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Σε κλάδους µε χαρακτηριστικά που ευνοούν τη φοροδιαφυγή, η αύξηση των φορολογικών
συντελεστών δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Αυτό συµβαίνει
επείδη οι εν λόγω οικονοµικές µονάδες τείνουν να προσαρµόζουν το ύψος της
φοροδιαφυγής στις αλλαγές φορολογικής πολιτικής. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην
εστίαση το Σεπτέµβριο του 2011 οδήγησε σε αύξηση της φοροδιαφυγής κατά τουλάχιστον
9%, ενώ η µείωση του συντελεστή τον Αύγουστο του 2013 οδήγησε σε µείωση της
απόκρυψης πωλήσεων κατά τουλάχιστον 9,6%. Συνυπολογίζοντας τον αντίκτυπο των
επιπλέον πωλήσεων στους άµεσους φόρους, το τελικό δηµοσιονοµικό κόστος της µείωσης
του συντελεστή ΦΠΑ είναι ελάχιστο.

Διαχρονικά ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των διαπραγµατεύσεων για το Ελληνικό
πρόγραµµα είναι η έλλειψη αξιοπιστίας των προτεινόµενων “ισοδύναµων” µέτρων. Ιδιαίτερα στον
τοµέα της φορολογίας, οι αρχικές εκτιµήσεις για την αποτελεσµατικότητα των νέων µέτρων συχνά
απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα. Ο κύριος λόγος αποτυχίας των προβλέψεων είναι η µη
συνεκτίµηση του γεγονότος ότι, σε ένα περιβάλλον που ευνοεί τη φοροδιαφυγή, το φαινόµενο τείνει
να “προσρµόζεται” στα νέα δεδοµένα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εστίαση, όπου ο συντελεστής ΦΠΑ αρχικά αυξήθηκε
σε 23% (Σεπτέµβριος 2011) και εν συνεχεία µειώθηκε σε 13% (Αύγουστος 2013). Οι αρχικές
προβλέψεις για τις συνέπειες και των δύο αλλάγων στα δηµόσια έσοδα διαψεύστηκαν παταγωδώς.
Ειδικότερα, η αύξηση του συντελεστή, αντί για επιπλέον έσοδα 1 δις ευρώ ετησίως (εκτιµήσεις
“τρόικας”), οδήγησε σε αύξηση των εσόδων ΦΠΑ κατά µονο 140 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η µείωση
του συντελεστή οδήγησε σε µείωση των εσόδων ΦΠΑ κατά µόλις 69,8 εκατ. ευρώ κατά το 2ο
εξάµηνο του 2013, έναντι αρχικών προβλέψεων 160 εκατ. ευρώ. Οι σηµαντικές αυτές διαφορές
µεταξύ εκτιµήσεων και πραγµατικότητας καταδεικνύουν ότι προβλέψεις που βασίζονται σε απλούς
πολλαπλασιασµούς συντελεστών επί της υπάρχουσας φορολογικής βάσης, χωρίς τη συνεκτίµηση της
επίδρασης των µέτρων στο µέγεθος της φοροδιαφυγής, είναι καταδικασµένες σε αποτυχία.
Η εξέταση των πρόσφατων αλλαγών στην εστίαση αποκαλύπτει ότι η αύξηση του συντελεστή
συνοδεύεται από σηµαντική αύξηση της φοροδιαφυγής, ενώ αντιθέτως η µείωση του συντελεστή
οδηγεί σε σηµαντική µείωση της απόκρυψης πωλήσεων. Τα ευρήµατα αυτά εξηγούν την αποτυχία των
αρχικών εκτιµήσεων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων µέτρων. Επιπλέον,
συνυπολογίζοντας τον αντίκτυπο της µεταβολής του ύψους των δηλωθέντων πωλήσεων στους
άµεσους φόρους, το τελικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα είναι ελάχιστο.
Η εµπειρική µελέτη ακολουθελι µεθοδολογία difference-in-difference, χρησιµποποιώντας ως
δείγµα αναφοράς (control group) τα µεγάλα εστιατόρεια fast-food, λόγω της υψηλής τους εξάρτησης
από παραστατικά πώλησης, που χρησιµποιούνται για τη διαχείριση και εκτέλεση των παραγγελειών.

Οι µεταβολές στην απόκρυψη πωλήσεων προσεγγίζονται από τις µεταβολές του λόγου Δηλωθέντων
Πωλήσεων προς Πρώτων Υλών (Sales to Inputs ratio). Μία απότοµη µεταβολή των πωλήσεων ανά
ευρώ πρώτης ύλης, που συµπίπτει µε την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή είναι συνεπής µε τη
µεταβολή του ύψους της φοροδιαφυγής. Εξετάζουµε ξεχωριστά µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις,
καθώς και εταιρείες µε διαφορετικά επίπεδα πωλήσεων αλκοολούχων ποτών, ο συντελεστής των
οποίων παρέµεινε αµετάβλητος καθόλη την περίοδο του δείγµατος (23%).
Τα εµπειρικά ευρήµατα δείχνουν ότι η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ, από 23% σε 13% τον
Αύγουστο του 2013, οδήγησε σε σηµαντική µείωση της φοροδιαφυγής στον κλάδο της εστίασης, κατά
τουλάχιστον 9,6% το τελευταίο τρίµηνο του έτους, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
(10,2%) και εταιρείες µε χαµηλές πωλήσεις αλκολούχων ποτών (11,3%), που αποτελούν και την
συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου (βλ. Διαγραµµα 1). Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται (i) στο
µειωµένο κίνητρο απόκρυψης (λόγω µείωσης του συντελεστή) και (ii) σε µία ενεργή προσπάθεια
διατήρησης των εισπράξεων ΦΠΑ των εταιρειών σε ένα ελάχιστο επίπεδο που δεν θα αποκαλύπτει
την παραβατική συµπεριφορά στις φορολογικές αρχές.
Διάγραµµα 1 – Ποσοστιαία µεταβολή Sales Ratio (Medians)

Αντίστοιχα, η προγενέστερη αύξηση του συντελεστή προκάλεσε αύξηση της απόκρυψης
πωλήσεων που αντικατοπτρίζεται από τη µείωση του Sales ratio κατά τουλάχιστον 9%. Και στην
περίπτωση αυτή οι µεταβολές είναι σηµαντικά µεγαλύτερες στις µικρές επιχειρήσεις και τις εταιρείες
µε χαµηλές πωλήσεις αλκοολούχων ποτών (µείωση 12-13%).1
Οι σηµαντικές αυτές µεταβολές αντικατοπτρίζουν µία ενεργή και συστηµατική προσπάθεια
διατήρησης λόγου εισπράξεων προς πληρωµών ΦΠΑ (VAT ratio) που δεν θα αποκαλύπτει την
παραβατική συµπεριφορά στις φορολογικές αρχές (VAT ratio targeting). Κατά συνέπεια, οι δείκτες
αυτοί (VAT & Sales ratios) θέτουν όριο στο ύψος της απόκρυψης πωλήσεων. Ταυτόχρονα µπορούν να
αποτελέσουν πολύτιµα εργαλεία για τις φοροελεγκτικές αρχές ως βάση για τη διενέργεια
στοχευµένων ελέγχων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ένα µικρό ποσοστό (5%) του δείγµατος, κατά την
περίοδο του υψηλού συντελεστή, δηλώνει συστηµατικά πιστωτικό ΦΠΑ. 'Ενα πιο εντυπωσιακό 16%
του δείγµατος δηλώνει συστηµατικά χαµηλότερες πωλήσεις από εξόδα για πρώτες ύλες. Μία σοβαρή
προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον κλάδο, οφείλει να έχει τις εταιρείες αυτές ως
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Τα αποτελέσµατα αναφέρονται σε quantile regressions. Οι µεταβολές απλών regression είναι κατά κανόνα υψηλότερες.
Τα πλήρη αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στο άρθρο (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2585147).

αφετηρία.
Εξετάζοντας τα µεγέθη για το σύνολο του κλάδου κατά το 2ο εξάµηνο του 2013 (µετά τη
µείωση του συντελεστή) σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους,
παρατηρούµε ότι τα έσοδα ΦΠΑ µειώθηκαν κατά µόλις 69,8 εκ. ευρώ (Διάγραµµα 2), εναντι 160
εκατ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων. Η µικρότερη της αναµενόµενης µείωση των εσόδων οφείλεται
στο γεγονός ότι, για τις µικρές επιχειρήσεις, η µείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 30%
επιµερίζεται µεταξύ µίας µερικής µείωσης εσόδων ΦΠΑ (-10,8%) και µίας αύξησης των δηλωθέντων
πωλήσεων κατά 19,2%, αποτέλεσµα της διαδικασίας που περιγράψαµε προηγουµένως. Αντιθέτως, για
τις µεγάλες επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από µικρότερη “ευελιξία” στην απόκρυψη πωλήσεων,
η µείωση του συντελεστή αντικατοπτρίζεται σχεδόν αυτούσια στα έσοδα ΦΠΑ (-24,2%). Συνολικά,
λόγω της προεξέχουσας θέσης των µικρών επιχειρήσεων στον κλάδο, η µείωση του συντελεστή
επιµερίζεται σχεδόν ισοποσοστιαία µεταξύ µείωσης εσόδων ΦΠΑ (-14,2%) και αύξησης δηλωθέντων
πωλήσεων (+15,2%).
Διάγραµµα 2 – Δηλωθείσες Πωλήσεις & Έσοδα ΦΠΑ

Ένα σηµαντικό στοιχείο της αποκάλυψης “κρυµµένων” πωλήσεων, που δεν έχει ληφθεί ως
τώρα υπ'όψιν, είναι οι συνέπειες στους άµεσους φόρους. Στο βαθµό που οι επιπλέον αυτές πωλήσεις
αντικατοπτρίζουν µείωση της φοροδιαφυγής, άρα δεν ενέχουν επιπλέον έξοδα, τα µεγέθη αυτά
αναµένεται να περάσουν σε µεγάλο ποσοστό στα τελικά κέρδη. Η φορολόγηση µέρους των επιπλέον
πωλήσεων, που µόνο για το 2ο εξάµηνο του 2013 ανέρχονται σε 352 εκατ. ευρώ, µε συντελεστή 26%
είναι ικανή να αντισταθµίσει τα µειωµένα έσοδα ΦΠΑ (69.8 εκατ. ευρώ). Κατά συνέπεια, το τελικό
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της µείωσης του συντελεστή ΦΠΑ ελαχιστοποιείται σηµαντικά.
Συνοψίζοντας, σε κλάδους µε χαρακτηριστικά που ευνοούν τη φοροδιαφυγή (πχ. υπηρεσίες), η
αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την αύξηση των φορολογικών
εσόδων. Είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση απόκρυψης της οικονοµικής δραστηριότητας, µε
αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα από έµµεσους και άµεσους φόρους, και ένταση του αθέµιτου
ανταγωνισµού εις βάρος των συνεπών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, η µείωση των φορολογικών
συντελεστών ή η διατήρησή τους σε χαµηλά επίπεδα µπορεί να περιορίσει το φαινόµενο της
φοροδιαφυγής, µε µικρό σχετικά δηµοσιονοµικό κόστος. Επίσης, µπορεί να έχει ευεργετικά
αποτελέσµατα για τον κλάδο, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και τις µακροχρόνιες προοπτικές
ανάπτυξης (διευκόλυνση εισόδου, επενδύσεων, απασχόλησης), ενισχύοντας παράλληλα τη
φορολογική συνείδηση και το αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.

