)

Φόρος 

Φσζικών 

προζώπων 

Εηαιρικός 

θόρος

Έκηακηη 

αμσνηική 

ειζθορά

Φόρος 

κεθαλαιοστικ

ών κερδών

VAT

Φόρος 

ακίνηηης 

ιδιοκηηζίας

Άμεζη Φορολογία
Έμμεζη 

Φορολογία

 

 

1.6.2. Φνξνινγία Φπζηθώλ πξνζώπσλ 

 

ε θάζε άηνκν πνπ είλαη θάηνηθνο ηεο Γεκνθξαηίαο, δειαδή παξακέλεη ζηε 

Γεκνθξαηία πέξαλ ησλ 183 εκεξψλ ζην εκεξνινγηαθφ έηνο, κε βάζεη ηνλ Πεξί Φνξνινγίαο 

ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκν Αξ.118(I)/2002) επηβάιιεηαη θφξνο ζην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ή  

πξνθχπηεη απφ πεγέο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ 

πξνθχπηεη αλάινγα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 1.3  :Φνξνινγηθνί πληειεζηέο  Φπζηθψλ Πξφζσπσλ   

 

Δηζόδεκα  πληειεζηέο  Φόξνο γηα 

ζπληειεζηή  

€   €  

0-19.500  0%  0%  

19.500-28.000  20%  1,700  

28.000-36.300  25%  2,075  

36.300-60.000  30%  7,110  

>60.000  35%  Τπφινηπν x 35%  

 

 

 

 

Με θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη κφλν αλ έρνπλ εηζνδήκαηα πνπ πεγάδνπλ ζηελ 

Κχπξν ή κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα θνξνινγεζνχλ φπσο νη θάηνηθνη Κχπξνπ εάλ έρνπλ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Κχπξν. Σα εηζνδήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ:  

 Κέξδε απφ επηρείξεζε 

 Δηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ζπληάμεηο 

 Σφθνπο, κεξίζκαηα  

 Γηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θήκε θαη πειαηεία, θιπ.  

 Οξηζκέλα εηζνδήκαηα φπσο κεξίζκαηα θαη ηφθνη, απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία, 

λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.  
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1.6.3. Φνξνινγία Ννκηθώλ πξνζώπσλ (Δηαηξηθόο θόξνο)  

 

Ο εηαηξηθφο θφξνο επηβάιιεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Πεξί Φνξνινγίαο ηνπ 

Δηζνδήκαηνο Νφκν (Αξ.118(Ι)/2002) ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία 

ζηε Γεκνθξαηία. Χο ηέηνηεο ζεσξνχληαη φιεο νη Δηαηξείεο πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηνπο θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπο ζηελ Κχπξν αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγγξαθήο ηνπο. Η θνξνινγία 

επηβάιιεηε ζε φια ηα εηζνδήκαηα είηε πξνέξρνληαη απφ πεγέο εληφο ή εθηφο ηεο Κχπξνπ. Ο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηα έηε 2003 – 2012 ήηαλ 10% επί ησλ θεξδψλ θαη 12,5% απφ 

2013.  

 

1.6.4. Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά  

 

χκθσλα κε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο 

Σξνπνπνηεηηθφ Νφκν (Αξ. 117(Ι)/2002) ε θνξνινγία απηή επηβάιιεηαη ζηα εηζνδήκαηα 

αηφκσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κεξίζκαηα, ηνπο ηφθνπο θαη ηα ελνίθηα. Δπηβάιιεηαη 

επίζεο άκπλα ζηα ινγηζηηθά θέξδε Δηαηξεηψλ απφ ην 2003 θαη κεηά πνπ ινγίδνληαη φηη 

δηαλέκνληαη κε ηε ιήμε ησλ δπν εηψλ ηνπ έηνπο πνπ αθνξνχλ ηα θέξδε θαηά ην 70% ησλ 

θεξδψλ κε ζπληειεζηή 17%. Χο εθ ηνχηνπ ε νπζηαζηηθή θνξνινγία ησλ εηαηξεηψλ αλέξρεηαη 

ζην 23% πεξίπνπ.  

 

1.6.5. Φόξνο θεθαιαηνπρηθώλ θεξδώλ (Ν52/80) 

 

Ο θφξνο θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ επηβάιιεηαη ζην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηάζεζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κχπξν. Ο φξνο αθίλεηε ηδηνθηεζία 

πεξηιακβάλεη γε, θηίξηα θαζψο επίζεο θαη κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ αθίλεηα. Ο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηή είλαη 20% θαη επηβάιιεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο. Σν 

θνξνινγεηέν  θέξδνο είλαη ε ηηκή δηάζεζεο κείνλ ην θφζηνο απφθηεζεο θαη νη δαπάλεο πνπ 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πψιεζε. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ζε αληίζεζε κε ηηο 

εηαηξείεο παξαρσξνχληαη ηξείο απαιιαγέο λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Οη 

απαιιαγέο είλαη €17.086, €25.629 γηα εγγεγξακκέλνπο γεσξγνχο θαη €85.430 γηα πψιεζε 

θαηνηθίαο (ηδηνθαηνίθεζε γηα ηνπιάρηζην 5 έηε).  

 

 

1.6.6. Φόξνο θιεξνλνκηάο  
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χκθσλα κε ηνλ πεξί Πεξηνπζίαο Απνζαλφλησλ Πξνζψπσλ (Φνξνινγηθέο Γηαηάμεηο) 

Νφκν ηνπ 2000 ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο ζην Γηεπζπληή Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ 

Πξνζφδσλ θαηάζηαζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ζαλάηνπ. Γελ επηβάιιεηαη θφξνο θιεξνλνκηάο ζε ζρέζε κε πξφζσπα πνπ απεβίσζαλ 

θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2000.  

 

1.6.7. Φόξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Ν(24/80) 

 

Δπηβάιιεηαη πάλσ ζηελ αγνξαία αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 1980 θαη αθνξά ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ θαηέρνπλ νη θνξνινγνχκελνη θαηά 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ απφ 2013 θαη κεηά 

είλαη σο ν πην θάησ πίλαθαο: 

 

Πίλαθαο 1.4: Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Αμία αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο 

1/1/1980 

πληειεζηέο 

€  % 

0           -   40.000  6 

40.001   - 120.000  8 

120.001 - 170.000  9 

170.001 - 300.000  11 

300.001 - 500.000 13 

500.001 - 800.000 15 

800.001 - 3.000.000 17 

>3.000.001 19 

 

 

 

1.6.8. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ)  
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Ο ΦΠΑ είλαη έκκεζνο θφξνο πνπ επηβαξχλεη ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε. Δίλαη 

έκκεζνο δηφηη κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο ππεξεζίαο ΦΠΑ κεζνιαβεί ν πσιεηήο ν πνίνο 

εηζπξάηηεη ην θφξν εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο. 

Δπηβάιιεηαη ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Γεκνθξαηία, ζηηο απνθηήζεηο αγαζψλ απφ άιια Κξάηε κέιε θαη ζηηο 

εηζαγσγέο αγαζψλ απφ Σξίηεο ρψξεο.  

 

1.6.8.1. πληειεζηέο ΦΠΑ  

 

 Καλνληθφο (Ιζρχεη απφ 13/1/2014)  19%  

 Μεησκέλνο 9%  

 Μεησκέλνο 5%  

 Μεδεληθφο 0% (κφλν γηα εμαγσγέο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

Πεγέο: Nφκνη πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Κππξηαθφ Κνηλνβνχιην (Οη πην πάλσ αλαθεξνκέλνη 

Νφκνη) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. ΤΝΔΠΔΙΔ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

 

Η είζπξαμε ησλ θφξσλ απνηειεί γηα ην θάζε θξάηνο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεγέο εζφδσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζπγθέληξσζε απφ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ αλαγθψλ 

θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηνπ πνιηηηθήο. Η 

θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηεί θάζε ρψξα έρεη πνιπζχλζεηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, 

ζηελ θνηλσλία, ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε θαη σο 

εθ ηνχηνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ. 

Η εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δίλεη ζην θξάηνο ηε δπλαηφηεηα 

κεηαμχ άιισλ λα παξέρεη βαζηθέο ππεξεζίεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο ε άκπλα, 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, πγεία θαη έξγα ππνδνκήο. Χο εθ ηνχηνπ ε θνξνδηαθπγή, ε 

νπνία ζηηο κέξεο καο έρεη εμειηρζεί ζε κάζηηγα, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο θαη έρεη αιπζηδσηέο επηδξάζεηο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Η δεκηνπξγία 

κεγάισλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ ζηα ηακεία ιφγσ θνξνδηαθπγήο απνζηεξνχλ ην θξάηνο απφ 

ηελ άζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ πνιηηηθήο θαη ζπκβάιινπλ αθφκα ζηελ 

απψιεηα ηεο ειεπζεξίαο θαη απηνθπξηαξρίαο ηνπ φηαλ αλαδεηά πεγέο εηζνδεκάησλ απφ 

ηξίηνπο. Οη ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο αλαθέξνληαη ζηα πην θάησ ζεκεία. 

 

2.1. Γαλεηζκόο 

 

 Η εμάληιεζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ νδεγεί πνιιέο θνξέο ηηο Κπβεξλήζεηο ζε 

απμεκέλν εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ δαλεηζκφ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ εμάξηεζε ηνπ θξάηνπο 

απφ ηνπο δαλεηζηέο νη νπνίνη γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα 

επηβάιινπλ ζην θξάηνο ηηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη αγλνψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Οη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ επηβάιινπλ νη δαλεηζηέο έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο, π.ρ. ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηε κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Η ρεηξνηέξεπζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θξάηνπο απφ ηηο αγνξέο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ. Δπνκέλσο ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο πνπ αζθείηαη κέζσ 
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ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξηνξίδεηαη ζηηο δαπάλεο-έμνδα ηα νπνία εγθξίλνληαη απφ 

ηνπο δαλεηζηέο. 

 

2.2. Φνξνινγηθή ζπλείδεζε 

 

Μηα επηπιένλ αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο θνξνδηαθπγήο  είλαη ε δεκηνπξγία αληζνηήησλ 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ κηα θαη θάπνηα επαγγέικαηα κπνξνχλ λα θνξνδηαθεχγνπλ θαη θάπνηα 

φρη. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο πξνο ηνπο κε θνξνδηαθεχγνληεο ιφγσ 

ηεο πζηέξεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, πζηέξεζε πνπ ζπλήζσο θαιχπηεηαη απφ ηελ 

επηβάξπλζε εθείλσλ πνπ ήδε πιεξψλνπλ πνιινχο θφξνπο. Η δεκηνπξγία αληζνηήησλ πιήηηεη 

άκεζα ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο γηα 

θαιιηέξγεηα θνξνινγηθήο αγσγήο. 

 

2.3. Αλαδηαλνκή ηνπ πινύηνπ 

 

Μέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ην θξάηνο κπνξεί λα αλαδηαλέκεη ηνλ πινχην 

απφ ηνπο πςειά ακεηβφκελνπο πξνο ηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο  

θνηλσληθήο ηνπ πνιηηηθήο εθαξκφδνληαο ηελ πξννδεπηηθή θνξνινγία. Η δίθαηε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ εληζρχεη ηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη θαιιηεξγεί ην αίζζεκα δηθαίνπ 

αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο. Η κε θαηαβνιή ησλ θφξσλ απνζηεξεί ην θξάηνο απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ κέζσ ηεο θαηαβνιήο επηδνκάησλ, βνεζεκάησλ θαη ζπληείλεη ζηελ  

δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ. 

 

2.4. Αζέκηηνο αληαγσληζκόο 

 

Πξφβιεκα φκσο δεκηνπξγείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο λνζεχεηαη, 

αθνχ θάπνηεο αδχλακεο επηρεηξήζεηο κε νξηαθή θεξδνθνξία, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

θνξνδηαθπγή ζαλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο. Απηφ 

επηπιένλ απνζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ λέεο επελδχζεηο θαη αλάιεςε ξίζθσλ γηα αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, αθνχ απηφ κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ κε πνιχ επθνιφηεξν ηξφπν, ηελ 

θνξνδηαθπγή. 
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2.5. Πεξηβάιινλ 

 

Οη ηακεηαθέο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα θξάηνο ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο πνιίηεο πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζε απηφ. Η ζπξξίθλσζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηεξνχλ ηε θπβέξλεζε 

απφ ηελ εθαξκνγή πξάζηλσλ δξάζεσλ φπσο ε βειηίσζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ε αλαθχθισζε, ε παξνρή θηλήηξσλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο γηα ηελ 

πηνζέηεζε θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο θαη ε θαιιηέξγεηα πξάζηλεο αγσγήο θαη 

ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο. (Κνξνκειάο, 2015, Παπατσάλλνπ, 2015) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

 

Σα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα 

θαη είλαη ε ζπληζηψζα πνιιψλ απιψλ θαη πνιχπινθσλ παξαγφλησλ. Παξαδείγκαηα είλαη, ε 

δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ν βαζκφο παξανηθνλνκίαο, ε αλεπάξθεηα ησλ θνξνηερληθψλ 

αξρψλ, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ε άδηθε κεηαρείξηζε θνξνινγνπκέλσλ, 

νη πνηλέο γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Αλαιπηηθφηεξα αλαπηχζζνληαη πην θάησ νξηζκέλα απφ 

ηα αίηηα θαη παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

3.1.1. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

3.1.1.1. Δπηβνιή θαη ύςνο πνηλώλ 

Κάζε ρψξα απαηηεί ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ην θνξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο πνηλέο σο απνηξεπηηθφ ζεζκφ, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο 

απηφ. Η επίδξαζε ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη είλαη αξθεηά κεγάιε ζηνλ βαζκφ 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ ηεο. (Allingham & Agnar, 1972: 

323-338) Η χπαξμε πνηλψλ θαηά ηελ θξηηηθή ζθέςε, ζπλεηζθέξεη ζε θάπνην βαζκφ ζηε 

βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Ο βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνηλψλ 

εμαξηάηαη απφ ην χςνο θαη ην είδνο θαζφηη πξέπεη λα είλαη απνηξεπηηθέο ζην λα επαλαιεθζεί 

ε θνξνδηαθπγή. Βέβαηα απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ δηαθάλεθε φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ πνιηηψλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ παξά ε απεηιή γηα πνηλέο 

(Murphy, 2004: 187-209). 

 

3.1.1.2. Σν ύςνο ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ 

Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν επεξεάδεηαη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε κε ην χςνο 

ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ δηαθέξνπλ. Η κηα άπνςε είλαη φηη φζν ςειφηεξνη είλαη νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηφζν πεξηζζφηεξν ελζαξξχλεηαη ε θνξνδηαθπγή  ιφγσ ηνπ φηη 

απμάλεηαη ην φθεινο θνξνδηαθεχγνληαο. Απφ ηελ άιιε θαηά ηνπο Kirshler et. al.,       (2008:  

210-225)  νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δελ επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Καηαιήγνληαο, έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη απφ κφλν ηνπ ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 
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σο παξάγνληαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιινπο παξάγνληεο φπσο ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ (Alm & Jackson, 1992). 

 

3.1.1.3. Αλεπάξθεηα ησλ θνξνηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη πηζαλόηεηα ειέγρνπ 

 

Η αλεπάξθεηα ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ρεηξηζκφ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ.  

Η έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνχ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

επηηξέπεη ή ηνπιάρηζηνλ αθήλεη πεξηζψξηα θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο. Δπηπιένλ 

κεξηθά απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ είλαη 

νη αθφινπζεο. 

 

 Σν θιείζηκν ησλ αλέιεγθησλ ππνζέζεσλ κε ηελ θαηαβνιή ελφο πνζνχ, 

πξνθεηκέλνπ ν θνξνινγνχκελνο λα απνθχγεη ηνλ έιεγρν. 

 Η κείσζε ή απφζβεζε ησλ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ 

ξπζκίζεσλ θαη ζπκβάζεσλ (Όπσο έγηλε θαη κε ηε θνξνινγηθή ακλεζηία ζηελ 

Κχπξν (Νφκνο 215(Ι)2004) 

 Η παξάηαζε ηεο εθδίθαζεο ππνζέζεσλ θνξνδηαθπγήο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε απνηέιεζκα, κέρξη ηελ εκέξα ηεο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο λα 

έρεη ήδε θιείζεη ε επηρείξεζε ε νπνία ήηαλ ππφρξεε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνξνινγηθή παξάβαζε. 

 

3.1.1.4. Η πνιππινθόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

Όπσο πεξηγξάθεη θαη ν Stiglitz (1988), θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο νη δηάθνξνη παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ηε λνκνινγία ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο πνιππινθφηεηαο ζην ίδην ην ζχζηεκα. Σν γεγνλφο νη θνξνινγνχκελνη είηε έρνπλ λα 

θάλνπλ κε δαηδαιψδεηο δηαδηθαζίεο, είηε ην θφζηνο γηα ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε είλαη 

ππεξβνιηθφ ηνπο δεκηνπξγεί κηα δπζθνξία. Δπίζεο ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ή αθφκε θαη ηεο δήισζεο ησλ θφξσλ ηνπο νδεγεί ζε κηα ζεηξά 

πξνβιεκαηηζκψλ. Απηφκαηα μεθηλά ε δπζπηζηία, ε θαρππνςία θαη θαηαιήγεη ζε έλα είδνο 

«ερζξφηεηαο» έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Δηθνλα 3.1 : Η πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

  

  

 

 

(Δηθνλα - Πεγή: World Bank Group (2009), A Handbook of Tax Simplification, p.22) 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην πην πάλσ δηάγξακκα  ε δηακάρε ησλ δχν απφςεσλ νδεγεί ζην 

λα θαζνξηζηνχλ δπν ζηξαηφπεδα πνπ απηνζθνπφο είλαη ε θαρππνςία έλαληη ηνπ «αληηπάινπ». 

 

3.1.1.5. Ο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο θαη επέθηαζε ζηε θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε 

Η ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην θξάηνο, κεηψλεη ηελ ηάζε ησλ 

θνξνινγνχκελσλ γηα θνξνδηαθπγή. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη απηφ βνεζά ζηελ αχμεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πξνο ην θξάηνο γηα λα ηθαλνπνηεί ζπιινγηθέο 

αλάγθεο. Αληίζεηα, ε ζπαηάιε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θζείξεη ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ, θαη δεκηνπξγείηαη ε αληίιεςε φηη ε θνξνινγηθή ηνπο ζπζία δελ εθηηκάηαη 

αλάινγα απφ ην θξάηνο.  

Η δηαθζνξά ζην Γεκφζην Σνκέα απμάλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηάζε γηα 

θνξνδηαθπγή αθνχ δεκηνπξγεί έλα «εζσηεξηθφ άιινζη» ζηνπο θνξνθπγάδεο κε ηελ πξφθαζε 

φηη ηα ιεθηά ησλ θφξσλ ηνπο ζπαηαινχληαη ζε κίδεο θαη άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο. (Torgler, 

2005: 133-157) Η αηηκσξεζία ζηε δηαθζνξά θαη ε ειάρηζηε πξνζπάζεηα απφ ηελ Κπβέξλεζε 

θαη ηνπο πνιηηηθνχο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε δηαθζνξά, ξνπζθέηη θαη αλαμηνθξαηία ζηνπο 

δηνξηζκνχο/πξναγσγέο ζε ζέζεηο θιεηδηά απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηελ 

ηάζε γηα θνξνδηαθπγή. 

 

Οι εφοριακοί είναι 
διεφκαρμζνοι και μασ 
κάνουν τθ ηωι δφςκολθ 

Οι φορολογοφμενοι κζλουν 
να φοροδιαφφγουν 

  Φορολογοφμενοι Φορολογικζσ Αρχζσ 
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3.1.1.6. Σν αίζζεκα ηεο αληζόηεηαο 

χκθσλα κε ην Άξζξν 13 ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1979) γηα 

λα δηαηεξεζεί ε δεκφζηα δχλακε θαη λα απνπιεξσζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο, έλαο γεληθφο 

θφξνο είλαη απαξαίηεηνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλεκεκέλνο κεηαμχ φισλ ησλ 

πνιηηψλ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα πιεξψζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ν ζρεδηαζκφο 

ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε Γηθαηνζχλε θαη Ιζφηεηα. 

χκθσλα κε ηνπο Jackson θαη Miliron (1986: 125), ε θνξνινγηθή δηθαηνζχλε απνηειείηαη 

απφ ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ζηε ζπλαιιαγή θαη ηελ αλαινγηθφηεηα ζην ηξφπν θνξνιφγεζεο.  

 

 

3.1.2. Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

3.1.2.1. Σν πξόβιεκα ηνπ δσξεάλ επηβάηε 

Σν πξφβιεκα απηφ δεκηνπξγείηαη φηαλ θάπνηνο ζέιεη λα επσθειείηαη απφ ηα αγαζά 

ρσξίο λα πιεξψλεη θφξν. Δλψ επηζπκεί νη άιινη λα ζπκκνξθψλνληαη, δειαδή λα πιεξψλνπλ 

γηα λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, απηφο δελ πιεξψλεη, ελψ επσθειείηαη απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο.  

3.1.2.2. Πξνζσπηθνί παξάγνληεο όπσο ειηθία, θύιν, πεγή εηζνδήκαηνο θαη επάγγεικα 

χκθσλα θαη κε ηνλ Andreoni et. al (1998: 818-860), δηαπηζηψζεθε φηη ην επίπεδν 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ε ειηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ.  

Παξφκνηα ζπζρέηηζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο TCMP (Tax 

Compliance Management Program) ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ζηελ Ακεξηθή φζν 

αθνξά ην θχιν. πκπεξαζκαηηθά θαη ζε ζπλάξηεζε κε άιιεο επηκέξνπο έξεπλεο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο θαη απηή ησλ Jackson & Milliron (1986) νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα 

ζπκβηβάδνληαη θαη λα παξνπζηάδνπλ εληζρπκέλεο εζηθέο αλαζηνιέο παίξλνληαο πην 

ζπληεξεηηθέο απνθάζεηο πνπ ηηο θαζηζηά ζε πςειφηεξν επίπεδν θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε θνξνδηαθπγή είλαη θαη ε πεγή ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Παξαηεξείηαη φηη νη απηνεξγνδνηνχκελνη παξνπζηάδνπλ πην πνιιέο 

πηζαλφηεηεο  λα κελ δειψζνπλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο εηζφδεκα ιφγσ ηνπ αθαζφξηζηνπ ηεο 

πεγήο ησλ εηζνδεκάησλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο επαθίεηαη ζηνπο ηδίνπο. (Spicer & Lundstent, 1976: 295-305) Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ιερζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Kirshler et. al., (2008: 210-225), νη απηνηειψο 
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εξγαδφκελνη πνπ θεξδίδνπλ ην εηζφδεκα ηνπο κε ζθιεξή δνπιεηά παξνπζηάδνληαη λα κε 

ζέινπλ λα δηαθηλδπλεχζνπλ ην εηζφδεκα ηνπο ζε ηπρφλ έιεγρν απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

 

3.1.2.3. Σν πεξηβάιινλ όπνπ δεη θάπνηνο κε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο 

Απφ λεαξή ειηθία ν άλζξσπνο θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ ζην νπνίν δεη κε ην λα δηνξζψλεη ηα «ζσζηά» θαη ηα «ιάζε» ηνπ ζχκθσλα κε ηη 

ζεσξείηαη ζσζηφ θαη ιάζνο απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπ. Απηή ε επήξεηα πνπ δέρεηαη απφ ηα άιια 

κέιε ηνπ ζπλφινπ επεξεάδεη άκεζα ην πιαίζην ζπκπεξηθνξάο ελφο αλζξψπνπ.  O Snavely 

(1990: 57-72),  ζπζρεηίδεη ηα πην πάλσ κε ηελ απφθαζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα 

θνξνδηαθχγεη ή φρη αθνχ ππάξρεη άκεζα ν θφβνο ηεο απνδνθηκαζίαο απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν.    

 

3.1.2.4. Κνπιηνύξα 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ, φπνπ ν θνξνινγνχκελνο επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, ε θνπιηνχξα είλαη ε ζπληζηψζα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηε ζξεζθεία θαη ηελ ηζηνξία ελφο ιανχ λα 

δηακνξθψλεη ζε εζηθφ επίπεδν ηφζν πξνζσπηθέο φζν θαη θνηλσληθέο αμίεο. χκθσλα θαη κε 

ηνπο Chau & Leung (2009: 34-40), νη εζηθέο αμίεο ζπζρεηίδνληαη σο έλαο δπλαηφο ζχλδεζκνο 

κε ηελ ππνρξέσζε γηα θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε θαη θαη’ επέθηαζε απνθπγή πξαθηηθψλ 

θνξνδηαθπγήο. Αθφκε κηα έξεπλα πνπ ελδπλακψλεη ην πεδίν ηεο θνπιηνχξαο ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνπο παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη απηή ηνπ Dawes (1980: 169-193), ε νπνία 

αλαθέξεη ηελ απφθαζε γηα θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε σο «θνηλσληθφ δίιεκκα» φπνπ ν 

θνξνινγνχκελνο βάδεη ζε κηα δπγαξηά ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηψμεηο (κεγαιχηεξν εηζφδεκα) 

έλαληη ησλ ζπιινγηθψλ ζηφρσλ (θνηλσληθέο παξνρέο). 

 

Δηθνλα 3.2 : Κνπιηνχξα 
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Σειεηψλνληαο πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο 

Hofstede (2005), φπνπ αλαθέξεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ Κηλέδσλ θαη Ακεξηθάλσλ 

θνξνινγνχκελσλ. Σν ράζκα κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ αξρίδεη απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ αιιειεμάξηεζεο απφ ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Απηέο νη βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγνχλ δηαθνξέο φζν αθνξά ηε θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε.  

 

3.2. ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο εληνπίδεηαη ηφζν ζηνπο Άκεζνπο θφξνπο 

(Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο θαη θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ) φζν θαη ζηνπο 

Έκκεζνπο θφξνπο. Φνξνδηαθπγή παξαηεξείηαη επίζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είηε σο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο είηε σο Ννκηθά πξφζσπα. 

ηελ Κχπξν παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα έζνδα απφ 

άκεζνπο θφξνπο πξνέξρεηαη απφ ηνπο κηζζσηνχο θαη ηηο εηαηξείεο, ελψ νη 

απηνεξγνδνηνχκελνη επαγγεικαηίεο ζπκκεηέρνπλ κε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ, θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη ζε απηή ηε κεξίδα θνξνινγνπκέλσλ πνπ εληνπίδεηαη ε κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή. Η 

θνξνδηαθπγή εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο πξαθηηθέο θαη δηάθνξα κέζα, είηε κε απιέο κεζφδνπο 

θαη θάπνηε κε πνιχπινθεο κνξθέο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη πην ζπλήζεηο ηξφπνη 

θνξνδηαθπγήο. 

 

3.2.1. Φνξνδηαθπγή ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν θφξνο ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα 

θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο. ηελ θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ απνθεχγνπλ λα δειψλνπλ 

εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο απφ δεχηεξε εξγαζία πνπ δελ δειψλεηαη θαη φθεινο εηο 

είδνο. 

Η εζθεκκέλε απνθπγή εγγξαθήο ζην Σκήκα Φνξνινγίαο, θαη ε κε ππνβνιή 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (tax case Roushias Hadjichristodoulou V The Republic Soupreme 

court 19.6.89) θαζσο θαη ε απφθξπςε εηζνδήκαηνο απφ ελνίθηα είλαη πνιχ  δηαδεδνκέλε ζηελ 

Κχπξν, αθνχ αξθεηνί θνξνινγνχκελνη δελ δειψλνπλ ηηο πξνζζήθεο ζηα αθίλεηα ηνπο, θαη ην 

θηεκαηνιφγην θάλεη αθφκε πξνζπάζεηεο λα ηα θαηαγξάςεη γηα λα πεξηνξηζηεί ε θνξνδηαθπγή 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Παξαηεξείηαη επίζεο ππνδήισζε ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ 
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ελνίθηα, αθνχ δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή θαηάζεζε ελνηθηαζηεξίσλ εγγξάθσλ ζην Σκήκα 

Φνξνινγίαο.  

Η απφθξπςε ηφθσλ θαηαζέζεσλ εμσηεξηθνχ επίζεο κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κνξθή 

θνξνδηαθπγήο.ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (Ιαηξνχο, Γηθεγφξνπο, 

Αξρηηέθηνλεο/Μεραληθνχο, Σνπνγξάθνπο) είλαη  πνιχ ζπλεζηζκέλν λα θνξνδηαθεχγνπλ κε 

ηελ κε έθδνζε ηηκνινγίνπ/απφδεημεο, ή θαη κε έθδνζε Νφκηκεο απφδεημεο (θνξνινγηθνχ 

ηηκνινγίνπ).  

 

3.2.2. Φνξνδηαθπγή  ζηελ θνξνινγία εηαηξεηώλ/Δπηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ 

ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνύο 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θνξνινγνπκέλσλ, έρνπλ επηζεκαλζεί νη πην θάησ ηξφπνη 

θνξνδηαθπγήο.  

 Η κε ηήξεζε εγθεθξηκέλεο Σακεηαθήο Μεραλήο ή ΦΗΜ (Φνξνινγηθνχ 

ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ ζήκαλζεο). ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αδχλαηνλ λα 

ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο αλ έρεη εθδνζεί απφδεημε γηα φιεο ηηο εηζπξάμεηο 

εάλ δελ έρεη θνξνινγηθή κλήκε ε Σακεηαθή ή ηα ΦΗΜ.  

 Τπνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, γηα λα παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο 

πσιήζεσλ απμεκέλν θαη ην Μηθηφ Κέξδνο κεησκέλν.  

 Αδήισηα ή /θαη ππνηηκεκέλα απνζέκαηα ζε απνζήθεο Απνηακίεπζεο (Bonded). 

 Με θαηαρψξεζε εηζπξάμεσλ ή αγνξψλ θπξίσο ηνηο κεηξεηνίο. 

 Τπνηηκνιφγεζε ζε ζπγγεληθά πξφζσπα/εηαηξείεο. 

 Πξνκήζεηεο πνπ πιεξψλνληαη ζε αλχπαξθηα πξφζσπα. 

 Πξνζσπηθά έμνδα (γηα ηδίαλ ρξήζε) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο. 

(Biz Filings, 2015) 

 Δθπηψζεηο ζε αληίγξαθν ηηκνινγίσλ πσιήζεσλ επί πηζηψζεη πνπ δελ θαηαρσξήζεθαλ 

ζην πξσηφηππν. 

 Υξεζηκνπνίεζε ηηκνινγίσλ πσιήζεσλ αξηζκεκέλσλ εθηφο απφ ηελ θαλνληθή ηνπο 

ζεηξά ή/θαη ρξεζηκνπνίεζε δχν ζεηξψλ απνδείμεσλ θαη κε θαηαρψξεζε ηνπο ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία θαη θαη’ επέθηαζε ζηα εηζνδήκαηα ηνπο.  

 Δξγνιάβνη νηθνδνκψλ πνπ παξαιείπνπλ λα δειψλνπλ εηζνδήκαηα απφ κηθξέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εηζφδεκα απφ επηπιένλ εξγαζίεο (εθηφο ζπκβνιαίσλ εξγαζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ). 

 Καηαρψξεζε Δηθνληθψλ αγνξψλ ή εμφδσλ κε ςεπδή παξαζηαηηθά ή θαη ρσξίο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. (Biz Filings, 2015) 



27 
 

 Απνθπγή θαηακέηξεζεο Σειηθψλ Απνζεκάησλ γηα λα παξνπζηάδνπλ ην επηζπκεηφ 

πνζνζηφ Μηθηνχ Κέξδνπο.  

 Γηαηήξεζε δηπιψλ Αγνξαπσιεηεξίσλ Δγγξάθσλ απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαη 

επηρεηξήζεηο Αλάπηπμεο γεο (Γήισζε  κηθξφηεξεο Σηκήο πψιεζεο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή) θαη απνθπγή πιεξσκήο α) Φφξνπ Δηζνδήκαηνο β) Φφξνπ 

Κεθαιαηνπρηθψλ Κεξδψλ γ) Σέιε Υαξηνζήκνπ  

 Δθκεηάιιεπζε θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ (θηλήηξσλ) κε ςεπδή παξαζηαηηθά. Όπσο 

γηα παξάδεηγκα ε αγνξά θεξδηζκέλσλ ιαρείσλ ή ε κεηαβίβαζε Μεηνρψλ ζε ηέθλα 

ελφζσ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ πξνο απνθπγή πιεξσκήο Ακπληηθήο εηζθνξάο ζε 

Μεξίζκαηα, αθνχ νη κε θάηνηθνη Κχπξνπ δελ πιεξψλνπλ Άκπλα. 

 Γήισζε εηζνδεκάησλ φηη αλήθνπλ ζε εηαηξεία ελψ αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα, γηα 

λα απνθχγνπλ ηνπο πςεινχο ζπληειεζηέο θφξνπ (ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ 

12,50% έλαληη θνξνινγηθήο θιίκαθαο πνπ θηάλεη κέρξη θαη 35% γηα θπζηθά 

πξφζσπα.) 

 Γηεθδίθεζε Δηθνληθψλ κηζζψλ ή ππεξεζηψλ/επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ σο έμνδα 

πξνο ζπγγεληθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα. (Biz Filings, 2015) 

 Έμνδα Ιδησηηθψλ νρεκάησλ πνπ δηεθδηθνχληαη σο έμνδν ηεο επηρείξεζεο. 

 Γσξεέο ζε ζπγγεληθά πξφζσπα κε ςεπδή παξαζηαηηθά. 

 Πξνβιεπφκελα έμνδα πνπ δηεθδηθνχληαη σο έμνδα ελψ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Έμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνχ γηα αλαςπρή πνπ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Πξνζσπηθέο απνιήςεηο ηνπ Γηεπζπληή/Μεηφρνπ πνπ θαηαρσξήζεθαλ σο αγνξέο. 

Απηέο νη αγνξέο έγηλαλ επ’ νλφκαηη ηεο εηαηξείαο θαη δελ πεξηιήθζεθαλ ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο αθνχ πιεξψζεθαλ απφ αδήισηεο πσιήζεηο. (Σax case 22/89 Απφθαζε 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 30.6.89 Agroktinotrofikes epichirisis Rousias Ltd V The 

Republic) 

 Η απφθξπςε κε επηηξεπφκελσλ εμφδσλ ζε άιια έμνδα πνπ επηηξέπνληαη γηα λα 

κεηψζνπλ ηνλ θφξν (π.ρ. θφξνο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ δελ επηηξέπεηαη 

θαηαρσξείηαη ζηηο επηδηνξζψζεηο γηα λα επηηξαπεί σο έμνδν ηεο επηρείξεζεο). 

 

3.2.3. Φνξνδηαθπγή ζην Φόξν Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο 

πλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα  κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε κεηαβίβαζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο (δηάζπαζε) ζε αλήιηθα ηέθλα γηα απνθπγή ςειψλ ζπληειεζηψλ ζηελ 
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θνξνινγία Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ή θαη απαιιαγή απφ ηελ θνξνινγία (ρέδην 

θνξναπνθπγήο). Eπίζεο ,  λα παξαιείπνπλ λα δειψλνπλ ηηο πξνζζήθεο   (αλέγεξζε θηηξίσλ) 

ζηα αθίλεηα ηνπο ή λα ππνδειψλνπλ ην θφζηνο αλέγεξζεο ηνπο ή θαη λα απνθεχγνπλ ηελ 

έθδνζε Σίηινπ Ιδηνθηεζίαο γηα λα πιεξψλνπλ ιηγφηεξν Φφξν Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο, θαζψο 

θαη κεησκέλα απνρεηεπηηθά ηέιε θαη δεκνηηθνχο θφξνπο. 

 

3.2.4. ηελ Φνξνινγία Έθηαθηεο Ακπληηθήο Δηζθνξάο 

Η δεκηνπξγία κεηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ κφλν κεηνρέο, γηα λα απνθχγνπλ ηελ 

πιεξσκή Ακπληηθήο Δηζθνξάο ζε ινγηδφκελα κεξίζκαηα ή ηελ αλαζηέιινπλ γηα δχν ή αθφκα 

θαη ηέζζεξα ρξφληα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη θαη ε Άκπλα. Απνηειεί ζρέδην 

Φνξναπνθπγήο πνπ πήξε κεγάιε έθηαζε θαη ην Γεκφζην έραζε  πνιχ κεγάια πνζά θφξσλ. 

Η Ίδξπζε εηαηξείαο κε κεηφρνπο ηελ ζχδπγν, παηδηά θαη αλήιηθα εγγφληα θαη ε 

κεηαθνξά εηζνδεκάησλ ζ’ απηνχο πνπ δελ είραλ άιια εηζνδήκαηα θαη επίζεο θαηαλνκή 

εηζνδεκάησλ ζε πνιιά άηνκα πξνο απνθπγή ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Tax avoidance 

scheme). (Σax case N. Ionidis V The Republic no 3/89 Supreme Court 1007/89 14.2.1989). 

Σήξεζε δηπιψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη δεκηνπξγία ςεπδψλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία θαη 

αξρεία (π.ρ. λα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο απφδνζεο κηαο εηαηξείαο θαη ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο). (Biz Filings, 2015) 

 

3.2.5. Σνκείο θαη κέζνδνη θνξνδηαθπγήο ζηνλ Φόξν Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ζεσξείηαη απφ ηελ θχζε ηνπ σο έλαο θφξνο 

ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηελ θνξνδηαθπγή δηφηη απνδίδεηαη ζηαδηαθά ζε δηαθνξεηηθά 

ζπλαιιαγκαηηθά ζηάδηα έηζη δεκηνπξγεί, θαηά θάπνην ηξφπν, αληίζεηα ζπκθέξνληα κεηαμχ 

ησλ δχν κεξψλ, αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ. Θεσξεηηθά απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο. Δηδηθνί ζηα ζέκαηα θνξνδηαθπγήο επηκέλνπλ φηη ν Φ.Π.Α κπνξεί λα 

αθήζεη ηεξάζηηα πεξηζψξηα ζπλελλφεζεο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα 

κεηψζεη ηε θνξνδηαθπγή. Κάπνηεο απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κεζφδνπο θνξνδηαθπγήο ζηνλ 

Φ.Π.Α αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ππν-θεθάιαην.  

Μία κέζνδνο θνξνδηαθπγήο γηα ζέκαηα Φ.ΠΑ. είλαη ε θαηαρψξηζε ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ απφ πξνκεζεπηέο ή ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα 

βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ. Δπίζεο θάπνηα 

εγγεγξακκέλα πξφζσπα ζην Φ.Π.Α. κπνξεί λα εκθαλίζνπλ παξαζηαηηθά κε εθδφηεο άηνκα ηα 

νπνία έρνπλ απνβηψζεη ή απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηαγξάθεη απφ ην Μεηξψν Φ.Π.Α. 

Δπηπξφζζεηα θάπνηα πξφζσπα κπνξεί λα δηεθδηθνχλ έθπησζε Φ.Π.Α. γηα αγνξέο θαη έμνδα 
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πνπ δελ δηθαηνχληαη ηελ έθπησζε θφξνπ εηζθνξψλ, αθνχ κπνξεί λα κελ εκπίπηνπλ ζηηο 

θνξνινγεηέεο ζπλαιιαγέο κηαο επηρείξεζεο.  

Μηα άιιε κέζνδνο θνξνδηαθπγήο είλαη ε κε έθδνζε απφδεημεο. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Κχπξν δηαζέηνπλ κε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα έθδνζεο απφδεημεο πνπ δελ έρνπλ 

δεκνζηνλνκηθή κλήκε (fiscal memory). Γηα ηα Κππξηαθά δεδνκέλα ε εθηηκψκελε δηαθπγή 

εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ αγγίδεη ην έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ ζε εηήζηα βάζε. ηελ Διιάδα ε 

θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα απνθιείζεη ηηο δηεμφδνπο θνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο επξχηεξεο ρξήζεο 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθέο ηηο πιεξσκέο κε πιαζηηθφ ρξήκα. Απηφ 

ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Κχπξν κέζσ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή πνπ ζα πξνβιέπεη 

φηη δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία πιεξσκή κε κεηξεηά γηα πνζά άλσ ησλ ρηιίσλ επξψ, ελψ 

ζε επφκελεο κειινληηθέο θάζεηο ζηηο πιεξσκέο ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα 

ζηελ αμία ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κε άκεζε δέζκεπζε ηνπ Φ.Π.Α. 

θαη θαηαβνιή ηνπ ζην θξάηνο. 

Φνξνδηαθπγή γηα Φ.Π.Α. δεκηνπξγείηαη θαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. πλήζσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ αληαιιάζζνληαο κεηαμχ ηνπο θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

εηθνληθέο σο πξνο ην πεξηερφκελν ζπλαιιαγέο.  Δπίζεο κπνξεί λα δηαθηλεζνχλ εκπνξεπκάησλ 

απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε πιαζηά παξαζηαηηθά ή εκθάληζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

απφ ηξίηεο ρψξεο σο ελδνθνηλνηηθέο. Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κνξθέο θνξνδηαθπγήο ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο κε ζθνπφ ηε κε απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α ή ηελ παξάλνκε επηζηξνθή 

ηνπ. Οη κνξθέο απηέο απάηεο ζην Φ.Π.Α είλαη γλσζηέο θαη θαηαγεγξακκέλεο απφ ηηο 

θνξνινγηθέο ειεγθηηθέο αξρέο αξθεηψλ θξαηψλ κειψλ. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη νη 

εηθνληθέο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο, ε απιή απάηε εμαθαληζκέλνπ έκπνξνπ θαη ε θπθιηθή 

απάηε ηχπνπ Καξνπδέι. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απάηεο ηχπνπ Καξνπδέι είλαη φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο πνπ θνξνδηαθεχγεη πσιεί αγαζά ζηνλ πειάηε κε ηηκνιφγην Φ.Π.Α. Αλ θαη ν 

πειάηεο δεηεί ηελ επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ ΦΠΑ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ν αθαλήο 

έκπνξνο δελ θαηαβάιιεη πνηέ ηνλ Φ.Π.Α ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο εμαθαλίδεηαη απφ ηελ αγνξά πξνηνχ νη θνξνινγηθέο αξρέο αληρλεχζνπλ ηηο 

δφιηεο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νη λέεο ηάζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ ρψξν ηεο ελέξγεηαο, φπσο ζηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηα κέηαιια, θαη ην θπζηθφ αέξην. (Europa, 2009), (Europa, 2006) 

(εκεηψλσ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο πην πάλσ κεζφδνπο θνξνδηαθπγήο πνπ δελ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε πεγή έρνπλ εηνηκαζηεί είηε απφ πξνζσπηθή εκπεηξία είηε κε ηελ θαζνδήγεζε ιεηηνπξγψλ 

ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. ) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 

ε θάπνηεο ρψξεο, φπσο νη ΗΠΑ θαη ε Ιαπσλία, ε παξανηθνλνκία είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε θαη νη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί πεηπραίλνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηνπο ζηφρνπο 

γηα ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο. Πξνθαλψο, νη πνιίηεο δελ είλαη πεξηζζφηεξν έληηκνη νχηε νη 

εθνξηαθνί θαη νη ειεγθηέο είλαη πην ηθαλνί απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ ζηειέρε ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη 

παλεπηζηεκηαθέο κειέηεο, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην ζχζηεκα θαη φρη ζηνπο αλζξψπνπο. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

παξανηθνλνκίαο, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 7,5% θαη 10%, εκθαλίδνληαη ζηηο ΗΠΑ, ηελ 

Ιαπσλία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Απζηξία. Αληίζεηα, ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε Διιάδα κε 

πνζνζηφ 25% ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ αθνινπζνχλ ε Ιηαιία (22%) θαη ε Ιζπαλία (20%). 

 

4.1. Φηλιαλδία 

ηε Φηλιαλδία ε εθνξία ζπκπιεξψλεη ηε θνξνινγηθή δήισζε ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο εθπηψζεηο δαπαλψλ απφ αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα. Οη εθνξίεο ζηε 

Φηλιαλδία ζπιιέγνπλ ειεθηξνληθά ηα δεδνκέλα απφ ηξίηεο πεγέο φπσο εξγνδφηεο, 

αζθαιηζηηθά ηακεία, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα, ηξάπεδεο θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο.  Αλ ππάξρεη αληίξξεζε ηφηε δίλεηαη δηθαίσκα λα ηελ 

ακθηζβεηήζεη θαη λα παξνπζηάζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σα απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, απμεκέλα θνξνινγηθά έζνδα θαη κηθξφ θφζηνο είζπξαμεο θφξσλ. Η 

Φηλιαλδία ην 2005 ζπγρψλεπζε ηνπο εηζπξαθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη απινπνίεζε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα.  

4.2. ΗΠΑ 

ηηο ΗΠΑ νη αξκφδηεο αξρέο θηλνχληαη ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν ειέγρεη 

ζπλερψο ηελ πνξεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βάζεη ησλ ζηφρσλ θαη εληνπίδεη ηηο απνθιίζεηο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηηο αηηίεο. ηε ζπλέρεηα θαηαξηίδεη λένπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο. 

Σέζεθε σο ζηφρνο ε κείσζε ζηηο απνθιίζεηο ησλ δαπαλψλ θάησ ηνπ 3%, ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ππνβνιήο δειψζεσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην 80% ησλ θνξνινγνπκέλσλ, αιιά 
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θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ζην 69%.  Παξάιιεια, ζηηο ΗΠΑ δεκηνπξγήζεθε έλα πξφγξακκα ζπλερψλ 

ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ. Σν 2007 έγηλαλ 1,8 δηζ. δηαζηαπξψζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε 4,76 

εθαη. χπνπηεο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ζηνλ εληνπηζκφ θνξνδηαθπγήο χςνπο 19,1 δηζ. 

δνιαξίσλ απφ 1,3 εθαη. θνξνθπγάδεο.   

4.3. Γαλία 

ηε Γαλία φιεο νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κε απνηέιεζκα 

ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο θαη νη ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο λα είλαη εχθνιεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ηξηάληα εθνξίεο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία, απφ ΦΠΑ 

κέρξη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.  

4.4. Ιηαιία 

Η Ιηαιία μεθίλεζε λα αμηνπνηεί ηε ιίζηα Φαιηζηαλί ελάληηα ζηελ θνξνδηαθπγή φπσο 

απνθάλζεθε ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ Ιηαιία κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

HSBC. Η θνξνδηαθπγή θνζηίδεη εηεζίσο ζηελ ηηαιηθή θπβέξλεζε 90 δηζ. επξψ. Η Ρψκε 

κέζσ δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ Διβεηία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθά 

ζηνηρεία Ιηαιψλ πνιηηψλ πνπ είλαη χπνπηνη γηα θνξνδηαθπγή. Πξνζθέξεη, παξάιιεια, ηε 

δπλαηφηεηα κεξηθήο θνξνινγηθήο ακλεζηίαο ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο εζεινληηθήο 

απνθάιπςεο,  φπσο απνθαιείηαη, φπνπ νη θνξνθπγάδεο ζα επηβαξχλνληαη απφ ρακειφηεξα 

πξφζηηκα θαη δελ ζα δηψθνληαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ζην ζχλνιν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

πνπ θαλνληθά πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. Σν ηηαιηθφ δεκφζην εθηηκάηαη πσο απφ απηήλ ηε 

ζπκθσλία ζα εμαζθαιίζεη πεξίπνπ 6,5 δηζ. επξψ ζε πξφζζεηα θνξνινγηθά έζνδα (Η 

Καζεκεξηλή: Γηεζλήο νηθνλνκία, 2015, ηεξγίνπ, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

 

Η πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο θαη πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζκέλα απφ δηαθνξεηηθνχο Θεζκνχο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Γπζηπρψο ε θνξνδηαθπγή, δελ κπνξεί λα εμαιεηθζεί εχθνια αθνχ έρεη ξηδψζεη ζηελ 

Κππξηαθή νηθνλνκία αιιά θαη ηελ παγθφζκηα. Κάπνηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο αλαιχνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην.  

5.1. Σαθηηθνί έιεγρνη ζε ππνθείκελα ζην θόξν πξόζσπα 

Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζε ην πξνθίι ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ζ  πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζπρλφηεξνη έιεγρνη ζε φζνπο 

έρνπλ εληνπηζζεί φηη θνξνδηαθεχγνπλ ή είραλ θνξνδηαθχγεη ζην παξειζφλ. Σν κέηξν απηφ 

είλαη θαηαζηαιηηθφ αιιά θαη πξνιεπηηθφ. Δπίζεο ζα ήηαλ σθέιηκν εάλ θαηαξηίδνληαη δείθηεο 

γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα θνξνδηαθπγήο. 

Απηφ ζα  ελδπλάκσλε ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο θαη ζα κείσλε 

ηε θνξνδηαθπγή.  

5.2. Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο 

Η βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ζα ζπκβάιεη 

ηα κέγηζηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ 

(ΣΔΠ) θαη ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΑ ζε έλα εληαίν Σκήκα Φνξνινγίαο (Η ελνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά, κέρξη ζηηγκήο έρεη ελνπνηεζεί πιήξσο  κφλν ην Δπαξρηαθφ ηεο 

Ακκνρψζηνπ, θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2017), ή ε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο 

θαηαρψξεζεο ησλ δειψζεσλ κέζσ Taxisnet, εληνχηνηο ππάξρνπλ πάξα πνιιά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν λέν Σκήκα Φνξνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο ππάξρνπζαο 

λνκνζεζίαο, ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, ε θαιχηεξε ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε, ε αληαιιαγή απφςεσλ κε άιιεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη έγθαηξε δηελέξγεηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζα 
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εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ Σκήκαηνο, αιιά ζα ελίζρπζεη θαη ηελ 

θνξνεηζπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ. Η κνλάδα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπζηάζεθε πξφζθαηα 

απφ ην Σκήκα θνξνινγίαο, απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ζπκκφξθσζεο απφ ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, θαη ζηελ δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ κε άκεζν ζεηηθφ αληίθηππν φρη κφλν 

ζηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο αιιά θαη ζηελ κείσζε ηεο ηάζεο γηα θνξνδηαθπγή. 

 

5.3. Καιιηέξγεηα Φνξνινγηθήο πλείδεζεο 

 

Η θαιιηέξγεηα ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο είλαη ίζσο απφ ηα πην ζεκαληηθά κέηξα 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. Η θαιχηεξε επηκφξθσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία κε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θαη 

καζήκαηα εζηθήο αξρήο γηα ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ σο κειινληηθνί 

επηρεηξεκαηίεο ή σο κηζζσηνί ζα ζπλέβαιιε ζηε δηακφξθσζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

Δπίζεο, κέζσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη εθζηξαηεηψλ δηαθψηηζεο ηνπ  

θνξνινγηθνχ θνηλνχ γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηηο ζπλέπεηεο, θαζψο 

θαη ηα νθέιε απφ ηελ πάηαμε ηεο πνπ ζα έρνπλ ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή, απνηειεί κέηξν 

πξφιεςεο θαη κεηψλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο πεξίπινθσλ θαη δαπαλεξψλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ. 

 

5.4. Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο 

ηφρνο ελφο θξάηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή 

ησλ θφξσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ε ζηνρεπκέλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

ζηελ κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηχρεη λα εληζρχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο. Γλσξίδνληαο ν πνιίηεο φηη πιεξψλεη απηφ πνπ ηνπ 

αλαινγεί θαη βιέπνληαο φηη ηα ρξήκαηα πνπ πιεξψλεη αμηνπνηνχληαη ζσζηά, θαιχπηνληαο 

αλάγθεο φπσο, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη παηδείαο, δελ ζα έρεη θίλεηξν λα θνξνδηαθχγεη. 

 

5.5. Κίλεηξα γηα κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

Η παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ 

απνθάιπςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη γηα ηε ιήςε απνδείμεσλ πιεξσκήο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηνπο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο κπνξεί 

λα εληζρχζεη ηελ θνξνινγηθή ηνπο ζπλείδεζε. Έλα θίλεηξν ζα κπνξνχζε λα είλαη, λα 

παξέρεηαη θάπνηα έθπησζε ζε φζνπο πιεξψλνπλ έγθαηξα ηνπο θφξνπο ηνπο. 
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5.6. Τπνρξεσηηθόο Φνξνινγηθόο Φάθεινο 

Η ηήξεζε θνξνινγηθνχ θαθέινπ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο άλσ ησλ 

18 θαη ε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο λα είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο ή 

επαγγέικαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζηνπο θνξνινγηθνχο θαθέινπο ζα κπαίλνπλ φιεο νη 

πιεξνθνξίεο απφ φινπο ηνπο θνξείο θαη θπβεξλεηηθά ηκήκαηα γηα θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία, θαη ζα αληηπαξαβάιινληαη κε ηηο δειψζεηο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ  

εληνπηζκφ φζσλ παξνπζηάδνπλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπο. 

 

5.7. Γεκνζίεπζε Φνξνθπγάδσλ 

Γηα ηα κεγέζε ηεο Κχπξνπ απηφ ην κέηξν είλαη ηδαληθφ γηα ην ιφγν φηη κέζα ζε κία 

πνιχ κηθξή θνηλσλία θαλέλαο Κχπξηνο πνιίηεο δελ ζα ήζειε λα γλσξίδνπλ νη ζπκπνιίηεο ηνπ, 

νη ζπγγελείο ηνπ θαη γεληθφηεξα νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ φηη είλαη θνξνθπγάο, πνπ απηφ ζα 

ζπλεπάγεηαη δελ είλαη ζσζηφο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ππνινίπσλ 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη. Απηφ ην κέηξν ζα κείσλε αηζζεηά ηε θνξνδηαθπγή.  

 

5.8. Δπηβνιή Κπξώζεσλ ζε πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πςειά πξφζηηκα γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο πνπ δε 

ζπκκνξθψλνληαη θαη αθφκε πςειφηεξα γη’ απηνχο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ επαλεηιεκκέλα. 

Δπίζεο, ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη απζηεξφηεξεο 

πνηλέο ζηνπο παξαλνκνχληεο, φπσο είλαη ε πνηλή ηεο άκεζεο δήκεπζεο ηεο πεξηνπζίαο ή 

αθφκε θαη ε θπιάθηζε. 

 

5.9.Τπνβνιή Καηάζηαζεο Πεξηνπζίαο 

Η ππνρξεσηηθή ππνβνιή Καηάζηαζεο Πεξηνπζίαο απφ φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

καδί κε ηελ θνξνινγηθή ηνπο δήισζε, ζα απμήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ  θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε θαη ζα κεηψζεη ηελ ηάζε γηα θνξνδηαθπγή, αθνχ ζα είλαη εχθνιν γηα ην Σκήκα 

Φνξνινγίαο λα εληνπίζεη ηνπο θνξνθπγάδεο, αληηπαξαβάιινληαο ηελ αχμεζε πεξηνπζίαο 

ηνπο κε ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ζα απμεζνχλ θαη ηα έζνδα απφ θφξνπο. 

(Σκήκα Φνξνινγίαο - Tax Department, 2015) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1. εκαζία θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

Οη εκπεηξηθέο έξεπλεο δηεμάγνληαη κε ζηφρν ηελ δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο 

ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ. Όηαλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζπκπίπηνπλ κε 

απηά πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ηφηε ε ζεσξία επαιεζεχεηαη. 

Σν ζέκα γηα ην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα είλαη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ 

Κχπξν. Ο ζθνπφο δηεμαγσγήο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο, πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ θφζκνπ απέλαληη ζε απηφ ην θαηλφκελν, ην επίπεδν 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ Κχπξν θαη ν εληνπηζκφο θαηάιιεισλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πάλσ 

ζε απηά ηα ζέκαηα, έρσ ρξεζηκνπνηήζεη  πξσηνγελή ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθέληξσζα κε ηε 

κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δπέιεμα απηφλ ηνλ ηξφπν έξεπλαο, ιφγσ ηνπ φηη κε ην εξσηεκαηνιφγην νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο 

αλψλπκα αιιά, είλαη θαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξείο 

λα ζπιιέμεηο απαληήζεηο απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνρψξεζα ζηελ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ζηελ ζπκπιήξσζή ηνπ απφ 244 άηνκα απφ φιε ηελ Κχπξν. Η δεηγκαηνιεςία ήηαλ ηπραία. 

 

6.2. πγθέληξσζε δεπηεξνγελώλ θαη πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ 

Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθα ζε δεπηεξνγελή θαη πξσηνγελή 

ζηνηρεία. Μέξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζην εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζε 

εξσηήζεηο άιισλ εξεπλψλ νη νπνίεο είραλ επίζεο σο ζέκα ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Απφ ηηο νπνίεο ηηο πξνζαξκφζακε κε βάζε ηα δεηνχκελα ηεο έξεπλάο καο. Δλψ, άιιεο 

εξσηήζεηο ηηο δεκηνχξγεζα εγψ γηα ηελ απάληεζε εξσηεκάησλ πνπ βνεζνχζαλ ζηελ 

θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο άπνςεο γχξσ 

απφ ην δήηεκα. 

 

6.3. Πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο θαη πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 
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Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ην ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έξεπλα. ε απηή ηελ έξεπλα ν πιεζπζκφο είλαη φζνη έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε ζηελ Κχπξν (έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη λα 

έρνπλ θιείζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο). 

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ πήξακε δείγκα απφ 244 άηνκα ηα νπνία 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2016 κε ηελ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. Οη απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ Excel θαη ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 22 γηα 

ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

6.4. Μνξθή εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Η δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ηίηιν, ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα θαη 

ην θπξίσο εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ρσξίδεηαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ θαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνξνδηαθπγή. 

Οη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο αθνξνχλ ηα αίηηα, 

ηηο ζπλέπεηεο, ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο θαθέινπο. 

Δπίζεο, αθνξνχλ ην βαζκφ θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο, θνξνινγηθήο εζηθήο θαη ην αίζζεκα 

δηθαηνζχλεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ ηεο Κχπξνπ θαη ηελ άπνςε ηνπο ζην πψο ρεηξίδεηαη ε 

πνιηηεία ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο. 

ην εξσηεκαηνιφγην καο επέιεμα θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, πνιιαπιήο επηινγήο 

φπνπ ν εξσηψκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ πνιιψλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

απαληήζεσλ. 

Τπάξρνπλ ηξία είδε εξσηήζεσλ ζην εξσηεκαηνινγίν . 

 Σν έλα είδνο είλαη νη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο, φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

απαληήζεη ζε κηα απφ ηηο δχν δπλαηέο επηινγέο απαληήζεσλ (ΝΑΙ ή ΟΥΙ), νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη θαη εξσηήζεηο θιίκαθαο Gutman. 

 Σν δεχηεξν είδνο εξσηήζεσλ είλαη νη εξσηήζεηο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, νη 

νπνίεο θαηαγξάθνπλ κε κηα πξφηαζε ην βαζκφ ζπκθσλίαο (πκθσλψ Απφιπηα, 

πκθσλψ, Οχηε πκθσλψ- Οχηε Γηαθσλψ, Γηαθσλψ θαη Γηαθσλψ Απφιπηα). 

 Σν ηξίην είδνο εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο νη 

νπνίεο δίλνπλ ζηνλ εξσηψκελν κηα ζεηξά απαληήζεσλ ηνπνζεηεκέλεο ζε πξνηάζεηο ή 

θξάζεηο θαη ν εξσηψκελνο ζε νξηζκέλεο έρεη λα επηιέμεη κηα απάληεζε ελψ ζε 



37 
 

θάπνηεο άιιεο έρεη λα επηιέμεη, αλ ην επηζπκεί, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο 

απαληήζεσλ. 

Οη δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο είλαη ζπλνιηθά πέληε, νη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert 

είλαη έληεθα, θαη νη εξσηήζεηο ηηο επηινγήο απαληήζεσλ ζε πξνηάζεηο ή θξάζεηο είλαη ηξείο. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ δηαηππσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα 

γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ φινπο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ζχληνκεο θαη ζαθείο. Οη αξλεηηθέο 

εξσηήζεηο απνθεχρζεθαλ θαζψο, ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ν απαληψλ λα 

παξαβιέςεη ηελ αξλεηηθή ιέμε θαη λα δψζεη απάληεζε αληίζεηε κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

γλψκε. Δπίζεο, δελ ζπκπεξηέιαβα  εξσηήζεηο κε δηπιή έλλνηα, επεηδή ν εξσηψκελνο ζε απηέο 

ηηο εξσηήζεηο ζα ρξεηαζηεί λα δψζεη κηα απάληεζε ζε δχν ρσξηζηέο ηδέεο. 

 

6.5. Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

 

Δξσηήζεηο- Δλόηεηα Α’: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

1. Φύιν 

Πίλαθαο 6.1: Φύιν εξσηεζέλησλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Άλδξεο 123 50 

Γπλαίθεο 121 50 

ύλνιν 244 100 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ απνηειείην απφ 244 άηνκα, απφ ηα νπνία ην 

πνζνζηφ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ήηαλ ίζν. Ο ίζνο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ καο επηηξέπεη λα έρνπκε αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα φζσλ αθνξά ην 

θχιν. 

 

2. Ηιηθία  

Πίλαθαο 6. 2: Ηιηθία εξσηεζέλησλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

18-30 107 44 

31-45 98 40 

46-60 37 15 

61 θαη άλσ 2 1 

ύλνιν 244 100 
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Οη ειηθίεο κεηαμχ 18-30 νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

αλήθεη ζην 44% ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ ζπλέρεηα ην δεχηεξν ζε πιεηνςεθία απνηεινχλ νη 

ειηθίεο κεηαμχ 31 θαη 45 κε πνζνζηφ 40%. Αθνινχζσο, νη ειηθίεο 40-60 απνηεινχζαλ ην 

15% θαη ηέινο νη ειηθίεο 61 θαη άλσ ην 1% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Λφγσ ηνπ κεγάινπ 

πνζνζηνχ ησλ ειηθηψλ κεηαμχ 18 θαη 45 κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηή ε έξεπλα ζα αζρνιεζεί 

πεξηζζφηεξν κε ηελ άπνςε ησλ λεφηεξσλ ειηθηψλ, ρσξίο φκσο ηελ απφθιηζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

 

3. Δπάγγεικα  

Πίλαθαο 6. 3: Δπάγγεικα εξσηεζέλησλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 74 30 

Γεκόζηνο Τπάιιεινο 86 35 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 36 15 

Άλεξγνο 13 5 

πληαμηνύρνο 2 1 

Άιιν 33 14 

ύλνιν 244 100 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικάησλ ήηαλ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη κε πνζνζηφ 35%. Αθνινχζσο, ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ απνηειείην απφ 

ηδησηηθνχο ππάιιεινπο θαη ην 15% απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. ηε ζπλέρεηα, νη άλεξγνη 

απνηεινχζαλ ην 5%, νη ζπληαμηνχρνη ην 1% θαη ε ηειεπηαία επηινγή ζηε νπνία νη 

εξσηεζέληεο δελ αλήθαλ ζε θακία απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο επηινγέο, απνηεινχζε ην 14%. 

Οη εξσηεζέληεο αλήθαλ ζε δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη απηφ βνήζεζε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νινθιεξσκέλε άπνςε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

4. Δθπαίδεπζε  

Πίλαθαο 6.4: Δθπαίδεπζε εξσηεζέλησλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γεκνηηθή 1 0 

Μέζε 14 6 

Αλώηεξε  34 14 

Παλεπηζηεκηαθή 194 80 

ύλνιν 243 100 
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Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απηήο ηεο έξεπλαο είρε παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε θαη απνηεινχζε ην 80%. ηε ζπλέρεηα ην 14% είρε αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη ην 

6% είρε κέζε εθπαίδεπζε. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

είρε πςειφ επίπεδν παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο θαη έηζη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα 

εθθέξνπλ άπνςε γηα ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, λα ήηαλ ελήκεξνη γηα ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη λα εθθέξνπλ γλψκε γηα ην πνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα παξζνχλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ή αθφκε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

5. Δηήζην εηζόδεκα  

Πίλαθαο 6.5: Δηήζην εηζόδεκα εξσηεζέλησλ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Υσξίο εηζόδεκα 35 14 

Μέρξη €12000 58 24 

€12001- 19500 47 19 

€19501- 36000 63 26 

€36001- 60000 34 14 

Άλσ ησλ €60000 7 3 

ύλνιν 244 100 

 

Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο κε πνζνζηφ 26% απνηεινχζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο κε εηήζην εηζφδεκα απφ €19501 κέρξη €36000. Με κφιηο 2% δηαθνξά απφ ηελ 

πιεηνςεθία αθνινπζνχζε ην εηζφδεκα κέρξη €12000. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχζε ην 

εηζφδεκα απφ €12001 κέρξη 19500 κε 19%. Ίζν πνζνζηφ είρε ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ κε 

ρσξίο εηζφδεκα θαη κε εηζφδεκα €36001- €60000 πνπ απνηεινχζαλ ην 14% αληίζηνηρα θαη 

ηέινο νη εξσηεζέληεο κε εηζφδεκα άλσ ησλ €60000 απνηεινχζαλ ην 3%. Σα πνζνζηά γηα 

θάζε θαηεγνξία εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ πνιχ θνληά θαη απηφ ζα βνεζνχζε ζην λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νινθιεξσκέλε άπνςε θαηά πφζν ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο επεξεάδεη ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Δξσηήζεηο- Δλόηεηα Β’ 

 

Δξώηεζε 6 

 

Πίλαθαο 6.6: Αλ κνπ δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα θνξνδηαθύγσ (είηε σο άηνκν είηε σο 

επηρεηξεκαηίαο) ζα ην έθαλα. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 16 7 

πκθσλώ 29 12 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 57 23 

Γηαθσλώ 63 26 

Γηαθσλώ απόιπηα 78 32 

ύλνιν 243 100 

 

Γηάγξακκα 6.1: Αλ κνπ δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα θνξνδηαθύγσ (είηε σο άηνκν είηε σο 

επηρεηξεκαηίαο) ζα ην έθαλα. 

 

 

ηελ έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλ είραλ 

ηε δπλαηφηεηα αλ ζα επέιεγαλ λα θνξνδηαθχγνπλ. ην ζχλνιν, ην 58% ησλ εξσηεζέλησλ 

είραλ απαληήζεη φηη δελ ζα θνξνδηέθεπγαλ αλ είραλ ηε δπλαηφηεηα, ην νπνίν απνηεινχζε θαη 

ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ. ε απηή ηελ εξψηεζε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 

επίπεδν θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πςειφ. Η θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

απνηειεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ απφθαζε θάπνηνπ αλ ζα θνξνδηαθχγεη. Αλ ην επίπεδν 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο είλαη ςειφ ηφηε νη πηζαλφηεηεο γηα δηάπξαμε θνξνδηαθπγήο είλαη 

αξθεηά κεησκέλεο. 

7%

12%

23%

26%

32%

Συμφωνϊ απόλυτα

Συμφωνϊ

Οφτε ςυμφωνϊ οφτε 
διαφωνϊ

Διαφωνϊ

Διαφωνϊ απόλυτα
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Δξώηεζε 7 

 

Πίλαθαο 6.7: Έρσ θνξνδηαθύγεη ζην παξειζόλ. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ναη 23 9 

Όρη 220 91 

ύλνιν 243 100 

 

Γηάγξακκα 6.2: Έρσ θνξνδηαθύγεη ζην παξειζόλ. 

 

 

Η έβδνκε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ζην αλ είραλ 

θνξνδηαθχγεη ζην παξειζφλ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ην 91%, είρε απαληήζεη 

φηη δελ είρε θνξνδηαθχγεη ζην παξειζφλ, ελψ κφιηο ην 9% είρε απαληήζεη φηη είρε 

θνξνδηαθχγεη. ε απηή ηελ εξψηεζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ζε απηφ ην δείγκα ην λα θνξνδηαθχγεη θάπνηνο απνηειεί κηα πξάμε πξνο 

απνθπγή. Σν απνηέιεζκα ζε απηή ηελ εξψηεζε δείρλεη επίζεο απμεκέλν επίπεδν 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

9%

91%

Ναι

Όχι
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Δξώηεζε 8 

 

Πίλαθαο 6. 8: πκθσλώ κε ηελ αύμεζε ησλ κέηξσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ 

θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 136 56 

πκθσλώ 72 30 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 23 9 

Γηαθσλώ 8 3 

Γηαθσλώ απόιπηα 4 2 

ύλνιν 243 100 

 

Γηάγξακκα 6.3: πκθσλώ κε ηελ αύμεζε ησλ κέηξσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ 

θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε 

γηα αχμεζε ησλ κέηξσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ην 86% είρε ζπκθσλήζεη κε απηή ηελ 

άπνςε. Με ην απνηέιεζκα απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ 

επηζπκεί λα απμεζνχλ ηα κέηξα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ. Η φγδνε εξψηεζε 

κπνξεί λα ζπκπεξηιήθζε σο έλα απφ ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ 

Κχπξν. 
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Δξώηεζε 9 

 

Πίλαθαο 6.9: Αλ γηλόηαλ θάπνηα κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, πηζηεύεηε όηη ζα 

πεξηνξίδνληαλ ηα θαηλόκελα ηεο θνξνδηαθπγήο; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ναη 165 68 

Όρη 77 32 

ύλνιν 242 100 

 

Γηάγξακκα 6.4: Αλ γηλόηαλ θάπνηα κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, πηζηεύεηε όηη ζα 

πεξηνξίδνληαλ ηα θαηλόκελα ηεο θνξνδηαθπγήο; 

 

 

ηελ έλαηε δεηνχζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ αλ πηζηεχνπλ φηη ζα 

πεξηνξηδφηαλ ε θνξνδηαθπγή, αλ γηλφηαλ θάπνηα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Σν 

68% ήηαλ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ νη νπνίνη είραλ απαληήζεη φηη ζα κπνξνχζε ε 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ λα πεξηνξίζεη ηελ θνξνδηαθπγή. Με ηελ πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ λα ζπκθσλεί, ηφηε ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζα κπνξνχζε 

λα παξζεί σο κέξνο αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. 
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Δξώηεζε 10 

 

Πίλαθαο 6.10: Η έληαζε ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο αθήλνληαο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέγγηρηεο. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 77 32 

πκθσλώ 86 35 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 42 17 

Γηαθσλώ 27 11 

Γηαθσλώ απόιπηα 11 5 

ύλνιν 243 100 

 

Γηάγξακκα 6.5: Η έληαζε ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο αθήλνληαο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέγγηρηεο. 

 

 

ηε δέθαηε εξψηεζε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε κε πνζνζηφ 67% 

ζην ζχλνιν, ζην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ζην φηη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη ζηξέθνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη αθήλνπλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

αλέγγηρηεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξψηεζεο, θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ ληψζνπλ φηη θαηαπαηείηαη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο κε ηελ άληζε έληαζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Η παξαβίαζε ηεο δηθαηνζχλεο απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα θνξνδηαθπγή. Άξα έλα κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ δίθαηε έληαζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 
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Δξώηεζε 11 

 

Πίλαθαο 6.11: Η ύπαξμε ελόο αδηάθζνξνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ απαιιαγκέλνπ από 

ζπληερληαθά ζύλδξνκα κε απζηεξόηεηα ζηηο παξαβάζεηο ζα πεξηόξηδε ηε θνξνδηαθπγή; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 74 31 

πκθσλώ 107 44 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 42 17 

Γηαθσλώ 18 8 

Γηαθσλώ απόιπηα 1 0 

ύλνιν 242 100 

 

Γηάγξακκα 6.6: Η ύπαξμε ελόο αδηάθζνξνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ απαιιαγκέλνπ από 

ζπληερληαθά ζύλδξνκα κε απζηεξόηεηα ζηηο παξαβάζεηο ζα πεξηόξηδε ηε θνξνδηαθπγή; 

 

 

Η εληέθαηε εξψηεζε δεηνχζε ηελ άπνςε ηνπ θφζκνπ γηα ην ζέκα αλ έλαο αδηάθζνξνο 

ειεγθηηθφο κεραληζκφο κε απζηεξφηεηα ζηηο παξαβάζεηο, αλ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ 

θνξνδηαθπγή. Σν 75% πνπ απνηεινχζε ηελ πιεηνςεθία ζπκθψλεζε κε απηή ηελ άπνςε. 

Μέξνο απηήο ηεο εξψηεζεο επηβεβαηψλεη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο 

πνπ αθνξνχζε ην δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Χο ζπκπέξαζκα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζαλ 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ: ην δίθαην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη νη απζηεξφηεξεο πνηλέο ζηνπο παξαλνκνχληεο. 
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Δξώηεζε 12 

 

Πίλαθαο 6.12: Θα ζπκθσλνύζαηε ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο, αλ ππήξρε άκεζε 

δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο (θηλεηήο θαη αθίλεηεο) ή θαη θπιάθηζε; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 101 42 

πκθσλώ 86 36 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 41 17 

Γηαθσλώ 13 5 

Γηαθσλώ απόιπηα 1 0 

ύλνιν 242 100 

 

Γηάγξακκα 6.7: Θα ζπκθσλνύζαηε ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο, αλ ππήξρε άκεζε 

δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο (θηλεηήο θαη αθίλεηεο) ή θαη θπιάθηζε; 

 

 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ην νπνίν απνηεινχζε ην 78%, ζπκθψλεζε κε 

ηελ άπνςε λα ππάξρεη άκεζε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή αθφκε θαη θπιάθηζε, ζε ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο. Η άκεζε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή αθφκε θαη θπιάθηζε ζα 

βνεζήζνπλ ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο λα γίλνπλ απζηεξφηεξα. Οη απζηεξφηεξεο πνηλέο θαη 

κέηξα ζα ιάβνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη έηζη 

κείσζε ηεο ηάζεο γηα θνξνδηαθπγή. 
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Δξώηεζε 13 

 

Πίλαθαο 6.13: Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Κύπξνο νθείιεηαη θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο ζηελ θνξνδηαθπγή. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 45 19 

πκθσλώ 81 33 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 59 24 

Γηαθσλώ 52 21 

Γηαθσλώ απόιπηα 6 3 

ύλνιν 243 100 

 

Γηάγξακκα 6.8: Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Κύπξνο νθείιεηαη θαηά 

έλα κεγάιν κέξνο ζηελ θνξνδηαθπγή. 

 

 

ηελ 13
ε
 εξψηεζε, έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ ζε πνζνζηφ 52% ζπκθψλεζε 

κε ηελ άπνςε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

ζηελ θνξνδηαθπγή. Αλ θαη, θαηά ηελ δηθή κνπ άπνςε, ζπκθσλψ φηη ε θνξνδηαθπγή 

επζχλεηαη θαηά έλα κέξνο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζα βνεζήζεη θαη’ επέθηαζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θξίζεο, αιιά 

δελ πηζηεχσ φηη ε θνξνδηαθπγή επζχλεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο. 
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Δξώηεζε 14 

 

Πίλαθαο 6.14: Πηζηεύεηε όηη γεληθά ην θξάηνο δαπαλά ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε 

ζύλεζε; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 5 2 

πκθσλώ 28 12 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 84 35 

Γηαθσλώ 90 37 

Γηαθσλώ απόιπηα 34 14 

ύλνιν 241 100 

 

Γηάγξακκα 6.9: Πηζηεύεηε όηη γεληθά ην θξάηνο δαπαλά ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε 

ζύλεζε; 

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 51% ζηελ 14
ε
 εξψηεζε, πηζηεχνπλ φηη 

ην θξάηνο δελ δαπαλά κε ζχλεζε ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Με απηή ηνπο ηελ 

απάληεζε απνδεηθλχνπλ φηη δελ έρνπλ αξθεηή εκπηζηνζχλε ζην θξάηνο θαη πηζηεχνπλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν φηη δελ ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Ο ιαλζαζκέλνο 

ρεηξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θζείξεη ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ θαη 

δεκηνπξγείηαη ε αληίιεςε φηη ε θνξνινγηθή ηνπο ζπζία δελ εθηηκάηαη αλάινγα απφ ην 

θξάηνο. 
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Δξώηεζε 15 

 

Πίλαθαο 6.15: Αλ κνπ γηλόηαλ θνξνινγηθόο έιεγρνο θαη είρα ππνπέζεη ζε θνξνινγηθά αδηθήκαηα 

ζα επηρεηξνύζα λα δσξνδνθήζσ γηα λα απνθύγσ ηελ πνηλή. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ναη 42 17 

Όρη 201 83 

ύλνιν 243 100 

 

Γηάγξακκα 6.10: Αλ κνπ γηλόηαλ θνξνινγηθόο έιεγρνο θαη είρα ππνπέζεη ζε θνξνινγηθά 

αδηθήκαηα ζα επηρεηξνύζα λα δσξνδνθήζσ γηα λα απνθύγσ ηελ πνηλή. 

 

 

Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ην νπνίν απνηειεί ην 83%, είρε 

απαληήζεη φηη δελ ζα δσξνδνθνχζε γηα λα απνθχγεη ηελ πνηλή. Απηφ ην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πςειφ επίπεδν θνξνινγηθήο εζηθήο. Με βάζε θάπνηεο 

έξεπλεο πνπ είραλ γίλεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θνξνινγηθήο εζηθήο, είρε βγεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη νη θνξνινγνχκελνη κε απμεκέλε θνξνινγηθή εζηθή είλαη πνιχ ιηγφηεξν επηξξεπείο ζηελ 

θνξνδηαθπγή απφ απηνχο κε αζζελήο θνξνινγηθή εζηθή. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα παξζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα απφ ηελ πνιηηεία γηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνξνινγηθήο εζηθήο ησλ 

πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ. 
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Δξώηεζε 16 

 

Πίλαθαο 6.16: Δίλαη εύθνιν λα θνξνδηαθύγεη θάπνηνο αλ ην ζέιεη. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 42 17 

πκθσλώ 129 53 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 63 26 

Γηαθσλώ 10 4 

ύλνιν 244 100 

 

Γηάγξακκα 6.11: Δίλαη εύθνιν λα θνξνδηαθύγεη θάπνηνο αλ ην ζέιεη. 

 

 

Η 16
ε
 εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηά ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ θαηά πφζν 

εχθνιν είλαη λα θνξνδηαθχγεη θάπνηνο αλ ην ζέιεη. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε 

πςειφ πνζνζηφ ηνπ 70%, πηζηεχεη φηη απηφ είλαη εχθνιν. Άξα, γηα λα είλαη εχθνιν γηα 

θάπνηνλ λα θνξνδηαθχγεη αλ ην ζέιεη, ηφηε ε θνξνινγηθή λνκνζεζία δεκηνπξγεί πνιιέο 

επθαηξίεο γηα θνξνδηαθπγή. Πηζαλφο ιφγνο είλαη ε πνιππινθφηεηά ηεο. 
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Δξώηεζε 17 

 

Πίλαθαο 6.17: Πην εύθνια θνξνδηαθεύγνπλ όζνη έρνπλ πνιιά εηζνδήκαηα ζε ζρέζε κε όζνπο 

έρνπλ ιίγα εηζνδήκαηα. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 79 33 

πκθσλώ 110 46 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 34 14 

Γηαθσλώ 18 7 

Γηαθσλώ απόιπηα 1 0 

ύλνιν 242 100 

 

Γηάγξακκα 6.12: Πην εύθνια θνξνδηαθεύγνπλ όζνη έρνπλ πνιιά εηζνδήκαηα ζε ζρέζε κε όζνπο 

έρνπλ ιίγα εηζνδήκαηα. 

 

 

Με πνζνζηφ 79%, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε ζηελ άπνςε φηη απηνί 

πνπ έρνπλ πνιιά εηζνδήκαηα κπνξνχλ θαη θνξνδηαθεχγνπλ πην εχθνια απφ φζνπο έρνπλ ιίγα 

εηζνδήκαηα. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπληειεί ζην λα θνξνδηαθχγνπλ πην εχθνια νη πςειά 

ακεηβφκελνη είλαη φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο άλεζεο κπνξνχλ εχθνια λα θαηαθχγνπλ ζε 

ινγηζηέο θαη δηθεγφξνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 
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Δξώηεζε 18 

 

Πίλαθαο 6.18: Θα δηθαηνινγνύζαηε επηρεηξεκαηία πνπ νθείιεη ζην δεκόζην θαη δηαθπβεύεηαη ε 

βησζηκόηεηά ηνπ λα πξνβεί ζε θνξνδηαθπγή γηα ηελ επηβίσζή ηνπ; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 8 3 

πκθσλώ 30 12 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 67 28 

Γηαθσλώ 94 39 

Γηαθσλώ απόιπηα 45 18 

ύλνιν 244 100 

 

Γηάγξακκα 6.13: Θα δηθαηνινγνύζαηε επηρεηξεκαηία, πνπ νθείιεη ζην δεκόζην θαη δηαθπβεύεηαη 

ε βησζηκόηεηά ηνπ, λα πξνβεί ζε θνξνδηαθπγή γηα ηελ επηβίσζή ηνπ; 

 

 

Σν 57% ησλ εξσηεζέλησλ, πνπ απνηειεί θαη ηελ πιεηνλφηεηα, δελ ζα δηθαηνινγνχζαλ 

επηρεηξεκαηία λα πξνέβαηλε ζε θνξνδηαθπγή αθφκα θαη φηαλ απεηιείην ε βησζηκφηεηά ηνπ. 

Αθφκα θαη γηα ζθνπνχο επηβίσζεο ε πιεηνςεθία δελ επηζπκεί ηελ θνξνδηαθπγή. Απηφ 

απνδεηθλχεη ην επίπεδν ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Δξώηεζε 19 

 

Πίλαθαο 6.19: Όινη νη πνιίηεο ππνρξενύκαζηε εζηθά λα δειώλνπκε ην αιεζέο εηζόδεκά καο. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ απόιπηα 121 49 

πκθσλώ 95 39 

Ούηε ζπκθσλώ νύηε δηαθσλώ 21 9 

Γηαθσλώ 7 3 

ύλνιν 244 100 

 

Γηάγξακκα 6.14: Όινη νη πνιίηεο ππνρξενύκαζηε εζηθά λα δειώλνπκε ην αιεζέο εηζόδεκά καο. 

 

 

ηε 19
ε
 εξψηεζε ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε φηη φινη νη πνιίηεο έρνπκε 

εζηθή ππνρξέσζε λα δειψλνπκε ην αιεζέο εηζφδεκά καο. Με βάζε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ, επηθξαηεί ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη θνξνινγηθή ζπλείδεζε γηα εζηθνχο 

ιφγνπο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γλσξίδνπλ, δειαδή φηη σο πνιίηεο 

έρνπλ θνξνινγηθή ππνρξέσζε λα δειψλνπλ ην αιεζέο εηζφδεκά ηνπο. 
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Δξώηεζε 20 

 

Πίλαθαο 6.20: Γλσξίδσ άηνκα ηνπ νηθείνπ κνπ πεξηβάιινληνο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ. 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ναη 91 38 

Όρη 151 62 

ύλνιν 242 100 

 

Γηάγξακκα 6.15: Γλσξίδσ άηνκα ηνπ νηθείνπ κνπ πεξηβάιινληνο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ. 

 

 

Η πιεηνςεθία ηνπ 62% ηεο 20
εο

 εξψηεζεο, δελ γλσξίδεη άηνκα ηνπ νηθείνπ ηεο 

πεξηβάιινληνο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ. Παξ’ φια απηά έλα φρη αξθεηά κηθξφ πνζνζηφ, ην νπνίν 

απνηειεί ην 38%, απάληεζε φηη γλσξίδεη άηνκα ηνπ νηθείνπ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

θνξνδηαθεχγνπλ. ε αξθεηέο απφ ηηο εξσηήζεηο είρε δηαπηζησζεί κε κεγάιε δηαθνξά, φηη 

ππάξρεη θνξνινγηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή ππνρξέσζε κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ. Όκσο, κε ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξψηεζεο κεηψλεηαη ε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ κέρξη έλαλ βαζκφ. 

Παξ’ φια απηά, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ζην ζέκα ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

θαίλεηαη λα εμαθνινπζνχλ λα ζπκθσλνχλ. 
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62%
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Δξώηεζε 21 

 

Πίλαθαο 6.21: Δζείο ή νη εηαηξείεο ζαο έρνπλ θνξνινγηθό θάθειν; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Ναη 198 81 

Όρη 46 19 

ύλνιν 244 100 

 

Γηάγξακκα 6.16: Δζείο ή νη εηαηξείεο ζαο έρνπλ θνξνινγηθό θάθειν; 

 

 

Η 21
ε
 εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ αλ νη ίδηνη ή νη εηαηξίεο 

ηνπο έρνπλ θνξνινγηθφ θάθειν. Σν 81% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά. Σν φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ έρεη θνξνινγηθφ θάθειν είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο λα 

απνδεηρζεί φηη ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκφ ηεξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Δπίζεο, 

νη θνξνινγηθνί θάθεινη κπνξνχλ θαη παξέρνπλ ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αιεζέο έζνδα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη βνεζνχλ ζηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλήο απφθξπςεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα θέξδε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

81%

19%

Ναι
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Δξώηεζε 22  

 

Πίλαθαο 6.22: Πνηα από ηα παξαθάησ επαγγέικαηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, απνθεύγνπλ 

πεξηζζόηεξν ηελ έθδνζε απόδεημεο: 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Καηαζηήκαηα ηξνθίκσλ/ έλδπζεο/ ππόδεζεο/ θαξκαθεία 18 7 

Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο (ειεθηξνιόγνη/ πδξαπιηθνί/ 

νηθνδόκνη/ κεραληθνί απηνθίλεησλ θ.α.) 

103 43 

Παξνρή ππεξεζηώλ (ηαηξνί/ δηθεγόξνη/ αξρηηέθηνλεο/ 

πνιηηηθνί κεραληθνί θ.α.) 

120 50 

ύλνιν 241 100 

 

Γηάγξακκα 6.17: Πνηα από ηα παξαθάησ επαγγέικαηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, απνθεύγνπλ 

πεξηζζόηεξν ηελ έθδνζε απόδεημεο: 

 

 

ηελ 22
ε
 εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είραλ δνζεί θάπνηεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικάησλ θαη είρε δεηεζεί απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα επηιέμνπλ πνηά απφ εθείλα ηα 

επαγγέικαηα θαηά ηελ γλψκε ηνπο πηζηεχνπλ φηη απνθεχγνπλ πεξηζζφηεξν ηελ έθδνζε 

απφδεημεο. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απνηεινχζε ην 50% είραλ επηιέμεη ηα 

επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηψλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα, νη γηαηξνί, νη δηθεγφξνη, νη 

αξρηηέθηνλεο, νη πνιηηηθνί κεραληθνί θαη άιινη. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηεινχζε 

ην 43%, ην νπνίν είρε επηιέμεη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 
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Δξώηεζε 23 

 

Πίλαθαο 6.23: Φνξνδηαθπγή είλαη: 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

πλώλπκν ηεο θινπήο 85 35 

Αλαγθαίν θαθό 19 8 

Αλαγθαίν θαιό 5 2 

Γεκηνύξγεκα ελόο ζαζξνύ  κεζνδεπκέλνπ θνξνινγηθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα λα εμππεξεηεί απηνύο πνπ ην ζρεδίαζαλ 

33 14 

Απνηέιεζκα λννηξνπίαο πνπ επέβαιιαλ κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο 

νη εθάζηoηε θπβεξλήζεηο 

57 23 

Δύθνινο ηξόπνο πινπηηζκνύ ζε έλα δηάηξεην θνξνινγηθό 

ζύζηεκα 

45 18 

ύλνιν 244 100 

 

Γηάγξακκα 6.18: Φνξνδηαθπγή είλαη: 

 

 

ηελ 23
ε
 εξψηεζε είρε δεηεζεί απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ πηζηεχνπλ φηη πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ θνξνδηαθπγή. Η πιεηνςεθία 
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επζβαλλαν με τισ πρακτικζσ 
τουσ οι εκάςτoτε κυβερνιςεισ.

Εφκολοσ τρόποσ πλουτιςμοφ 
ςε ζνα διάτρθτο φορολογικό 
ςφςτθμα.
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κε πνζνζηφ 35% πηζηεχεη φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη ζπλψλπκν ηεο θινπήο. Δπηθξαηεί ε 

ζπζρέηηζε ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ θινπή, ιφγσ ηνπ φηη, κε ηελ πξάμε ηνπ απηή ν 

θνξνθπγάο κπνξεί θαη επσθειείηαη απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ην θξάηνο ρσξίο λα 

πιεξψλεη γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Δπίζεο, κε ηελ κε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζε 

θάπνηνλ δεκηνπξγείηαη ζηέξεζε ησλ έζνδα απφ ην θξάηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην 

θξάηνο ζηνπο πνιίηεο. Αθφκε, κε ηελ πξάμε ηεο θνξνδηαθπγήο δεκηνπξγείηαη ε άληζε 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. Αλ ν θνξνθπγάο δελ πιεξψλεη ηνπο θφξνπο πνπ ηνπ 

αλαινγνχλ, ηφηε θάπνηνο άιινο ζα επηβαξπλζεί κε πεξηζζφηεξνπο θφξνπο γηα ηελ κε 

ζηέξεζε ησλ εζφδσλ απφ ην θξάηνο. 

Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξσηεζέλησλ ζε απηή ηελ εξψηεζε απνηεινχζε ην 

23%, κε ηελ άπνςε φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη απνηέιεζκα λννηξνπίαο πνπ επέβαιιαλ κε ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. 
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Δξώηεζε 24 

 

Πίλαθαο 6.24: Πνηα από ηα παξαθάησ κέηξα πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζα πξνηείλαηε; 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Τπνρξεσηηθή ηήξεζε θνξνινγηθνύ θαθέινπ από όινπο ηνπο 

πνιίηεο 

29 19 

Δπηβνιή ςειώλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο 

ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

34 22 

Γεκνζίεπζε νλνκάησλ θνξνθπγάδσλ 29 19 

Τπνρξεσηηθή ππνβνιή θαηάζηαζεο πεξηνπζίαο ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα 

25 16 

Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνύκελνπο 32 21 

Άιιν 5 3 

ύλνιν 154 100 

 

Γηάγξακκα 6.19: Πνηα από ηα παξαθάησ κέηξα πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζα πξνηείλαηε; 

 

 

Η ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηνχζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα 

επηιέμνπλ ηα κέηξα γηα αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ ζα πξφηεηλαλ. Γελ ππήξμε 

κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ησλ επηινγψλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαη ήηαλ ζε 

ηέηνην ζεκείν φπνπ ε πξψηε επηινγή είρε κφλν 1% δηαθνξά απφ ηελ δεχηεξε.  
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Η πξψηε επηινγή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ε νπνία ήηαλ ζε 

πνζνζηφ 22%, είλαη ε επηβνιή ςειψλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Η επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ ζηνπο θνξνθπγάδεο, απνζαξξχλεη ηνπο 

πνιίηεο απφ ην λα θνξνδηαθχγνπλ, αθνχ απνηειεί παξαδεηγκαηηθή. Δπίζεο, ε δεκία κε ηελ 

επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θέξδνο πνπ ζα είρε θάπνηνο αλ 

θνξνδηέθεπγε.  

Ο δεχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ζε πνζνζηφ επηινγήο, είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο. ε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

πνπ ιεηηνπξγνχζε απνζαξξπληηθά, απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά. Όπσο γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ηξφπνο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε ελζαξξπληηθά είλαη κε ηελ έγθαηξε πιεξσκή 

ησλ θφξσλ λα ππάξρεη θάπνηα έθπησζε ησλ θφξσλ γηα ηελ επφκελε θνξά. 

Δπίζεο, νη εξσηεζέληεο είραλ ηελ επηινγή λα πξνηείλνπλ θαη θάπνην άιιν κέηξν αλ 

επηζπκνχζαλ. Όκσο απηά ηα κέηξα ήηαλ ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ, ζε κφιηο 3% θαη ηα νπνία είηε 

ήηαλ παξφκνηα κε ηηο άιιεο επηινγέο ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο, είηε είραλ αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Σν ζπκπέξαζκα φζσλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξψηεζεο είλαη φηη ηα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο πνπ είρακε πξνηείλεη σο επηινγέο γηα απηή ηελ εξψηεζε είλαη θαη ηα πην 

επηζπκεηά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. Δθηφο απφ ηα δχν 

πξναλαθεξζέληα κέηξα ηα ππφινηπα κέηξα αληηκεηψπηζεο είλαη ηα αθφινπζα: ε ππνρξεσηηθή 

ηήξεζε θνξνινγηθνχ θαθέινπ απφ ηνπο πνιίηεο (19%), ε δεκνζίεπζε νλνκάησλ 

θνξνθπγάδσλ (19%), ε ππνρξεσηηθή ππνβνιή θαηάζηαζεο πεξηνπζίαο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (16%). 

 

6.5.1. πζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

 

1. Δξώηεζε 23: Φνξνδηαθπγή είλαη – Ηιηθία 
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Πίλαθαο 6.25: Δξώηεζε 23 θαη ειηθία 

Δπηινγέο απαληήζεσλ 18-30 31-45 46-60 61 θαη άλσ ύλνιν Πνζνζηό 

Σςνώνςμο ηηρ κλοπήρ 39 28 17 1 85 35% 

Αναγκαίο κακό 9 7 3 0 19 8% 

Αναγκαίο καλό 4 1 0 0 5 2% 

Δημιούπγημα ενόρ ζαθπού  

μεθοδεςμένος θοπολογικού 

ζςζηήμαηορ για να εξςπηπεηεί 

αςηούρ πος ηο ζσεδίαζαν 

15 13 5 0 33 14% 

Αποηέλεζμα νοοηποπίαρ πος 

επέβαλλαν με ηιρ ππακηικέρ ηοςρ οι 

εκάζηoηε κςβεπνήζειρ 

20 31 5 1 57 23% 

Εύκολορ ηπόπορ πλοςηιζμού ζε ένα 

διάηπηηο θοπολογικό ζύζηημα 
20 18 7 0 45 18% 

ύλνιν εξσηεζέλησλ αλά ειηθία 107 98 37 2 244 100% 

 

Γηάγξακκα 6.20: Δξώηεζε 23 θαη ειηθία 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 35% είρε απαληήζεη φηη ε 

θνξνδηαθπγή είλαη ζπλψλπκν ηεο θινπήο. Με απηή ηελ άπνςε ζπκθσλεί θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ ειηθηψλ 18-30  κε πνζνζηφ 37% θαη νη ειηθίεο 46-60 κε πνζνζηφ 46%. Δλψ, ε 
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πιεηνςεθία ησλ ειηθηψλ  κεηαμχ 31-45 (29%) πηζηεχεη φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη απνηέιεζκα 

λννηξνπίαο πνπ επέβαιιαλ κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. 

 

2. Δξώηεζε 20: Γλσξίδσ άηνκα ηνπ νηθείνπ κνπ πεξηβάιινληνο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ. - 

Δπαγγέικαηα 

 

Πίλαθαο 6.26: Δξώηεζε 20 θαη επαγγέικαηα 

Δπηινγέο 

απαληήζεσλ 

Ιδησηηθόο 

Τπάιιεινο 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηία

ο 

Άλεξγνο πληαμην

ύρνο 

Άιιν ύλνιν Πνζνζηό 

Ναι 22 33 19 8 1 8 91 38% 

Όσι 51 53 17 5 0 25 151 62% 

ύλνιν 

εξσηεζέλησλ 

αλά 

επάγγεικα 

74 86 36 13 2 33 242 100% 

 

Γηάγξακκα 6.21: Δξώηεζε 20 θαη επαγγέικαηα 

 

 

Η πιεηνςεθία ζηελ 20
ε
 εξψηεζε κε πνζνζηφ 62% είρε απαληήζεη φηη δελ γλσξίδεη 

άηνκα ηνπ νηθείνπ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ. Σν ίδην απάληεζε θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πνζνζηφ 62% θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη κε 

πνζνζηφ 70%. Δλψ, ε πιεηνςεθία ησλ αλέξγσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

απάληεζαλ ζεηηθά κε πνζνζηφ πιεηνςεθίαο 62% θαη 53% αληίζηνηρα. 
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3. Δξώηεζε 23: Φνξνδηαθπγή είλαη – Δπαγγέικαηα 

 

Πίλαθαο 6.27: Δξώηεζε 23 θαη επαγγέικαηα 

Δπηινγέο απαληήζεσλ Ιδησηηθόο 

ππάιιεινο 

Γεκόζηνο 

ππάιιεινο 

Διεύζεξνο 

επαγγεικαηία

ο 

Άλεξγνο πληαμηνύ

ρνο 

Άιιν ύλνιν Πνζνζηό 

Σςνώνςμο ηηρ κλοπήρ 26 34 5 4 0 16 85 35% 

Αναγκαίο κακό 5 6 7 0 0 1 19 8% 

Αναγκαίο καλό 3 0 0 1 0 1 5 2% 

Δημιούπγημα ενόρ ζαθπού  

μεθοδεςμένος θοπολογικού 

ζςζηήμαηορ για να 

εξςπηπεηεί αςηούρ πος ηο 

ζσεδίαζαν 

9 11 5 3 1 4 33 14% 

Αποηέλεζμα νοοηποπίαρ πος 

επέβαλλαν με ηιρ ππακηικέρ 

ηοςρ οι εκάζηoηε κςβεπνήζειρ 
19 17 11 3 1 6 57 23% 

Εύκολορ ηπόπορ πλοςηιζμού 

ζε ένα διάηπηηο θοπολογικό 

ζύζηημα 

12 18 8 2 0 5 45 18% 

ύλνιν εξσηεζέλησλ αλά 

επάγγεικα 
74 86 36 13 2 33 244 100% 
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Γηάγξακκα 6.22: Δξώηεζε 23 θαη επαγγέικαηα 

 

 

Οη πιεηνςεθίεο ζρεδφλ φισλ ησλ επαγγεικάησλ, εθηφο νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

πηζηεχνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη ζπλψλπκν ηεο θινπήο. Δλψ, ε πιεηνςεθία ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ κε πνζνζηφ 31% πηζηεχεη φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη απνηέιεζκα λννηξνπίαο 

πνπ επέβαιιαλ κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. 
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4. Δξώηεζε 13: Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Κύπξνο νθείιεηαη 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ θνξνδηαθπγή. - Δηζόδεκα 

 

Πίλαθαο 6.28: Δξώηεζε 13 θαη εηζόδεκα 

Δπηινγέο 

απαληήζεσλ 

Υσξίο 

εηζόδεκα 

Μέρξη 

€12000 

€12000- 

19500 

€19501- 

36000 

€36001- 

60000 

Άλσ ησλ 

€60000 

ύλνιν Πνζνζηό 

Σςμθωνώ απόλςηα 6 10 12 11 6 0 45 18% 

Σςμθωνώ 14 17 18 21 9 2 81 34% 

Ούηε ζςμθωνώ ούηε 

διαθωνώ 
8 18 9 15 8 1 59 24% 

Διαθωνώ 4 12 7 14 11 4 52 21% 

Διαθωνώ απόλςηα 3 1 1 1 0 0 6 3% 

ύλνιν εξσηεζέλησλ 

αλά εηζόδεκα 
35 58 47 63 34 7 244 100% 

 

Γηάγξακκα 6.23: Δξώηεζε 13 θαη εηζόδεκα 

 

 

ε απηή ησλ εξψηεζε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είρε ζπκθσλήζεη κε πνζνζηφ 

52%. Δλψ, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε εηζνδήκαηα άλσ ησλ €60000, δηαθσλνχλ κε 

απηή ηελ άπνςε κε πνζνζηφ 57%. Παξφιν πνπ ζην δείγκα κνπ ήηαλ ιίγνο ν αξηζκφο ησλ 

πςειά ακεηβφκελσλ ηάμεσλ, ζε απηή ηελ θαηεγνξία ππεξίζρπζε ε άπνςε φηη θηαίεη ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Απφ εηζνδεκαηηθήο απφςεσο, νη ςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο εξσηεζέληεο 
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ίζσο ληψζνπλ έλα αίζζεκα αδηθίαο, θάηη πνπ είλαη θπζηνινγηθφ θξίλνληαο απφ ην γεγνλφο φηη 

απηή ε κεξίδα αλζξψπσλ ληψζνπλ έληνλα ηελ αδηθία ηνπ λα θνξνδηαθεχγεη θάπνηνο, ελψ 

απηνί ζπλεηζθέξνπλ κε κεγάια πνζά θφξσλ ζηελ νηθνλνκία. 

 

5. Δξώηεζε 21: Δζείο ή νη εηαηξείεο ζαο έρνπλ θνξνινγηθό θάθειν; - Δηζόδεκα 

 

Πίλαθαο 6.29: Δξώηεζε 21 θαη εηζόδεκα 

Δπηινγέο 

απαληήζεσλ 

Υσξίο 

εηζόδεκα 

Μέρξη 

€12000 

€12000- 

19500 

€19501- 

36000 

€36001- 

60000 

Άλσ ησλ 

€60000 

ύλνιν Πνζνζηό 

Ναι 14 42 40 63 32 7 198 81% 

Όσι 21 16 7 0 2 0 46 19% 

ύλνιν 

εξσηεζέλησλ 

αλά επάγγεικα 

35 58 47 63 34 7 244 100% 

 

Γηάγξακκα 6.24: Δξώηεζε 21 θαη εηζόδεκα 

 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 81% είρε 

απαληήζεη φηη έρεη θνξνινγηθφ θάθειν. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε ρσξίο 

εηζφδεκα απάληεζε αξλεηηθά, κε πνζνζηφ 60%. Με ηα απνηειέζκαηα απηά, θαίλεηαη φηη νη 

πινχζηνη έρνπλ θνξνινγηθφ θάθειν πνπ ζπλεπάγεηαη φηη έρνπλ θνξνινγηθή ζπλείδεζε. 
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6. Δξώηεζε 23: Φνξνδηαθπγή είλαη – Δηζόδεκα 

 

Πίλαθαο 6.30: Δξώηεζε 23 θαη εηζόδεκα 

Δπηινγέο απαληήζεσλ Υσξίο 

εηζόδεκα 

Μέρξη 

€12000 

€12000- 

19500 

€19501- 

36000 

€36001- 

60000 

Άλσ 

ησλ 

€60000 

ύλνιν Πνζνζηό 

Σςνώνςμο ηηρ κλοπήρ 15 22 14 20 10 4 85 35% 

Αναγκαίο κακό 2 5 3 8 1 0 19 8% 

Αναγκαίο καλό 1 2 1 0 1 0 5 2% 

Δημιούπγημα ενόρ ζαθπού  

μεθοδεςμένος θοπολογικού 

ζςζηήμαηορ για να 

εξςπηπεηεί αςηούρ πος ηο 

ζσεδίαζαν 

6 6 6 9 6 0 33 14% 

Αποηέλεζμα νοοηποπίαρ 

πος επέβαλλαν με ηιρ 

ππακηικέρ ηοςρ οι 

εκάζηoηε κςβεπνήζειρ 

6 11 11 18 11 0 57 23% 

Εύκολορ ηπόπορ 

πλοςηιζμού ζε ένα 

διάηπηηο θοπολογικό 

ζύζηημα 

5 12 12 8 5 3 45 18% 

ύλνιν εξσηεζέλησλ αλά 

επάγγεικα 
35 58 47 63 34 7 244 100% 
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Γηάγξακκα 6.25: Δξώηεζε 23 θαη είζόδεκα 

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είρε απαληήζεη φηη ε 

θνξνδηαθπγή είλαη ζπλψλπκν ηεο θινπήο. Με απηά ηα απνηειέζκαηα δηαθσλεί ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ κε εηζφδεκα €36001- 60000, αθνχ πηζηεχεη φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη 

απνηέιεζκα λννηξνπίαο πνπ επέβαιιαλ κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Απηφ 

ην πνζνζηφ θηάλεη ην 32%. 

 

6.6. πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο πξνζέθεξαλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηάζε 

ησλ Κχπξησλ θνξνινγνχκελσλ γηα θνξνδηαθπγή, ηα αίηηα πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα 

θνξνδηαθχγεη θάπνηνο, ην επίπεδν θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη θνξνινγηθήο εζηθήο ησλ 

Κχπξησλ θνξνινγνχκελσλ. Δπίζεο, νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε, νη επθαηξίεο πνπ δίλεη ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα γηα θνξνδηαθπγή θαη ηέινο 

πνηα είλαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. 

Οη εξσηήζεηο 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19 θαη 21 αλαθέξνπλ κεξηθνχο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα θνξνδηαθχγεη ή φρη. εκαληηθφο 
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παξάγνληαο απνηειεί ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε. Με ηηο εξσηήζεηο πνπ είραλ απαληεζεί απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο απνδείρηεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ πςειφ επίπεδν 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. Τςειφ πνζνζηφ εξσηεζέλησλ είρε απαληήζεη φηη δελ ζα 

θνξνδηέθεπγε αλ ηνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα θαη ζε κηα άιιε εξψηεζε είρε απαληήζεη φηη δελ 

είρε θνξνδηαθχγεη ζην παξειζφλ. Έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο. Η εκπηζηνζχλε 

θζείξεηαη φηαλ ππάξρεη ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο απφ ην θξάηνο κε 

απνηέιεζκα ν θνξνινγνχκελνο λα ληψζεη φηη ε πξνζπάζεηά ηνπ κε ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ 

ηνπ δελ εθηηκάηαη. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε κηα εξψηεζε πνπ ηνπο είρε 

ππνβιεζεί, είραλ απαληήζεη φηη νχηε γηα ιφγνπο επηβίσζεο επηζπκνχλ λα θνξνδηαθχγνπλ, 

απηφ δείρλεη επίζεο πςειφ επίπεδν θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

Άιινη παξάγνληεο θνξνδηαθπγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχλ 

επίζεο, ηε δίθαηε έληαζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Όηαλ γίλεηαη θαηαπάηεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο δηθαηνζχλεο, ν θνξνινγνχκελνο δελ ζα έρεη ηελ ίδηα επηζπκία λα πιεξψλεη 

ηνπο θφξνπο ηνπ. Άιινο παξάγνληαο απνηειεί ε θνξνινγηθή εζηθή. ε κηα εξψηεζε ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε απαληήζεη φηη δελ ζα δσξνδνθνχζε γηα λα απνθχγεη ηελ 

πνηλή ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ αδηθήκαηνο. Απηή ε απάληεζε απνδεηθλχεη πςειφ επίπεδν 

θνξνινγηθήο εζηθήο. Αξθεηνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο αλαγλσξίδνπλ σο εζηθή ππνρξέσζε ηε 

δήισζε ηνπ αιεζέο εηζνδήκαηφο ηνπο. Αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί 

ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη νη επθαηξίεο γηα θνξνδηαθπγή πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ είρε απαληήζεη ζε κηα παξφκνηνπ 

ζέκαηνο εξψηεζε φηη αλ ην ζέιεη θάπνηνο κπνξεί εχθνια λα θνξνδηαθχγεη.  

Οη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέηξα αληηκεηψπηζεο είλαη νη εξσηήζεηο 8, 9, 11, 

12, 13, 17, 21, 22 θαη 24. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν θαη ηα νπνία είραλ εγθξηζεί θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ.  

Απηά ηα κέηξα είλαη ηα εμήο: θνξνινγηθνί έιεγρνη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, απζηεξφηεξεο πνηλέο ζηνπο παξαλνκνχληεο θαη ζε 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο λα γίλεηαη άκεζε δήκεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ή θαη θπιάθηζε.  

Άιια κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή είλαη ε ππνρξεσηηθή 

ηήξεζε θνξνινγηθνχ θαθέινπ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, ε ππνρξεσηηθή έθδνζε απφδεημεο θαη 

πηζαλφλ ζπρλφηεξνη έιεγρνη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζηα επαγγέικαηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ αθνχ κε βάζε ηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ απηά είλαη ηα επαγγέικαηα πνπ 
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απνθεχγνπλ πεξηζζφηεξν λα εθδψζνπλ απφδεημε. Δπίζεο, ε δεκνζίεπζε ησλ νλνκάησλ ησλ 

θνξνθπγάδσλ, ε ππνρξεσηηθή ππνβνιή θαηάζηαζεο πεξηνπζίαο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο απνηεινχλ ζεκαληηθά 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κεηά απφ εμέηαζε ηεο 

ππάξρνπζαο  βηβιηνγξαθίαο, ησλ λφκσλ, ηεο έξεπλαο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ εμεηάδνπλ ην 

ζέκα ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν, δηαπηζηψζεθε  φηη ε θνξνδηαθπγή, απνηειεί αηηία 

πξφθιεζεο πνιιψλ παξαγφλησλ κε ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο φρη κφλν ζηελ νηθνλνκία 

θαη ζηελ θνηλσλία ηεο Κχπξνπ , αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαθάλεθε φηη ην επίπεδν θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

ησλ Κχπξησλ πνιηηψλ είλαη αξθεηά ςειφ, φκσο ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ζην θξάηνο 

θζείξεηαη φηαλ δελ γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, θαη ην αίζζεκα αδηθίαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θνξνινγνχκελν ζην λα θνξνδηαθχγεη.  

Οη θχξηεο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο νη  νπνίεο έρνπλ αλαιπζεί ζην θχξην κέξνο 

ηεο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία δεκνζίνπ ειιείκκαηνο, ν απμεκέλνο εμσηεξηθφο θαη 

εζσηεξηθφο δαλεηζκφο γηα ηελ θάιπςε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ε δεκηνπξγία ζηαζηκφηεηαο θαη  

ε κείσζε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο  ζπλαιιαγήο θαη δηνηθήζεσο ηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ.  

Με απιά ιφγηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θνξνδηαθπγή επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ αξλεηηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο, θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο. Δλψ  έγηλαλ αξθεηά βήκαηα ηειεπηαία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Κχπξν , εληνχηνηο ππάξρεη αλάγθε γηα αθφκα πνιχ 

πεξηζζφηεξα. Αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ πνιηηψλ, ελέξγεηεο 

γηα ελδπλάκσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο,  ζσξάθηζε ηεο Ννκνζεζίαο 

,ελαξκφληζε κε ηηο ζρεηηθέο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο θαη  αλαβάζκηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Σα θπξηφηεξα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο πξέπεη λα είλαη ε αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ έιεγρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, νη απζηεξφηεξεο πνηλέο ζηνπο παξαλνκνχληεο θαη ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

θνξνδηαθπγήο λα γίλεηαη άκεζε δήκεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή θαη 

θπιάθηζε. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε θνξνινγηθνχ θαθέινπ απφ φινπο ηνπο 

πνιίηεο, ε επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο, ε δεκνζίεπζε νλνκάησλ θνξνθπγάδσλ θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεπείο 

θνξνινγνχκελνπο, 
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Δλ θαηαθιείδη, ε θνξνδηαθπγή απνηειεί έλα θαηλφκελν φπνπ φζν ε αληηκεηψπηζή ηνπ 

παξακέλεη αλεπαξθήο, ηφζν ζα ζπλερίζεη λα κεγαιψλεη, γη’ απηφ επηβάιιεηαη ν ζρεδηαζκφο 

ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα λα πνιεκήζνπκε ή ηνπιάρηζηνλ λα απακβιχλνπκε 

απηφ ην πξφβιεκα θαη γηα λα πεηχρεη ρξεηάδεηαη κεζνδηθφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα απφ 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

1. Δξσηεκαηνιόγην 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

 

Δλόηεηα Α’: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

 

1. Φύιν  

 

Άλδξαο  …….. 

Γπλαίθα …….. 

 

2. Ηιηθία  

 

18-30 ………  

31-45 ………  

46-60 ………  

61 θαη άλσ ………  

 

3. Δπάγγεικα  

 

Ιδησηηθφο Τπάιιεινο ……….  

Γεκφζηνο Τπάιιεινο ………. 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο ………. 

Άλεξγνο ………. 

πληαμηνχρνο ……….  

Άιιν ………. 

 

4. Δθπαίδεπζε  

 

Γεκνηηθή ……… 
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Μέζε ……… 

Αλψηεξε ………  

Παλεπηζηεκηαθή ……… 

 

5. Δηήζην εηζόδεκα  

 

       Υσξίο εηζφδεκα ……… 

       Μέρξη €12000 ……… 

       €12001- 19500 ……… 

       €19501- 36000 ……… 

       €36001- 60000 ………… 

       Άλσ ησλ €60000 ………… 

 

Δλόηεηα Β’ 

 

6. Αλ κνπ δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα θνξνδηαθύγσ (είηε σο άηνκν είηε σο επηρεηξεκαηίαο) 

ζα ην έθαλα. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

7. Έρσ θνξνδηαθύγεη ζην παξειζόλ. 

 

Ναη …………….  

Όρη ……………. 

 

8. πκθσλώ κε ηελ αύμεζε ησλ κέηξσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ έληαζε ησλ ειέγρσλ θαηά 

ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 
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πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

9. Αλ γηλόηαλ θάπνηα κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, πηζηεύεηε όηη ζα 

πεξηνξίδνληαλ ηα θαηλόκελα ηεο θνξνδηαθπγήο; 

 

Ναη…………. 

Όρη…………. 

 

10. Η έληαζε ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο αθήλνληαο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέγγηρηεο. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

11.Η ύπαξμε ελόο αδηάθζνξνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ απαιιαγκέλνπ από ζπληερληαθά 

ζύλδξνκα κε απζηεξόηεηα ζηηο παξαβάζεηο ζα πεξηόξηδε ηε θνξνδηαθπγή;  

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

12. Θα ζπκθσλνύζαηε ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο, αλ ππήξρε άκεζε 

δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο (θηλεηήο θαη αθίλεηεο) ή θαη θπιάθηζε; 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ   ………………….. 
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Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

13. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Κύπξνο νθείιεηαη θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο ζηελ θνξνδηαθπγή. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

14. Πηζηεύεηε όηη γεληθά ην θξάηνο δαπαλά ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε 

ζύλεζε; 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

15.Αλ κνπ γηλόηαλ θνξνινγηθόο έιεγρνο θαη είρα ππνπέζεη ζε θνξνινγηθά αδηθήκαηα ζα 

επηρεηξνύζα λα δσξνδνθήζσ γηα λα απνθύγσ ηελ πνηλή. 

 

Ναη……………….. 

Όρη……………….. 

 

16.Δίλαη εύθνιν λα θνξνδηαθύγεη θάπνηνο αλ ην ζέιεη. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 
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17. Πην εύθνια θνξνδηαθεύγνπλ όζνη έρνπλ πνιιά εηζνδήκαηα ζε ζρέζε κε όζνπο έρνπλ 

ιίγα εηζνδήκαηα. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

18. Θα δηθαηνινγνύζαηε επηρεηξεκαηία πνπ νθείιεη ζην δεκόζην θαη δηαθπβεύεηαη ε 

βησζηκόηεηά ηνπ λα πξνβεί ζε θνξνδηαθπγή γηα ηελ επηβίσζή ηνπ; 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ   ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

19. Όινη νη πνιίηεο ππνρξενύκαζηε εζηθά λα δειώλνπκε ην αιεζέο εηζόδεκά καο. 

 

πκθσλψ απφιπηα  …………………… 

πκθσλψ  …………………… 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ    ………………….. 

Γηαθσλψ  ……………………..    

Γηαθσλψ απφιπηα  ………………………. 

 

20. Γλσξίδσ άηνκα ηνπ νηθείνπ κνπ πεξηβάιινληνο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ. 

 

Ναη  …………………… 

Όρη  …………………… 

 

21.Δζείο ή νη εηαηξείεο ζαο έρνπλ θνξνινγηθό θάθειν; 

 

Ναη  ……………… 

Όρη  ………………. 
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22.Πνηα από ηα παξαθάησ επαγγέικαηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, απνθεύγνπλ πεξηζζόηεξν 

ηελ έθδνζε απόδεημεο: 

 

Α. Καηαζηήκαηα ηξνθίκσλ/ έλδπζεο/ ππφδεζεο/ θαξκαθεία 

Β. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο (ειεθηξνιφγνη/ πδξαπιηθνί/ νηθνδφκνη/ κεραλ. απηνθηλήησλ 

θ.α.) 

Γ. Παξνρή ππεξεζηψλ (ηαηξνί/ δηθεγφξνη/ αξρηηέθηνλεο/ π. κεραληθνί θ.α.) 

 

23. Φνξνδηαθπγή είλαη: 

 

Α. πλψλπκν ηεο θινπήο  …………………………… 

Β. Αλαγθαίν θαθφ  ………………………… 

Γ. Αλαγθαίν θαιφ  ………………………… 

Γ. Γεκηνχξγεκα ελφο ζαζξνχ  κεζνδεπκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα εμππεξεηεί 

απηνχο πνπ ην ζρεδίαζαλ  …………………………. 

Δ. Απνηέιεζκα λννηξνπίαο πνπ επέβαιιαλ κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο νη εθάζηoηε θπβεξλήζεηο  

……………………….. 

η. Δχθνινο ηξφπνο πινπηηζκνχ ζε έλα δηάηξεην θνξνινγηθφ ζχζηεκα  

…………………………. 

 

24.Πνηα από ηα παξαθάησ κέηξα πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζα πξνηείλαηε;  

(ηε ηειεπηαία επηινγή κπνξείηε αλ ζέιεηε λα πξνηείλεηε θαη θάπνην άιιν κέηξν) 

1. Τπνρξεσηηθή ηήξεζε θνξνινγηθνχ θάθεινπ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο  ……………. 

2. Δπηβνιή ςειψλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο  

………………. 

3. Γεκνζίεπζε νλνκάησλ θνξνθπγάδσλ  ………………….. 

4. Τπνρξεσηηθή ππνβνιή θαηάζηαζεο πεξηνπζίαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  

………………….. 

5. Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο 

6. Άιιν  ……………. 
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2. πλνδεπηηθή επηζηνιή 

Αγαπεηέ/ή θ. 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο επέιεμα λα αζρνιεζώ κε 

ην ζέκα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηεο. Σθνπόο απηνύ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ γύξσ από ην θαηλόκελν ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηε Κύπξν. Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο κνπ 

έρεη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ από εζάο. Η ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

απζηεξά γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη κόλν. Η ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη 

εζεινληηθή. Όπσο ζα δηαπηζηώζεηε είλαη ζύληνκν θαη δελ ζα ζαο απαζρνιήζεη πνιύ. Τα 

πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία δελ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ θαη ε επηινγή ζαο είλαη ηπραία. Ωο 

ειάρηζηε αληακνηβή δεζκεύνκαη λα απνζηείισ ηα απνηειέζκαηα από όπνην δεηεζνύλ. 

Παξαθαιώ ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα γίλεη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 

29/07/16.  

 

Σαο επραξηζηώ  εθ’ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο. 


