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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: λειτουργία και αποτελεσματικότητα» 

(Υπό την καθοδήγηση του Δρ. Κρίστη Χασάπη) 

    Η παρούσα Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Πρόγραμμα MBA του τμήματος  Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η επιλογή και εργοδότηση του θέματος έγινε από το Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας με σκοπό την εξέταση του 

τρόπου λειτουργίας του και την διερεύνηση του βαθμού αποτελεσματικότητας του.  Το θέμα 

της εργασίας είναι «Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: λειτουργία και αποτελεσματικότητα». 

    Το πρώτο ερώτημα που εξετάσαμε είναι «Ποια τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

Κυπριακού φορολογικού συστήματος;» Σε αυτόν τον τομέα προσπαθήσαμε να 

σκιαγραφήσουμε τα χαρακτηριστικά του  κυπριακού φορολογικού συστήματος καθώς και να 

αναδείξουμε όλα εκείνα τα γνωρίσματα που έκαναν πραγματικότητα το κυπριακό φορολογικό 

θαύμα την πρώτη δεκαετία του 21 αιώνα. 

    Το δεύτερο ερώτημα που εξετάσαμε είναι «Ποια τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έναντι 

συστημάτων άλλων κρατών μελών και ποια τα μειονεκτήματα;» Η Κύπρος από το 2004 έχει 

προσχωρήσει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην ΕΕ είναι κάτι 

υπαρκτό που πρέπει να εξεταστεί. 

    Το τρίτο ερώτημα που εξετάσαμε είναι «Διερεύνηση του βαθμού αποδοτικότητας και 

προτάσεις για βελτίωση». Ένα φορολογικό σύστημα αποθαρρύνει την οικονομική 

δραστηριότητα και έχει κόστος που το επωμίζονται τόσο αγοραστές όσο και πωλητές. Γι΄αυτό 

τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση του διαρκώς μέσα 

στο ταχέως μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

   Τέλος εξετάσαμε δυο ακόμα ερωτήματα «Δυνατότητες εισαγωγής νέων τεχνολογιών 

ειδικότερα ως προς την διαχείριση της πληροφορίας και δυνητικά πεδία συνεργασίας μεταξύ 

των ελλαδικών και κυπριακών υπηρεσιών». Τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον 

τομέα της ελληνοκυπριακής συνεργασίας ένα είναι το κοινό γνώρισμα, η συνεχής εξέλιξη με 

την δημιουργία νέων τομέων συνεργασίας. Αυτό δεν μπορεί να παραγνωριστεί και πρέπει με 

έρευνα να αναδειχτούν οι πιθανές νέες ιδέες και συνεργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ 

Εισαγωγή – Γενικά περί φορολογίας 

1.1 Εισαγωγή 

  Η φορολογία αποτελεί για κάθε κράτος, βασικό στοιχείο άντλησης για τα δημόσια 

έσοδα του. Το φορολογικό σύστημα αποτελεί για το κράτος θεσμό, ο οποίος επηρεάζει την 

κατανάλωση, την αποταμίευση, κατευθύνει τους διαθέσιμους επενδυτικούς πόρους και 

καθορίζει το επιχειρηματικό κλίμα.  Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεύρυνσή 

της με την ένταξη των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν 

τους κύριους παράγοντες στην κινητικότητα της φορολογικής βάσης. Οι offshore εταιρίες 

προτιμούν κράτη με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα 

αντιδρούν στη φορολόγηση (φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, φοροκλοπή, μετακύλιση των 

φόρων, μετανάστευση κεφαλαίων). Είναι λοιπόν σημαντικό το φορολογικό σύστημα σε ένα 

κράτος.   

 

1.2 Το Φαινόμενο του Φορολογικού Ανταγωνισμού 

  Η αυξημένη κινητικότητα της φορολογικής βάσης, έχει ως συνέπεια τη μείωση της 

δυνατότητας από τις φορολογικές αρχές να φορολογήσουν τους παραγωγικούς συντελεστές. 

Το κεφάλαιο αντιδρά άμεσα και προσπαθεί να αποφύγει το φορολογικό σύστημα, το οποίο θα 

του μειώσει τα κέρδη. Οι συντελεστές φορολόγησης και ιδιαίτερα οι εταιρικοί φόροι είναι 

καθοριστικής σημασίας, τόσο για την προσέλκυση, όσο και για τη διατήρηση των επενδύσεων. 

  Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι σύνηθες το φαινόμενο μία εταιρεία 

να έχει τα εργοστάσιά της σε ένα κράτος όπου οι αμοιβές του εργατικού προσωπικού είναι 

μηδαμινές, να έχει την έδρα της σε άλλο κράτος όπου ο συντελεστής της εταιρικής 

φορολόγησης είναι χαμηλός, η μετοχή της να είναι εισηγμένη σε ένα αξιόπιστο χρηματιστήριο 

αξιών και τα προϊόντα της να πωλούνται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. 

 

1.3 Ο Ρόλος του Φορολογικού Συστήματος 

  Η επιβολή των φόρων λόγω του μονομερούς, υποχρεωτικού και οριστικού χαρακτήρα 

δημιουργούν αντιδράσεις από την πλευρά των φορολογουμένων. Είναι σύνηθες το φαινόμενο 

της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής, της μετακύλισης των φόρων και της μετανάστευσης 

του κεφαλαίου. 
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  Οι κυριότερες συνέπειες των παραπάνω είναι ότι υπονομεύεται κάθε προσπάθεια 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, υποδαυλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ 

δημιουργούνται συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού στην οικονομία. Παράλληλα υποσκάπτεται 

ο ρόλος του κοινωνικού κράτους, ροκανίζεται η κοινωνική συνοχή, ενώ δημιουργούνται 

ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας. 

  Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος είναι το σύνολο των φόρων που ισχύουν 

σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς και των διατάξεων και κανόνων του φορολογικού 

δικαίου. Η διάρθρωση, η λειτουργία και η εσωτερική συνοχή ενός φορολογικού συστήματος 

είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την έκταση των παραπάνω αρνητικών φαινομένων. Το 

κράτος μπορεί να περιορίσει τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα μέσω του μείγματος της 

φορολογικής πολιτικής που ασκεί και των φορολογικών μέτρων που λαμβάνει. 

  Το σύστημα φορολογίας και το σύστημα κοινωνικών παροχών, μπορούν να 

δημιουργήσουν κίνητρα αλλά και αντικίνητρα για εργασία. Αρκετά κράτη αναθεωρούν και 

μεταρρυθμίζουν τα συστήματα φορολογίας και κοινωνικών παροχών, με σκοπό να 

δημιουργήσουν κίνητρα στα οικονομικά ανενεργά άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, 

ώστε να απεξαρτηθούν από τις κρατικές παροχές. 

 

1.4 Διάφοροι Ορισμοί 

  Τα κυριότερα μέσα αναγκαστικής μετάθεσης των συντελεστών παραγωγής προς το 

Δημόσιο είναι η επίταξη, ο πληθωρισμός και ο φόρος. Ο τελευταίος θεωρείται το πιο δίκαιο 

κοινωνικά μέσο επιμερισμού του κόστους των δημοσίων αγαθών. 

  Ο φόρος είναι η αναγκαστική εισφορά οριστικού χαρακτήρα που καταβάλλεται από 

τους ιδιώτες, χωρίς ειδική αντιπαροχή, την οποία εισπράττει το κράτος προς αντιμετώπιση των 

δημοσίων αναγκών του. Είναι δηλαδή το ποσοστό το οποίο ιδιοποιείται το κράτος από την 

ιδιωτική περιουσία για να χρηματοδοτήσει τα παρεχόμενα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες.  

  Ο φόρος έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: 

 Είναι μονομερής από τον κάθε ιδιωτικό φορέα προς τους δημόσιους φορείς, 

χωρίς αντίστοιχη και βέβαιη, άμεση ή έμμεση αντιπαροχή. 

 Αποτελεί αναγκαστικό και υποχρεωτικό μέσο μεταφοράς πόρων από τον 

ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα με οριστικό τρόπο. 

Οι διάφοροι φόροι μαζί με τους κανόνες που τους διέπουν αποτελούν το φορολογικό 

σύστημα σε κάθε χώρα. 
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Οι λειτουργίες των φόρων είναι: 

 Ταμιευτική Λειτουργία 

Η σπουδαιότερη λειτουργία. Μέσο της είσπραξης των φόρων χρηματοδοτούνται 

οι δαπάνες των δημοσίων φορέων, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο. 

 Οικονομική Λειτουργία 

Οι φόροι χρησιμοποιούνται ως μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής, όπως 

καταπολέμηση της ανεργίας, του πληθωρισμού και άλλων αρνητικών φαινομένων της 

οικονομίας. 

 Κοινωνική Λειτουργία 

Η χρήση των φόρων για τη δίκαιη κατανομή του κοινωνικού πλούτου και την 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

 Η φορολογική βάση είναι το μέγεθος, βάση του οποίου υπολογίζεται το ποσό του φόρου 

που πρέπει να καταβάλλει ο κάθε φορολογούμενος. Τα κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά του 

φορολογούμενου που χρησιμοποιούνται ως φορολογική βάση είναι το εισόδημα, η περιουσία 

και η δαπάνη. 

 

 Η φορολογούμενη μονάδα είναι το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά, 

χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού των φόρων. Τα πρόσωπα χωρίζονται σε φυσικά και 

νομικά. 

 

 Ο φορολογικός συντελεστής είναι ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε μία μονάδα 

φορολογικής βάσης. 

 Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ο λόγος του φόρου που καταβάλλεται 

συνολικά από μία φορολογούμενη μονάδα προς τη συνολική αξία της φορολογικής βάσης. 

 Οριακός φορολογικός συντελεστής είναι ο πρόσθετος φόρος που πρέπει να 

καταβληθεί για κάθε μία νέα μονάδα αύξησης της φορολογικής βάσης. 

 

Διάκριση των Φόρων: 

 Άμεσοι Φόροι 

Στον άμεσο φόρο αυτός που είναι υπόχρεος να τον πληρώσει, αυτός και τον 

καταβάλλει πάνω στη φορολογική βάση που φανερώνει τη φοροδοτική του ικανότητα, ενώ δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να μετατεθεί. (Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 

Φόρος κληρονομιάς, Φόρος στην Περιουσία). 
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 Έμμεσοι Φόροι 

Αυτός που είναι υπόχρεος να τον καταβάλλει μετακυλύει την πληρωμή σε 

άλλον, με τελευταίο τον τελικό καταναλωτή (ΦΠΑ). 

Ο έμμεσος φόρος εισπράττεται αμέσως, σε αντίθεση με τον άμεσο φόρο που για 

να εισπραχθεί απαιτείται σύνταξη φορολογικής βεβαίωσης. 

 Ασφαλιστικές Εισφορές 

Είναι ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται στην εργασία και περιλαμβάνει ένα ποσοστό 

από τον εργαζόμενο και ένα από τον εργοδότη. Βάση υπολογισμού αυτών των εισφορών είναι 

οι μικτές αποδοχές του εργαζόμενου ασφαλισμένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Τα κυριότερα Θεσμικά Χαρακτηριστικά του Κυπριακού Φορολογικού Συστήματος 

 
2.1 Γενικά Στοιχεία 

 Η Κύπρος έχει όλα τα αναμενόμενα φορολογικά χαρακτηριστικά ενός διεθνούς 

χρηματοοικονομικού κέντρου.  Η Κυπριακή φορολογική νομοθεσία και η εφαρμογή της είναι 

σαφής από τη φύση της. Οι σχέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των 

φορολογικών αρχών είναι άριστες και διασφαλίζουν την αποδοτική φορολόγηση του 

εμπορικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Με την ύπαρξη ενός σαφούς και ευεργετικού 

περιβάλλοντος, το φορολογικό σύστημα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και 

συντελεί στο να γίνει η Κύπρος μια χώρα με ελκυστική φορολογία στην οποία μπορούν να 

αναπτυχθούν διεθνείς δραστηριότητες. 

 

2.2 Θεσμικά Χαρακτηριστικά Κυπριακού Φορολογικού Συστήματος 

 2.2.1 Συντελεστής εταιρικού φόρου 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου ανέρχεται στο 12,5% ( όπως και η Ιρλανδία),ο οποίος 

είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Βουλγαρία που έχει εταιρικό 

φορολογικό συντελεστή 10%. Ο μέσος όρος  της εταιρικής φορολογίας για το έτος 2013 στην 

ΕΕ ανέρχεται στο 22,85%. 

2.2.2 Απαλλαγή μερισμάτων από το εξωτερικό 

Τα μερίσματα απαλλάσσονται από το φόρο, νοουμένου ότι η εταιρία που 

πληρώνει το μέρισμα, είτε δεν επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από 50% σε 

δραστηριότητες που απολήγουν σε εισοδήματα από επενδύσεις ή η φορολογική επιβάρυνση 

του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της εταιρείας που καταβάλλει το μέρισμα δεν είναι 

μικρότερη του 5%.Τα μερίσματα δεν θεωρούνται ότι πηγάζουν από επενδυτικό εισόδημα εάν 

προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από εταιρείες με εμπορικές δραστηριότητες. 

Τα μερίσματα υπόκεινται σε Έκτακτη Αμυντική Εισφορά με συντελεστή 20%. 

2.2.3 Μη παρακράτηση φόρου 

Τα μερίσματα που πληρώνονται σε μετόχους, μη κάτοικους απαλλάσσονται από 

την παρακράτηση φόρου στην Κύπρο. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σε τόκο που 
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πληρώνεται από την Κύπρο, όπως επίσης και σε δικαιώματα που πληρώνονται από την Κύπρο 

όσον αφορά πνευματική ιδιοκτησία που τυγχάνει εκμετάλλευσης εκτός Κύπρου. Η μη 

παρακράτηση φόρου εφαρμόζεται ανεξάρτητα εάν ο αποδέκτης είναι νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο, ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής του αποδέκτη και ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

σχετικής φορολογικής σύμβασης. 

2.2.4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και υπεραξίας για τίτλους 

Η Κύπρος δεν επιβάλλει φόρο εισοδήματος ή υπεραξίας στα έσοδα ή κέρδη που 

προέρχονται από τη διάθεση τίτλων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα έσοδα ή τα κέρδη 

θεωρούνται ότι προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα ή είναι επενδυτικής φύσεως. 

«Τίτλοι» όπως ορίζεται από το νόμο περιλαμβάνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς 

και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί 

στην Κύπρο ή την αλλοδαπή και δικαιώματα επ’ αυτών. 

2.2.5 Απαλλαγή φόρο υπεραξίας ακινήτων 

Οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιδιοκτησία 

ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός Κύπρου και σε περίπτωση πώλησης των 

περιουσιακών στοιχείων δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία καθώς ο φόρος υπεραξίας 

εφαρμόζεται μόνο σε κέρδη από την πώληση ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στην 

Κύπρο ή μετοχές εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο η οποία είναι κάτοχος ακίνητης 

περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο. 

2.2.6 Μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό 

Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό απαλλάσσονται 

από το φόρο στην Κύπρο. 

2.2.7 Τόκος Πληρωτέος – Εκπιπτόμενη δαπάνη 

Οποιοδήποτε ποσό τόκων αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού 

που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση από την οποία απορρέει φορολογητέο εισόδημα, 

εκπίπτει για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στη φορολογική 

νομοθεσία. 

2.2.8 Υποκεφαλαιοποίηση 

Η Κύπρος δεν έχει οποιουσδήποτε κανονισμούς υποκεφαλαιοποίησης ή 

προϋποθέσεις ελάχιστης κεφαλαιοποίησης. 

2.2.9 Ευρύ δίκτυο φορολογικών συμβάσεων 

Κύπρος κατέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων, με ήδη 

περισσότερες από 45 χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Βορείου Αμερικής, της 

Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς επίσης και με αναδυόμενες αγορές, όπως είναι η 

Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. Γενικά, οι περισσότερες συμβάσεις προνοούν για μειωμένη ή 
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μηδενική παρακράτηση φόρου από τα μερίσματα, τους τόκους και τα δικαιώματα που 

πληρώνονται από τη συμβαλλόμενη χώρα και για την αποφυγή διπλής φορολογίας στην 

περίπτωση που ένας κάτοικος σε μια από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες, αποκομίζει εισόδημα 

από την άλλη συμβαλλόμενη χώρα. 

2.2.10 Μονομερής πίστωση φόρου 

Οποιοιδήποτε φόροι που πληρώνονται στο εξωτερικό εκπίπτουν υπό μορφή 

πίστωσης φόρου εάν το σχετικό εισόδημα υπόκειται σε φορολογία στην Κύπρο. Η έκπτωση 

δίνεται μονομερώς ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικής σύμβασης. Σε περίπτωση που 

υπάρχει σύμβαση, οι όροι της σύμβασης ισχύουν εάν είναι πιο ευεργετικοί. Όταν εταιρεία 

λαμβάνει μερίσματα από άλλη εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

εάν μια φορολογική σύμβαση το προβλέπει, η πίστωση φόρου περιλαμβάνει το φόρο που 

καταβλήθηκε επί των κερδών της εταιρείας που καταβάλει το μέρισμα. 

2.2.11 Προκαταρκτικές αποφάσεις και εκ των προτέρων εγκρίσεις 

Οι Κυπριακές φορολογικές αρχές μπορούν και παρέχουν εκ των προτέρων 

ερμηνείες του Νόμου όταν τους ζητηθούν. 

2.2.12 ΦΠΑ 

Ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ στην Κύπρο είναι 18% (όπως και η Μάλτα),ο 

οποίος είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το Λουξεμβούργο που 

έχει ΦΠΑ 15%.Ανάλογα με τη δραστηριότητά της, μια εταιρεία στην Κύπρο, μπορεί να 

εγγραφεί στον ΦΠΑ και ανάλογα να της επιστραφεί ο ΦΠΑ που καταβάλει. Ο μέσος όρος του 

ΦΠΑ στην ΕΕ είναι 21,32%. 

2.2.13 Φόροι κεφαλαίου και «καθαρής αξίας», τέλη κεφαλαίου και χαρτοσήμων 

Η Κύπρος δεν έχει οποιουσδήποτε ετήσιους φόρους κεφαλαίου ή φόρους 

«καθαρής αξίας» καθώς επίσης δεν υπάρχουν σημαντικά τέλη κεφαλαίου και χαρτοσήμων. 

2.2.14 Αναδιοργανώσεις 

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει πλήρως την Οδηγία Συγχωνεύσεων της Επιτροπής 

και έτσι όταν μια συναλλαγή θεωρείται ως «αναδιοργάνωση», απαλλάσσεται από το φόρο 

εισοδήματος, υπεραξίας, τέλη χαρτοσήμου και τέλη μεταβίβασης. Ο όρος «αναδιοργάνωση» 

περιλαμβάνει τη συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση, μεταβίβαση στοιχείων 

ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών και μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου, μεταξύ 

εταιρειών οι οποίες έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο και/ή εταιρειών που δεν έχουν την 

κατοικία τους στην Κύπρο. 

2.2.15 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και επανεγκατάσταση εταιρειών 

Η Κυπριακή νομοθεσία επιτρέπει τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων 

εταιρειών χωρών μελών της ΕΕ, είτε η συγχώνευση είναι μεταξύ Κυπριακών εταιρειών ή 
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Κυπριακών εταιρειών και εταιρειών χωρών της ΕΕ, είτε η Κυπριακή εταιρεία είναι η εταιρεία 

που παραμένει είτε όχι. Μη-Κυπριακές εταιρείες για τις οποίες επιτρέπεται με βάση τη 

δικαιοδοσία της χώρας ίδρυσής τους να διαγραφούν από αυτήν τη δικαιοδοσία και να 

εγγραφούν αλλού, μπορούν να επανεγκατασταθούν στην Κύπρο. Κυπριακές εταιρείες επίσης 

μπορούν να διαγραφούν από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και να μετακινήσουν την έδρα τους 

σε άλλη δικαιοδοσία. Οι διασυνοριακές και εγχώριες συγχωνεύσεις, όπως επίσης και η 

επανεγκατάσταση και αλλαγή της δικαιοδοσίας της φορολογικής έδρας, γενικά, δεν υπόκεινται 

σε οποιοδήποτε φόρο, εφόσον δεν υπάρχει στην Κύπρο «φόρος εξόδου» σε τέτοιες 

αναδιαρθρώσεις. 

2.2.16 Διάλυση Κυπριακής εταιρείας 

Δεν προκύπτει οποιοσδήποτε φόρος με τη διάλυση Κυπριακής εταιρείας με 

μετόχους μη-κάτοικους Κύπρου, ανεξάρτητα με τη μέθοδο διάλυσης. 

2.2.17 Φόρος φυσικών προσώπων 

 2.2.17.1 Συντελεστές Φόρου Φυσικών Προσώπων 

Οι φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα είναι 

προοδευτικοί και ανέρχονται μέχρι τον ανώτατο συντελεστή φόρου 35% για εισοδήματα που 

υπερβαίνουν τα €60.000 ετησίως. 

2.2.17.2 Απαλλαγή για μισθωτές υπηρεσίες στο εξωτερικό 

Αμοιβή Κύπριου κάτοικου από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών 

εκτός της Κύπρου σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, απαλλάσσεται από το φόρο, 

νοουμένου ότι η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα φορολογικό έτος υπερβαίνουν 

τις 90 ημέρες. 

2.2.17.3 Απαλλαγή για μη-κάτοικους Κύπρου 

Σε περίπτωση ατόμου μη κάτοικου Κύπρου, επιβάλλεται φόρος 

μόνο στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου ή από μισθωτές 

υπηρεσίες που εκτελούνται στην Κύπρο. Άτομο μη κάτοικος Κύπρου θεωρείται άτομο που 

παραμένει στην Κύπρο για περίοδο που δεν υπερβαίνει στο σύνολο 183 ημέρες στο φορολογικό 

έτος. Επίσης, απαλλάσσεται το 20% της αμοιβής με ανώτατο ποσό ανά έτους €8.550 για 

περίοδο 3 ετών από την 1ηΙανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η 

εργοδότηση ατόμου που ήταν μη κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης του στην 

Κύπρο. 

 
2.3 Είδη Φόρων στην Κύπρο 

2.3.1 Φορολογικό Ημερολόγιο 

Τέλος κάθε Μήνα πραγματοποιούνται : 
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 Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον 

προηγούμενο μήνα. 

 Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς 

κατοίκους τον προηγούμενο μήνα. 

 Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα ή τόκους 

ή ενοίκια που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 

 31 Ιανουαρίου : Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διαμονής μερίσματος  

 31 Μαρτίου : Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά 

πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς και υποβολή δήλωσης και 

πληρωμή πρώτης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 30 Απριλίου : Υποβολή δήλωσης εισοδήματος από μισθωτούς, όταν το μεικτό 

τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500  

Υποβολή δήλωσης εργοδότη και στοιχεία εργοδοτούμενων. 

Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για 

το πρώτο τετράμηνο του 2013. 

 30 Ιουνίου : Υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα που δεν 

ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500. 

Πληρωμή τελικού φόρου του 2012 με αυτοφορολογία, από 

φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. 

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων 

ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του 2013. 

Πληρωμή δεύτερης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων.  

 1 Αυγούστου : Πληρωμή τελικού φόρου του 2012 με αυτοφορολογία, από 

φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς 

 31 Αυγούστου: Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για 

το δεύτερο τετράμηνο του 2013. 

 30 Σεπτεμβρίου : Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2012 από 

φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς, όταν το μικτό τους 

εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500. 

Πληρωμή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Πληρωμή τρίτης 

δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2013. 

 31 Δεκεμβρίου : Υποβολή δήλωσης εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα και 

εταιρείες που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. 

Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου. 
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Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, 

μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας. 

Πληρωμή προσωρινού φόρου ασφαλιστικών εταιρειών ζωής 

για το τρίτο τετράμηνο του 2013. 

Πληρωμή τέταρτης δόσης του ειδικού φόρου Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων για το 2013. 

2.3.2 Φορολογία φυσικών προσώπων 

Σε κάθε άτομο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας με βάση τον περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Τροποποιητικό Νόμο (Αρ.118(Ι)/2002) επιβάλλεται φόρος στο 

εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. 

Το ποσό του φόρου προκύπτει ανάλογα με τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές. 

(Παράρτημα Α - Πίνακας1) 

Μη κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται μόνο αν έχουν εισοδήματα που πηγάζουν 

στην Κύπρο ή μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν όπως οι κάτοικοι Κύπρου εάν έχουν 

μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο. Τα εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κέρδη από επιχείρηση, εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, 

συντάξεις, τόκους, μερίσματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ποσά ή αντιπαροχή για 

φήμη και πελατεία, κλπ. Ορισμένα εισοδήματα απαλλάσσονται από τη φορολογία, νοουμένου 

ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

2.3.3 Εταιρικός φόρος 

   Οι εταιρείες που έχουν το έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο υπόκεινται 

σε φορολογία (οι συντελεστές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α - Πίνακας 2) στην Κύπρο 

αναφορικά με εισοδήματα που καθορίζονται στον Τροποποιητικό Νόμο περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος (Αρ.118(Ι)/2002), είτε αυτά προέρχονται από πηγές στην Κύπρο είτε από το 

εξωτερικό. Από το 2008 μέχρι το 2012 οι εταιρείες πλήρωναν φόρο με συντελεστή 10%. Από 

το 2013 οι εταιρείες πληρώνουν φόρο με συντελεστή 12,5%. 

  2.3.3 Έκτακτη αμυντική εισφορά 

   Σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

Τροποποιητικό Νόμο (Αρ. 117(Ι)/2002) επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ανάλογα με 

τα εισοδήματα ατόμων και εταιρειών της Κύπρου. Τα εισοδήματα που υποβάλλονται σε 

έκτακτη αμυντική εισφορά είναι τα μερίσματα, οι τόκοι και τα ενοίκια, εκτός στην περίπτωση 

οργανισμών δημοσίου δικαίου, όπου ολόκληρο το φορολογητέο εισόδημα υπάγεται σε έκτακτη 

αμυντική εισφορά. (οι συντελεστές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α - Πίνακας 3). Σε 
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ορισμένες περιπτώσεις, τα μερίσματα και οι τόκοι απαλλάσσονται από την επιβολή έκτακτης 

αμυντικής εισφοράς. 

  2.3.4 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 

   Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται, με βάση τους περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους 1980-2002, σε κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν μετά 

την 1/1/1980, από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο ή μετοχών 

εταιρείας που βρίσκεται στην Κύπρο και έχει ακίνητη ιδιοκτησία με συντελεστή 20%. Κατά 

τον υπολογισμό του κέρδους αφαιρείται από το προϊόν πώλησης η αξία της ακίνητης 

περιουσίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 (ή το κόστος αν η ημερομηνία απόκτησης είναι 

μεταγενέστερη), το κόστος προσθηκών μετά την 1η Ιανουαρίου 1980 ή την ημερομηνία 

απόκτησης, οποιαδήποτε δαπάνη που έγινε για την κτήση του κέρδους καθώς και η 

αναπροσαρμογή της αξίας λόγω πληθωρισμού. Οι πιο κάτω δαπάνες δεν αποτελούν δαπάνες 

που γίνονται εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση του κέρδους και ως εκ τούτου δεν 

αφαιρούνται: 

 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

 Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

 Τέλη Συμβουλίων Αποχέτευσης 

2.3.5 Φόρος κληρονομιάς 

Σύμφωνα με τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές 

Διατάξεις) Νόμο του 2000 υπάρχει υποχρέωση υποβολής στο Διευθυντή Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων κατάστασης Ενεργητικού και Παθητικού εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία του θανάτου. Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε σχέση με πρόσωπα που 

απεβίωσαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. 

  2.3.6 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Επιβάλλεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που 

πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία, στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη μέλη και στις 

εισαγωγές αγαθών από Τρίτες χώρες. 

Συντελεστές ΦΠΑ 

 Κανονικός (Ισχύει από 14/1/2013 - 12/1/2014) 18% 

 Κανονικός (Ισχύει μέχρι 13/1/2013) 17% 

 Μειωμένος 8% 

 Μειωμένος 5% 

 Μηδενικός 0% 
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2.3.6.1 Κανονικός συντελεστής 

Με κανονικό συντελεστή φορολογούνται όλες οι παραδόσεις αγαθών 

και παροχές υπηρεσιών που δεν φορολογούνται με μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή και δεν 

εξαιρούνται της φορολογίας. 

2.3.6.2 Μειωμένος συντελεστής 8% 

Με μειωμένο συντελεστή 8% φορολογούνται: 

 Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (συμπεριλαμβανομένου 

της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών). 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους 

χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών. 

 Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους 

στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, 

εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία. 

 Θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων 

αποσκευών τους. 

2.3.6.3 Μειωμένος συντελεστής 5% 

Με μειωμένο συντελεστή 5% φορολογούνται: 

 Παραδόσεις τροφίμων. 

 Παραδόσεις παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων 

τροφίμων ή ποτών (εξαιρουμένων των οινοπνευματοδών ποτών, μπύρας, κρασιών και 

αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά (π.χ. takeaway, delivery). 

 Παραδόσεις φαρμάκων και εμβολίων για ιατρική και 

κτηνιατρική χρήση. 

 Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που συνήθως χρησιμοποιούνται 

για την παρασκευή τροφίμων. 

 Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. 

 Δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωμα 

χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Υπηρεσίες κομμωτικής. 

 Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των τριών 

ετών μετά την πρώτη εγκατάσταση. 
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 Δραστηριότητες επισιτισμού από σχολικές καντίνες. 

 Αγορά ή ανέγερση κατοικίας (με προϋποθέσεις). 

2.3.6.4 Μηδενικός συντελεστής 

Με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. φορολογούνται: 

 Οι εξαγωγές αγαθών. 

 Παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, 

ναυλώσεις και μισθώσεις πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται στην ναυσιπλοΐα ανοικτής 

θάλασσας και εκτελούν μεταφορές επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή 

άλλη δραστηριότητα. 

 Παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, 

ναυλώσεις και μισθώσεις αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες 

που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο. 

 Υπηρεσίες για τις άμεσες ανάγκες των πλοίων και αεροπλάνων. 

 Μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο 

εξωτερικό ή αντιστρόφως με πλοίο ή αεροσκάφος. 

 Παραδόσεις χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα κτλ. 

 

 2.3.7 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

 Επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης περιουσίας κατά την 1η 

Ιανουαρίου 1980 και αφορά την ακίνητη περιουσία που κατέχουν οι φορολογούμενοι κατά την 

1η Ιανουαρίου κάθε έτους. (Οι συντελεστές φορολόγησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α- 

Πίνακας 4). 

 Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας τα πιο κάτω: 

 Δημόσια κοιμητήρια 

 Δημόσια νοσοκομεία 

 Σχολεία 

 Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία, ξένες πρεσβείες και 

προξενεία 

 Διατηρητέα κτίρια υπό όρους 

 Κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων 
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 Γεωργική γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς 

σκοπούς και κατέχεται από γεωργό  

 Ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε απροσπέλαστες και δυσπραγούσες 

περιοχές 

 Περιουσία αγνοουμένου κατά τη διαχείριση αυτής 

  2.3.8 Κοινωνικές ασφαλίσεις 

 Εργοδότη Εργοδοτούμενου Αυτοεργοδοτούμενου 

 % % % 

Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

6,8 6,8 12,6 

Ταμείο Πλεονάζοντος 

Προσωπικού 

1,2   

Ταμείο Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

0,5   

Ταμείο Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

2,0   

 

2.4 Συμβάσεις για αποφυγή Διπλής Φορολογίας 

Μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών υπάρχουν κάποιες συμβάσεις με τις οποίες 

αποφεύγετε η διπλή φορολογία. Στο Παράρτημα Α - Πίνακα 5 παρουσιάζεται με ποιες χώρες 

υπάρχει η σύμβαση αυτή και το ποσοστό παρακράτησης φόρου για κάθε μία από τις χώρες 

αυτές. 

2.4.1 Εξελίξεις και Νέες Συμφωνίες σε Θέματα Διπλής Φορολογίας 

 Κατά το τελευταίο έτος έχουν υπογραφεί πέντε νέες συμφωνίες για αποφυγή 

διπλής φορολογίας με Εσθονία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Ισπανία. Επίσης έχουν 

υπογραφεί πρωτόκολλα που τροποποιούν τις συμβάσεις διπλής φορολογίας με Αυστρία, 

Πολωνία και Ρωσία. 

 2.4.1.1 Συμφωνία με Εσθονία 

  Προβλέπει για παρακράτηση φόρου σε μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα σε ποσοστό 0%. Η συμφωνία επιτεύχθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012, αλλά δεν έχει 
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ακόμα τεθεί σε ισχύ. Θα τεθεί σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που 

ακολουθεί το έτος εντός του οποίου θα έχει επικυρωθεί. 

 2.4.1.2 Συμφωνία με Ουκρανία 

  Προβλέπει για παρακράτηση φόρου σε μερίσματα σε ποσοστό 5% με 

την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος έχει συμμετοχή πέραν του 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα ή έχει επενδύσει τουλάχιστο € 100,000. Σε αντίθετη 

περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης ανέρχεται στο 15%. Η παρακράτηση φόρου σε τόκους 

ανέρχεται σε 2% και σε δικαιώματα εκμετάλλευσης σε 5%. Το ποσοστό σε δικαιώματα ταινιών 

ανέρχεται σε 10%. Αναμένεται να επικυρωθεί εντός του 2013 και να τεθεί σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2014. 

 2.4.1.3 Συμφωνία με Πορτογαλία 

  Η συμφωνία έχει υπογραφεί στις 19 Νοεμβρίου 2012 και θα τεθεί σε 

ισχύ σε 30 ημέρες μετά από την επικύρωση και οι πρόνοιές της θα τεθούν σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος επικύρωσης. Προβλέπει παρακράτηση φόρου 10% 

σε μερίσματα, 10 % σε τόκους και 0% σε κεφαλαιουχικά κέρδη. 

 2.4.1.4 Πρωτόκολλο για Σύμβαση με Αυστρία 

  Στις 21 Μαϊου 2012 υπογράφτηκε το πρώτο πρωτόκολλο το οποίο 

τροποποιεί τη σύμβαση που υπογράφτηκε το 1990.Τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Ιανουαρίου 2013, 

ενώ οι πρόνοιες θα εφαρμοστούν με την έλευση του νέου έτους 2014. Η μοναδική διαφορά είναι 

στο ότι ενσωματώνεται το μοντέλο OECD για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

 2.4.1.5 Πρωτόκολλο για Σύμβαση με Πολωνία 

  Στις 22 Μαρτίου 2012 υπογράφτηκε το πρώτο πρωτόκολλο με την 

Πολωνία, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου 2012. Προνοεί παρακράτηση φόρου σε 

μερίσματα 0%, νοουμένου ότι η εταιρεία κατέχει 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που 

καταβάλλει το μέρισμα για συνεχή περίοδο 24 μηνών και 5% σε άλλες περιπτώσεις. Η 

παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 5%. 

 2.4.1.6 Συμφωνία με Φινλανδία 

  Υπογράφτηκε στις 15 Νοεμβρίου 2012 και προβλέπει παρακράτηση 

φόρου 15%. Σε περίπτωση που ο μέτοχος κατέχει σημαντικό ποσοστό, τότε η παρακράτηση 
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είναι 5%. Η παρακράτηση σε τόκους και σε κεφαλαιουχικά κέρδη είναι 0%. Έχει επικυρωθεί 

και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

 2.4.1.7 Πρωτόκολλο για Σύμβαση με Ρωσία 

  Τέθηκε σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2012 και εφαρμόζεται σε εισοδήματα 

από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

 2.4.1.8 Συμφωνία με Ισπανία 

  Έχει υπογραφεί στις 14 Φεβρουαρίου 2014, αλλά το κείμενό της δεν 

έχει ακόμη δημοσιευτεί. 

 2.4.1.9 Συμφωνίες υπό Διαπραγμάτευση/Υπογραφή 

  Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες με τη Λετονία και τη Λιθουανία και 

αναμένεται η υπογραφή τους, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία, Ισραήλ, 

Μαλαισία, Ολλανδία και Σερβία. Συμφωνίες που είναι υπό επαναδιαπραγμάτευση είναι με το 

Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ινδία, Νότιο Αφρική, Νορβηγία και Σαν Μαρίνο. Χώρες με τις οποίες 

μελετούνται συμφωνίες είναι η Αλβανία, Ιορδανία, Καζακστάν, Μαρόκο, Ομάν, Ουζμπεκιστάν, 

Πακιστάν, Τυνησία, Χονγκ Κόνγκ καθώς και άλλες αφρικανικές χώρες. 

2.5 Η Δομή των Φορολογικών Υπηρεσιών στην Κύπρο 

 

2.5.1 Γενικά 

Το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΟ) βασίζεται στην οικονομική πολιτική 

«Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Κοινωνική Πρόοδος». Η κεντρική διοίκηση του ΥΟ χειρίζεται 

τα γενικότερα θέματα οικονομικής πολιτικής και συντονίζει και εποπτεύει τα τμήματά του, 

ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά η Κυβερνητική πολιτική. 

2.5.2 Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών 

Οι βασικές αρμοδιότητες του υπουργείου είναι: 

 Διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής 

 Κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού 

 Φορολογική πολιτική 

 Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Κράτους 
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 Εξεύρεση πόρων για κάλυψη των δανειακών αναγκών του Κράτους 

 Προώθηση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας 

 Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 

Υπηρεσίας 

2.5.3 Οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

 Τμήματα του Υπουργείου Οικονομικών 

 Τμήμα Τελωνείων και Υπηρεσία ΦΠΑ  

Το Τμήμα Τελωνείων είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

τελωνειακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για το ΦΠΑ μιας και η Υπηρεσία Φόρου 

Προστιθέμενης Αξία υπάγεται σε αυτό το τμήμα. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 

νομοθεσιών αυτών, το Τμήμα εισπράττει τελωνειακούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης, το 

ΦΠΑ τόσο στις εισαγωγές όσο και σε φορολογητέες πράξεις εντός της Δημοκρατίας. 
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 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων  

Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των 

νομοθεσιών που αφορούν την άμεση Φορολογία, την εφαρμογή των Συμβάσεων για Αποφυγή 

Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων Κρατών και την είσπραξη των κρατικών 

εσόδων που απορρέουν από την εφαρμογή τους. Το Τμήμα στοχεύει στην αμερόληπτη, δίκαιη 

και συνεπή εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών, στην έγκαιρη είσπραξη των κρατικών 

εσόδων με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο, στην ορθή και επαγγελματική 

προσέγγιση των φορολογικών συμβάσεων και στη διατήρηση ακέραιης συμπεριφοράς από 

μέρους του προσωπικού του. Απώτερος σκοπός είναι η μείωση της φοροδιαφυγής και η 

καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, σταθερότητας και ανάπτυξης. 

 Στατιστική Υπηρεσία  

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύει στην αξιόπιστη 

και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Είναι υπεύθυνη 

για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της 

Κύπρου. Επίσης διατηρεί συνεργασία με την Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Eurostat).Παρόλο που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών, στα τεχνικά θέματα 

είναι αυτόνομη.  

 Κρατικών Αγορών και Προμηθειών  

Το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών αποτελεί τον κατ’ εξοχή 

κυβερνητικό φορέα αγορών μεγάλης ποικιλίας υλικών κοινής χρήσης, για τις ανάγκες των 

Υπουργείων του Κράτους, Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στόχος είναι η μαζική 

αγορά για σκοπούς οικονομικής κλίμακας και η αναβάθμιση της ποιότητας. Οι αγορές γίνονται 

με προκήρυξη δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, στη βάση συγκεκριμένων όρων και 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού  

Το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής 

δημόσιας υπηρεσίας, η οποία να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες 

θα μπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
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 Κυβερνητικό Τυπογραφείο 

Αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση της Επίσημης Εφημερίδας και των 

υπόλοιπων κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό, καθώς και την εξυπηρέτηση της Δημόσιας 

Υπηρεσίας όσον αφορά τις ανάγκες σε εκτυπωτικές εργασίες και την προμήθεια χάρτη και 

γραφικής ύλης. 

 Υπηρεσιών Πληροφορικής 

Το ΤΥΠ είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά με την 

προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής καθώς και την εκπροσώπηση της Κύπρου στην 

ΕΕ και σε άλλα διεθνή συνέδρια για θέματα πληροφορικής. Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, 

η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι ο 

απώτερος σκοπός τους τμήματος.  

2.6 Το Μνημόνιο στην Κύπρο 

Ενόσω η τραπεζική ρευστότητα παρέμενε υπό πίεση, ήταν αναγκαία η λήψη έκτακτων 

μέτρων για την πρόληψη μεγάλων εκροών καταθέσεων και τη διατήρηση της φερεγγυότητας 

και ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αναλήψεις μετρητών, οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές και μεταφορές στο εξωτερικό προσωρινά περιορίστηκαν. Η εφαρμογή των μέτρων 

αυτών αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίηση των διαταραχών στο σύστημα πληρωμών και στη 

διασφάλιση της εκτέλεσης των απαραίτητων συναλλαγών για τη λειτουργία της οικονομίας. 

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων βαθμιαία θα χαλαρώσουν, σε διαβούλευση με 

την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και θα παραμείνουν σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι 

απολύτως απαραίτητο για τον περιορισμό των σοβαρών κινδύνων για τη σταθερότητα του 

εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εγκαθιδρύεται Συμβούλιο Παρακολούθησης που 

περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή. Αρχή Τραπεζών και τις Κυπριακές 

αρχές για να διασφαλίσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 

προσωρινών περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων. 

2.6.1 Αναδιάρθρωση και εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου 

Η λογιστική εκτίμηση και η εκτίμηση οικονομικής αξίας , αποκάλυψε ότι οι δύο 

μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου ήταν αφερέγγυες. Για αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, 

η Κυβέρνηση εφάρμοσε ένα σχέδιο εκτενούς εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Προς το σκοπό 

αποφυγής της συσσώρευσης μελλοντικών ανισορροπιών και για αποκατάσταση της 
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βιωσιμότητας του τομέα, ενώ θα διατηρείται ο ανταγωνισμός, έχει υιοθετηθεί μια τετραπλή 

στρατηγική η οποία δεν συνεπάγεται δαπάνη χρημάτων των φορολογουμένων. 

Οι Κυπριακές αρχές θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της στρατηγικής 

αυτής. Πρώτον, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την Ελλάδα και υποχρεώσεις 

αποκόπηκαν. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις στην Ελλάδα αποκτήθηκαν από την 

Τράπεζα Πειραιώς, η αναδιάρθρωση των οποίων θα γίνει από τις Ελληνικές αρχές. Η αποκοπή 

βασίστηκε σε συμφωνία που υπογράφηκε στις 26 Μαρτίου 2013. 

Σε ότι αφορά το παράρτημα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλες 

οι καταθέσεις του θα μεταφερθούν στη θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Τα συναφή περιουσιακά στοιχεία κλειδώθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου. 

Δεύτερο, η Τράπεζα Κύπρου αναλαμβάνει μέσω μιας διαδικασίας αγοράς και 

ανάληψης το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο 

σε δίκαιη αξία, όπως και τις ασφαλισμένες καταθέσεις και την Επείγουσα Ενίσχυση 

Ρευστότητας σε ονομαστική αξία. Οι ανασφάλιστες καταθέσεις της Λαϊκής Τράπεζας θα 

παραμείνουν στην οντότητα που θα τις κληρονομήσει. 

H Τράπεζα Κύπρου ανακεφαλαιοποιείται για να φθάσει ελάχιστο ποσό κύριων 

βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 9% κάτω από το δυσμενές σενάριο του ελέγχου αντοχής μέχρι 

το τέλος του προγράμματος, πράγμα που θα πρέπει να βοηθήσει στην αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και στην εξομάλυνση των συνθηκών χρηματοδότησης. Η μετατροπή 37,5% των 

ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου σε μετοχές τάξης Α με πλήρη δικαιώματα 

ψήφου και δικαιώματα σε μέρισμα παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών αναγκών,  

με πρόσθετες εισφορές μετοχικού κεφαλαίου από την οντότητα που θα κληρονομήσει τη Λαϊκή 

Τράπεζα. Μέρος των υπόλοιπων ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου θα 

παγώσουν προσωρινά, μέχρι τη συμπλήρωση της ανεξάρτητης αποτίμησης. 

2.6.2 Αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση άλλων εμπορικών τραπεζών 

Εμπορικές τράπεζες με έλλειμμα κεφαλαίων που κρίνονται βιώσιμες, μπορούν 

εάν τα άλλα μέτρα δεν επαρκούν, να ζητήσουν βοήθεια ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση, οι αρχές θα πρέπει να 

υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια αναδιάρθρωσης για τις τράπεζες αυτές που να 

καταρτισθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ενημερώνοντας 

την ΕΚΤ και το ΔΝΤ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013. 
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Κεφάλαιο πρέπει να αντληθεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, από ιδιωτικές 

πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών μέτρων, της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων 

και ασκήσεων διαχείρισης υποχρεώσεων. Οι τράπεζες που έχουν ανάγκη βοήθειας από το 

κράτος δεν θα ανακεφαλαιοποιηθούν πριν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους εγκριθούν επίσημα, 

σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Οι όροι και η αποζημίωση για τις 

κρατικές ενισχύσεις, θα συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,  

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την οικονομική σταθερότητα. Αν η ανακεφαλαιοποίηση λάβει τη 

μορφή της κρατικής βοήθειας, θα διατεθούν κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση αυτών των 

τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος. 

2.6.3 Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 

Το Ταμείο είναι νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή, το οποίο δύναται να 

κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει περιουσία, να  συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζεται 

αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία δια του Προέδρου της Επιτροπής, και γενικά να πράττει όλα 

όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης και λειτουργίας του. 

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:  

 Από εισοδήματα της Δημοκρατίας προερχόμενα από την εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων 

 Από ομόλογα ή/και χρεόγραφα ή/και αξιόγραφα ή/και άλλους τίτλους 

αξιών, που το Ταμείο εκδίδει και πουλάει 

 Από την απόκτηση, διαχείριση ή/και διάθεση μετοχών ή/και ομολόγων 

ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρείας ή 

άλλου νομικού προσώπου 

 Από δωρεές ή/και εισφορές, που γίνονται προς το Ταμείο από 

οποιοδήποτε πρόσωπο 

 Από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα. 

Μερίδιο των εσόδων της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

κατάλληλο και επαρκές για την εξασφάλιση της αποπληρωμής και των αποδόσεων των 

ομολόγων ή χρεογράφων ή αξιογράφων ή άλλων τίτλων αξιών, που εκδίδονται από το Ταμείο 

σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, διατίθεται προς το Ταμείο όπως καθορίζεται με 

διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Σκοποί του Ταμείου είναι να χρηματοδοτεί ή/και ενισχύει οικονομικά πιστωτικά 

ιδρύματα, να προωθεί ή/και συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή/και ανακεφαλαιοποίηση 
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πιστωτικών ιδρυμάτων, ή/και να προωθεί ή/και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της 

Δημοκρατίας. 

  



33 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Οι Φορολογικές Εξελίξεις σε Ανταγωνιστικά Κράτη Μέλη της ΕΕ 

3.1 Εισαγωγή 

  Η συνεχής μελέτη των φορολογικών εξελίξεων στα ανταγωνιστικά με την Κύπρο κράτη 

– μέλη της ΕΕ, είναι απαραίτητο συστατικό για τη διατήρηση και τη βελτίωση του 

πλεονεκτικού φορολογικού πλαισίου που έχει πετύχει ως τώρα η Κύπρος. 

  Ανταγωνιστικά κράτη – μέλη της ΕΕ θεωρούνται κατά κύριο λόγο η Ολλανδία, το 

Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Ελβετία. Επίσης άλλες ανταγωνιστικές χώρες μπορούν να 

θεωρηθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Μάλτα και η Ουγγαρία. 

3.2  Ηνωμένο Βασίλειο 

  Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοδοξεί να αποκτήσει το πιο ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο 

μέχρι το 2020, όσον αφορά στις ιθύνουσες εταιρείες (holding company regime), η οποία είναι 

μία κατηγορία στην οποία η Κύπρος πλασάρεται στις πρώτες θέσεις. Για να το επιτύχει 

τροποποιήθηκε η νομοθεσία που εξαιρεί τα μερίσματα (από 1 Ιουλίου 2009) υπό κάποιες 

προϋποθέσεις. 

  Επιπλέον τα κέρδη από πώληση μετοχών επίσης εξαιρούνται υπό κάποιες προϋποθέσεις 

(substantial shareholding exemption). Με το Φορολογικό Νόμο του 2011 τα κέρδη/ζημιές από 

μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού μπορούν να εξαιρεθούν. 

  Εάν σε όλα αυτά προστεθεί το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρακρατά φόρο 

σε πληρωμές μερισμάτων σε μη κατοίκους, καθώς και το γεγονός ότι έχει ίσως το μεγαλύτερο 

δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας σε όλο τον κόσμο (περίπου με 120 χώρες), 

τότε δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί ένα σημαντικό 

ανταγωνιστή της Κύπρου τα επόμενα χρόνια. 

3.3  Ολλανδία 

  Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά τους κανόνες χρηματοδότησης Ολλανδικών εταιρειών. 

Από την 1 Ιανουαρίου 2013 ισχύουν νέες πρόνοιες. Με βάση αυτές οι φορολογούμενοι δεν θα 
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μπορούν να διεκδικούν έκπτωση για «υπερβολικούς» τόκους εάν το προϊόν του δανείου 

χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν επενδύσεις σε επιλέξιμες (qualifying) εταιρείες (ολλανδικές ή 

μη) που αποφέρουν εισόδημα που εξαιρείται της φορολογίας. 

  Αυτό σημαίνει ότι στο βαθμό που ο μέσος όρος του κόστους απόκτησης των 

επενδύσεων σε επιλέξιμες εταιρείες, ξεπερνά το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων μίας εταιρείας, 

η συμμετοχή στην επένδυση αυτή θεωρείται υπερβολικά χρηματοδοτούμενη από χρέος. Κατ’ 

επέκταση. Ο τόκος πληρωτέος που αντιστοιχεί στο «υπερβολικό» χρέος δεν εκπίπτει για 

σκοπούς εταιρικού φόρου. 

  Από την 1 Ιανουαρίου 2012 η Ολλανδία έχει εισάγει ειδικό φορολογικό καθεστώς για 

εισοδήματα από την εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων (innovation box) που δύναται 

να μειώσει τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή μέχρι και 5%. Η Κύπρος έχει εισάγει 

επίσης παρόμοιο καθεστώς από την 1 Ιανουαρίου 2012. 

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολλανδία παραχωρεί έκπτωση για έξοδα που σχετίζονται με 

την έρευνα και ανάπτυξη ίσα με 140% του πραγματικού κόστους (δηλαδή 40% νοητή 

έκπτωση). 

3.4  Βέλγιο 

  Το Βέλγιο παραχωρεί νοητή έκπτωση τόκων επί του μετοχικού κεφαλαίου και 

σωρευμένων κερδών (national interest deduction – NID), γεγονός που το κάνει ελκυστικό για 

εταιρείες που αποτελούν όργανα χρηματοδότησης ομίλων. 

  Με αυτό τον τρόπο μία βελγική εταιρεία χρηματοδοτείται με μετοχικό κεφάλαιο και 

χρησιμοποιεί αυτό το κεφάλαιο για να δώσει δάνεια σε εταιρείες του ομίλου. Παρόλο που για 

λογιστικούς σκοπούς η βελγική εταιρεία έχει μόνο εισόδημα από τόκο, για φορολογικούς 

σκοπούς δικαιούται νοητή έκπτωση τόκων επί του μετοχικού κεφαλαίου (ΝΙD). 

  Ως αποτέλεσμα ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται αρκετά, ενώ 

υπάρχουν και άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα. Από το φορολογικό έτος 2013 το NID 

βασίζεται στο 10ετές κυβερνητικό ομόλογο, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνά το 3% (3,5% για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις). 

  Ακόμη μία αλλαγή που αφορά στις ιθύνουσες εταιρείες είναι η εισαγωγή ελάχιστης 

περιόδου ενός έτους για να ισχύει η εξαίρεση του κέρδους από τη διάθεση μετοχών. Σε αντίθετη 

περίπτωση το κέρδος θα υπόκειται σε φορολογία 25%. Αυτό αποτελεί αρνητική εξέλιξη για το 
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Βέλγιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο Κυπριακό καθεστώς, αφού η Κύπρος εξαιρεί το κέρδος 

από τη διάθεση μετοχών χωρίς προϋποθέσεις. 

  Άλλες αλλαγές αφορούν τους κανόνες χρηματοδότησης βελγικών εταιρειών (thin 

capitalization rules). Η αναλογία δανεισμού ιδίων κεφαλαίων έχει μειωθεί από 7:1 σε 5:1 αλλά 

τώρα συμπεριλαμβάνει και τα δάνεια σε εταιρείες του ομίλου. Η Κύπρος συγκρίνεται θετικά 

αφού δεν έχει τέτοιους κανόνες. Να σημειωθεί πως το Βέλγιο έχει ήδη εισάγει έκτακτη 

φορολογία επί των κερδών ύψους 3% (crisis contribution tax) λόγω των δημοσιονομικών 

προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα, ανεβάζοντας το φορολογικό συντελεστή από 33% σε 

36%. 

3.5  Ουγγαρία 

  Εδώ και λίγα χρόνια η Ουγγαρία αποτελεί έναν ανερχόμενο φορολογικό προορισμό για 

ποικίλους λόγους. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι: 

 Από το 2012 είναι εφικτό κάποιος να αιτηθεί γνωμάτευσης από τις φορολογικές 

αρχές το οποίο είναι δεσμευτικό από νομικής απόψεως για τρία έτη ακόμη έστω και αν 

τροποποιηθούν οι φορολογικές νομοθεσίες. Στην Κύπρο η διαδικασία έκδοσης γνωματεύσεων 

δεν προνοείται στη νομοθεσία. 

 Επίσης από το 2012 οι κανόνες χρηματοδότησης εταιρειών δεν ισχύουν για 

εταιρείες που αποτελούν όργανα χρηματοδότησης ομίλων. Αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για 

διεθνή φορολογικό προγραμματισμό. 

 Μόνο το 50% των ζημιών που μεταφέρονται από τα προηγούμενα έτη μπορούν 

να συμψηφιστούν με τα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους.   

 

3.6  Λουξεμβούργο 

  Σε μία προσπάθεια να μειώσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα, το Λουξεμβούργο 

πέρασε μία σειρά από φορολογικούς νόμους οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από το 2013. Είναι 

ξεκάθαρη η πολιτική όπως επιβληθούν αυξημένες φορολογίες σε φυσικά πρόσωπα παρά να 

επεκταθεί η φορολογική βάση των εταιρειών, αφού το Λουξεμβούργο αποτελεί ένα από τα 

πλέον ευρέως διαδεδομένα κέντρα παροχής επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στον κόσμο. 

Πιο συγκεκριμένα ο εταιρικός φόρος (21% για κέρδη πάνω από € 15,000), καθώς και ο 

φόρος που επιβάλλεται από τις δημοτικές αρχές (π.χ. 6,75% στην πόλη του Λουξεμβούργου) 

παραμένει ο ίδιος. Υπάρχει όμως αύξηση στο ποσοστό συνεισφοράς των εταιρειών στο ταμείο 
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ανεργίας κατά 2 %. Το 2013 ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για μία εταιρεία που 

εδρεύει στην πόλη του Λουξεμβούργου θα ανέβει από 28,8% στο 29,22%. 

Έχει εισαχθεί ελάχιστος φόρος (από το 2011) ο οποίος σε γενικές γραμμές υπολογίζεται  

με βάση τα περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας. Από το 2013 η εφαρμογή του ελάχιστου 

φόρου επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες. Επιπλέον υπάρχει αύξηση του ελάχιστου φόρου 

όσον αφορά τις ιθύνουσες εταιρείες καθώς και τις εταιρείες που αποτελούν όργανα 

χρηματοδότησης ομίλων από € 1,575 σε € 3,210. 

Επίσης από το 2013 υπάρχει μείωση της έκπτωσης για επενδύσεις που γίνονται σε 

συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, υπάρχει νέος 

συντελεστής 40% για εισοδήματα που ξεπερνούν τις € 100,000 (€ 200,000 σε περίπτωση 

ζευγαριού). Επιπλέον υπάρχει αύξηση στο ποσοστό συνεισφοράς των φυσικών προσώπων στο 

ταμείο ανεργίας ανεβάζοντας το υψηλότερο ποσοστό στο 42,8% (43,6% στην περίπτωση 

ζευγαριού). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

Συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Κυπριακού Φορολογικού Συστήματος 

έναντι των Συστημάτων άλλων Κρατών μελών της ΕΕ 

4.1 Σύγκριση Φορολογικών Συντελεστών 

 Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι φορολογικοί συντελεστές στα 

προαναφερθέντα κράτη – μέλη της ΕΕ την τελευταία 5ετία. 

 

Πίνακας 1 : ΦΠΑ 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κύπρος 15 15 15 17 18 

Ην. Βασίλειο 15 17,5 20 20 20 

Βέλγιο 21 21 21 21 21 

Ουγγαρία 20 25 25 27 27 

Λουξεμβούργο 15 15 15 15 15 

Ιρλανδία 21,5 21 21 23 23 

Ελλάδα 19 23 23 23 23 

Ελβετία 7,6 7,6 8 8 8 

Μ.Ο. ΕU 18,88 19,67 19,71 20 20,15 
 

Διάγραμμα 1 : ΦΠΑ 
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  Από τη μελέτη του διαγράμματος προκύπτει ότι η Κύπρος έχει από τους χαμηλότερους 

συντελεστές ΦΠΑ διαχρονικά. Υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ κατά 2 ποσοστιαίες 

μονάδες, ενώ μόνο το Λουξεμβούργο έχει χαμηλότερο συντελεστή (15% έναντι 18% της 

Κύπρου). Η Ελβετία που έχει ΦΠΑ 8% δεν είναι κράτος – μέλος της ΕΕ. 

 

Πίνακας 2 : Εταιρικός Φορολογικός Συντελεστής 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κύπρος 10 10 10 10 12,5 

Ην. Βασίλειο 28 28 26 24 23 

Βέλγιο 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 

Ουγγαρία 16 19 19 19 19 

Λουξεμβούργο 28,59 28,59 28,8 28,8 29,22 

Ιρλανδία 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Ελλάδα 25 24 20 20 26 

Ελβετία 18,96 18,75 18,31 18,06 18,01 

Μ.Ο. ΕU 21,64 21,46 20,81 20,42 20,6 
 

Διάγραμμα 2 :Εταιρικός Φορολογικός Συντελεστής 

 

  Όπως προκύπτει η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του συνόλου των 

άλλων κρατών – μελών της ΕΕ στη φορολόγηση των εταιρειών. Ο εξαιρετικά χαμηλός 

εταιρικός φορολογικός συντελεστής (12,5%), ο οποίος αυξήθηκε το 2013 (από 10% που ήταν 

τα τελευταία 4 χρόνια), είναι το ατού του Κυπριακού φορολογικού συστήματος. Μόνο η 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009

2010

2011

2012

2013



39 

 

Ιρλανδία έχει εξίσου τόσο χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή, ενώ η Ουγγαρία έχει 

αντίστοιχο φόρο που ανέρχεται στο 19%. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι σχεδόν διπλάσιος στο 

20,6%. Αυτό το επίτευγμα η Κύπρος πρέπει να το διαφυλάξει με κάθε θυσία. 

Πίνακας 3 : Ανώτατος Φορολογικός Συντελεστής Φυσικών Προσώπων 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κύπρος 30 30 35 35 35 

Ην. Βασίλειο 40 50 50 50 45 

Βέλγιο 50 50 50 50 50 

Ουγγαρία 36 32 16 16 16 

Λουξεμβούργο 39 39 42 41,34 43,6 

Ιρλανδία 46 47 48 48 48 

Ελλάδα 40 45 45 45 42 

Ελβετία 40 40 40 40 40 

Μ.Ο. ΕU 33,81 34,3 34,07 34,34 34,28 
 

Διάγραμμα 3 :Ανώτατος Φορολογικός Συντελεστής Φυσικών Προσώπων 

 

 Σε ότι αφορά στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων η Κύπρος κατέχει καλή θέση, 

καθώς έχει από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές φυσικών προσώπων. Μόνο η 

Ουγγαρία έχει χαμηλότερους συντελεστές φορολόγησης φυσικών προσώπων (μην ξεχνάμε 

όμως ότι έχει το υψηλότερο ΦΠΑ 27%, ενώ και ο εταιρικός φόρος είναι υψηλός στο 19%). 

4.2  Οι off – shore εταιρείες στην Κύπρο 

  Ως γνωστό με το όρο υπεράκτιες ή όπως έχει επικρατήσει “offshore“ εταιρείες 

αναφερόμαστε σε εταιρείες, δηλαδή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιλέγουν  ως 
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έδρα ίδρυσης τους μια χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (κυρίως για την αποφυγή 

φορολογίας κερδών), αλλά ουσιαστικά δραστηριοποιούνται  και χρηματοδοτούνται από πηγές 

που εδρεύουν εκτός της χώρας που αποτελεί την καταστατική τους έδρα. 

  Παρά το γεγονός ότι η σταδιακή παγκοσμιοποίηση της οικονομίας τα τελευταία 35 

χρόνια έχει καταστήσει τον όρο παρωχημένο, η λειτουργία των offshore“ εταιρειών, παίζει 

έναν ιδιαίτερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και αυτό γιατί αποτελούν  βασικό κανάλι 

μεταφοράς κεφαλαίων και κερδών. 

Η Κύπρος ήδη από το 1976 και μετά άρχισε να διαμορφώνει, συνειδητά και μη, μέσα 

από μια σειρά πολιτικών επιλογών αλλά και συγκυριών, για πολιτικούς αλλά και οικονομικούς 

λόγους, τον νέο ρόλο της ως ένα νέο κέντρο εισδοχής εξωχώριων εταιρειών. 

Το διάστημα μεταξύ 1976 και 2000έχουμε την σύσταση 47,465 υπεράκτιων εταιρειών 

από τις οποίες οι μισές εξακολουθούσαν να είναι ενεργές. Ωστόσο μέχρι και το 2000 μόνο οι 

1,080 από τον παραπάνω αριθμό διατηρούσαν φυσική παρουσία στο νησί, των οποίων 

συνολικά ο αριθμός των υπαλλήλων άγγιζε τις 5,864. (Πηγή: COMMISSION OF THE 

EUROPEAN COMMUNITIES «2001 REGULAR REPORT ON CYPRUS PROGRESS TO 

WARDS ACCESSION») 

  Το 1997 ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου, του οποίου το 

όνομα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την μετεξέλιξη της Κύπρου σε ένα σύγχρονο και 

εξειδικευμένο οικονομικό - επιχειρηματικό κέντρο, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα ΒΗΜΑ 

(Πηγή: «Πώς η Κύπρος έγινε «παράδεισος» Τα ρούβλια, τα δολάρια και οι εταιρείες offshore: 

από την τουρκική εισβολή στη «Σιγκαπούρη της Μεσογείου»), αποκάλυπτε στοιχεία για το 

μέγεθος του τομέα των εξωχώριων εταιρειών στην Κύπρο και το πώς αυτός συνέβαλε στην 

οικονομία του νησιού. 

Την περίοδο 1990-1995 ο αριθμός των υπεράκτιων εταιρειών που εγκαταστάθηκαν 

στην χώρα έφτασε τις 3,080, ενώ  συγκεκριμένα μόνο το 1995 οι νεοεισελθείς εταιρείες 

φτάνουν τις 4.985. Από αυτές, οι 1.168 αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και 

απασχολούν γύρω στα 6.600 άτομα, από τα οποία οι 2.170 είναι Κύπριοι. Το 1995 οι 

υπεράκτιες εταιρείες προσέφεραν 161 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιπροσώπευε το 15,5% 

του συνόλου άδηλων πόρων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το 2001 τα έσοδα της 

Κυπριακής οικονομίας από την λειτουργία των εξωχώριων εταιρειών  ανήλθε σε 500 εκατ. 

δολάρια αποτελώντας το 5% του Α.Ε.Π. 

Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει η Κύπρος από την παρουσία  των 

χιλιάδων υπεράκτιων εταιρειών είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι φαίνεται. Άλλωστε, χωρίς τις 
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υπεράκτιες εταιρείες ορισμένοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί 

και σύμβουλοι επιχειρήσεων, θα αντιμετώπιζαν εντονότατο πρόβλημα απασχόλησης, με 

μοναδική εναλλακτική δυνατότητα τον παραδοσιακό δρόμο της μετανάστευσης. 

Εταιρείες καναδικών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα εξόρυξης 

πετρελαίου στη Σιβηρία, έχουν μεταφέρει την έδρα τους στη Λευκωσία. Το ίδιο συμβαίνει και 

με εταιρείες ρωσικών συμφερόντων, που επενδύουν στις πιο διαφορετικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ρυθμοί εγκατάστασης υπεράκτιων εταιρειών, 

ρωσικών και άλλων ανατολικοευρωπαϊκών συμφερόντων, είναι εντυπωσιακοί. Τουλάχιστον 

το 60% των νέων εταιρειών που εγκαθίστανται τα τρία χρόνια μεταξύ 1994-1997 στο νησί 

προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι βασικοί τομείς στους οποίους 

δραστηριοποιούνται οι παραπάνω εταιρείες είναι το εμπόριο, το marketing, η ναυτιλία και ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας.  

Οι κύριοι λόγοι επιλογής της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο αποτελούν η 

γεωγραφική της θέση, οι πολύ καλές τηλεπικοινωνιακές τις υποδομές, η πολιτική σταθερότητα, 

η ύπαρξη συγκροτημένου εταιρικού νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών 

στις δημόσιες υπηρεσίες, ο οργανωμένος και εκσυγχρονισμένος χρηματοπιστωτικός τομέας, η 

παροχή ανωνυμίας στους μετόχους των εταιρειών (αν και η Κυπριακή νομοθεσία απαιτεί 

ονομαστικές μετοχές, η πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών παραμένει κρυφή), η ύπαρξη 

διακρατικών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας και σαφώς το ευνοϊκό φορολογικό της 

καθεστώς και άλλων διευκολύνσεων που παρέχονται. 

Τα παραρτήματα των υπεράκτιων εταιρειών που διευθύνονται και ελέγχονται από το 

εξωτερικό εξαιρούνται πλήρως από την καταβολή του εταιρικού φόρου ή του φόρου 

εισοδήματος. Δεν καταβάλλεται φόρος επί κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από 

πώληση ή μεταβίβαση μετοχών υπεράκτιας εταιρείας. Δεν καταβάλλεται φόρος κληρονομιάς 

επί κληρονομικής διάθεσης των μετόχων της υπεράκτιας εταιρείας. 

Η υπεράκτια εταιρεία και το αλλοδαπό προσωπικό της υπό ορισμένες προϋποθέσεις 

δικαιούνται να αποκτήσουν τα ακόλουθα είδη χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών : 

 Τον εξοπλισμό γραφείου 

 Τον οικιακό εξοπλισμό 

 Μηχανοκίνητα οχήματα συγκεκριμένης δασμολογικής κατηγορίας 
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Οι υπεράκτιες εταιρείες εξαιρούνται του Φ.Π.Α στις συναλλαγές τους ενώ 

φορολογούνται επί των καθαρών κερδών τους, μέχρι και το 2005με ποσοστό 4.25%, που 

αποτελεί το  χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και από τα 

ανταγωνιστικότερα μεταξύ άλλων χωρών χαρακτηρισμένες ως φορολογικοί παράδεισοι, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με 

πολλά κράτη. 

Ωστόσο στα πλαίσια των κανόνων που διέπουν τις διμερείς συμφωνίες που ορίζονται 

από τον Διεθνή Οργανισμό Οικονομικής συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for 

Economic Co-operation and Development - OECD), καθώς και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

της πλέον πορείας, η Κύπρος υποχρεούται να υιοθετήσει νομοθετικά μέτρα που θα αυξήσουν 

τον φορολογικό συντελεστή στο 10% από το 2005 για τις υφιστάμενες εταιρείες και από το 2003 

και μετά για τις νεοσύστατες. Επιπλέον θα ασκηθούν πιέσεις ώστε ληφθούν περισσότερα μέτρα 

στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ άλλων κρατών για τις δραστηριότητες των 

υπεράκτιων εταιρειών και κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Παρόλα αυτά εξακολουθεί να αποτελεί έναν εξαιρετικά ελκυστικό επιχειρηματικό 

προορισμό και καταφέρνει μέχρι και το 2012  διατηρώντας το χαμηλότερο εταιρικό 

φορολογικό συντελεστή στην Ευρωζώνη να αντλεί ένα σημαντικό κομμάτι των φοροεσόδων 

της από αυτό. 

Μετά την πάροδο 5 ετών παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης από το 2008 και μετά, και 

το σοκ της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα στην  Κύπρο τον Μάρτιο του 2013 ο 

ευρύτερος επιχειρηματικός κόσμος δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα. Τα στοιχεία δείχνουν πτώση 

στις νέες εγγραφές εταιρειών από το 2007 και μετά, με αποκορύφωμα το 2013 οπού σχεδόν 

γύρισε μια δεκαετία πίσω την ανάπτυξη στον κυπριακό επιχειρηματικό κλάδο. Τα επιπρόσθετα 

μέτρα στα πλαίσια του μνημονίου, ανέβασαν τον εταιρικό φόρο στο 12.5%ενώ το 

σημαντικότερο πλήγμα επήλθε από την μείωση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα 

που αποτελούσε ισχυρό πυλώνα της οικονομίας. 

http://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=ANF6Uu-DJqiL7Abj2oHwCQ&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA&bvm=bv.56146854,d.bGE
http://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=ANF6Uu-DJqiL7Abj2oHwCQ&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA&bvm=bv.56146854,d.bGE
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  Παρόλα αυτά  εξετάζοντας την συνολική εικόνα θα συμπεράνουμε ότι η Κύπρος 

διατηρεί ακόμα και σήμερα την ανταγωνιστικότητα της στον τομέα αυτό. Αυτό γιατί μαζί με 

την Ιρλανδία έχει τον χαμηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή του 12.5% στην 

Ευρωζώνη, ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα υπόλοιπα διαχρονικά της πλεονεκτήματα που 

την καθιστούσαν επιχειρηματικό κέντρο, όπως η υψηλή παροχή νομικών και χρηματο-

οικονομικών υπηρεσιών , το ισχυρό νομοθετικό της πλαίσιο, η γεωγραφική της θέση, οι 

σύγχρονες υποδομές κ.τ.λ., απεναντίας η ενεργειακή προοπτική που αναδύθηκε τα τελευταία 

χρόνια, μπορούν να λειτουργήσει ως αντισταθμιστικός παράγοντας των όσων αποτρεπτικών 

συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο.  

 

4.3  Το Οικονομικό μέλλον της Κύπρου μετά το Μνημόνιο 

  Τα τελευταία 35 χρόνια η Κύπρος αναπτύχθηκε ως ένα διεθνές χρηματοδοτικό και 

επιχειρηματικό κέντρο και κατάφερε να αποφέρει το 45% του μικτού εθνικού προϊόντος. Αυτό 

επιτεύχθηκε μετά από σκληρή δουλειά κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα με το κράτος 

να συμμετέχει ενεργά με την υιοθέτηση του νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου, που 

επέτρεψε στην Κύπρο να είναι άκρως ανταγωνιστική. Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, 

από τη μία επέβαλλε αλλαγές στη νομοθεσία και από την άλλη αναβάθμισε την Κύπρο στα 

μάτια των διεθνών επενδυτών, αφού είχαν βάση σε μία ευρωπαϊκή χώρα που πληρούσε τις 

απαιτήσεις της ΕΕ σε θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφάνειας και ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

  Ενώ από το 2008 είχαν φανεί τα πρώτα σύννεφα στον οικονομικό ορίζοντα, παρόλα 

αυτά η ατολμία και οι μικροκομματικές σκοπιμότητες άφησαν το χρόνο να κυλήσει. Οι 

λανθασμένες επιλογές στην επέκταση των τραπεζών σε άλλες χώρες και η αδυναμία της 
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εποπτικής αρχής να εξασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο, έφεραν τις δύο μεγάλες τράπεζες στα 

πρόθυρα της χρεοκοπίας. Οι συνεχείς υποβαθμίσεις από τους διεθνείς πιστοληπτικούς οίκους 

δυσχέραιναν την κατάσταση. Έτσι τον Ιούλιο του 2012 η τότε κυβέρνηση αποτάθηκε στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για οικονομική βοήθεια. 

  Το προκαταρκτικό μνημόνιο που υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 2012 περιελάβανε 

αρκετά διορθωτικά μέτρα για μείωση των δαπανών και καλυτέρευση των δημοσιονομικών του 

κράτους. Τελικά όμως φτάσαμε στο απροχώρητο με τα γνωστά αποτελέσματα του Μαρτίου 

2013. 

  4.3.1 Πως Επηρεάζονται οι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων 

   Αρκετές εταιρείες επηρεάστηκαν από το κούρεμα των καταθέσεων στη Λαϊκή 

Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε και να εξαφανισθεί η 

πικρία για το κούρεμα των καταθέσεών τους, 

   Ο εταιρικός φόρος αυξήθηκε από 10% σε 12,5%. Εκτός από αυτό οι υπόλοιπες 

αλλαγές που έγιναν δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων. Πολλά 

από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα 

παραμένουν ανέπαφα και έτσι η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει ένα ελκυστικό διεθνές 

επιχειρηματικό κέντρο. 

   Αυτά τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: 

 Απαλλαγή από τη φορολογία των μερισμάτων που λαμβάνονται από 

εταιρείες είτε από την Κύπρο ή από το εξωτερικό. 

 Απαλλαγή από τη φορολόγηση των κερδών από την πώληση μετοχών 

και άλλων τίτλων 

 Έκπτωση τόκων που καταβάλλονται επί δανείων για απόκτηση του 

100% θυγατρικών εταιρειών είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό 

 Εφαρμογή του καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο μειώνει 

τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στο ανώτατο όριο του2,5% 

 Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στην πληρωμή μερισμάτων, τόκων και 

δικαιωμάτων σε μη φορολογικούς κατοίκους 

 Κανένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 

 Χρήση του εκτεταμένου δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολογίας 

 Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
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Έτσι οι ιθύνουσες εταιρείες που χρησιμοποιούν την Κύπρο για επενδύσεις στο 

εξωτερικό δεν επηρεάζονται, εφόσον τα μερίσματα και τα κεφαλαιουχικά κέρδη εξακολουθούν 

να εξαιρούνται της φορολογίας. Εταιρείες που λαμβάνουν και παρέχουν δάνεια δεν θα 

επηρεαστούν σημαντικά από την αύξηση του εταιρικού φόρου, εφόσον τα κέρδη τους είναι 

περιορισμένα και εξακολουθεί να μην υπάρχει παρακράτηση φόρου πάνω σε τόκους που 

καταβάλλονται στο εξωτερικό. 

 

4.3.2 Το Μέλλον της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο 

  Οι περισσότερες εταιρείες εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα 

ωφελήματα και τα πλεονεκτήματα που είχαν όταν αποφάσιζαν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο 

ως βάση για τις εμπορικές τους δραστηριότητες και έτσι δεν υπάρχει λόγος για να 

μετακινηθούν από την Κύπρο. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσουν τράπεζες εκτός Κύπρου για 

τις συναλλαγές τους. 

  Για αυτό πρέπει να αποκατασταθεί το κλίμα της εμπιστοσύνης. Είναι 

αναγκαίο να επεξηγηθούν οι αλλαγές που έχουν γίνει και ότι αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά 

αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και να μην απαιτηθούν 

επιπρόσθετα μνημόνια, με επιπρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εταιρείες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Διεύρυνση του βαθμού Αποδοτικότητας – Προτάσεις για Βελτίωση 

 

5.1 Σύγκριση φορολογικών δεικτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

    Ένα πρώτο κριτήριο κατηγοριοποίησης των φορολογικών συστημάτων αποτελεί η διάκριση 

άμεσης, έμμεσης φορολόγησης και ασφαλιστικών εισφορών. Στην ΕΕ. κατά μέσο όρο η 

αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολόγησης στο σύνολο των φορολογικών εσόδων είναι 

ισορροπημένη και κοντά στη μονάδα.  

5.1.1 Άμεση φορολόγηση  

    Επικεντρώνοντας στην άμεση φορολόγηση, οι σκανδιναβικές χώρες κατατάσσονται μεταξύ 

των κρατών μελών με το μεγαλύτερο επίπεδο επιβάρυνσης (Διάγραμμα 6). Σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση από άμεσους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το δείγμα 

μας παρατηρείται στη Φινλανδία ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο και Μάλτα 

Χαμηλότερα στην κλίμακα άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης ως ποσοστό του ΑΕΠ 

βρίσκονται η Κύπρος  που κυμαίνεται περίπου στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕU27 και του 

EA17. Το 2011 η χαμηλότερη άμεση φορολογική επιβάρυνση από τις χώρες που εξετάζουμε 

παρατηρείται στην Ελλάδα (8,8% ΑΕΠ), σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕU27 

(Διάγραμμα 1).  

    Σημαντική παράμετρος των φορολογικών συστημάτων στην ΕΕ. αποτελεί το μερίδιο της 

άμεσης στο σύνολο της συνολικής φορολόγησης (Διάγραμμα 2). Η Φινλανδία εξαρτά τα 

φορολογικά της έσοδα περισσότερο από την άμεση φορολόγηση ενώ παρόμοια εικόνα 

προκύπτει και για το Λουξεμβούργο και την Μάλτα. Στον αντίποδα βρίσκονται η Ελλάδα , η 

της οποίας  το μερίδιο άμεσης φορολόγησης επί των συνολικών φορολογικών εσόδων είναι 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο της EU27  και  η Κύπρος και Ισπανία στα ίδια περίπου επίπεδα.  

    Μέσα από τη διαχρονική απεικόνιση, για το διάστημα 2000-2011, των εσόδων από άμεση 

φορολόγηση ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων εντός της ΕΕ. (Διάγραμμα 3) 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  
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 Στην περίπτωση των σκανδιναβικών χωρών: η Φινλανδίας σημειώνει μεγάλη μείωση 

του μεριδίου άμεσης επί της συνολικής . 

 Η Μάλτα και ελάχιστα η Ισπανία αποτελούν εκείνες τις χώρες στις οποίες παρατηρείται 

μικρή αύξηση της αναλογίας άμεσης προς συνολική φορολόγηση. 

 Μεταξύ των χωρών που παρατηρείται μείωση της αναλογίας άμεσης προς συνολική 

φορολόγηση συγκαταλέγονται η Κύπρος  η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. 

 Παρατηρώντας του γενικούς δείκτες EU 27, EA17 και EU 25, βλέπουμε να υπάρχει μια 

πτωτική τάση γενικά της τάξης του 1% με 2%. 

5.1.2 Έμμεση φορολόγηση  

    Η έμμεση φορολόγηση επιβάλλεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος 

και ως αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως περισσότερο άδικη μορφή φορολόγησης σε σχέση με 

την άμεση φορολόγηση η οποία έχει προοδευτικό χαρακτήρα ανάλογα με το εισόδημα. Στον 

αντίποδα αυτής της άποψης, το βασικό επιχείρημα υπέρ της έμμεσης φορολόγησης είναι η 

ευκολία – σε σχέση με την άμεση – της σύλληψης της φορολογητέας ύλης αλλά και το γεγονός 

ότι η κατανάλωση – και άρα η φορολογία – αυξάνεται με το εισόδημα.  

    Σε επίπεδο ΕΕ., η Κύπρος η Φινλανδία και η Μάλτα χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

έμμεσης φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη του συγκριτικού 

πίνακα (Διάγραμμα 4) επίπεδα έμμεσης φορολόγησης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Αντίθετα, η Ελλάδα η Ισπανία και το Λουξεμβούργο συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με 

χαμηλότερη έμμεση φορολόγηση ως ποσοστό του ΑΕΠ και πιο κάτω από το μέσο όρο της ΕU.  

    Σημαντική παράμετρος της έμμεσης φορολόγησης στην ΕΕ. αποτελεί το μερίδιο επί της 

συνολικής φορολόγησης (Διάγραμμα 5). Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ενώ 

στην περίπτωση της άμεσης φορολόγησης παρατηρούνται δύο ομάδες κρατών μελών (εκείνες 

που βρίσκονται εκατέρωθεν από τον μέσο όρο της ΕU27), στην περίπτωση της έμμεσης 

φορολόγησης παρατηρείται και μια άλλη ομάδα κρατών μελών όπως είναι, το Λουξεμβούργο, 

η Ισπανία και η Φινλανδία όπου το μερίδιο έμμεσης επί της συνολικής φορολόγησης βρίσκεται 

πολύ κοντά στο μέσο όρο.  

    Οι χώρες, οι οποίες εξαρτούν περισσότερο τα φορολογικά τους έσοδα από την έμμεση 

φορολόγηση είναι η Ελλάδα η Κύπρος και η Μάλτα. Αντίθετα, οι υπόλοιπες εξαρτούν σε 

μικρότερο βαθμό τα φορολογικά τους έσοδα από την έμμεση φορολόγηση.  
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    Μέσα από τη διαχρονική απεικόνιση (διάστημα 2000-2011) των εσόδων από έμμεση 

φορολόγηση ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων (Διάγραμμα 6), είναι δυνατή η 

απεικόνιση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων επί της έμμεσης φορολόγησης εντός της ΕΕ. 

Προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

 Οι χώρες που αύξησαν περισσότερο τη συνεισφορά της έμμεσης φορολόγησης επί 

των φορολογικών εσόδων είναι η Φινλανδία  και η Κύπρος. 

 Μείωση  παρατηρείται στην αναλογία έμμεσης προς συνολική φορολόγηση στις 

υπόλοιπες χώρες του δείγματος μας με πρωτοπόρο χώρα το Λουξεμβούργο και ακολούθως 

την Ισπανία, Μάλτα και την Ελλάδα. 

 Κατά μέσο όρο τα κράτη μέλη και τα κράτη της ευρωζώνης  έχουν προχωρήσει σε 

πολύ μικρή αύξηση της συνεισφοράς της έμμεσης επί της συνολικής φορολόγησης της τάξης 

του 0.1-0.6% 

5.1.3 Αναλογία έμμεσων / άμεσων φόρων (http://www.kpoupakis.gr) 

    Οι έμμεσοι φόροι αποτελούν ένα κοινωνικά άδικο μοντέλο φορολόγησης, καθώς 

επιβαρύνουν όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους, ενώ η 

προβολή τους στη σφαίρα τις πραγματικής οικονομίας -μέσα και από τη διακύμανση της 

κατανάλωσης- επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα της αγοράς και τη βιωσιμότητα 

της επιχειρηματικότητας, κυρίως της μικρομεσαίας οικονομίας. Όπως παρατηρούμε, ο λόγος 

έμμεσων και άμεσων φόρων συνεχώς αυξάνει και ανέρχεται πλέον στο 1.58 (δηλαδή για κάθε 

1€ άμεσων φόρων καταβάλλεται 1.48€ για έμμεσους! πχ στην Ελλάδα με την αναλογία να 

διαμορφώνεται συνεχώς, πλήττοντας ιδιαίτερα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. 

(Διάγραμμα 7) 

    Παρατηρώντας τις υπόλοιπες χώρες του γραφήματος βλέπουμε ότι η Φινλανδία και η Μάλτα 

η Ισπανία και το Λουξεμβούργο βρίσκονται χαμηλότερα από τον μέσο όρο των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίθεση με την Κύπρο και την Ελλάδα όπου ο λόγος αυτός  είναι 

πολύ αυξημένος. (Διάγραμμα 8) 

   Παράλληλα, από τα στοιχεία της περιόδου 1995-2011 προκύπτει ότι έχει υπάρξει σημαντική 

βελτίωση στην αναλογία έμμεσων και άμεσων για την Μάλτα την Ελλάδα την Ισπανία και 

λιγότερο για την Φινλανδία. Αντίθετος παρατηρείται αύξηση για το Λουξεμβούργο  και την 

Κύπρο . Η μείωση της αναλογίας εμμέσων προς άμεσους φόρους κατά την περίοδο 1995-2011 
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αντικατοπτρίζει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για ενώ η αύξηση  του, δυσχεραίνει την 

ζωή των φορολογούμενων  πολιτών . 

5.1.4 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης  

     Παρατηρώντας το μερίδιο των φορολογικών εσόδων (Διάγραμμα 8) που κατευθύνεται προς 

την κεντρική κυβέρνηση προκύπτει ότι η Μάλτα, η Κύπρος, η Ελλάδα  και το Λουξεμβούργο 

βρίσκονται  κατά πολύ  πάνω από τον μέσο όρο  αγγίζοντας ακόμα και το 99%. Στην Ισπανία,  

αντιθέτως  ένα αρκετά μικρό ποσοστό της φορολογίας αποδίδετε στην κεντρική κυβέρνηση, 

χαμηλότερο μάλιστα από τον μέσο όρο των κρατών της υπόλοιπης Ευρώπης. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε κράτη με ομοσπονδιακό χαρακτήρα είναι φυσικό να αποδίδονται λιγότερα 

φορολογικά έσοδα προς την κεντρική κυβέρνηση. Τέλος η Φινλανδία ακολουθεί πιστά το 

μοντέλο, προσφοράς φορολογικών εσόδων προς την κεντρική διοίκηση με τις χώρες της 

υπόλοιπης Ευρώπης.  

    Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης (διάγραμμα 9) η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία των κρατών 

μελών του δείγματος καθώς αποδίδει μόλις το 0,7%  ενώ αμέσως μετά με πολύ μικρή διαφορά 

ακολουθεί η Κύπρος με μόλις 1,4% των συνολικών φορολογικών εσόδων στην αυτοδιοίκηση, 

σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές χώρες που αποδίδουν πάνω από το 20% των συνολικών 

φορολογικών εσόδων στην αυτοδιοίκηση (Φινλανδία). Στα επίπεδα του μέσου ορού της 

ευρωπαϊκής ένωσης κυμαίνεται το ποσοστό της Ισπανίας  και λίγο λιγότερο του 

Λουξεμβούργου. Τονίζεται ότι στις σκανδιναβικές χώρες οι Οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν κατά κύριο λόγο αυτόνομες δημοσιονομικές αρχές οι οποίες 

ορίζουν φορολογικούς συντελεστές και επίσης καταρτίζουν ανεξάρτητους προϋπολογισμούς.  

5.1.5 Δείκτης αποτελεσματικότητας ΦΠΑ (VAT Revenueratio-VRR) 

    Υπάρχει σημαντική διαφορετικότητα στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες εφαρμόζουν τον  

φόρο προστιθέμενης αξίας ( ΦΠΑ ) . Κάθε χώρα έχει το δικό της μείγμα συντελεστών, 

απαλλαγής, οριοθέτησης  και ειδικών  μεθόδων φορολογίας, πάντα σύμφωνα με την   οδηγία 

για τον ΦΠΑ ,της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια εποχή που πολλές χώρες αναζητούν τρόπους 

για την αντιμετώπιση των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η αύξηση του κανονικού 

συντελεστή  ΦΠΑ, θεωρείται συχνά ως ο ευκολότερος τρόπος για να αυξηθούν τα έσοδα από 

το φόρο. Ωστόσο, αυτό έχει και όριά, ιδίως σε χώρες όπου το ποσοστό είναι ήδη σχετικά υψηλό. 

Μια άλλη επιλογή, είναι η άντληση πρόσθετων εσόδων από τη βελτίωση της απόδοσης του 

συστήματος ΦΠΑ, χωρίς να χρειάζεται να αυξήσουν τον κανονικό συντελεστή. Ένας τρόπος 

για την αύξηση της απόδοσης ΦΠΑ είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με περιορισμό 
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στη χρήσης των μειωμένων συντελεστών και απαλλαγών. Επιπλέον, οι αρχές θα μπορούσαν 

να διερευνήσουν τρόπους για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης που να  εξασφαλίζουν 

αποτελεσματικότερη  ταύτιση . Το ΦΠΑ αποτελεί φορολογία  όλων των νοικοκυριών. Αρχικά, 

δεν σχεδιάστηκε για να καλύψει κοινωνικούς στόχους, αλλά για να αυξηθούν τα έσοδα από τη 

φορολογία των αγαθών και υπηρεσιών χωρίς στρέβλωση του διεθνούς εμπορίου. Στη θεωρία 

ο φόρος είναι αποδοτικότερος  όταν επιβάλλεται  στην τελικό καταναλωτικό αγαθό  με ένα 

ενιαίο κανονικό συντελεστή. Μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι ο ενιαίος 

συντελεστής ΦΠΑ είναι η καλύτερη επιλογή, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σχετικά 

με το τι πρέπει να καταναλώνουν και με τις τεχνικές παραγωγής. Επιπλέον, απαλλαγή και οι 

μειωμένοι συντελεστές οδηγούν σε πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης και διοικητικό φόρτο που 

μειώνουν την απόδοση του φόρου . Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι , σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

μειωμένοι συντελεστές και απαλλαγές αποτελούν πολιτική επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. 

Η ακριβή μέτρηση της απόδοσης του ΦΠΑ δεν είναι εύκολη . Παραδοσιακά μετράται με την 

αποτελεσματική αναλογία που  ορίζεται ως ο λόγος των εσόδων από το ΦΠΑ προς το ΑΕΠ 

διαιρεμένο με τον κανονικό συντελεστή (εκφρασμένα ως ποσοστό). Ο δείκτης  

αποτελεσματικότητας χρησιμοποιείται ευρέως ως διαγνωστικό εργαλείο με αρκετούς βέβαια 

περιορισμούς. Μια βασική αδυναμία που παρουσιάζεται είναι : Η τέλεια απόδοση, 100 τοις 

εκατό, θα μπορούσε να επιτευχθεί με ΦΠΑ του  προϊόντος με ενιαίο συντελεστή . Ωστόσο, 

αυτό είναι λάθος, δεδομένου ότι ο κανόνας εφαρμόζεται σε  ΦΠΑ στην κατανάλωση. Η 

δυσκολία αυτή αντιμετωπίζεται με τη λήψη της κατανάλωσης των νοικοκυριών ως σημείο 

αναφοράς της  φορολογικής βάσης και όχι από την παραγωγής. Από αυτή την άποψη, ένα 

σύστημα ΦΠΑ θα πρέπει να θεωρείται άκρος αποτελεσματικό όταν καλύπτει ολόκληρο το 

φάσμα της φορολογικής βάσης με ενιαίο συντελεστή και όπου ανελλιπώς συλλέγονται όλες οι 

φορολογίες χωρίς καμία εξαίρεση. 

    Ο VRR μετρά τη διαφορά μεταξύ των εσόδων ΦΠΑ που εισπράχθηκαν με τα 

προϋπολογισθέντα θεωρώντας  ότι  ο ΦΠΑ εφαρμόστηκε με τον κανονικό συντελεστή στο 

σύνολο της  φορολογικής βάσης σε ένα απόλυτο  ΦΠΑ και όλα τα έσοδα συλλεγμένα. Ο όρος 

"κανονικός" συντελεστής, αποδίδεται   στο συντελεστή που ισχύει για τη φορολογική βάση, 

εκτός αν άλλως συνιστάται από τη νομοθεσία ( κάτι που κάνουν όλες οι χώρες ) προβλέπουν 

την χαμηλότερη ( ή υψηλότερη ) τιμή που  ισχύει για έναν συγκεκριμένο κατάλογο προϊόντων. 

Σχεδόν όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ ( εκτός από τη Χιλή , το Ισραήλ και την Ιαπωνία ) εφαρμόζουν 

χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ εκτός από τον κανονικό συντελεστή, όπου  δεν ισχύει για 

υψηλότερα ποσοστά ΦΠΑ. Η φορολογική βάση αντιστοιχεί στις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται για την απόκτηση αγαθών, υπηρεσιών και άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
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Στην πράξη, μόνο οι συναλλαγές  (πωλήσεις) ή θεωρούμενες ως συναλλαγές φορολογούνται 

με ΦΠΑ. Για παράδειγμα, δημόσια αγαθά που παρέχονται από την κυβέρνηση όπως η άμυνα, 

δεν ανήκουν στην φορολογική βάση , καθώς δεν υπάρχει άμεση πληρωμή. Σύμφωνα με ένα 

απόλυτο καθεστώς ΦΠΑ όλες οι προμήθειες θα πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό 

συντελεστή, χωρίς μειωμένο συντελεστή απαλλαγές ή ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις . Στην 

πράξη, αυτό δεν ισχύει για καμία  χώρα. Σύμφωνα με την Eurostat  απ’ όπου και πήραμε τα πιο 

πάνω στοιχεία για το δείγμα των χωρών που εξετάζουμε παρατηρούμε ότι η Φινλανδία  

βρίσκετε πιο ψηλά  από τον μέσο των υπολοίπων χορών, αντιθέτως οι υπόλοιπες χώρες έχουν 

χαμηλότερο  δείκτη VRR  με τελευταία την Ελλάδα.( Διάγραμμα 12) 

5.1.6 Οι τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές 

    Οι τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές μετρούν την συνολική πραγματική φορολογική 

επιβάρυνση (overall taxburden) άμεση και έμμεση επί διαφορετικών οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Κρίνονται ως αξιόπιστοι για τη  διαχρονική τους ανάλυση αλλά και τη 

συγκριτική τους ανάλυση μεταξύ διαφορετικών χωρών, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό 

πιθανών μετακινήσεων φορολογικών βαρών από την εργασία στο κεφάλαιο και αντίστροφα.  

5.1.7 Ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης 

     Ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης 

(implicittaxrateonconsumption) ορίζεται ως η αναλογία των φορολογικών εσόδων από την 

κατανάλωση προς τη συνολική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Περιλαμβάνονται 

μόνο τα νοικοκυριά καθώς στο σύνολο της ΕΕ, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών είναι 

πολλαπλάσια της καταναλωτικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης. Κατά το 2011, το 

Λουξεμβούργο παρουσιάζει τον υψηλότερο τεκμαρτό συντελεστή φορολόγησης κατανάλωσης 

και ακολουθείται από την Φινλανδία. (Διάγραμμα 13) 

     Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 1995-2011 (Διάγραμμα 14) η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, 

η Μάλτα προχώρησαν σε αύξηση του τεκμαρτού φορολογικού συντελεστή κατανάλωσης. 

Κατά μέσο όρο τα κράτη μέλη προχώρησαν σε μικρή  μείωση του τεκμαρτού φορολογικού 

συντελεστή της τάξης του 0,1%- 0,4% . Επιπλέον, τόσο η Φιλανδία και η Ισπανία  είναι  μεταξύ 

των κρατών μελών που μείωσαν τη τεκμαρτή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης. Η 

Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση στην 

κατανάλωση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ενώ κατά την περίοδο 1995-2011 η 

τεκμαρτή φορολόγηση της κατανάλωσης στην Ελλάδα σημειώνει ανεπαίσθητη μείωση. 
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5.1.8 Ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας 

     Ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας (implicittaxrateonlabour) αποτελεί 

όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης, ικανοποιητική προσέγγιση της συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης της εργασίας 

ορίζεται ως η αναλογία του συνόλου των έμμεσων και άμεσων φόρων επί της εργασίας, καθώς 

και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων προς την ακαθάριστη αμοιβή 

εργασίας. Η άμεση φορολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει τα έσοδα από την φορολόγηση 

εργασίας, ενώ η έμμεση φορολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει την εφάπαξ φορολόγηση που 

επιβάλλεται στους εργοδότες (σε ορισμένα κράτη μέλη).  

Από την δεκαετία του ’90 σε επίπεδο ΕΕ-15 η σημαντικότερη αλλαγή που επήλθε στα 

φορολογικά συστήματα αφορά την μείωση του φορολογικού βάρους επί της εργασίας με στόχο 

την ενίσχυση των κινήτρων για αναζήτηση εργασίας. Το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμιο 

επίπεδο και ο ανταγωνισμός κόστους που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έφερε 

στην επιφάνεια το υψηλό μη μισθολογικό κόστος της εργασίας στην ΕΕ. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών με κύριο στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και 

την αύξηση της προσφοράς εργασίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν κυρίως στη μείωση 

των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (κυρίως των χαμηλά αμειβόμενων και των 

ανειδίκευτων εργατών), στη μείωση των συντελεστών φορολόγησης της εργασίας καθώς και 

στην αύξηση του αφορολογήτου ορίου.  

     Κατά το 2011 μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση εργασίας παρατηρείται στην περίπτωση 

των σκανδιναβικών χωρών (Φινλανδία) πάνω δηλαδή από τον μέσο όρο των υπολοίπων 

κρατών της Ευρώπης και Ευρωζώνης ταυτόχρονα, ενώ από την άλλη πλευρά οι υπόλοιπες 

χώρες του δείγματος μας επιβάλουν χαμηλή φορολογική επιβάρυνση στην εργασία σε 

σύγκριση με EU-27 και EU-17. (Διάγραμμα 15) 

     Ακολούθως, κατά το διάστημα 1995-2011 η Κύπρος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση 

φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Την αύξηση αυτή ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η 

Ισπανία και η Μάλτα. Αντίθετα, η Φιλανδία και η Ελλάδα κατά το ίδιο διάστημα προχώρησαν 

σε μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας μαζί. .H συνολική επίπτωση των 

μεταβολών ( Διάγραμμα 16) στη φορολόγηση εργασίας σε επίπεδο ΕΕ δεν φαίνεται να είναι 

σημαντικές, καθώς ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης της εργασίας ουσιαστικά 

παραμένει αμετάβλητος στο σύνολο της ΕΕ για το διάστημα 1995-2011. Η αρχική αυξητική 

τάση των αρχών της δεκαετίας του ’90 στην φορολόγηση εργασίας έχει σήμερα μετατραπεί σε 

στασιμότητα. 
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5.1.9 Ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης του κεφαλαίου 

Ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης του κεφαλαίου αποτελεί προσέγγιση της συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης του κεφαλαίου  που περιλαμβάνει την φορολογία επί των τόκων 

καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την φορολόγηση των κερδών από ιδιωτικές επενδύσεις, 

την φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, την φορολόγηση της κατοχής 

περιουσιακών στοιχείων όπως είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λ.π. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι στην περίπτωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων με παραρτήματα σε 

περισσότερες χώρες, υπολογίζεται η φορολόγηση του κεφαλαίου μόνο στα εγχώρια 

παραρτήματα αυτών των επιχειρήσεων. 

    Σε επίπεδο ΕΕ ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί του κεφαλαίου κατά την δεκαετία 

του 90 έχει επηρεασθεί από τους ακόλουθους παράγοντες και συγκυρίες: 

 Φορολογική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ., η οποία περιλάμβανε τη μείωση των 

συντελεστών φορολόγησης κεφαλαίου και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, 

 Ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου μέχρι το 2000 και την οικονομική δυσπραγία 

μετά το 2000, 

 Άνοδο των τιμών των μετοχών κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90, 

 Μεταβολή του τρόπου χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων 

από τον τραπεζικό δανεισμό στην έκδοση μετοχών  . Αυτή η μεταβολή στον τρόπο 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μπορεί να αποδοθεί πρώτιστα στις μεταρρυθμίσεις επί της 

φορολόγησης κεφαλαίου που στοχεύουν στην τόνωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών 

μετά το 2000 αλλά και στην δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς τις επιχειρήσεις από 

πλευράς των επενδυτών (reputation effect).  

     Κατά το 2011 η Κύπρος, και η Φιλανδία φορολογούν το κεφάλαιο λιγότερο από τον μέσο 

όρο της ΕU-25 (Διάγραμμα 18). Διαχρονικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται δύο 

τάσεις κατά το διάστημα 2000-2011: εκείνη των 15 παλαιότερων κρατών μελών τα οποία έχουν 

προχωρήσει σε αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του κεφαλαίου κατά 4% για το διάστημα 

2000-2011 αλλά και των νέων κρατών μελών τα οποία έχουν προχωρήσει σε μείωση της 

φορολόγησης του κεφαλαίου ίδιο διάστημα. Πλέον σε επίπεδο ΕΕ-25 ο συνολικός τεκμαρτός 

φορολογικός συντελεστής το 2011 κυμαίνεται στο 28,9%.Τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας 

κεφαλαίου σε επίπεδο ΕΕ όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον τεκμαρτό φορολογικό 



54 

 

συντελεστή στο διάστημα 2000-2011 σημειώνει Φιλανδία  (10,7%) και μόλις 0,2% η Κύπρος. 

Γενικά  παρατηρείται μια μείωση στο φορολογικό συντελεστή EU-25  κατά 3,4%. 

     Ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης κεφαλαίου (ITR on capital) συνίσταται  στον 

τεκμαρτό συντελεστή φορολόγησης επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εισοδήματος 

επιχειρήσεων (ITR on capital and business income) και επίσης στον τεκμαρτό συντελεστή 

φορολόγησης παγίων κεφαλαίων και περιουσίας (ITR on capital stock and wealth). Η 

διάρθρωση (βάσει Ευρωπαϊκής επιτροπής) του τεκμαρτού συντελεστή φορολόγησης 

κεφαλαίου φαίνεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα: (Πηγή: Eurostat) 

 

     Ο συντελεστής φορολόγησης εισοδήματος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και 

επιχειρηματικών εσόδων (ITRon capital and business income- Διάγραμμα 19) διαφοροποιείται 

σημαντικά σε επίπεδο ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η Φινλανδία και Κύπρος φορολογούν τα 

εισοδήματα προερχόμενα από επενδύσεις κεφαλαίου περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

ενώ οι δείκτες EU-25 και EU-17 παρουσιάζουν ποσοστό 19,7% και 19,6% για το 2011. 

    Η χρήση του τεκμαρτού συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος από επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου και εισοδήματος επιχειρήσεων περιλαμβάνει τόσο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

όσο και τα νοικοκυριά. Για αυτό το λόγο υφίσταται περαιτέρω διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων 

(ITR on corporate income) και νοικοκυριών (ITR on capital and business income of households 

and self-employed).( Διάγραμμα 20 )  
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     Τα τελευταία 11 χρόνια ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων (ITR on 

corporate income) (Διάγραμμα 21) σημειώνει βαθμιαία μείωση ενώ αντίστοιχα ο τεκμαρτός 

συντελεστής φορολόγησης εισοδήματος νοικοκυριών από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και 

επιχειρηματικών εσόδων (ITR on capital and business income for Households) αυξάνεται 

ελαφρώς. Η μείωση αυτή του τεκμαρτού συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων (ITR on 

corporate income) οφείλεται σε ευρύτερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που επικεντρώθηκαν 

στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. 

    Το 2009 ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης επιχειρήσεων (ITR on capital income) 

κυμαίνεται σύμφωνα με τον δείκτη EU-25 κοντά στο 18,6 % (Διάγραμμα 19). Οι χώρα με τη 

μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων από το δείγμα μας είναι η Κύπρος στο 

35,9% ποσοστό που μέχρι το 2011 μειώνεται αρκετά στο 26,9% πλησιάζοντας με αυτόν το 

τρόπο περισσότερο τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης. 

    Στην περίπτωση του συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος νοικοκυριών από επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου (ITR on capital and business income for Households - διάγραμμα 22), σχετικά 

υψηλότερη επιβάρυνση συναντάται στην περίπτωση της Φινλανδίας ενώ συγκριτικά 

χαμηλότερη επιβάρυνση παρατηρείται στην περίπτωση της Ισπανίας και της Κύπρου. 

5.1.10 Τεκμαρτός συντελεστής ΦΠΑ (implicit VAT) 

     Για αυτό το λόγο στις διεθνείς συγκρίσεις συχνά χρησιμοποιείται ο τεκμαρτός Φόρος 

προστιθέμενης αξίας (implicit VAT). Ο τεκμαρτός συντελεστής ΦΠΑ απεικονίζει τη συνολική 

φορολογική επιβάρυνση προστιθέμενης αξίας ενσωματώνοντας τόσο τις φοροαπαλλαγές όσο 

και τις περιπτώσεις ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Όπως αναμένεται οι σκανδιναβικές χώρες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση (μέσω ΦΠΑ), ενώ οι λοιπές χώρες 

βρίσκονται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα (Διάγραμμα 24).  

5.1.11 Κατανομή φορολογικών εσόδων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, το μερίδιο της άμεσης φορολόγησης στα συνολικά 

φορολογικά έσοδα εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό στη Φινλανδία στο Λουξεμβούργο και στη 

Μάλτα. Αντιθέτως η Κύπρος, η Ισπανία και η Ελλάδα  χαμηλότερη  απ’ ότι ο μέσος όρος των 

υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών. 

    Το μερίδιο έμμεσης φορολόγησης στα συνολικά φορολογικά έσοδα εμφανίζεται υψηλό στην 

περίπτωση της Κύπρου της Φινλανδίας και της Μάλτας. Οι υπόλοιπες χώρες του δείγματος μας  
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εξαρτούν σε μικρότερο βαθμό τα φορολογικά έσοδα από την έμμεση φορολόγηση χαμηλότερα 

από το EU-27.  

 

Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι ως % συνολικής φορολόγησης κατά το 2011 στην EU-27 

 

Συμπερασματικά, το Λουξεμβούργο εφαρμόζει ένα μίγμα φορολογικής πολιτικής, το οποίο 

συνδυάζει υψηλή άμεση φορολογική επιβάρυνση σε συνδυασμό με μικρή έμμεση 

φορολόγηση. Η Μάλτα και η Φινλανδία  επιλέγουν σημαντική φορολογική επιβάρυνση από 

έμμεση και άμεση φορολόγηση. Η Ελλάδα και η Ισπανία φαίνεται να ακολουθούν φορολογικά 

συστήματα τα οποία συνδυάζουν χαμηλή άμεση και έμμεση φορολόγηση, ενώ η Κύπρος 

συνδυάζουν χαμηλή άμεση φορολόγηση με υψηλή έμμεση φορολογική επιβάρυνση και 

ασφαλιστικές εισφορές (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1 

  
ΕΜΜΕΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΜΕΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑ χαμηλό χαμηλό 

ΙΣΠΑΝΙΑ χαμηλό χαμηλό 

ΚΥΠΡΟΣ υψηλό χαμηλό 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ χαμηλό υψηλό 

ΜΑΛΤΑ υψηλό υψηλό 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ υψηλό υψηλό 
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5.2 Αξιολόγηση σημερινής αποτελεσματικότητας - δικαιοσύνης 

    Από τη συνοπτική αυτή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε το Φορολογικό 

Σύστημα που ισχύει σήμερα, καθίσταται εμφανής η αποσπασματικότητα με την οποία 

διαμορφώθηκε και κυρίως η απουσία μακράς μελέτης για την βαθμιαία εξέλιξη και ανάπτυξή 

του. Επίσης αναδεικνύεται ότι επικρατούν οι άδικοι φόροι που είναι οι έμμεσοι φόροι έναντι 

των πιο κοινωνικά δίκαιων των άμεσων φόρων. 

    Ακόμη θα πρέπει να επισημανθεί η πολυνομία η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της  

φορολογικής νομοθεσίας, η οποία επιτείνεται από το πλήθος των τροποποιήσεων που γίνονται 

κάθε χρόνο, άλλοτε με πολυσέλιδους αυτοτελείς φορολογικούς νόμους και άλλοτε με 

προσθήκες σε άσχετους με τη φορολογία νόμους, καθώς και από το γεγονός όχι πολλές φορές 

οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τροποποιούνται σιωπηρά από μεταγενέστερες, με 

αποτέλεσμα η εξεύρεση της νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει κάποια συγκεκριμένη σχέση ή 

συναλλαγή να έχει καταστεί έργο ιδιαίτερα δυσχερές. Η εποχή του μνημονίου έχει επιταχύνει 

τις αλλαγές δραματικά. 

     Προφανώς, σκοπός του φορολογικού συστήματος είναι η άντληση εσόδων για το κράτος. 

Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι να αντληθεί ένα δεδομένο χρηματικό ποσό. Οι πολιτικοί όταν 

σχεδιάζουν το φορολογικό σύστημα έχουν δυο στόχους: την αποτελεσματικότητα και την 

δικαιοσύνη. Ένα φορολογικό σύστημα είναι πιο αποτελεσματικό από ένα άλλο αν αντλεί το 

ίδιο ποσό εσόδων με μικρότερο κόστος για τους φορολογούμενους. Το πιο εμφανές κόστος 

είναι η ίδια η πληρωμή των φόρων. Η μεταβίβαση αυτή χρήματος από τον φορολογούμενο στο 

κράτος είναι ένα υποχρεωτικό χαρακτηριστικό κάθε φορολογικού συστήματος.  

      Ωστόσο  οι φόροι επιβάλλουν δυο άλλα στοιχεία κόστους, τα οποία μια καλά σχεδιασμένη 

φορολογική πολιτική προσπαθεί να αποφύγει ή να ελαχιστοποιήσει: 

 Τις μη αντισταθμιζόμενες απώλειες που ανακύπτουν όταν οι φόροι στρεβλώνουν τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι  

 Το διαχειριστικό βάρος που φέρουν οι φορολογούμενοι κατά την συμμόρφωση τους με 

την φορολογική νομοθεσία. 

 

      Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα είναι ένα σύστημα που επιβάλει μικρές μη 

αντισταθμιζόμενες απώλειες και μικρά διαχειριστικά βάρη. Όμως όταν οι οικονομολόγοι 

μιλούν για αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη των φόρων εισοδήματος κάνουν διάκριση 

μεταξύ δυο εννοιών φορολογικού συντελεστή του μέσου και του οριακού. Μέσος φορολογικός 
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συντελεστής είναι οι συνολικοί φόροι που πληρώνονται δια του συνολικού εισοδήματος ενώ ο 

οριακός φορολογικός συντελεστής είναι ο επιπλέον φόρος που πληρώνεται για ένα πρόσθετο 

ευρώ εισοδήματος. 

    Όλοι συμφωνούν ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι δίκαιο αλλά υπάρχουν σοβαρές 

διαφωνίες για το πώς μπορεί να αξιολογηθεί η δικαιοσύνη ενός φορολογικού συστήματος. Για 

αυτό τον λόγο έχουν επικρατήσει δυο κύριες τάσεις όσον αφορά την δικαιοσύνη του 

φορολογικού συστήματος. Η «αρχή των οφελών» και  η «αρχή της φοροδοτικής ικανότητας». 

    Η «αρχή των οφελών» αναφέρει ότι οι φόροι που πληρώνουν οι άνθρωποι πρέπει να 

στηρίζονται στα οφέλη που αποκομίζουν από τις υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο. Η αρχή 

αυτή προσπαθεί να προσδώσει στα δημόσια αγαθά χαρακτήρα παρόμοιο με εκείνον των 

ιδιωτικών αγαθών. Η αρχή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιχείρημα υπέρ της άποψης 

ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν περισσότερα από του φτωχούς. Ένας διαφορετικός 

τρόπος προσέγγισης της δικαιοσύνης είναι η «αρχή της φοροδοτικής ικανότητας», η οποία 

δηλώνει ότι οι φόροι θα πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε άτομο ανάλογα με την ικανότητα τους 

να φέρουν το φορολογικό βάρος. Δηλαδή οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε «ίσες 

θυσίες» για να στηρίξουν το κράτος, οι οποίες θα βασίζονται στα εισοδήματα τους αλλά και 

στο περιουσιολόγιο τους. Η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας οδηγεί σε δυο συναφείς έννοιες 

της δικαιοσύνης: την κάθετη και την οριζόντια δικαιοσύνη. Η κάθετη δικαιοσύνη εκφράζει την 

αντίληψη ότι οι φορολογούμενοι με μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα θα πρέπει να 

συνεισφέρουν στις δημόσιες δαπάνες περισσότερο από εκείνους που έχουν μικρότερη 

φοροδοτική ικανότητα. Στον αντίποδα οι οριζόντια δικαιοσύνη εκφράζει την αντίληψη ότι οι 

φορολογούμενοι με την ίδια φορολογική ικανότητα πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ποσό σε 

φόρους. Στην πραγματικότητα ποια προσέγγιση είναι περισσότερο δίκαιη δεν μπορεί να 

υπάρξει μια απάντηση. Η δικαιοσύνη είναι όπως και η ομορφιά ένα θέμα καθαρά υποκειμενικό. 

    Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι η δικαιοσύνη και η αποτελεσματικότητα είναι οι δύο πιο 

σημαντικοί σκοποί του φορολογικού  συστήματος. Ωστόσο, οι δύο αυτοί σκοποί συχνά 

συγκρούονται. Πολλές από τις προτεινόμενες μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία αυξάνουν 

την αποτελεσματικότητα, αλλά μειώνουν τη δικαιοσύνη, άλλες πάλι αυξάνουν τη δικαιοσύνη 

αλλά βλάπτουν την αποτελεσματικότητα. Οι άνθρωποι διαφωνούν για τη φορολογική πολιτική 

συχνά επειδή αποδίδουν διαφορετική σημασία στους δυο αυτούς όρους της φορολογίας. 

    Οι οικονομολόγοι μόνοι τους δεν μπορούν να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο 

εξισορρόπησης των στόχων της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης. Στο ζήτημα αυτό 

εμπλέκονται τόσο η πολιτική φιλοσοφία όσο και η οικονομική. Η συνεισφορά όμως των 
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οικονομολόγων στην πολιτική συζήτηση για τη φορολογική πολιτική είναι πραγματικά 

σημαντική: Μπορούν να φωτίσουν τις επιλογές που αντιμετωπίζει η κοινωνία μεταξύ στόχων 

που συνδέονται αντίστροφα και μπορούν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε πολιτικές που 

θυσιάζουν την αποτελεσματικότητα χωρίς κανένα όφελος σε όρους δικαιοσύνης. 

5.2.1 Η έννοια και το περιεχόμενο του tax administration 

    Η διερεύνηση των οργανωτικών δομών του Υπουργείου Οικονομικών και η βελτίωση της 

αποδοτικότητας του μηχανισμού του, απ΄όσο γνωρίζουμε, δεν έχει απασχολήσει την ελληνική 

και κυπριακή φορολογική επιστήμη. 

    Στο εξωτερικό όμως, όπου ανάλογα προβλήματα με τα δικά μας έχουν διαπιστωθεί και σε 

άλλες χώρες, ιδιαίτερα δε στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τις αναπτυσσόμενες 

χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει αρχίσει από το 1980 να διαμορφώνεται νέο αντικείμενο 

επιστημονικής έρευνας το περιεχόμενο του οποίου αποδίδεται με τον αγγλοσαξονικό όρο “tax 

administration”. Από ετών δε με έδρα τον Παναμά λειτουργεί επιστημονικό κέντρο με την 

επωνυμία «Inter-American Center of Tax Administrators” το οποίο έχει προωθήσει σημαντικά 

την επιστημονική έρευνα στην κατεύθυνση αυτή, και το οποίο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Δημοσιονομικών Σπουδών της Ισπανίας πραγματοποίησε το 1991 επιστημονικό Συνέδριο στη 

Σεγκόβια με θέμα «Tax Administration”. Επίσης, αντίστοιχο κέντρο με την ονομασία “Centre 

de Rencontreset da Etudes des Dirigeants des Administrations Fiscales” λειτουργεί στη Γαλλία. 

Τέλος, θα πρέπει να μνημονευθεί και η συμβολή των διεθνών οργανισμών στη διερεύνηση των 

σχετικών θεμάτων, ιδιαίτερα δε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας 

Τράπεζας και του ΟΟΣΑ που μέσω των ετήσιων εκθέσεων τους προσπαθούν να ενθαρρύνουν 

την μεταρρυθμιστική προσπάθεια των κρατών μελών τους.  

    Ο επιστημονικός όρος του tax administration είναι καινούριος στην διεθνή επιστήμη και δεν 

αποδίδεται σε μετάφραση με ακρίβεια στα ελληνικά. Γι’ αυτό έχει προταθεί  η απόδοση του 

είτε με τον όρο «Φοροεισπρακτικός Μηχανισμός», είτε με τον όρο «Διοίκηση του 

Φορολογικού Συστήματος» ή «Φορολογική Διοίκηση». Από πλευράς περιεχομένου με τον όρο 

tax administration αποδίδεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και λειτουργούν οι 

αρμόδιες για τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και δασμών υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών καθώς και οι μέθοδοι και διαδικασίες οι οποίες αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση 

των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων και δασμών και στη ανεύρεση των 

παραβατών της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας. 
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     Το tax administration είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φορολογική νομοθεσία και 

τους υπόχρεους σε καταβολή φόρων. Με το περιεχόμενο αυτό είναι προφανές ότι προσδιορίζει 

την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων στον εκάστοτε ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό 

εσόδων και σε τελευταία ανάλυση την πραγματική (effective) φορολογική επιβάρυνση. Διότι 

είναι κοινώς αποδεκτό ότι το μέγεθος της φοροδιαφυγής σε πολύ μεγάλο βαθμό συναρτάται με 

την εύρυθμη ή όχι λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Η δε μέχρι τώρα εμπειρία,  

έχει αποδείξει ότι η τελειότερη φορολογική νομοθεσία χάνει δραματικά την αξία της και δεν 

επιφέρει τα προβλεπόμενα και επιδιωκόμενα με αυτή αποτελέσματα εάν δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες φοροτεχνικές υπηρεσίες οι οποίες θα την εφαρμόσουν. 

    Το tax administration αναφέρεται τόσο στην οργάνωση και λειτουργία των φοροτεχνικών 

υπηρεσιών όσο και στην προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης, βελτίωσης και προσαρμογής των 

υπηρεσιών αυτών στις εκάστοτε ανάγκες. Αυτό σημαίνει παρέμβαση: 

 στην επιλογή του προσωπικού, 

 στην ορθολογική κατανομή του, 

 στην διαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευσή του, 

 στην πλήρη μηχανογράφηση τόσο των στοιχείων που δίδονται σ΄ αυτό, όσο και στη 

διασταύρωση με στοιχεία από άλλες υπηρεσίες (υποθηκοφυλακεία, επιχειρήσεις, τράπεζες 

κ.ά.). 

 στην δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας επιθεώρησης η οποία θα εποπτεύει τον τρόπο 

εφαρμογής από τις περιφερειακές υπηρεσίες της φορολογικής νομοθεσίας, και 

 στη δημιουργία επιτελικής υπηρεσίας η οποία αφενός θα ασχολείται με την 

παρακολούθηση και μελέτη των δημοσιονομικών προβλημάτων και στην κατάρτιση των 

φορολογικών νομοσχεδίων, των ερμηνευτικών εγκυκλίων, κτλ., αφετέρου δε θα συντονίζει 

το έργο της εφαρμογής τους μέσω της Επιθεώρησης. 

 

     Το tax administration αναφέρεται στην ανεύρεση των μεθόδων και των διαδικασιών μέσω 

των οποίων, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο και το χαμηλότερο κόστος: 

 πραγματοποιείται η βεβαίωση των φόρων, 

 πραγματοποιείται η είσπραξη των φόρων, και 

 καταπολεμείται και περιορίζεται η φοροδιαφυγή. 

 

     Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια του tax administration ερευνάται η απλοποίηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, η μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των φορολογικών 

δεδομένων (πληροφοριών) που άμεσα ή έμμεσα περιέρχονται στις φοροτεχνικές υπηρεσίες, η 
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οργάνωση των δεδομένων των βιβλίων τους σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τη 

μηχανογραφική επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί, η εποπτεία 

της ορθότητας και νομιμότητας του ελεγκτικού έργου από αυτοτελή κλάδο ειδικευμένων 

επιθεωρητών, και τέλος η παρακολούθηση της εύρυθμης και ταχύρρυθμης βεβαίωσης και 

είσπραξης των φόρων και δασμών από τους κατά περίπτωση υπόχρεους. 

 

     Η πραγματοποίηση του έργου αυτού, ενόψει των συνεχών μεταβολών της φορολογικής 

νομοθεσίας στο πλαίσιο της προσπάθειας της να συλλάβει την φορολογητέα ύλη, να 

πραγματοποιήσει τα προϋπολογισθέντα φορολογικά έσοδα και να καταπολεμήσει τα διαρκώς 

εμφανιζόμενα φαινόμενα φοροδιαφυγής, είναι προφανές ότι προϋποθέτει την πραγματοποίηση 

συνεχών μεταβολών και προσαρμογών του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και ταυτόχρονα την 

συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των φοροτεχνικών οργάνων. Και το έργο αυτό είναι 

προφανές ότι ανήκει και ερευνάται από το tax administration. 

 

5.2.2 Αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης 

 

    Δοθέντος ότι η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης επιδρά τόσο στην 

αποκατάσταση της μακροοικονομικής ισορροπίας με την αύξηση των φορολογικών εσόδων, 

όσο και στην οικονομία γενικότερα καθώς και στην κοινωνική πολιτική με τη διαμόρφωση της 

φορολογικής πολιτικής, είναι προφανές το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα 

της. Γι΄αυτό παρατηρείται ότι η φορολογική Διοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς τελικά 

θα διαμορφωθεί και θα εφαρμοστεί στην πράξη η φορολογική νομοθεσία. Σε διεθνές εξάλλου 

επίπεδο υπάρχει η συνεχώς αυξανόμενη πεποίθηση ότι «αλλαγές πολιτικής χωρίς αλλαγές στη 

διοίκηση είναι άχρηστες» και ότι είναι εξαιρετικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι «αλλαγές 

στη φορολογική πολιτική θα συμβαδίζουν με τις δυνατότητες της διοίκησης». Χαρακτηριστικά 

έχει λεχθεί,  ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε τελευταία ανάλυση, φορολογική διοίκηση 

σημαίνει φορολογική πολιτική. 

 

     Επιπλέον καλύτερη φορολογική πολιτική δεν είναι εκείνη που συλλέγει περισσότερα έσοδα, 

διότι ο τρόπος κατανομής και ακολούθως συγκέντρωσης των φορολογικών εσόδων επιδρά στο 

επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης, στην οικονομική ευπραγία και ανάπτυξη και πολλές 

φορές στην πολιτική τύχη των κυβερνήσεων, είναι προφανές ότι το ύψος των 

πραγματοποιούμενων φορολογικών εσόδων δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για τη διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης. Για το λόγο αυτό ως ασφαλέστερο 

κριτήριο αποτελεσματικότητας θεωρείται το μέγεθος της «έλλειψης συμμόρφωσης», δηλαδή  
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το κενό ανάμεσα στους πράγματι οφειλόμενους φόρους και σε εκείνους που εισπράττονται και 

περαιτέρω η κατανομή του κενού (διαφοράς) αυτού στις διάφορες κατηγορίες 

φορολογουμένων. 

 

     Με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 

φορολογικής διοίκησης, όπως θα αναπτυχθεί και στις επόμενες παραγράφους, είναι: 

 η απλοποίηση και κατά το δυνατόν σταθεροποίηση της φορολογικής νομοθεσίας 

 η αναδιοργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών και ο σχεδιασμός προτεραιοτήτων για 

την προσαρμογή τους στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, 

 η ύπαρξη της αναγκαίας βούλησης για την πραγματοποίηση της αναμόρφωσης αυτής, 

τόσο από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων, όσο και των εκπροσώπων των παραγωγικών 

τάξεων αλλά και των συνδικαλιστικών φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, και 

 η αναγκαία τεχνική υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο στελεχών και υπαλλήλων, όσο και σε 

τεχνολογικό εξοπλισμό (κτίρια, Η/Υ, λογισμικό κτλ.). 

 

5.2.3 Μέτρα αύξησης της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος 

 

    Τα κυριότερα μέτρα τα οποία διεθνώς έχει γίνει δεκτό ότι αυξάνουν την αποτελεσματικότητα 

της φορολογικής διοίκησης των κρατών είναι τα ακόλουθα: 

 Με την κατά το δυνατόν απλότητα τόσο των φορολογικών διατάξεων όσο και των 

χρησιμοποιούμενων δηλώσεων, εντύπων κλπ., με τη δικαιοσύνη που πρέπει να διέπει τις 

ρυθμίσεις του, τον περιορισμό των απαλλαγών και εξαιρέσεων μόνο στις απολύτως 

δικαιολογημένες, τη σταθερότητά του η οποία περιορίζει τα λάθη αλλά και αποκαλύπτει 

σχετικώς σύντομα τις μεθοδεύσεις φοροδιαφυγής και με τη σαφήνεια των διατάξεών του και 

τη σταθερή και ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή τους, καθώς και την κατάργηση των υπέρ 

τρίτων φόρων εις βάρος προσώπων που δεν θα ωφεληθούν από αυτούς. 

 Την κατά εξαίρεση και για περιορισμένο και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θέσπιση 

τεκμαρτών μεθόδων φορολόγησης σε επίπεδα που δεν προκαλούν αισθήματα αδικίας και 

εύλογες αντιδράσεις των υποκειμένων σε αυτές, παραγωγικών τάξεων. 

 Κατάργηση των πάσης φύσεως και μορφής «φορολογικών αμνηστιών», διότι αυτές 

δημιουργούν άνιση μεταχείριση εις βάρος των ειλικρινών φορολογουμένων και τελικώς 

λειτουργούν ως κίνητρο για φοροδιαφυγή, ιδίως όταν θεσπίζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. 

 Η διαμόρφωση των πάσης φύσεως κυρώσεων με οποιαδήποτε μορφή και αν 

εμφανίζονται αυτές. 



63 

 

 Το ενδεχόμενο «ιδιωτικοποίησης» ορισμένων δραστηριοτήτων της Φορολογικής 

Διοίκησης οι οποίες παραδοσιακά ανήκουν στο κράτος, όπως π.χ. η ανάθεση σε τράπεζες της 

είσπραξης και ενδεχομένως της επιστροφής φόρων κ.ά. Για να λειτουργήσει σωστά η 

μεθόδευση αυτή είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί κατάλληλα συστήματα τα 

οποία θα επιτρέπουν στις Φορολογικές Υπηρεσίες την έγκαιρη, άμεση και αποτελεσματική 

ενημέρωση και εποπτεία. 

 Η απλοποίηση των διαδικασιών επιβολής και είσπραξης των φόρων με την ενοποίησή 

τους σε ενιαίο Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι διατάξεις του οποίου θα είναι σαφείς και 

πάγιες, η απλοποίηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων και όπου είναι εφικτό η ενοποίησή 

τους (π.χ. συγχώνευση εντύπων φορολογικής δήλωσης και πληρωμής κ.λπ.), καθώς και η 

παροχή από τις φορολογικές Αρχές των αναγκαίων διευκρινίσεων και βοηθείας στους 

φορολογουμένους για την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεών τους. 

 Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των φορολογουμένων προς τις υποχρεώσεις τους από τη 

φορολογική νομοθεσία, όπως είναι η τήρηση αρχείων για κάθε φορολογούμενο, η οργάνωση 

μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και διασταύρωσής τους, η 

διαμόρφωση διαδικασιών γρήγορης διαπίστωσης και σύλληψης των παραβατών και τέλος η 

αποτελεσματική επιβολή των ποινών. 

 

5.2.4  Αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 

    Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα προσπαθειών των αναπτυσσομένων κρατών να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της φορολογικής τους διοίκησης, μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη ή όχι των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων στο συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο κάθε χώρας είναι πολλοί. 

Έτσι, εκτός από τη στάση των φορολογουμένων απέναντι στη φορολογούσα κρατική εξουσία 

και αντιστρόφως τη στάση της εκάστοτε κυβέρνησης έναντι των φορολογουμένων, υπάρχουν 

και άλλοι παράγοντες που ασκούν επιρροή, όπως π.χ. η οικονομική κατάσταση της χώρας και 

η διαμόρφωση της αγοράς της, το επίπεδο οργάνωσης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 

τομέα, οι συγκεκριμένες μακροοικονομικές συνθήκες (π.χ. πληθωρισμός), η ασκούμενη από 

το κράτος οικονομική και κοινωνική πολιτική, το επίπεδο της φοροδιαφυγής, η διαθεσιμότητα 

πληροφοριών, η δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος, η πολυπλοκότητα και σταθερότητά 

του καθώς και ο τρόπος που διοικείται κ.ά. 

 

    Με τα δεδομένα αυτά, τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό πραγματοποιείται σημαντική 

θεωρητική και πρακτική έρευνα για τη διερεύνηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής 
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συμμόρφωσης. Έτσι, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, νομικοί και στελέχη της 

Διοίκησης συμβάλλουν στη διερεύνηση των προβλημάτων αυτών, χωρίς όμως θεαματικά μέχρι 

σήμερα αποτελέσματα. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω αναφερόμενα καταλήγουμε στα 

κάτωθι συμπεράσματα: 

 Η δημιουργία υψηλού επιστημονικού επιπέδου και ήθους στελεχών, καλά 

αμειβόμενων, τα οποία θα επανδρώσουν την Κεντρική Υπηρεσία και την Επιθεώρηση του 

Υπουργείου Οικονομικών αποτελούν βασική προϋπόθεση, της οποίας υποκατάστατο δεν 

φαίνεται να υπάρχει. 

 Η ύπαρξη αυξημένης υπευθυνότητας των φοροτεχνικών οργάνων και η θεσμοθέτηση 

εσωτερικών ελέγχων, ιδίως σε εργασίες στις οποίες η διακριτική ευχέρεια των οργάνων κατά 

την άσκηση του έργου τους είναι αυξημένη, όπως π.χ. συμβαίνει με τον φορολογικό έλεγχο, 

αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. 

 Η ύπαρξη λεπτομερών στοιχείων και πληροφοριών στις οποίες ο εκάστοτε υπουργός 

και το επιτελείο του θα στηριχθούν για να ανταποκριθούν στο έργο που έχουν επωμισθεί, αλλά 

και για να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους και τις τυχόν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του 

φορολογικού συστήματος, είναι επίσης αναγκαία. 

 

    Όπως χαρακτηριστικά έχει επισημανθεί, οι απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες στις 

περισσότερες χώρες λείπουν είναι η λεπτομερής ανάλυση της χρήσης των πόρων της 

Διοίκησης, η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης, και η πληροφόρηση για 

τα πραγματικά και πιθανά έσοδα από κάθε φόρο.  

 

    Με τα δεδομένα αυτά η αλλοδαπή επιστήμη εντοπίζει τις προσπάθειές – στόχους  της στη 

συστηματική διερεύνηση διαφόρων θεμάτων, μεταξύ των οποίων στοιχειωδώς αναγκαία  είναι 

τα ακόλουθα: 

 του ανοίγματος μεταξύ δηλουμένων και πράγματι οφειλόμενων φόρων καθώς και 

μεταξύ βεβαιουμένων και εισπραττόμενων (compliance gap), 

 του πραγματικού κόστους βεβαίωσης και είσπραξης κάθε φόρου, σε συσχετισμό με το 

πραγματοποιούμενο από το συγκεκριμένο φόρο έσοδο, 

 του πραγματικού κόστους σε πόρους από κάθε τροποποίηση του ισχύοντος 

φορολογικού συστήματος καθώς και κάθε μεταβολής στην ισχύουσα διοικητική διαδικασία, 

 της απώλειας εσόδων από κάθε φορολογική απαλλαγή ή έκπτωση, 

 των αποτελεσμάτων από τις επιβαλλόμενες φορολογικές ποινές και κυρώσεις, και 
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 τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις και 

αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων που κατά καιρούς προτείνονται για τον έλεγχο των 

φορολογικών δηλώσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

 

5.2.5 Προτάσεις για βελτίωση 

    Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό η μεταρρύθμιση της Φορολογικής Διοίκησης που πρέπει να 

έρθει σε πέρας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα μεγαλειώδες νομοθετικό έργο το οποίο 

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με τα μέσα που διαθέτει η Κύπρος. Γι’ αυτό τον λόγο 

προτείνουμε την ίδρυση ενός μεικτού επιστημονικού οργανισμού από κοινού με την Ελλάδα 

αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό δυο κορυφαίων πανεπιστημίων των δυο χωρών, του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ) και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Ο οργανισμός 

αυτός θα ονομάζεται «Hellenic Center of Tax Administrators» και θα λειτουργεί με ευρωπαϊκά 

και διεθνή πρότυπα έχοντας όμως στόχο την από κοινού μεταρρύθμιση των φορολογικών 

διοικήσεων των δυο χωρών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο αλλά και την κοινή χρηματοδότηση του 

επιστημονικού οργανισμού μπορεί έστω σε θεωρητικό επίπεδο να αρχίσει το έργο της 

μεταρρύθμισης. 

    Παράλληλα όμως μέχρι την λειτουργία του επιστημονικού οργανισμού θα μπορούσε να γίνει 

μια νομοθετική πρωτοβουλία στην Κύπρο, υιοθετώντας το πετυχημένο Ελληνικό μοντέλο του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με κύριο έργο τη διενέργεια του 

προληπτικού ελέγχου και την πάταξη κάθε είδους φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, 

με τελικό στόχο την περιστολή της φοροδιαφυγής και δασμοδιαφυγής. Η παραπάνω πρόταση 

σε συνδυασμό με τον δραστικό περιορισμό κάθε  φορολογική απαλλαγή ή έκπτωση που κάνει 

τους ελέγχους πιο δύσκολους και υποθάλπει την φοροδιαφυγή. Επίσης θα μπορούσε να 

εισαχθεί στο Λύκειο το μάθημα της «Φορολογικής Συμμόρφωσης και Φορολογικής 

Συνείδησης» προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να εκπαιδευτεί η μελλοντική γενιά και να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής που είναι αρκετά διαδεδομένο στην ρίζα του. 

    Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι απαραίτητο συστατικό στοιχείο όλων των 

προσπαθειών είναι η πολιτική βούληση χωρίς την οποία ότι και να μεταρρυθμιστεί θα είναι 

ένας ακόμα ανεφάρμοστος νόμος που δεν θα προσφέρει τίποτα στην λειτουργία της 

Φορολογικής Διοίκησης. Γι΄αυτό παροτρύνουμε όλους τους πολιτικούς χώρους να 

συνεργαστούν για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης που αυτομάτως είναι και το κοινωνικά 

καλό και το κοινωνικά δίκαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Δυνατότητα Εισαγωγής Νέων Τεχνολογιών, ειδικότερα ως προς τη Διαχείριση της 

Πληροφορίας 

6.1 Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχείριση της πληροφορίας 

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της έχει λάβει μέτρα μέσα 

από το δευτερογενές δίκαιο (κανόνες και οδηγίες) για την προστασία του ευρώ και της απάτης 

(OLAF), των τελωνείων, της φορολογίας και της φοροδιαφυγής. Για να επιτευχθεί η σωστή 

εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου πολύτιμη συμβολή έχει η τεχνολογία και τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα που σχεδιάζονται για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.  

     Η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία Intrasoft International που δραστηριοποιείται στον τομέα 

των υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών παρέχει μεγάλα έργα 

(προγράμματα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και την  Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα όπως το Europa (EU), e-Customs (Βέλγιο/Ολλανδία) σχεδιασμός και 

ανάπτυξη των απαραίτητων συστημάτων για την εισαγωγή εναρμονισμένων ηλεκτρονικών 

τελωνειακών διαδικασιών σε όλη την Ε.Ε, IntrumJistitia (Ελβετία) υποστήριξη 

πληροφοριακών εφαρμογών του μεγαλύτερου φοροεισπρακτικού φορέα της Ε.Ε,  Excise 

Movement Control Systems (EMCS) παρακολούθηση και έλεγχος ενδοκοινοτικής διακίνησης 

αγαθών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (EMCS) και νέων μηχανογραφημένων 

συστημάτων διαμετακόμισης αγαθών (NCTS) το οποίο χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και το 

υπουργείο οικονομικών της Κύπρου, Κυβερνητικό Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής 

Διαχείρισης (GFMIS) για το Υπουργείο Οικονομικών της Ιορδανίας, Πληροφοριακό Σύστημα 

Φορολογίας (TAXIS) το οποίο χρησιμοποιούν η Ελλάδα και η Κύπρος, το προϊόν ΕΣΚΟΡΤ σε 

παγκόσμια κλίμακα για την υποστήριξη των διαδικασιών συμμόρφωσης που απαιτούνται από 

τις φορολογικές και τις τελωνειακές αρχές. 

 Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα Fiscalis 2020 στα πλαίσια της 

υλοποίησης της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 το οποίο είναι το διάδοχο πρόγραμμα του 

προγράμματος Fiscalis 2013, που λήγει στις 31/12/2013. Το πρόγραμμα θα στηρίξει τη 

συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και θα ενισχύσει τη λειτουργία των φορολογικών 

συστημάτων των κρατών μελών της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης μέσα από τα 
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Ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών (EIS) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

και της πρόσβασης σε κοινά δεδομένα. Οι στόχοιτου προγράμματος είναι : 

 η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της αποφυγής 

φορολόγησης, με τη βελτίωση της αποδοτικής και αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας 

και της ανταλλαγής πληροφοριών 

 η μείωση του διοικητικού φόρτου των φορολογικών διοικήσεων και του κόστους 

συμμόρφωσης των φορολογουμένων 

 η βελτίωση της συνεκτικής εφαρμογής και υλοποίησης της φορολογικής πολιτικής της 

Ένωσης 

 η βελτίωση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, άλλες κρατικές αρχές, τρίτες 

χώρες, οικονομικούς παράγοντες και των οργανώσεων τους. 

 

6.2 Τεχνολογικές εφαρμογές στη Κύπρο 

    Το υπουργείο οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας απαρτίζεται από το Τμήμα 

τελωνείων και Υπηρεσία ΦΠΑ, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, τη Στατιστική Υπηρεσία, 

το Τμήμα κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού, το Κυβερνητικό τυπογραφείο και την Υπηρεσία Πληροφορικής όπου και 

υπάγεται η Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών. Ωστόσο το τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

έχει την ευθύνη για την είσπραξη/ επιστροφή φόρων και τόκων. Ο Κλάδος Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας του Τμήματος είναι σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Κτηματολογίου και τις 

Χωρομετρίας για την αμφίδρομη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη κατοχή και το καθεστώς 

της ακίνητης ιδιοκτησίας. Η υπηρεσία ΦΠΑ είναι αυτόνομος τομέας του τμήματος τελωνείων. 

 Για την ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα 

TAXISnet, μια υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα 

τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α για την υποβολή μέσω διαδικτύου των 

δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (μισθωτών ή αυτοεργοδοτούμενων) ή 

νομικών προσώπων (εταιρειών) και χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Σε αυτό 

βρίσκονται ενσωματωμένα τα συστήματα για δήλωση Intrastat (Intracommunity Statistics) το 

οποίο είναι ένα σύστημα παροχής στατιστικής πληροφόρησης σε ότι αφορά τις αποστολές και 

αφίξεις των κοινοτικών εμπορευμάτων αλλά και ο  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Vies (VAT 

Information Exchange System) ο οποίος υποβάλλεται από τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα 

τα οποία πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή και παροχές υπηρεσιών σε κράτη μέλη της 

Ε.Ε μόνο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρήση του συστήματος TAXISnet 
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δεν διαφοροποιεί τις καθορισμένες από τους Νόμους ημερομηνίες υποβολής των αντίστοιχων 

Δηλώσεων. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα όλες οι πληρωμές των φόρων να γίνουν και 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος JCC, ενός ηλεκτρονικού κόμβου για πληρωμές 

λογαριασμών, συνδρομών και τελών μέσω διαδικτύου. 

    Οι κυριότεροι στόχοι του συστήματος είναι η ποιοτική, άμεση και αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση όλων όσων είναι υποκείμενοι στο φόρο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η διασφάλιση 

των συναλλαγών, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η συνεχής λειτουργία του 

συστήματος 24ώρες/μέρα και 365μέρες/χρόνο, η αναβάθμιση της ποιοτικής ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων και ο εκσυγχρονισμός μέσω της κοινωνίας της τεχνολογίας και της 

πληροφόρησης. 

    Άλλα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την έκδοση 

νόμιμων αποδείξεων σε συναλλαγές, εκθέσεις και άλλων στατιστικών στοιχείων, είναι οι 

Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ). Με βάση σχετική νομοθεσία, όλοι οι ΦΗΜ 

θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Σήμανση (ΦΗΜΣ) 

οι οποίοι είναι αρκετά ευάλωτοι σε εγκαταστάσεις αυθαίρετων- κακόβουλων λογισμικών και 

κατά επέκταση την αλλοίωση των στοιχείων είσπραξης. Επειδή σε διεθνές επίπεδο τα 

περιστατικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά επιδημίας (Zappers), απαιτείται περεταίρω 

βελτίωση στην δικτύωση- διάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας. 

    Το έτος 2010 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία της Ε.Ε 2008/09/EC, µε την οποία εφαρμόζεται µια 

νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α σε υποκείμενους µη 

εγκατεστημένους στο Κ.Μ. της επιστροφής, αλλά σε άλλο Κ.Μ. της Ε.Ε.  Από το 2012 τέθηκε 

σε εφαρμογή η νέα Οδηγία της Ε.Ε 2010/24/EU, σχετικά µε την αμοιβαία συνδρομή στην 

είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των Κ.Μ. της Ε.Ε. Μία από τις καινοτομίες της νέας Οδηγίας 

είναι η χρήση μεταξύ των Κ.Μ. σε ψηφιακή μορφή ηλεκτρονικών αιτήσεων πληροφοριών, 

κοινοποίησης και είσπραξης µέσω ενός κλειστού ηλεκτρονικού δικτύου µε ακριβείς κανόνες 

για τη χρήση των γλωσσών (αυτόματη μετάφραση) και των εγγράφων, προκειμένου να 

διεκπεραιώνονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά οι αιτήσεις. Καθιερώνεται επίσης για 

πρώτη φορά ένας νέος ηλεκτρονικός ενιαίος τίτλος κοινοποίησης, ο οποίος συνοδεύει κάθε 

αίτηση κοινοποίησης καθώς και ένας νέος ενιαίος εκτελεστός τίτλος, καταργώντας έτσι την 

μέχρι σήμερα αναγκαιότητα αναγνώρισης, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης αυτού από το 

αρμόδιο Κ.Μ. 

    Η δημιουργία ενός ακόμα πιλοτικού έργου του CCN/CSI (Common Communication 

Network/ Common System Interface), ενός δικτύου επικοινωνίας και ενός συστήματος 
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διασύνδεσης των τμημάτων πάρθηκε στα τέλη του 1992 μετά από κοινή συνεδρίαση των 

γενικών διευθυντών των τελωνείων και έμμεσης φορολογίας των κρατών μελών. Το έργο αυτό 

έχει ως στόχο την δημιουργία της τεχνικής υποδομής και για την παροχή διατμηματικής  

επικοινωνίας των συστημάτων πληροφορικής των τμημάτων φορολογίας και τελωνιακής 

ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης και η λειτουργική υποδομή του αποτελείται από ένα 

κλειστό και ασφαλισμένο δίκτυο που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 

διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Εθνικών Διοικήσεων (ΕΔ) των τελωνείων 

και του πεδίου της φορολογίας.  

6.3 Εκμετάλλευση Δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών από άλλες χώρες 

    Οι φορολογικές διοικήσεις πολλές φορές έχουν προσπαθήσει να μετατρέψουν τις νέες 

τεχνολογίες σε χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των υπαλλήλων. Το πιο βασικό είναι η πληροφορία 

σε κάθε φορολογική δήλωση είτε υποβάλλεται με τις παλιές παραδοσιακές μεθόδους είτε 

ηλεκτρονικά.  

      Ένα παράδειγμα είναι η Γαλλία όπου μέσω του συστήματος της για online υπολογισμό 

επιστροφής φόρου κατάφερε να διεκπεραιώσει πολλά εκατομμύρια σε επιστροφές φόρων. Στη 

Γερμανία έχει υψηλό προσφερόμενο επίπεδο υπηρεσιών μηχανογράφησης που επιτρέπει την 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις όπως η ZAUBER&LUNA που διαθέτουν πληροφορίες από 

όλες τις πολιτείες. Το περιβάλλον περιήγησης είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη και παρέχεται 

πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με προσωπικά ή επαγγελματικά δεδομένα. Η Ιταλία μέσω 

της πλατφόρμας Entratel για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ποσοστό χρησιμοποίησης 

97,2%, και Fisconline για την επιστροφή φόρου των φυσικών προσώπων συνεχώς 

εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες της προς όφελος των πολιτών αλλά και του κράτους 

αναγνωρίζοντας την χρηστικότητα των νέων τεχνολογιών. 

    Το Λουξεμβούργο επίσης χρησιμοποιεί αρκετά εξελιγμένα προγράμματα για τον έλεγχο της 

φοροδιαφυγής όπως το ESKORT το οποίο ήδη αναφέρθηκε και ταξινομεί τις διάφορες 

υποθέσεις ανάλογα με τον τύπο της φοροδιαφυγής και τις προσδοκίες του κράτους από την 

κάθε υπόθεση και μετά από την καταχώρηση των εκάστοτε λογιστικών εγγραφών δείχνει τις 

πιο επικίνδυνες συναλλαγές. Εδώ και 9 χρόνια η Ισπανία υιοθετεί διαρκώς νέες μεθόδους 

τεχνολογιών για την επεξεργασία αλλά και τη συλλογή δεδομένων με απώτερο σκοπό τη 

συμμόρφωση των φορολογούμενων αλλά και την εκπαίδευση τους στη χρήση των τεχνολογιών 

αυτών έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι ανθρώπινοι και  τεχνολογικοί πόροι για να διατεθούν 

στην πάταξη της φοροδιαφυγής.  
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    Μεταφερόμενοι ακόμα και σε μια άλλη χώρα εκτός Ε.Ε, η Ιαπωνία έχει στη διάθεση της το 

σύστημα K.S.K (kokuzeiSogokanri) στο οποίο συλλέγονται πολλά οικονομικά αλλά και 

φορολογικά στοιχεία. Αλλά και οι Η.Π.Α ξεκίνησαν από το 1995 τη χρήση του διαδικτύου όσο 

αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, μέσω της IRS και έως σήμερα εκατομμύρια δηλώσεις 

υποβλήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν ηλεκτρονικά με τεράστια αξιοπιστία. 

    Στην Ελλάδα η μηχανογράφηση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί ένα τεράστιο κενό που 

γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί από πλευράς οργάνωσης και χαμένου χρόνου με την 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το Υπουργείο Οικονομικών ακόμα και σήμερα δεν είναι πλήρως 

μηχανογραφημένο και το πρόγραμμα TAXIS  που χρησιμοποιεί είναι απαρχαιωμένο. Όμως 

διαθέτει Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το σύστημα TAXISnet που εξυπηρετεί 

τους φορολογούμενους πολίτες μέσω του διαδικτύου υποβάλλοντας τις φορολογικές δηλώσεις, 

τυπώνοντας τις εκκαθαρίσεις,  πληρώνοντας τους φόρους, εκδίδοντας κάρτα αποδείξεων, 

πληρώνοντας παράβολα και τέλη. Τα τελευταία χρόνια μέσα στην πλειάδα των 

μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική φορολογική διοίκηση μετά από τις 

επιταγές του μνημονίου είναι η απαγόρευση συναλλαγών άνω των 500€ με μετρητά αλλά μόνο 

με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η κατάργηση τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς 

σκοπούς και η δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου πολιτών με σκοπό την κατάργηση 

των αναχρονιστικών και άδικων τεκμηρίων διαβίωσης. 

6.4  Προτάσεις εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην Κύπρο 

    Αντιπαραθέτοντας τα παραπάνω με το ισχύον μοντέλο της Κύπρου θα μπορούσαμε να 

εισηγηθούμε κάποιες προτάσεις υιοθέτησης τεχνολογιών για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών, τη συλλογή πληροφοριών, την αποφυγή διπλής φορολογίας, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τέτοια είναι: 

 η κάρτα αποδείξεων που εφάρμοσε η Ελλάδα ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

καταγραφή των δαπανών και την απόδοση του Φ.Π.Α στο Κράτος 

 η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος Fiscalis 2020 με το οποίο θα διευρυνθεί η 

συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών προς αποφυγή διπλής φορολογίας που θα δράσει 

υπέρ των πολίτών αλλά και άσκησης εποπτείας από τους κρατικούς μηχανισμούς για την 

αποφυγή φοροδιαφυγής 

 το πρόγραμμα ESKORT του Λουξεμβούργου θα μπορούσε να προσαρμοστεί στα 

δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας έτσι ώστε να ταξινομηθούν οι υποθέσεις φοροδιαφυγής 

ανάλογα με τον βαθμό επίλυσης τους και τις προσδοκίες του κράτους από την κάθε υπόθεση 
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 το TAXIS Phone! μια υπηρεσία που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν έγκυρη 

Φορολογική Ενημερότητα μέσω πιστοποιημένων φορέων με τους οποίους συναλλάσσονται 

(ισχύει για Τράπεζες, Συμβολαιογράφους και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και του 

Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όπως Κ.Ε.Π., Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α.) και 

επίσης την έκδοση έγκυρου Εκκαθαριστικού Σημειώματος 

 την κατάρτιση ενός ηλεκτρονικού περιουσιολογίου φυσικών και νομικών προσώπων 

όπου η φορολόγηση θα υλοποιείται με βάσει τις πραγματικές συναλλαγές και όχι με βάση την 

ιδιοκτησία ακινήτων και κινητών αξιών. 

 Ένα εξειδικευμένο εργαλείο έρευνας και συλλογής δεδομένων όπως το PORTTIτης 

Φινλανδίας που χρησιμοποιείται από περίπου 50 εξουσιοδοτημένους EDP ελεγκτές και 

περιλαμβάνει πληροφορίες όπως εγγραφές, Φ.Π.Α., παρακρατούμενους φόρους και  φόρους 

εισοδήματος με σκοπό την διενέργεια αυστηρού εποπτικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

στους παραβάτες. 

     Όλες οι χώρες προσπαθούν να εισάγουν νέες τεχνολογίες στην διαχείριση των πληροφοριών 

προκειμένου να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 5. 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή όμως όλων αυτών, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

πληροφόρηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση της κοινωνίας, όχι μόνο ως προς τα δικαιώματα 

της αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις της για να λειτουργήσει το «e-κράτους».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Δυνητικά πεδία συνεργιών μεταξύ Ελλαδικών και Κυπριακών υπηρεσιών 

7.0 Σημερινή κατάσταση 

    Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει υπογραφή μια 

σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σε σχέση 

με τους φόρους εισοδήματος νομικών  και φυσικών προσώπων το A.N. 573/1968 1 (Φ.E.K. 

223/27.9.1968/ τ. A'). Κρίνοντας την μέχρι τώρα προσφορά της συγκεκριμένης σύμβασης θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια σημαντική αρχή που αποβλέπει στην κατάργηση των 

διακρίσεων και της διπλής φορολόγησης προς όφελος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, 

συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διατήρηση της φορολογικής 

βάσης. 

    Παρόλα αυτά όμως η σύμβαση σήμερα δεν είναι αρκετή και πρέπει να γίνουν ακόμα 

περισσότερα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των δυο χωρών 

αλλά και να γίνουν ταχύτατα βήματα υιοθέτησης του κοινοτικού δικαίου στα αντίστοιχα 

εθνικά. Η φορολογική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απαρτίζεται από 

δύο κλάδους: την άμεση φορολογία, που εξακολουθεί να υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών, και την έμμεση φορολογία, που άπτεται της ελεύθερης 

κυκλοφορίας εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.  

    Η φορολογική πολιτική της ΕΕ μεριμνά ώστε να μη νοθεύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

κρατών μελών στην εσωτερική αγορά από τις διαφορές των φορολογικών συντελεστών και 

των συστημάτων φορολογίας στο επίπεδο της έμμεσης φορολογίας. Έχουν επίσης θεσπιστεί 

μέτρα για να είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι ζημιογόνες συνέπειες του φορολογικού 

ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε μεταφορές πίστωσης 

μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η βάση της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή πηγή για την 

υπογραφή μιας νέας σύμβασης διπλής φορολογίας η οποία θα αφομοίωνε μεγάλο μέρος των 

ευεργετικών διατάξεων  της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής και με αυτόν τον τρόπο θα 

έφερνε την Ελλάδα και την Κύπρο πρωτοπόρες στην προσαρμογή των εθνικών τους 

φορολογικών συστημάτων με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.  
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    Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος λόγω της ομοιότητας – ταύτισης,  των δυο λαών τους, 

έχουν συμφέρον να προωθήσουν ποιο γρήγορα τις απαραίτητες φορολογικές μεταρρυθμίσεις 

που αποζητά από τα κράτη μέλη της η ΕΕ, προκειμένου να αρθούν εμπόδια και να βελτιωθεί 

το οικονομικό κλίμα στις δοκιμαζόμενες από τα μνημόνια οικονομίες τους. Κύριος στόχος της 

νέας σύμβασης θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός προοδευτικού ανοικτού οικονομικού 

χώρου μεταξύ των δύο χωρών που θα αποτελεί και το υπόδειγμα ενοποίησης και για τις 

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  

7.1 Συνεργασία στην Άμεση φορολογία και δημιουργία ΚΕΒΦΕ 

   Ένας φορολογούμενος (είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επιχείρηση) που δραστηριοποιείται 

σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορεί να υποστεί δυσμενείς διακρίσεις, να υποβληθεί σε διπλή 

φορολόγηση ή να επιβαρυνθεί με πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία . Η 

κατάσταση αυτή λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους ιδιώτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να 

επενδύσουν στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί επίσης φραγμό για τις εταιρείες που 

επιθυμούν να εγκατασταθούν, να δραστηριοποιηθούν ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε 

διασυνοριακό πλαίσιο, δεδομένου ότι τις εμποδίζει να επωφεληθούν πλήρως από την 

εσωτερική αγορά . Τα προβλήματα αυτά μπορούν εν μέρει μόνο να επιλυθούν μέσω των 

μονομερών μέτρων που λαμβάνει η κάθε χώρα ή μέσω των υφιστάμενων διμερών φορολογικών 

συμβάσεων. 

    Γι΄αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι ένας συστηματικός τρόπος να αρθούν τα φορολογικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στις δυο χώρες είναι 

να προβλεφθεί για τους πολυεθνικούς ομίλους αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, μια κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ) για όλες τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν στις δυο χώρες αλλά και στην υπόλοιπη ΕΕ. Όπως γίνεται φανερό σε συνεχώς 

αυξανόμενο βαθμό, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των συστημάτων άμεσης φορολογίας 

μπορεί να οδηγήσει και σε ακούσια μη φορολόγηση ή κατάχρηση και, ως εκ τούτου, σε 

διάβρωση των φορολογικών εσόδων, με αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα των κρατών να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά και ισορροπημένα φορολογικά συστήματα, καθώς και στη 

διατηρήσιμη χρηματοδότηση των κοινωνικών μοντέλων τους. 

    Βασικές αρχές της ΚΕΒΦΕ για να διασφαλιστεί συνεκτική και συντονισμένη φορολογική 

μεταχείριση, είναι αναγκαίο: 

 να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και η διπλή φορολόγηση, 

 να αποφεύγονται καταστάσεις ακούσιας μη φορολόγησης και κατάχρησης, και 
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 να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης από την υπαγωγή σε περισσότερα του ενός 

φορολογικά συστήματα. 

    Η επιτυχία των πρωτοβουλιών αυτών θα εξαρτηθεί από τη θέληση των δυο κρατών  να 

συνεργαστούν μεταξύ τους και να επενδύσουν σε συντονισμένες λύσεις. Η έλλειψη δράσης θα 

είχε μόνο ως αποτέλεσμα να αποδυναμώσει περαιτέρω την ικανότητα των κρατών να 

διαφυλάξουν τα φορολογικά τους έσοδα και να οδηγήσει σε νέες δικαστικές αγωγές για 

μεμονωμένες διατάξεις.  

    Η παρούσα πρόταση έχει μελετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελήσει άμεσα όλους τους 

φορολογουμένους που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και να συμβάλει στην 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μεταξύ των δυο χωρών ταχύτερα από την υπόλοιπη ΕΕ. 

7.2 Συνεργασία στην Άμεση φορολογία και Διασυνοριακή ελάφρυνση λόγω ζημιών 

    Οι εταιρείες ελπίζουν πάντα ότι θα πραγματοποιούν κέρδη, συμβαίνει όμως να 

πραγματοποιούν και ζημίες. Στην πράξη, όλα σχεδόν τα φορολογικά συστήματα στην ΕΕ 

αντιμετωπίζουν τα κέρδη και τις ζημίες κατά τρόπο ασύμμετρο: ενώ τα κέρδη φορολογούνται 

για τη φορολογική χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, η φορολογική αξία μιας ζημίας 

δεν επιστρέφεται από τις φορολογικές διοικήσεις τη στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία. 

Επομένως, για να αποφεύγεται η "υπερφορολόγηση", οι επιχειρήσεις ή οι όμιλοι επιχειρήσεων 

πρέπει να συμψηφίζουν τις ζημίες με άλλη θετική φορολογική βάση στο εσωτερικό τους. Με 

τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται τα προβλήματα ταμειακών ροών που προκύπτουν από υστέρηση 

στο συνυπολογισμό της ζημίας, δηλαδή οι ζημίες μεταφέρονται σε μεταγενέστερες χρήσεις και 

συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη, αντί να συμψηφιστούν άμεσα με άλλη θετική 

φορολογική βάση . Με τη διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών θα μπορούσε να 

αποτραπεί η συγκέντρωση των ζημιών σε διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες. 

    Μια εταιρία με περισσότερα υποκαταστήματα στην ημεδαπή φορολογείται, καταρχήν, 

αυτομάτως, επί των καθαρών αποτελεσμάτων, δηλαδή τόσο τα κέρδη όσο και οι ζημίες των 

υποκαταστημάτων αυτών λαμβάνονται αυτομάτως και άμεσα υπόψη. Στις περισσότερες άλλες 

περιπτώσεις, η ελάφρυνση λόγω ζημιών είναι δυνατή μόνο αν επιτρέπεται από συγκεκριμένη 

διάταξη που υιοθετεί το εκάστοτε κράτος. 

     Η διαφορετική μεταχείριση των διασυνοριακών ζημιών από τα κράτη έχει επιπτώσεις στη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα ζητήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή 

ελάφρυνση λόγω ζημιών επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων ως προς τη στιγμή και 

τον τρόπο διείσδυσης σε μια νέα αγορά. Η έλλειψη (ή ο περιορισμός) διασυνοριακής 
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ελάφρυνσης λόγω ζημιών αποτελεί φραγμό για τη διείσδυση σε άλλες αγορές, γεγονός που 

διαιωνίζει την τεχνητή κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με τις εθνικές 

κατευθύνσεις.  

    Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις στα μεγάλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες είναι σε θέση να 

πραγματοποιούν μεγαλύτερες οικονομίες φάσματος και κλίμακας στο εσωτερικό της δικής 

τους εθνικής αγοράς, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τους πιθανούς 

ανταγωνιστές που προέρχονται από μικρότερα κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, 

ακόμη και όταν οι τελευταίοι είναι πιο καινοτόμοι και αποτελεσματικοί. Επομένως, η έλλειψη, 

ή η περιορισμένη δυνατότητα, διασυνοριακής φορολογικής ελάφρυνσης λόγω ζημιών: 

 ευνοεί τις εγχώριες επενδύσεις και αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε άλλα κράτη μέλη 

 ευνοεί τις διασυνοριακές επενδύσεις στα μεγάλα κράτη μέλη 

 ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τις ΜΜΕ, όταν πρόκειται για 

διασυνοριακές επενδύσεις  και 

 επηρεάζει την επιλογή μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης και θυγατρικής ως μορφής 

εγκατάστασης. 

    Όλες οι στρεβλώσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών τόσο για τις 

επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές και, συνακολούθως, την απώλεια ευημερίας. Η 

επιλογή από το κράτος μέλος της μεθόδου για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης εξαρτάται 

από ποια από τις δύο μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 23 του υποδείγματος σύμβασης 

του ΟΟΣΑ (δηλαδή τη μέθοδο φορολογικής πίστωσης ή τη μέθοδο φοροαπαλλαγής) έχει 

υιοθετηθεί στις συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης με το άλλο κράτος μέλος. Στην 

περίπτωση της Ελλάδος και της Κύπρου στην ισχύουσα σύμβαση έχει υιοθετηθεί η μέθοδος 

της φοροαπαλλαγής χωρίς έκπτωση των ζημιών. 

     Όλες οι μέθοδοι, όταν εφαρμόζονται στην ημεδαπή, προβλέπουν την πλήρη αντιστάθμιση 

των ζημιών εντός ενός ομίλου, είτε κάθετη προς τα άνω/προς τα κάτω (δηλαδή μεταξύ μητρικής 

και θυγατρικής) είτε οριζόντια (δηλαδή μεταξύ των θυγατρικών). Τούτο σημαίνει ότι αν ο 

όμιλος εμφανίζει συνολική καθαρή ζημία, τα κέρδη επιμέρους μελών του ομίλου δεν θα 

φορολογηθούν αλλά θα συμψηφιστούν με τις ζημίες άλλων μελών του ομίλου. Όλες οι μέθοδοι 

εξασφαλίζουν άμεση ελάφρυνση, δεδομένου ότι εμποδίζουν τη συγκέντρωση των ζημιών στις 

διάφορες οικονομικές μονάδες. Η ελάφρυνση είναι εν γένει προσωρινή λόγω της αυτόματης 

ανάκτησης, δηλαδή διαρκεί μέχρι να καταστεί εκ νέου κερδοφόρα η ζημιογόνος θυγατρική. Η 

ελάφρυνση είναι μόνιμη μόνο όταν οι ζημίες είναι οριστικές.  
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    Ένα στοιχειοθετημένο μέτρο για τη διασυνοριακή ελάφρυνση λόγω ζημιών πρέπει να 

διασφαλίζει ότι οι εταιρικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στις δυο χώρες τυγχάνουν της 

ίδιας, στο μέτρο του δυνατού, μεταχείρισης με εκείνη των ομίλων που δραστηριοποιούνται σε 

ένα από τα δυο κράτη. Επομένως, ένα στοιχειοθετημένο μέτρο πρέπει:  

 να επιτρέπει αποτελεσματική και άμεση έκπτωση των ζημιών μία και μόνο φορά 

 να επιτρέπει, κατ' ελάχιστον, να λαμβάνονται υπόψη οι ζημίες στο επίπεδο της 

μητρικής εταιρίας ("προς τα άνω κάθετος" συμψηφισμός) 

 να μην οδηγεί, κατά κανόνα, στην οριστική μετατόπιση του εισοδήματος από το ένα 

κράτος στο άλλο, εκτός αν οι ζημίες είναι οριστικές και δεν υπάρχει δυνατότητα 

ελάφρυνσης στο κράτος στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι ζημίες αυτές 

 να εξαντλεί πρώτα τις άμεσες δυνατότητες ελάφρυνσης που υπάρχουν σε εθνικό 

επίπεδο και 

 να μην αφήνει περιθώριο για καταχρήσεις. 

     Η οικονομικές εξελίξεις εντός της ΕΕ έχουν δείξει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν 

αποτελεσματικά συστήματα που να προβλέπουν τη διασυνοριακή ελάφρυνση λόγω ζημιών 

μεταξύ χωρών που υπογράφουν σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Η περιορισμένη 

δυνατότητα διασυνοριακής ελάφρυνσης λόγω ζημιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

εμπόδια για τις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου. Η καθιέρωση 

συστημάτων διασυνοριακής ελάφρυνσης λόγω ζημιών θα είναι προς όφελος κυρίως των ΜΜΕ, 

οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα τη στιγμή αυτή εξαιτίας της έλλειψης μιας τέτοιας 

μορφής φορολογικής ελάφρυνσης. Γι’ αυτό προτείνουμε την δημιουργία ενός συστήματος με 

βάση την Μέθοδο της φοροαπαλλαγής με προσωρινή έκπτωση των ζημιών το οποίο θα 

προκύψει μετά από λεπτομερή διαβούλευση των δυο φορολογικών υπηρεσιών Ελλάδας και 

Κύπρου. 

7.3 Συνεργασία στην Άμεση φορολογία και τους φόρους κατά την έξοδο από μια χώρα 

    Πολλά κράτη μέλη επιδιώκουν τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τα 

περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων (φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα) που βρίσκονται 

στην επικράτειά τους. Σε αυτό το εθνικό πλαίσιο, η συγκεκριμένη υπεραξία φορολογείται σε 

γενικές γραμμές κατά την πραγματοποίησή της, δηλαδή τη στιγμή της πώλησης ή μεταβίβασης 

των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, όταν ένας φορολογούμενος εγκαταλείπει ένα κράτος 

μέλος για να εγκατασταθεί σε ένα άλλο πριν πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, το κράτος 

προέλευσης κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει από 
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τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Ομοίως, αν μια εταιρεία μεταφέρει την έδρα της σε 

ένα άλλο κράτος μέλος ή μεταβιβάσει τα περιουσιακά της στοιχεία σε μια θυγατρική με έδρα 

ένα άλλο κράτος μέλος (μόνιμη εγκατάσταση) ή και αντιστρόφως, το κράτος προέλευσης 

κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα φορολόγησης της υπεραξίας που προέκυψε με την 

εγκατάσταση της εταιρείας στην επικράτειά του. Πολλά κράτη μέλη προσπάθησαν να 

επιλύσουν αυτό το πρόβλημα φορολογώντας τη λανθάνουσα υπεραξία, η οποία όμως δεν έχει 

ακόμα εισπραχθεί τη στιγμή που ο φορολογούμενος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία ή τα 

περιουσιακά του στοιχεία σε ένα άλλο κράτος μέλος. Τα παραπάνω αναφερόμενα ισχύουν και 

στην περίπτωση της Ελλάδος και της Κύπρου. 

     Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η άμεση είσπραξη του φόρου 

επί της υπεραξίας που δεν έχει ακόμα εισπραχθεί κατόπιν της μεταφοράς των περιουσιακών 

στοιχείων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αντίκειται στην αρχή της ελευθερίας 

εγκατάστασης. Πράγματι, η άμεση επιβολή φόρων επί της λανθάνουσας υπεραξίας στους 

φορολογούμενους στο κράτος προέλευσής τους συνιστά διακριτική μεταχείριση, εφόσον η ίδια 

φορολόγηση δεν εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο άλλο κράτος. Το Δικαστήριο 

απεφάνθη επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εγείρουν έναντι των φορολογουμένων 

δυσανάλογες απαιτήσεις όπως η υποχρέωση να παράσχουν τραπεζικές εγγυήσεις ή να ορίσουν 

φορολογικό αντιπρόσωπο ως εγγυητή της καταβολής φόρου προς το νέο κράτος μέλος 

διαμονής λόγω της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων. 

    Ωστόσο, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει σε ένα κράτος μέλος να υπολογίσει το ύψος 

των εισοδημάτων επί των οποίων επιχειρεί να διατηρήσει το δικαίωμα φορολόγησης, εφόσον 

κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται την άμεση είσπραξη του φόρου, εφόσον η μεταφορά φόρου δεν 

συνοδεύεται από καμία προϋπόθεση και εφόσον ληφθεί υπόψη κάθε μείωση της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων μετά τη μεταφορά. Τα κράτη μέλη οφείλουν λοιπόν να επιτρέπουν 

την άνευ όρων μεταφορά της είσπραξης του φόρου ως την πραγματική πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων. 

    Ακόμα και αν η χορήγηση μιας άνευ όρων μεταφοράς επιτρέπει τη διευθέτηση της άμεσης 

διαφοράς στη φορολόγηση των φορολογουμένων που εγκαθίστανται σε ένα άλλο κράτος μέλος 

και εκείνων που συνεχίζουν να κατοικούν στο ίδιο κράτος μέλος, το συγκεκριμένο μέτρο δεν 

αποτελεί απαραιτήτως τη λύση στα προβλήματα της διπλής φορολόγησης ή της ακούσιας μη 

φορολόγησης που ενδέχεται να ανακύψουν εξαιτίας των αποκλίσεων των εκάστοτε εθνικών 

φορολογικών συστημάτων. Διπλή φορολόγηση ενδέχεται να προκύψει αν στο κράτος 

προέλευσης η υπεραξία υπολογίζεται βάσει της θεωρητικής πώλησης τη στιγμή που ο 
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φορολογούμενος εγκαταλείπει τη χώρα και το νέο κράτος διαμονής φορολογεί το σύνολο της 

υπεραξίας που προκύπτει από την αγοραπωλησία των περιουσιακών στοιχείων. Αντιστοίχως, 

οι μέθοδοι υπολογισμού των περιουσιακών στοιχείων των διάφορων εταιρειών βάσει του 

εκάστοτε κράτους μέλους μπορούν να οδηγήσουν σε διπλή ή ακούσια μη φορολόγηση. 

   Μια αποτελεσματική διοικητική συνεργασία θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός 

παράγοντας για την προστασία της φορολογικής βάσης του κράτους προέλευσης. Το νέο 

κράτος μέλος διαμονής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το κράτος προέλευσης για 

κάθε μελλοντική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. 

    Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) προβλέπει τις ίδιες τέσσερις 

βασικές ελευθερίες με την συνθήκη ΕΚ (εμπορεύματα, πρόσωπα, υπηρεσίες και κεφάλαια). 

Περιλαμβάνει επίσης οριζόντιες διατάξεις που εφαρμόζονται για τις τέσσερις αυτές ελευθερίες. 

Ωστόσο, το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της φορολογίας δεν έχει ενσωματωθεί στη 

συμφωνία ΕΟΧ. Οι φόροι που εισπράττονται σε περίπτωση μετανάστευσης φυσικών 

προσώπων και μεταφοράς της έδρας επιχειρήσεων επηρεάζουν αντίστοιχα την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 39 της συνθήκης ΕΚ/άρθρο 28 της συμφωνίας ΕΟΧ) και 

την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 43 της συνθήκης ΕΚ/άρθρο 31 της συμφωνίας ΕΟΚ). Η 

φορολογία κατά την έξοδο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός τομέα όπου οι δυο χώρες 

θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το συντονισμό στο επίπεδο της ΕΕ. Μια συντονισμένη 

προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει  να καταστήσουν τους κανόνες τους για θέματα φορολόγησης 

κατά την έξοδο συμβιβάσιμους με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και τις αμοιβαίες 

εθνικές απαιτήσεις τους. Η νομολογία του ΔΕΚ και η ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ένας πολύτιμος 

οδηγός στην υιοθέτηση ορθών προτάσεων στο θέμα της φορολογίας της εξόδου από την 

Ελλάδα και Κύπρο φαινόμενο που έχει ενταθεί λόγο της κρίσης. 

7.4 Συνεργασία στην Άμεση φορολογία και τους φόρους των τόκων 

    Όπως είναι γνωστό μεγάλο μέρος των καταθέσεων του Κυπριακού τραπεζικού τομέα ανήκει 

σε ελλαδίτες φορολογουμένους και σύμφωνα με κάποιες πρόσφατες εκτιμήσεις αυτές 

εκτιμώνται σε περίπου 8 με 10 δις Ευρώ. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί την ανάγκη 

πληροφόρησης του ελληνικού φορολογικού συστήματος για τους τόκους που αποδίδονται 

στους Έλληνες πολίτες. Σε πολύ μικρότερη βέβαια κλίμακα ισχύει και το αντίστροφο για τις 

κυπριακές καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.   
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     Όταν ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων κατοικεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό 

του φορέα πληρωμής, το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από τον 

φορέα πληρωμής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής του περιλαμβάνει: 

 τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου που 

προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ 

 το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής 

 τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία 

της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόμενων τόκων και 

 στοιχεία σχετικά με την πληρωμή των τόκων σύμφωνα με τη παράγραφο 2 της 

οδηγίας 2003/48/ΕΚ 

     Σύμφωνα με την οδηγίας 2003/48/ΕΚ η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του φορέα 

πληρωμής κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 στην αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου. Επίσης η κοινοποίηση πληροφοριών 

διεξάγεται αυτομάτως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός εξαμήνου μετά το τέλος του 

φορολογικού έτους του κράτους μέλους του φορέα πληρωμής, όσον αφορά το σύνολο των 

τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους. Αντιμετωπίζοντας όμως 

τη πραγματικότητα διαπιστώνουμε ότι η πληροφόρηση αυτή δεν παρέχεται στον βαθμό που 

περιγράφεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες με αποτέλεσμα να υποθάλπεται η φοροδιαφυγή και να 

μην αποδίδονται οι ανάλογοι φόροι στο κράτος που διαμένει ο φορολογούμενος.  

Γι’αυτό τον λόγο προτείνεται η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των δυο 

φορολογικών υπηρεσιών μέσω της οποίας θα πετυχαίνουν την απαραίτητη αυτοματοποιημένη 

πληροφόρηση, τουλάχιστον για τους κοινούς φορολογούμενους πολίτες, που έχουν οικονομική 

δραστηριότητα και στις δυο χώρες. Παράλληλα όμως με αυτόν τον τρόπο θα μειώνεται 

σημαντικά  το διαχειριστικό κόστος που φέρουν οι φορολογούμενοι κατά την συμμόρφωση 

τους με την φορολογική νομοθεσία και θα γίνονται πιο εύκολα οι απαραίτητοι 

διασταυρούμενοι  έλεγχοι για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής.  

7.5 Έμμεση Φορολογία Καθεστώς υιοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ 

    Σήμερα στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο εφαρμόζονται διάφοροι συντελεστές ΦΠΑ και 

εφαρμόζοντας την Οδηγία 2006/112/ΕΚ υπάρχει ένας βασικός συντελεστής και δυο 

κατηγορίες προϊόντων μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Στην ελληνική επικράτεια ο βασικός 

συντελεστής είναι 23% και στην κυπριακή 18%. Με βάση αυτήν την πραγματικότητα αλλά και 

την συνεχή προσπάθεια για οικονομική μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας των δυο 
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χωρών προτείνουμε την υιοθέτηση ενός κοινού μειωμένου συντελεστή φπα για τα προϊόντα 

διατροφής αλλά και τα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται στις δυο χώρες κατόπιν 

συνεργασίας είτε στις πρώτες ύλες είτε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα 

τελικά προϊόντα που θα προκύπτουν και θα πωλούνται στην κοινή ελληνοκυπριακή εσωτερική 

αγορά, θα έχουν έναν κοινό συντελεστή φπα που θα μπορούσε να είναι 5%. Με αυτό τον τρόπο 

ενθαρρύνεται η οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των δυο χωρών και η αύξηση στην ζήτηση 

αυτών των προϊόντων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την ιδιωτική κατανάλωση που έχει 

καταρρεύσει λόγο της οικονομικής κρίσης και στις δυο χώρες. 

7.6 Συνεργασία στην Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου κοινών 

φορολογουμένων 

   Σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζεται η φορολόγηση των φυσικών προσώπων με βάση τα 

γνωστά τεκμηρίων διαβίωσης, κατά τα οποία οι φορολογούμενοι  φορολογούνται με  ένα 

«θεωρητικό» εισόδημα το οποίο θα προκύπτει επειδή έχουν στην κατοχή τους ένα σπίτι, ένα 

αυτοκίνητο ή ένα σκάφος αναψυχής. Αυτό με την σειρά του έχει παρασύρει μεγάλο αριθμό 

κυπρίων πολιτών σε μια υπερφορολόγηση τους λόγο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν 

στην ελληνικά επικράτεια. Επίσης έχει οδηγήσει πολλούς έλληνες πολίτες προκειμένου να 

φοροδιαφεύγουν να αποκρύπτουν καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες για να αποφύγουν τις 

διασταυρώσεις των στοιχείων των ελληνικών φορολογικών υπηρεσιών.  

    Γι’αυτόν τον λόγο προτείνουμε την δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Περιουσιολογίου κοινών φορολογουμένων. Στο περιουσιολόγιο θα περιέχονται αναλυτικά 

στοιχεία για το περιουσιακό (εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις) αλλά και το καταναλωτικό 

προφίλ των φορολογουμένων που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες, 

καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ασφαλιστήρια ζωής, ακόμα και τους λογαριασμούς 

τηλεφώνου, αλλά και την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Με αυτό τον τρόπο θα 

αποφεύγεται η υπερβολική φορολόγηση των κοινών φορολογουμένων αλλά και θα αποφύγετε 

η φοροδιαφυγή αυτών που θα μπορούν να αποκρύπτουν καταθέσεις αλλά και δαπάνες μέσω 

κυπριακών πιστωτικών καρτών. Θα πρόκειται ασφαλώς για μια εκ βάθρων αλλαγή του 

ισχύοντος καθεστώτος, καθώς οι φορολογικές υπηρεσίες θα φορολογούν πλέον με βάση 

πραγματικά γεγονότα (δαπάνη, κατάθεση) και όχι με βάση υποψίες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ταλανίζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από 

το 2008 εξελίσσεται και στο πέρασμα της αφήνει συντρίμμια οικονομίες και κοινωνίες 

ολόκληρες. Η ευρωζώνη επηρεαζόμενη από τις οικονομικές εξελίξεις έχει περάσει από την 

εποχή της οικονομικής διεύρυνσης στην εποχή της ύφεσης και της ανεργίας. Οι κυβερνήσεις 

τις μέσα σε αυτόν τον οικονομικό όλεθρο επέλεξαν διαφορετική οικονομική πολιτική 

αντιμετώπισης της, από τον υπόλοιπο κόσμο και η εποχή της λιτότητας έχει μπει για τα καλά 

στην ζωή  503.824.373 (απογραφή 7/2012) πολιτών της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η λειτουργία 

του φορολογικού συστήματος κάθε χώρας έρχεται στο προσκήνιο και πολλές ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις κρίνονται από τον τρόπο που το μεταρρυθμίζουν. Κύριος στόχος είναι η 

συγκέντρωση περισσότερων φόρων, από περισσότερους αλλά και πιο δίκαια. Αυτό από μόνο 

του είναι κάτι δύσκολο και οι πειραματισμοί σε βάρος των πολιτών είναι ένα διαρκές 

φαινόμενο.  

    Με την παρούσα εφαρμοσμένη Διπλωματική Μελέτη προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε 

όλα τα χαρακτηριστικά του Κυπριακού Φορολογικού Συστήματος αναδεικνύοντας τα 

πλεονεκτήματα αλλά και με αντικειμενικό τρόπο παρουσιάζοντας τις αδυναμίες που χρήζουν  

μεταρρύθμισης προς όφελος πάντα των πολιτών. Οι προτάσεις μας για την συνεργασία με την 

Ελληνική δημοκρατία αλλά και οι πιθανές αυτόνομες πρωτοβουλίες της Κύπρου είναι εφικτές 

αρκεί η επιθυμία των πολιτών που υπάρχει να μεταφραστεί στην απαραίτητη πολιτική βούληση 

των κομμάτων εξουσίας. Οι προκλήσεις των καιρών είναι πολλές και πρέπει γρήγορα να 

δράσουμε για να μην χαθεί η ευκαιρία από καμία γενιά στο μέλλον. Η μεταρρύθμιση του 

φορολογικού συστήματος θα μπορούσε να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της οικονομικής 

ανάκαμψης της Κυπριακής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομίας οδηγώντας τις μελλοντικές γενιές 

στο ξέφωτο της οικονομικής ευμάρειας. Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς  άλλωστε θα μας τόνιζε 

ξανά: 

          «Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες, ό, τι είστε, μην ξεχνάτε! 

            Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα. 

             Όχι! Χρωστάτε και σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ρθούνε, θα περάσουν. 

              Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί» !!  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Φόρος Εισοδήματος 

 

Φορολογικό Έτος 

€ 2008 – 2010 από 2011 

0%  0 – 19 500 0 – 19 500 

20%  19 501 – 28 000 19 501 – 28 000 

25% 28 001 – 36 300 28 001 – 36 300 

30% 36 301 και άνω 36 301 - 60000 

35% - 60 001 και άνω 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Εταιρικός φόρος μέχρι 2007 

£ 1991 –1995 1996 – 2002 2003 - 2004 2005 - 2007 2008 - 2012 2013- 

0 – 40 000 

20%(1,2) 

20%(1,2) 

10%(3,4) 

10%(3,4,5) 

 

12,5% 

40 000 – 100 000 

25%(1,2) 

 

100 001 – 1000 000 

25%(1,2) 

10%(4) 

1 000 001 και άνω 15%(5,6)  

Σημειώσεις 

1) Για τα φορολογικά έτη μέχρι το 2002 επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% όταν το φορολογητέο εισόδημα μειώνεται λόγω 

ζημιών προηγουμένων ετών, εκπτώσεων για επενδύσεις και εκπτώσεις για εξάντληση μεταλλείου. 

2) Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων φορολογούνται με συντελεστή 4,25%. Κατά το έτος 2002 οι οργανισμοί δημοσίου 

δικαίου φορολογούνται με πρόσθετο φόρο 10% στο φορολογητέο εισόδημα. 

3) οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων φορολογούνται που επέλεξαν τις μεταβατικές διατάξεις(7) φορολογούνται με 

συντελεστή 4,25% αντί 10% για τα έτη μέχρι το 2005. 

4)οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με συντελεστή 25% αντί 10% μέχρι το έτος 2008. 

5) οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που επέλεξαν τις μεταβατικές διατάξεις(7) φορολογούνται με συντελεστή 4,25% 

αντί 15% για τα έτη μέχρι το 2005. 

6) οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με συντελεστή 35% αντί 15% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συντελεστές Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς 

 

1.1.1991- 

31.7.1998 

1.8.1998- 

30.3.2000 

1.3.2000- 

30.6.2002 

1.7.2002- 

31.12.2002 

2003 μέχρι 

30.8.2011 

31.8.2011 

μέχρι σήμερα 

1α. Τόκοι που αποκτά φυσικό 

πρόσωπο από πιστοποιητικά 

αποταμιεύσεως, χρεόγραφα 

αναπτύξεως 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

1β. Τόκοι που αποκτά φυσικό 

πρόσωπο μέχρι και την 31.12.2003 

από καταθέσεις στον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

3% 3% 3% 3% 3%(1) 3%(1) 

1γ. Τόκοι που αποκτά κάθε ταμείο 

προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων(2) για τόκους που 

αποκτά από οιαδήποτε πηγή εντός της 

Δημοκρατίας 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

1δ. Τόκοι που δεν εμπίπτουν στις πιο 

πάνω κατηγορίες 

3% 4% 3% 10%(3) 10%(3 - 4) 15%(3,4,14) 

2. Μερίσματα(10) 3% 4% 3% 3% 15%(5 - 9) 17%(5 - 10) 

3. Ενοίκια  3% 4% 3% 3% 3% 3% 

4. Κέρδη 3% 4% 3% 3%(11) 3%(12) 3%(12) 

 

Σημειώσεις  

1. Από 1.1.2004 οι τόκοι αυτοί εμπίπτουν στην κατηγορία 1δ (Τόκοι που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες).  

2. Για το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων ισχύει από 1.1.2009  

3. Για φυσικό πρόσωπο, του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα περιλαμβανομένων των τόκων δεν υπερβαίνει τις 

επτά χιλιάδες λίρες (£7.000) ετησίως, και από το 2008 δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000), έχει δικαίωμα επιστροφής 

του ποσού του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν 

(3%).  

4. Τόκος που αποκτά ένα πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που 

συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δε θεωρείται τόκος.  

5. Επιβάλλεται σε κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στην Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει 

οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία.  

6. Εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά 

με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία.  

7. Μέχρι το 2008 εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία (συμπεριλαμβανομένου εταιρείας που δεν είναι 

κάτοικος στη Δημοκρατία άλλα έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία) η οποία λαμβάνει μερίσματα από 

εταιρεία η οποία δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, στην οποία η εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη 

Δημοκρατία κατέχει άμεσα τουλάχιστο ένα τοις εκατόν (1%) του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από την 

καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται-  

 Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις 

εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση• και  

 η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι 

σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία. 
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 Από το 2009 εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία (συμπεριλαμβανομένου εταιρείας που δεν είναι 

κάτοικος στη Δημοκρατία άλλα έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία) η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία η 

οποία δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. 

Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται-  

 Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις 

εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση• και  

 η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι 

σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία. 

 Μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήματος 

στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία απόκτησης των, 

απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.  

 Για την περίοδο από 1.1.2012 έως 31.12.2013 ο συντελεστής έχει αυξηθεί σε 20% και θα επανέλθει σε 17% από 

1.1.2014.  

 Η εισφορά επιβάλλεται επί των μεικτών ενοικίων μειωμένων κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%).  

 Για νομικά πρόσωπα μόνο.  

 Από 1.1.2003 έως 31.12.2009 μόνο τα κέρδη Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου υπάγονται σε έκτακτη αμυντική 

εισφορά.  
 Από 29.4.2013 ο συντελεστής έγινε 30%. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4:Συντελεστές Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

 

 

Έτη 1980-1983 Από £1 
 

1,5‰ 

Έτη 1984-1989 Από £0 Μέχρι £35,000 1,5 ‰ 

 

Από £35,001 Μέχρι £100,000 2,5‰ 

 

Από £100,001 Μέχρι £200,000 3‰ 

 

Από £200,001  
 

3,5‰ 

Έτη 1990-2002 Από £0 Μέχρι £100,000 0‰ 

 

Από £100,001  Μέχρι £250,000 2‰ 

 

Από £250,000 Μέχρι £500,000 3‰ 

 

Από £500,001 
 

3,5‰ 

Έτη 2003-2007 Από £0 Μέχρι £100,000 0‰ 

 

Από £100,001  Μέχρι £250,000 2,5‰ 

 

Από £250,001 Μέχρι £500,000 3,5‰ 

 

Από £500,001  
 

4‰ 

Έτη 2008-2011 Από €0 Μέχρι €170.860,14 0‰ 

 

Από €170.860,15  Μέχρι €427.150,36 2,5‰ 
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Από €427.150,37 Μέχρι €854.300,72 3,5‰ 

 

Από €854.300,73 
 

4‰ 

Έτος 2012 Από €0 Μέχρι €120,000 0‰ 

 

Από €120,001  Μέχρι €170,000 4‰ 

 

Από €170,001 Μέχρι €300,000 5‰ 

 

Από €300,001 Μέχρι €500,000 6‰ 

 

Από €500,001 Μέχρι €800,000 7‰ 

 

Από €800,001 
 

8‰ 

Έτη από 2013 Από €0 Μέχρι € 40,000 6‰ 

 

Από € 40,001  Μέχρι € 120,000 8‰ 

 

Από € 120,001  Μέχρι € 170,000 9‰ 

 

Από € 170,001 Μέχρι € 300,000 11‰ 

 

Από € 300,001 Μέχρι € 500,000 13‰ 

 

Από € 500,001 Μέχρι € 800,000 15‰ 

 

Από € 800,001 Μέχρι €3,000,000 17‰ 

 

Από €3,000,001 
 

19‰ 

 

Σημείωση: Τα πρόσωπα των οποίων η συνολική ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 

€12.500 για το έτος 2013 δεν υπόκεινται σε φόρο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συμβάσεις για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας 

 Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα 

Εκμετάλλευσης  % % % 

Άγιος Μαρίνος  0 0 0 

Αίγυπτος 15 15 10 

Αρμενία 0 5 5 

Αυστρία 10 0 0 

Βέλγιο  10 10 0 

Βουλγαρία 5 7 10 

Γαλλία 10 10 0 
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Γερμανία 5 0 0 

Δανία 0 0 0 

Ελλάδα 25 10 0 

Εσθονία 0 0 0 

Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα 

0 0 0 

Ην. Βασίλειο 0 10 0 

Η.Π.Α.  15 10 0 

Θαϊλάνδη 10 15 5 

Ινδία 10 10 15 

Ιρλανδία 0 0 0 

Ιταλία 15 10 0 

Καναδάς 15 15 10 

Κατάρ 0 0 5 

Κίνα 10 10 10 

Κιρζικστάν 0 0 0 

Κουβέιτ 10 10 5 

Λευκορωσία 5 5 5 

Λίβανος 5 5 0 

Μάλτα 0 10 10 

Μαυρίκιος 0 0 0 

Μαυροβούνιο 10 10 10 

Μολδαβία 5 5 5 

Νορβηγία 5 0 0 

Νότιος Αφρική 0 0 0 

Ουγγαρία 5 10 0 

Ουζμπεκιστάν 0 0 0 

Ουκρανία 0 0 0 

Πολωνία 0 5 5 

Ρουμανία 10 10 5 

Ρωσία 5 0 0 

Σερβία 10 10 10 

Σεϋχέλλες 0 0 5 

Σιγκαπούρη 0 10 10 

Σλοβακία 10 10 5 

Σλοβενία 5 5 5 

Σουηδία 5 10 0 
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Συρία 0 10 15 

Ταζικιστάν 0 0 0 

Τσεχία 0 0 10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Άμεση φορολόγηση 

Πηγή: Eurostat 

Διάγραμμα 1 
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Έμμεση φορολόγηση  

Πηγή: Eurostat 

Διάγραμμα 4                                                    
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Αναλογία έμμεσων / άμεσων φόρων  

(http://www.kpoupakis.gr)Πηγή: Eurostat για τιμές 2011 

Διάγραμμα 7 
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Διάγραμμα 9 

 

Σύγκριση φορολογικών συστημάτων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης 
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Πηγή: Eurostat 

Διάγραμμα 11 

Πηγή: Eurostat 

ΔείκτηςαποτελεσματικότηταςΦΠΑ (VAT Revenue ratio-VRR) 
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Ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης 

Πηγή: Eurostat 
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Διάγραμμα 14 

 

Ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας 

Διάγραμμα 15 

 

Πηγή: Eurostat 
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Διάγραμμα 16

 

Ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης του κεφαλαίου 
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Διάγραμμα 20                                                  

 

Διάγραμμα 21                                                   
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Διάγραμμα 22                                                   

 

Διάγραμμα 23                                                  

 

Τεκμαρτός συντελεστής ΦΠΑ (implicitVAT)  

Διάγραμμα 24 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Φορολογίας 
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