
Φόροι και κόστος
εργασίας στην Ελλάδα



Η εξέλιξη των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

► Από το 2010 μέχρι και το 2015 τα φορολογικά έσοδα μειώνονταν σε σταθερή ετήσια βάση, κυρίως όμως
στους έμμεσους και λιγότερο στους άμεσους φόρους. Το 2016 αυξάνονται και πάλι.

► Παράλληλα οι έμμεσοι φόροι συνεχίζουν και καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των
εσόδων  – χαρακτηριστικό των αναπτυσσόμενων και όχι των αναπτυγμένων χωρών
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Πηγή: Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
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Ποιος πληρώνει φόρους στην Ελλάδα;

► Το 2011 σχεδόν οι μισές από τις φορολογικές δηλώσεις για φυσικά πρόσωπα που υποβληθήκαν
αφορούσαν εισοδήματα κάτω του αφορολόγητου ορίου

► Το 8% των φορολογούμενων δήλωσαν εισοδήματα άνω των €42 χιλ. ετησίως, και πλήρωσαν το
69% των φόρων

► Μόλις το 6% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε εισόδημα άνω των €42 χιλ.

► Το 0,4% από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέβαλε το 61% του φόρου εισοδήματος για νομικά
πρόσωπα.
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Τι φταίει για τα χαμηλά έσοδα;

Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα
του φορολογικού συστήματος.

Η ανασφάλεια δικαίου φορολογούμενων
και υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των φόρων
(φορολογικοί συντελεστές, ΕΝΦΙΑ,
εισφορά αλληλεγγύης, φόρος
κατανάλωσης)

Η μη ύπαρξη ισχυρής πολιτικής
βούλησης για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της φοροδιαφυγής

Τεχνολογική ανεπάρκεια
(ελλιπής διασύνδεση πληροφοριακών
συστημάτων)

Γραφειοκρατία

Διαρθρωτικές στρεβλώσεις της
ελληνικής οικονομίας (59% των
απασχολούμενων σε μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις)

Φορολογική κουλτούρα
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Ποιες λύσεις υπάρχουν;

Αναπροσαρμογή του φορολογικού
συστήματος & μη επιβολή έκτακτων φόρων
σε ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα

Κατάρτιση των υπαλλήλων της Φορολογικής
Διοίκησης, αύξηση των αποδοχών τους

Δημιουργία φορολογικής συνείδησης /
καλλιέργεια φορολογικής παιδείας

Εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και
επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Αποτελεσματική, στοχευμένη &
εντατική διενέργεια ελέγχων και
αποτελεσματική περαίωση των φορολογικών
υποθέσεων

Οργάνωση και τεχνολογικός
εκσυγχρονισμός των φορολογικών αρχών

Καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, εφαρμογή
αντικινήτρων

Σταθερότητα και απλοποίηση φορολογικών
διαδικασιών

Διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των
επιχειρήσεων / αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου
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Τι ισχύει σήμερα;

Ασφαλιστικές Εισφορές
Εργαζομένου και Εργοδότη

Συντελεστής
φορολόγησης Ν.Π.

Ανώτατοι Συντελεστές
φορολόγησης Ν.Π.

ΕΛΛΑΔΑ 41.06% 29% 45% + solidarity tax 0-10%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 34.75% 21% 48% + solidarity tax 0-8,21%

ΚΥΠΡΟΣ 19.3% 12.5% 35%

ΙΣΠΑΝΙΑ 36.25% 25% 45%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 39.25% 16% 16%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 31.7% 10% 10%

ΠΟΛΩΝΙΑ 36.12% 19% 32%

ΑΓΓΛΙΑ 25.8% 19% 45%
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Παράδειγμα μισθωτού με μηνιαίες αποδοχές € 2.000

ΧΩΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΛΛΑΔΑ 1,405 2,501

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,332 2,475

ΚΥΠΡΟΣ 1,790 2,230

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1,424 2,484

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1,640 2,244

ΠΟΛΩΝΙΑ 1,395 2,400



Επίδραση στην αγορά εργασίας και του επιχειρείν από τους
υφιστάμενους συντελεστές φορολογίας και εργοδοτικών εισφορών

► Αδυναμία επιχειρήσεων στην Ελλάδα να διατηρήσουν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης

► Οι επιχειρήσεις ψάχνουν «φθηνές» λύσεις

► Μεγέθυνση της σκιώδους οικονομίας

► Περισσότεροι φόροι εισπράττονται από όλο και λιγότερους (κυρίως από όσους παρέχουν έμμισθη
εργασία)

► Έλλειψη εμφανούς ανταποδοτικότητας φόρων και εισφορών – πρόσθετο «κίνητρο» φοροδιαφυγής /
εισφοροδιαφυγής / φοροαποφυγής

► Αβεβαιότητα και αδυναμία μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού
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