Μάνθος Ντελής
Φοροδιαφυγή και ηλεκτρονικές πληρωµές
Σκιώδης οικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σκιώδης οικονοµία
(παραοικονοµία) στην Ελλάδα βρισκόταν κατά το 2013 στο επίπεδο του 24% του συνολικού
ΑΕΠ της χώρας, χωρίς τάσεις αποµείωσης. Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος του
προβλήµατος, το ΑΕΠ της χώρας το 2013 ήταν 182 δις. ευρώ, συνεπώς το επίπεδο της
παραοικονοµίας ήταν στα 43.7 δις. ευρώ περίπου. Κατά το ίδιο έτος, το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα βρισκόταν στα 23 δις. ευρώ περίπου, ήτοι στο 12,7% του ΑΕΠ. Γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι το επίπεδο της παραοικονοµίας ήταν κατά περίπου 20,7 δις. ευρώ πάνω από το
επίπεδο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, το οποίο ως γνωστό είναι το βασικό οικονοµικό
µέγεθος που οδήγησε στην εκτίναξη των επιτοκίων δανεισµού και στα µνηµόνια.
Συνεχίζοντας τη µικρή στατιστική επισκόπηση, η µέση σκιώδης οικονοµία στη ζώνη
του ευρώ ήταν κατά το ίδιο έτος περίπου στο 15% του ΑΕΠ. Στην περίπτωση που η σκιώδης
οικονοµία στην Ελλάδα ήταν ίση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, τότε αυτή θα ήταν
χαµηλότερη κατά 16,4 δις. ευρώ περίπου. Κάνοντας την έστω επιστηµονικά αφελή υπόθεση
εργασίας ότι αυτό το ποσό θα φορολογούνταν µε το ποσοστό του 33,7%, που ισούται µε τη
µέση φορολογία της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (σύµφωνα µε τα πιο
πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία για το 2012), τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία θα
αυξάνονταν κατά περίπου 5,5 δις. ευρώ (0.37 x 16,4). Συνυπολογίζοντας ότι η σκιώδης
οικονοµία είναι κατά πάσα πιθανότητα αρκετά υψηλότερη από το 25%, είναι εύκολα
αντιληπτό το µέγεθος της αιµορραγίας των δηµοσίων εσόδων.
Η σχέση ηλεκτρονικών πληρωµών και σκιώδους οικονοµίας
Όλες οι κυβερνήσεις της µεταπολίτευσης, για διάφορους λόγους, δεν θέλησαν να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της σκιώδους οικονοµίας, το οποίο συνέβαλλε αποφασιστικά
στην αύξηση του χρέους, την ανισοκατανοµή του πλούτου, τη διάβρωση των ηθικών αξιών,
την καθιέρωση της αναξιοκρατίας και τη στρέβλωση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η
οικονοµική επιστήµη προτείνει διάφορους τρόπους αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής και
ένας από τους πλέον σύγχρονους και αποδοτικούς είναι η καθιέρωση του συστήµατος των
ηλεκτρονικών πληρωµών (συναλλαγών). Με άλλα λόγια οι οικονοµικές συναλλαγές γίνονται
χωρίς µετρητά.
Συγκεκριµένα, πολλές ανεπτυγµένες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στο σύστηµα των
ηλεκτρονικών πληρωµών για την αγορά του µεγαλύτερου µέρους των αγαθών, αλλά και σε
πληρωµές προς τρίτους (πχ ελεύθερους επαγγελµατίες). Στη συνέχεια, οι συναλλαγές αυτές
εκκαθαρίζονται µέσα από το σύστηµα πληρωµών που λειτουργεί το τραπεζικό σύστηµα, µε
αποτέλεσµα η καταβολή των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) να γίνεται αυτόµατα, παράλληλα µε
την αυτόµατη αποκοπή απόδειξης (που αφορά τους φόρους εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων). Συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος της φορολόγησης επιτυγχάνεται
αυτόµατα. Ενδεικτικά, για το έτος 2013, σε χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία ο µέσος
πολίτης αυτών διεκπεραίωσε 451 και 375 αντίστοιχα συναλλαγές άνευ µετρητών ανά έτος,
ενώ στην Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθµός είναι ίσος µε 17. Μάλιστα, ο αριθµός για την
Ελλάδα είναι ο χαµηλότερος όχι µόνο στη ζώνη του ευρώ, αλλά και στην Ευρώπη των 27
χωρών-µελών.
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Η µελέτη του καθηγητή Friedrich Schneider (2013) είναι ενδεικτική του πόσο
συµβάλει το ανεπτυγµένο σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών στην µείωση της σκιώδους
οικονοµίας. Στο παρακάτω διάγραµµα διαφαίνεται η σχέση µεταξύ του επιπέδου της
σκιώδους οικονοµίας (κάθετος άξονας) και του κατά κεφαλή αριθµού ηλεκτρονικών
πληρωµών σε κάθε χώρα ανά έτος. Η σχέση είναι έντονα αρνητική: όσο µεγαλύτερος είναι ο
αριθµός των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο µικρότερο είναι το επίπεδο της σκιώδους
οικονοµίας ως ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Σε οικονοµικούς όρους, µια αύξηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών ανά έτος και για τέσσερα συναπτά έτη θα µείωνε το ποσοστό της
σκιώδους οικονοµίας κατά περίπου 5%.
Σκιώδης οικονοµία και κατά κεφαλή συχνότητα ηλεκτρονικών πληρωµών

Σηµείωµα: Το διάγραµµα απεικονίζει τη σχέση µεταξύ του επιπέδου της σκιώδους οικονοµίας (κάθετος άξονας)
και του αριθµού των ηλεκτρονικών συναλλαγών (οριζόντιος άξονας) κατά το έτος 2011 για το µέσο πολίτη της
κάθε χώρας που απεικονίζεται στο διάγραµµα.
Πηγή: Friedrich Schneider, 2013. The shadow economy in Europe, 2013. ATKearney.

Εφαρµογή του µέτρου των ηλεκτρονικών πληρωµών
Για την περίπτωση της Ελλάδας, η πρότασή µας αφορά την άµεση προσαρµογή σε πληρωµές
άνευ µετρητών κατά το πρότυπο της µετατροπής της δραχµής σε ευρώ. Εξυπακούεται ότι το
µέτρο αυτό προϋποθέτει τη δηµιουργία και υλοποίηση µιας κατάλληλης τεχνικής υποδοµής
στις τράπεζες και τον εφοδιασµό των ελεύθερων επαγγελµατιών και του συνόλου των
επιχειρήσεων µε µηχανήµατα ηλεκτρονικής πληρωµής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για
τις δηµόσιες υπηρεσίες. Φυσικά οι τράπεζες θα οφείλουν να προµηθεύσουν το σύνολο των
πολιτών µε κάρτες µετρητών (περισσότερες της µίας για αποφευγή του κινδύνου βλαβών)
που θα συνδέονται µε συγκεκριµένους λογαριασµούς.
Στις τράπεζες απαιτείται η δηµιουργία συστήµατος απευθείας καταβολής του ΦΠΑ από
τον αγοραστή στο κράτος κατά την εκτέλεση της συναλλαγής. Εφόσον δηλαδή είναι
δυνατόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει καµία απολύτως εµπλοκή του πωλητή (πχ της
επιχείρησης) στην καταβολή του ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η µέγιστη
αποτελεσµατικότητα στην καταβολή των έµµεσων φόρων, χωρίς η επιχείρηση να χρειάζεται
να απασχολεί πόρους για έναν σηµαντικό αριθµό συναλλαγών µε τις φορολογικές αρχές.
Η κυβέρνηση οφείλει να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει διεξοδικά το κοινό κατά το
πρότυπο της εισαγωγής του ευρώ, επιζητώντας τη βοήθεια ειδικών από το πρόγραµµα
“Better than Cash” της κοινοπραξίας της Παγκόσµιας Τράπεζας και του Ιδρύµατος Gates
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(IBRD-WB, 2014). Επίσης θα πρέπει να υπάρξει η αναζήτηση τεχνικής βοήθειας και
θεσµικής υποστήριξης από χώρες όπως η Σουηδία και η Δανία που έχουν προχωρήσει
ουσιαστικά το µέτρο.
‘Ένα σηµαντικό ζήτηµα µε τη χρήση κατά αποκλειστικότητα του ηλεκτρονικού
χρήµατος είναι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, όπως αυτή διατυπώνεται
από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ο πλέον άµεσος τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το ζήτηµα
είναι η υιοθέτηση καινούριας οδηγίας απευθείας από την ΕΕ για το θέµα, ως αποτέλεσµα
αιτήµατος από την ελληνική πλευρά λόγω της σύνδεσης του µέτρου µε την πάταξη της
σκιώδους οικονοµίας. Αυτό θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον τα χαρτονοµίσµατα ώστε να
µπλοκάρονται οι φυσικές πληρωµές µεγαλύτερες πχ των 10 ευρώ.
Εφόσον η αλλαγή πολιτικής δεν είναι εφικτή δια της διαπραγµάτευσης, η λύση µπορεί
να επέλθει µέσω της παροχής κινήτρων και να είναι πιο σταδιακή, µε απαραίτητη
πρωταρχική προϋπόθεση την ύπαρξη τεχνικής υποδοµής. Υπάρχουν µια σειρά από ρυθµίσεις
που θα µπορούσαν να εξεταστούν και να εκτελεστούν από κοινού, όπως η δραστική µείωση
του ΦΠΑ σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, η αύξηση του κόστους ανάληψης στα
ΑΤΜ, η τιµολόγηση του κόστους ύπαρξης χαρτονοµισµάτων και µεταφορά του κόστους
στους πολίτες που δεν εφαρµόζουν το µέτρο (Bolt, Humphrey, and Uittenbogaard, 2008), η
σύνδεση του υπό εκπόνηση περιουσιολογείου και των φόρων περιουσίας µε τη συχνότητα
ηλεκτρονικών πληρωµών ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελµατίες, η µείωση της
φορολογίας των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν το µέτρο κατά αποκλειστικότητα, κλπ.
Τέλος, σηµαντικότατο στοιχείο επιβολής του µέτρου είναι η προάσπιση των
προσωπικών δεδοµένων σε ότι αφορά το είδος των συναλλαγών.
Συµπέρασµα
Το µέτρο των ηλεκτρονικών πληρωµών θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικά οφέλη στην αποφυγή
της φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στον
κλάδο του τουρισµού και στην αποφυγή της εγχώριας φοροδιαφυγής στα υψηλά εισοδήµατα.
Εκτός των προαναφερθέντων, το µέτρο των συναλλαγών άνευ ρευστών θα συµβάλλει θετικά
σε µια σειρά από άλλα θέµατα (Rogoff, 2014). Συγκεκριµένα, το µέτρο θα συµβάλλει στον
περιορισµό της γραφειοκρατίας στις τράπεζες και στις εφορίες καθόσον οι πληρωµές του
ΦΠΑ θα γίνονται ηλεκτρονικά. Το µέτρο σχεδόν θα εξαλείψει τις δωροδοκίες και γενικότερα
τις παράνοµες συναλλαγές. Η συνεπαγόµενη µείωση των παράνοµων δραστηριοτήτων θα
θέσει τους αναπτυξιακούς µηχανισµούς της χώρας σε µια πιο υγιή βάση και θα τονώσει την
υλοποίηση των καλών επιχειρηµατικών ιδεών και των άµεσων ξένων επενδύσεων.
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