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Εισαγωγή 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η σημαντική συμβολή του στη 

μεγέθυνση της οικονομίας θέτει σημαντικές προκλήσεις στις φορολογικές αρχές των 

κρατών μελών. 

Η πρόκληση για το σύνολο των κρατών μελών συνίσταται στη μη παρακώλυση των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι θέση να 

επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και στην ταυτόχρονη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

είσπραξης των φόρων, στον εντοπισμό της απάτης και φοροαποφυγής, προκειμένου 

να διασφαλισθούν τα φορολογικά έσοδα αλλά και να αποφευχθεί η δημιουργία 

συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά. 

Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες έχουν σχεδιασθεί για το «παραδοσιακό» εμπόριο, 

όπου η φυσική παρουσία μπορεί να αναγνωρισθεί και να ελεγχθεί. Στην ψηφιακή 

οικονομία, ωστόσο, εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών της, είναι εξαιρετικά 

δύσκολη η εφαρμογή των υφιστάμενων φορολογικών κανόνων. 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας απορρέουν από το γεγονός ότι οι 

συναλλαγές πραγματοποιούνται στον «εικονικό» κόσμο του διαδικτύου, χωρίς την 

ανάγκη φυσικής εγκατάστασης της επιχείρησης, όπου είναι δύσκολη η αναγνώριση 

της ταυτότητας της επιχείρησης που προσφέρει το αγαθό ή την υπηρεσία, όπως και 

ο προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης του καταναλωτή, αλλά και ο 

προσδιορισμός του ύψους των πωλήσεων. 

Η έλλειψη φυσικής εγκατάστασης ευνοεί παράλληλα την ανάπτυξη των 

διασυνοριακών συναλλαγών, γεγονός που σημαίνει ότι για τον προσδιορισμό της 

φορολογικής υποχρέωσης, στον τομέα του ΦΠΑ, απαιτείται η συντεταγμένη 

συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαλεία της διοικητικής συνεργασίας που 

χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, βάσει του Κανονισμού 

ΕΕ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου (π.χ. VIES, ΕUROFISC), αφορούν κυρίως τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις (B2B). Κατά 

συνέπεια προκειμένου να αναπροσαρμοσθούν οι στρατηγικές των φορολογικών 

αρχών για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και τα εργαλεία που 
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χρησιμοποιούν, προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγχουν τις συναλλαγές B2C, 

συστάθηκε, νέος τομέας εργασίας στο eurofisc για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Όσον αφορά στη διάρθρωση της εν λόγω μελέτης, στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι διακρίσεις του, οι 

αλλαγές που έχει επιφέρει στη συναλλακτική δραστηριότητα, τα οφέλη – τα 

μειονεκτήματα – τους κινδύνους που απορρέουν από την εφαρμογή του, καθώς και 

τη σημασία του για την παγκόσμια οικονομία μέσα από συνοπτική παράθεση 

βασικών στατιστικών μεγεθών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιχειρείται μια συνοπτική 

αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα που 

έχουν εντοπιστεί και οι στόχοι – δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αγγίζουν πτυχές του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπό το πρίσμα του τρίπτυχου 

διαδικασίες, υποδομές – εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της 

προσπάθειας αυτής, προτείνεται ως στρατηγικό εργαλείο η υιοθέτηση του Πίνακα 

Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) και κατατίθενται συνοπτικά 

συμπεράσματα. 

Το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό. Την 23η Μαρτίου 2017, οι εορτασμοί για τα 

60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, ξεκίνησαν με την υπουργική 

διάσκεψη με τίτλο «Ψηφιακή Ημέρα». Η διοργάνωση αυτή στόχευε στην ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου κοινωνία και βιομηχανία να 

προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη του 

ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Το τελευταίο θέμα της ατζέντας αφορούσε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 

διαλειτουργικότητας.  Το νέο πλαίσιο θα διασφαλίσει ότι όλες οι διοικητικές αρχές 

των κρατών μελών θα μπορούν να εφαρμόζουν μια συμφωνημένη παρεμφερή 

προσέγγιση κατά τη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο και τον 
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καθορισμό κανόνων για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, 

περιορίζοντας έτσι τους σχετικούς κινδύνους και το κόστος. Καθιστώντας τις 

ψηφιακές υπηρεσίες διαλειτουργικές, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων, αλλά 

και σε άλλες χώρες και τομείς πολιτικής. Επίσης, διευκολύνουν τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις να επικοινωνούν τόσο με τις εθνικές διοικητικές αρχές, όσο και με τις 

αρχές άλλων κρατών μελών. 

 

«Πριν από αιώνες είχε ειπωθεί ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»· 

χάρη όμως στις ψηφιακές λεωφόρους του αύριο  

θα συνδέονται μεταξύ τους όλα τα άτομα, όλα τα αντικείμενα και όλοι οι τόποι». 

 

Ά. Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Ε. Επιτροπής1 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/To-mellon-ths-Eyrwphs-einai-pshfiako 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Ηλεκτρονικό εμπόριο 

1. Προσδιορισμός και ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

1.1 Γενικό μέρος-ορισμοί  
 

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Εlectronic Business) περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών (ICT) για την υλοποίηση B2B και Β2C σχέσεων. 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης 

που αναφέρονται και συσχετίζονται με το εμπόριο (δηλαδή την αγορά και πώληση)   

και είναι ένα  σύνολο από ενδο- και διεπιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες 

τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) που αποσκοπούν: 

 στην αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών 

 στη μείωση του κόστους   

 στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών  

 στην αύξηση της ποιότητας και ταχύτητας παράδοσης , και  

 στη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους 

(δηλ.  τις επιχειρήσεις) και τους τελικούς καταναλωτές 

Κατά την επιχειρηματική αξιοποίηση του Internet οι εταιρείες καθώς μπαίνουν στη 

διαδικασία χρησιμοποίησης του διαδικτύου ως επιχειρηματικό εργαλείο 

ακολουθούν τέσσερα στάδια: 

1ο Στάδιο: Η ανάπτυξη ιστοσελίδας. Περιλαμβάνει:  

 Την επιλογή του ονόματος, το οποίο τεχνικά καλείται κατοχύρωση του 

domain name και 

 Την παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

που προσφέρει η επιχείρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 

2ο Στάδιο: Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου. Περιλαμβάνει: 

 Την ενίσχυση του πυρήνα της δικτυακής παρουσίας και προβολής της 

επιχείρησης με πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή, το αντικείμενο 

δραστηριότητας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, τα 

παρεχόμενα είδη και υπηρεσίες. 
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 Τη δυναμική υποστήριξη της επικοινωνίας με πελάτες, επενδυτές, συνεργάτες 

κ.λπ. με φόρμες επικοινωνίας, τακτική δημοσίευση νέων της επιχείρησης, με 

παροχή χρήσιμων πληροφοριών για θέματα που απασχολούν τρέχοντες ή 

μελλοντικούς της πελάτες, με καταχώρηση του δικτυακού τόπου σε μηχανές 

αναζήτησης του Internet και με τη διαφήμιση του δικτυακού τόπου εντός και 

εκτός δικτύου. 

3ο Στάδιο: Η χρήση του Internet για τη διευκόλυνση επιχειρηματικών λειτουργιών . 

Περιλαμβάνει την αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του Internet με τη χρήση 

εξειδικευμένων εφαρμογών για τη διευκόλυνση των λειτουργιών της επιχείρησης. 

4ο Στάδιο: Το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη 

συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η 

φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών (πωλητή και αγοραστή). Μια 

επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει και να εφαρμόσει το ηλεκτρονικό εμπόριο με δύο 

τρόπους: 

 Πουλώντας προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε λιανικούς πελάτες. Αυτή η 

μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου ονομάζεται Business to Consumer: B2C. 

 Διενεργώντας εμπορικές πράξεις με άλλες επιχειρήσεις Αυτή η μορφή του 

ηλεκτρονικού εμπορίου ονομάζεται Business to Business: B2B. 

1.2 Διακρίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται επίσης σύμφωνα με την COM 97/157 σε έμμεσο 

και άμεσο:  

Ο όρος έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για 

ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών που μπορούν να παραδοθούν μόνο με 

παραδοσιακούς τρόπους, όπως για παράδειγμα το ταχυδρομείο  

Ο όρος άμεσο εμπόριο χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για ηλεκτρονική παραγγελία, 

πληρωμή και παράδοση άυλων αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωμή των υπηρεσιών 

αυτών πραγματοποιείται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.  
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1.3 Κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Σύμφωνα με τη φύση και την ιδιότητα του πωλητή και του τελικού αγοραστή 

(McGann, 2002) το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται στις κάτωθι κατηγορίες:  

 Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business to business e-commerce ήB2B). Διενέργεια 

εμπορικών πράξεων με άλλες επιχειρήσεις 

 Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business to consumer e-commerce ή B2C). Πώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών απευθείας σε λιανικούς πελάτες. 

 Επιχείρηση με Κράτος (Business to Government ή B2G). Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει στις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών με φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης (www.aade.gr, www.minfin.gr, www.ermis.gov.gr κ.α.). 

 Καταναλωτή με Κράτος (Customer to Government  ή C2G). Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών με φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης. Στην παρούσα φάση παρέχεται ενημέρωση των πολιτών από 

ιστοτόπους όπως www.diaygeia.gr και www.publicrevenue.gr αλλά η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στηρίζεται και αναπτύσσεται διαρκώς και είναι θέμα 

χρόνου οι παρεχόμενες υπηρεσίες να γίνουν περισσότερο διαδραστικές. Στόχος 

της Δημόσιας Διοίκησης είναι η μείωση της φυσικής παρουσίας και η ταχύτατη 

και όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με μείωση στο ελάχιστο 

δυνατό γραφειοκρατικών διαδικασιών.  

 Κράτος με Κράτος (Government to Government: G2G). Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συναλλαγών και ανταλλαγής πληροφοριών 

ενδοκυβερνητικά.  

 Συναλλαγές μεταξύ Καταναλωτών (Customer to Customer: C2C). Η κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνει την απευθείας πώληση αντικειμένων, προϊόντων ή 

υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτών Παραδείγματα τέτοιων συναλλαγών είναι οι 

πύλες δημοπρασιών (π.χ. eBay), πύλες διαφήμισης όπου οι χρήστες πωλούν ή 

αγοράζουν μεταξύ τους διάφορα προϊόντα και οι αγγελίες σε ιστοσελίδες σε 

διαδραστικό περιβάλλον κ.α. 

 Ενδο-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (Business to Employees: B2E). Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις εσωτερικές λειτουργικές δραστηριότητες με 

ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών ανάμεσα σε μονάδες και 

άτομα του οργανισμού. Για παράδειγμα αντιπροσωπευτικές εφαρμογές που 

http://www.aade.gr/
http://www.minfin.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
http://www.diaygeia.gr/
http://www.publicrevenue.gr/
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αναπτύσσονται είναι: η παροχή ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας και 

πρόσβασης σε υπαλλήλους που εργάζονται εκτός των γραφείων της 

επιχείρησης, εκπαιδευτικά προγράμματα, παροχή  προτύπων φορμών για 

σύνταξη παραγγελιών ή δημιουργία αναφορών κ.α. 

 Επιχείρηση Καταναλωτής Κράτος 

Επιχείρηση B2B B2C B2G 

Καταναλωτής C2B C2C C2G 

Κράτος G2B G2C G2G 

 
1.4 Μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Ανάλογα με τη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου διακρίνουμε: 

Απλές μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 

Οι παρακάτω τύποι δραστηριότητας αποτελούν μια απλή μορφή ηλεκτρονικού 

εμπορίου: 

 Ο πελάτης βρίσκει στο Internet τον κατάλογο προϊόντων της επιχείρησης, 

στέλνει την παραγγελία του με Fax και τακτοποιεί τις λεπτομέρειες της 

παράδοσης των προϊόντων τηλεφωνικά, ενώ δίνει τον αριθμό της πιστωτικής 

του κάρτας για την πληρωμή.  

 Μια επιχείρηση δημιουργεί μια ιστοσελίδα στο δίκτυο Internet ως μέρος μιας 

στρατηγικής για την προσέλκυση νέων πελατών.  

 Ένας πελάτης “κατεβάζει” ένα προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή από τον κόμβο μιας 

επιχείρησης στο Internet και στέλνει την πληρωμή ταχυδρομικά με επιταγή.  

Ολοκληρωμένες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 

Οι παρακάτω τύποι δραστηριότητας αποτελούν μια ολοκληρωμένη μορφή 

ηλεκτρονικού εμπορίου: 

 Ένας πελάτης εξετάζει τον κατάλογο προϊόντων στην ιστοσελίδα μιας 

επιχείρησης, επιλέγει στην οθόνη του μερικά προϊόντα, εισάγει τον αριθμό της 

πιστωτικής του κάρτας και στέλνει αμέσως την παραγγελία μέσω του Internet. 

Τα προϊόντα παραδίδονται ταχυδρομικά.  
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 Ένας προμηθευτής κλείνει συμφωνία με μια εταιρία διανομής να παραδίδει τα 

προϊόντα του στους πελάτες, ενώ η όλη δραστηριότητα θα λειτουργεί μέσα από 

ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα υπολογιστών. Οι παραγγελίες που δέχεται ο 

προμηθευτής θα μεταδίδονται αυτόματα στον διανομέα μαζί με πληροφορίες 

για την παράδοση των προϊόντων. Η επιβεβαίωση της παράδοσης και τα 

τιμολόγια θα μεταδίδονται επίσης αυτόματα από τον διανομέα στον 

προμηθευτή, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται αυτόματα στον τραπεζικό 

λογαριασμό του διανομέα. 

  

 

1.5 Επιχειρηματικά μοντέλα διαδικτύου 

Οι ηλεκτρονικές αγορές διακρίνονται σύμφωνα με το ποιο συναλλασσόμενο μέρος 

δημιουργεί την ηλεκτρονική αγορά και καλεί τις άλλες πλευρές σε συναλλαγή. Κατά 

την κατηγοριοποίηση αυτή διακρίνουμε: 

1. Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (Buyer –Driven). Η ηλεκτρονική 

αγορά στην περίπτωση αυτή δημιουργείται από μια ένωση αγοραστών που 

συνήθως προέρχονται από τον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο. 

2. Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (Seller-Driven). Η ηλεκτρονική 

αγορά στην περίπτωση αυτή δημιουργείται από μια ένωση προμηθευτών με 

κοινό στόχο την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου 

3. Ανεξάρτητες αγορές (Independent). Η ηλεκτρονική αγορά στην περίπτωση 

αυτή δημιουργείται για να προσελκύσει τόσο αγοραστές όσο και 
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προμηθευτές σε ένα κοινό τόπο  ούτος ώστε να πραγματοποιηθούν 

εμπορικές συναλλαγές.  

4. Αγορές καθοδηγούμενες από παρόχους τεχνολογιών (Technology Providers). 

Η ηλεκτρονική αγορά στην περίπτωση αυτή δημιουργείται από εταιρείες 

πληροφορικής που στοχεύουν στην παροχή των υπηρεσιών της τόσο σε 

αγοραστές όσο και σε προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα τα επιχειρηματικά μοντέλα που συναντάμε είναι: 

1. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (E-Shop).  

2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω κινητού (M-Commerce: Mobile Commerce). 

3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business). 

4. Ηλεκτρονική Επιχείρηση (E-Enterprise).  

5. Ηλεκτρονική Αγορά (E-Marketplace). 

6. Ηλεκτρονικές Προμήθειες (E-Procurement). 

7. Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο (E-Mall). 

 

1.6 Συνέπειες εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου  

 

Η αναγκαιότητα για την είσοδο στις νέες ηλεκτρονικές αγορές και ο έντονος 

ανταγωνισμός οδηγούν: 

 στη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (μεταξύ επιχειρήσεων, προμηθευτών 

και συνεργατών τους) ως απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στις αγορές, 

 στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν τα κόστη, να 

βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και εξυπηρέτησης των 

πελατών,  



Τίτλος: E commerce & Φοροδιαφυγή Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ              Α.Γεροντόπουλος – Ι.Μυλωνάκη  Σελίδα 14 

 

 

Webinar E-commerce Logistics-oct 17th 2014, Aurum Equity Partners LLP 

 

 στη χρήση καινοτόμων εργαλείων για την προσέλκυση των νέων πελατών και 

την υποστήριξη των σχετικών στόχων και στρατηγικών, 

 στη δημιουργία, με τη σύγκληση της πληροφορικής τεχνολογίας και της 

τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, νέων τάσεων στην οργάνωση, διοίκηση και 

δικτύωση των επιχειρήσεων.  

 στη μείωση του λειτουργικού κόστους η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 

περιορισμό της έγγραφης επικοινωνίας και στην εξάλειψη της ανάγκης για 

υπηρεσίες μεσαζόντων.  

 στην αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών 
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1.7 Οφέλη - μειονεκτήματα - κίνδυνοι εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου  

 

Για να εντοπιστούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από τη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού εμπορίου κατασκευάστηκε η κάτωθι μήτρα SWOT: 

- E-commerce SWOT Ανάλυση 
 

E- Commerce SWOT Ανάλυση 
θετικά αδυναμίες 

 Οι οικονομικές συναλλαγές μέσω 
ηλεκτρονικών πληρωμών είναι εύκολες, 
γρήγορες και μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς εδαφικούς 
περιορισμούς 

 Η επικοινωνία – διαφήμιση των 
επιχειρήσεων κοστίζει λιγότερο σε σχέση 
με την αντίστοιχη με τα συμβατικά 
παραδοσιακά μέσα 

 Δυνατότητα επέκτασης της πελατειακής 
βάσης σε παγκόσμιο επίπεδο 

 Μειωμένα κόστη λειτουργίας και κατά 
συνέπεια ανταγωνιστικότερες τιμές 
διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών 
(λιγότεροι μεσάζοντες, 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες) 

 Αμφίδρομη σχέση επιχείρησης και 
καταναλωτή, βελτίωση πελατειακής 
εμπειρίας και εξυπηρέτησης 

 Η ίδρυση online καταστήματος λιανικών 
πωλήσεων έχει πολύ χαμηλότερο κόστος 
επένδυσης από ένα αντίστοιχο offline 

 Αβεβαιότητα λόγω έλλειψης φυσικής 
επαφής μεταξύ πελάτη και πωλητή και 
αδυναμία επηρεασμού κατά συνέπεια του 
πελάτη από τον πωλητή στη διαδικασία 
απόφασης αγοράς 

 Σε ορισμένες διασυνοριακές συναλλαγές 
τα κόστη μεταφοράς είναι σημαντικά 
απαλείφοντας το όφελος των μειωμένων 
τιμών 

 Αδυναμία στην παρουσίαση των 
προϊόντων σε αρκετές περιπτώσεις 

 Υψηλά κόστη υλοποίησης και διατήρησης 
ηλεκτρονικού καταστήματος  

ευκαιρίες απειλές 

 
 24/7 Διαθεσιμότητα παραγγελιών, 

εξοικονόμηση και ευελιξία χρόνου 
 Δυνατότητα επέκτασης των 

δραστηριοτήτων μιας τοπικής επιχείρησης 
στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά 

 Η δυναμική αύξηση των λιανικών 
πωλήσεων μέσω διαδικτύου σε παγκόσμια 
κλίμακα δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές 
για όλες τις επιχειρήσεις 

 Η προσβασιμότητα νέων χρηστών στο 
διαδίκτυο αυξάνεται διαρκώς 
δημιουργώντας δυνητικούς νέους πελάτες  
 

 Σχετική ευκολία εισόδου στην αγορά νέων 
επιχειρήσεων διευρύνει τον ανταγωνισμό 
και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των 
τιμών και του περιθωρίου κέρδους των 
επιχειρήσεων 

 Αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο  

 Ανασφάλεια σχετικά με τη χρήση 
ηλεκτρονικών πληρωμών 

 Φόβος για φορολόγηση των ηλεκτρονικών 
αγορών χωρίς τα ισχύοντα εκπιπτόμενα 
ποσά 
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Μέσα από τη μελέτη των δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου προέκυψαν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από τη χρήση 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, για καταναλωτές και επιχειρήσεις, τα οποία 

παρατίθενται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 

- Οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις 
 

Συγκεκριμένα, τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρά 

για όλους τους εμπλεκόμενους: 

 

Καταναλωτές Επιχειρήσεις 

Μειωμένα κόστη, καλύτερες τιμές, 

διευκόλυνση της έρευνας αγοράς και της 

συγκρισιμότητας  των διατιθέμενων 

ειδών και αντίστοιχων τιμών 

Ελαχιστοποίηση του κόστους, 

βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, 

καλύτερος έλεγχος των αποθεμάτων 

Παγκόσμιο καλάθι αγορών Αγορές χωρίς σύνορα, διατήρηση και 

επέκταση πελατειακής βάσης 

Καλύτερη εξυπηρέτηση Αμφίδρομη σχέση επιχείρησης και 

καταναλωτή, βελτίωση πελατειακής 

εμπειρίας και εξυπηρέτησης 

Εξοικονόμηση και ευελιξία χρόνου Μείωση δυσλειτουργιών, 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

Συναλλαγές γρήγορες και άμεσες Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, 

ενίσχυση της επιχειρησιακής 

αποδοτικότητας 

 

Και όλα αυτά σε μια αγορά που λειτουργεί 24/7 επιτρέποντας ακόμα και σε 

απομακρυσμένες περιοχές, νησιά ή μικρά ορεινά χωριά πρόσβαση στην παγκόσμια 

αγορά και συμμετοχή σε μια ενιαία εικονική κοινότητα. 

1.8 Καθοριστικοί παράγοντες για την πρόοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ρυθμό αποδοχής του ηλεκτρονικού 

εμπορίου από την αγορά είναι: 
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 Η διαθεσιμότητα ασφαλών συστημάτων μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων 

στο διαδίκτυο. 

 Η χρήση κατάλληλης τεχνολογίας και λογισμικού για τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας και αποθήκευσης των δεδομένων. 

 Η αναγκαία προσαρμογή όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους 

προς την υιοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών για την είσοδο και επιβίωση 

τους στις ηλεκτρονικές αγορές. 

 Το ποσοστό σύνδεσης των καταναλωτών στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση 

των ταχυτήτων απόκρισης αυτού.  

Σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει κάνει άλματα, τα διαχειριστικά λάθη 

ξεπεράστηκαν με σχεδιασμό και στρατηγική. Οι απαιτούμενες επενδύσεις 

ορθολογίστηκαν και συνδυάστηκαν με την επιχειρηματική διάσταση. Οι 

καταναλωτές εξοικειώθηκαν με τις διαδικτυακές συναλλαγές και  η εμπιστοσύνη 

στην ασφάλεια των συναλλαγών ενισχύθηκε. Η εξάπλωση της χρήσης των 

υπολογιστών και του Internet σε συνδυασμό με το ότι η νέα γενιά είναι ψηφιακά 

εκπαιδευμένη ανοίγει το δρόμο που δημιουργεί κίνητρα και υπεραξία για όλους 

τους εμπλεκόμενους.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο σταδιακά θα καταργήσει τη διάκριση μεταξύ μικρών και 

μεγάλων επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να εισέλθουν σε πολύ 

μικρές εξειδικευμένες αγορές, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται 

σε μεγάλους διεθνείς πληθυσμούς.  

- Μειονεκτήματα για καταναλωτές και επιχειρήσεις 
 

Αντίστοιχα, τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι: 
 

Καταναλωτές Επιχειρήσεις 

  

Ανασφάλεια στη χρήση ηλεκτρονικών 

πληρωμών 

Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας στη χρήση 

των ηλεκτρονικών πληρωμών 

Αβεβαιότητα λόγω έλλειψης φυσικής 

επαφής μεταξύ πελάτη και πωλητή 

Αδυναμία στην παρουσίαση των προϊόντων 

σε αρκετές περιπτώσεις 

Πλαστοπροσωπία Υψηλά κόστη λειτουργίας (υλοποίησης και 

βελτιστοποίησης) ηλεκτρονικού 

καταστήματος 
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει από κοινού να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών:  

 Η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων κατά την διαδικτυακή επικοινωνία η οποία 

μπορεί να προξενήσει βλάβη και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. 

 Οι απάτες 

 Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών με 

πρόθεση αντιγραφής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδομένων 

 

2. Βασικά στατιστικά στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
 

Στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εμπόριο κάνει τα πρώτα του βήματα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, καθώς τότε ιδρύεται το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

(ELTRUN)2 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης οι 

κλάδοι που πρωτοστάτησαν ήταν αυτοί του έτοιμου ενδύματος και του 

λιανεμπορίου τροφίμων.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται με πιο 

ταχείς ρυθμούς, καθώς με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

«Κλαδικών Έργων EDI», δημιουργήθηκαν στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια οι 

υποδομές για εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου (Πηγή ΕΣΕΕ, 2013). 

Το δεύτερο κύμα ανάπτυξης στην Ελλάδα συμβαδίζει με την εμφάνιση του 

Διαδικτύου, έτσι στις αρχές του 2000 παρατηρούνται οι πρώτες επιχειρηματικές 

προσπάθειες στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα στο πεδίο 

του B2C. Κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας το θεσμικό πλαίσιο αναβαθμίζεται 

επιτρέποντας σε πλέον από 2.000 επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο 

του B2B. Η περαιτέρω ανάπτυξη συνδυάζεται με την ισχυρή παρουσία ελληνικών και 

ξένων τραπεζών.  

Σήμερα, ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της 

ωρίμανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι εκατομμύρια Έλληνες πλέον χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο, τα 2/3 διαθέτουν λογαριασμούς σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook).  

                                                      
2 https://www.eltrun.gr/ 
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Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος που αφιερώνει κάποιος online στην Ελλάδα φθάνει τις 

10 ώρες, ενώ καθημερινά πραγματοποιούνται πάνω από 500.000 αναζητήσεις στο 

Internet. Η δε χρήση του Διαδικτύου μέσω κινητών συσκευών αυξάνεται με ταχείς 

ρυθμούς, 8 φορές ταχύτερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό διείσδυσης του 

Διαδικτύου στα PC. 

Φορείς που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ψηφιακή 

οικονομία είναι: 

Ι. Ο Ελληνικός Σύνδεσμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου3  (GRECA, Greek Commerce 

Association), ο οποίος ιδρύθηκε το 2012 και έχει πρωταρχικό του σκοπό τη 

διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα 

του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Έχοντας  ως άξονα τον παραπάνω βασικό 

σκοπό, ο Σύνδεσμος θέτει ως στόχους:  

1. Την ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του, γεγονός 

που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και θα ενισχύσει 

την ύπαρξη καλών πρακτικών 

2. Την εκπαίδευση των μελών του σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν  

3. Την προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο ευρύ κοινό με τη στήριξη των 

φορέων που εμπλέκονται στον κλάδο και  

4. Τη συμβολή στην προστασία τόσο των μελών του, όσο και του 

καταναλωτικού κοινού προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.  

Τέλος, ο Σύνδεσμος διασφαλίζει την αποδοχή και τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας 

των εταιρειών μελών, αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και ενισχύει το αίσθημα 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.  

 

ΙΙ. Η Ελληνική Ένωση Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕΠΑΜ)4, 

η οποία ιδρύθηκε το 2001 και έχει ως πρωταρχικό σκοπό την κατοχύρωση και 

δημόσια αποδοχή του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πωλήσεων από απόσταση και 

η δημιουργία και προάσπιση της θετικής εικόνας αυτών στο καταναλωτικό κοινό.  

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της είναι: 

                                                      
3 http://www.greekecommerce.gr/ 
4 http://www.enepam.gr/ 
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1. Η κατοχύρωση και δημόσια αποδοχή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των 

Πωλήσεων από Απόσταση και η δημιουργία και προάσπιση της θετικής εικόνας 

αυτών στο καταναλωτικό κοινό. 

2. Η εκπροσώπηση των μελών έναντι κάθε δημόσιας αρχής και η προάσπιση των 

νομίμων συμφερόντων τους. 

3. Η δημιουργία δεσμευτικού για τα μέλη Κώδικα Δεοντολογίας των Ηλεκτρονικών 

Πωλήσεων και των Πωλήσεων από Απόσταση και η τήρηση του μέσω της 

Επιτροπής Δεοντολογίας. 

4. Η προσπάθεια αναβαθμίσεως της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών 

από τα μέλη προς τους καταναλωτές αλλά και των λαμβανομένων υπηρεσιών 

από Υπηρεσίες του δημοσίου (ΔΕΚΟ κ.λπ.) ή ιδιωτικού ( couriers κ.λπ.) τομέα. 

5. Η ανάπτυξη και διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ των μελών σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο και η συμμετοχή σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά όργανα προστασίας και 

προωθήσεως των συμφερόντων του κλάδου. 

6. Η συμμετοχή και συνεργασία με τη Διοίκηση στην επεξεργασία του νομικού 

πλαισίου που ισχύει στην αγορά από απόσταση καθώς και η σωστή εισαγωγή 

της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εσωτερική έννομη τάξη για την αποδοτική 

λειτουργία της αγοράς 
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2.1 Βασικά στατιστικά στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα  
 
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου: «Οι απόψεις των Ελλήνων 

on-line καταναλωτών, που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο ηλεκτρονικού 

εμπορίου & ηλεκτρονικού επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016: 

 
Πέντε τοις εκατό (+5%) κατά μέσο όρο αύξηση της έντασης των online αγορών (σε 

σχέση με το 2015) χωρίς σημαντικές αλλαγές στις δημοφιλείς κατηγορίες που είναι 

οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η εύρεση διαμονής σε καταλύματα, η αγορά εξαρτημάτων 

και περιφερειακού εξοπλισμού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και τα είδη ένδυσης και 

υπόδησης.  

Η μεγαλύτερη αύξηση +10%, παρουσιάστηκε στις παραγγελίες έτοιμου φαγητού, με 

την πληρωμή λογαριασμών να ακολουθεί με ποσοστό +9%, αμέσως μετά έπεται η 

αγορά /ενοικίαση αυτοκινήτου με ποσοστό +7% και τέλος +6% αύξηση είχαμε στα 

είδη λιανεμπορίου (γεγονός το οποίο ενισχύθηκε από τα τρία νέα online Super 

Market που ξεκίνησαν να λειτουργούν τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα το 2016) 

 

Το 29% των on line αγοραστών πραγματοποιεί πάνω από το 50% των συνολικών του 

αγορών ψηφιακά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2015 ήταν 25% και του 2014 9%. 

 

Παρόλο το ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά αγορών 

σε όλη την Ευρώπη στα e shops του εξωτερικού (30%), το 2016 συνεχίστηκε η 

αύξηση των αγορών από Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, αφού 6/10 

καταναλωτές πραγματοποίησε πάνω από το 80% των online αγορών του από τοπικά 

e shops. 

 

Παρότι η αντικαταβολή παραμένει ακόμη ο πιο δημοφιλής τρόπος πληρωμής με το 

56% των on line καταναλωτών να την προτιμούν, η χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται 

πλέον από τους μισούς on line καταναλωτές (51% σε σχέση με το 44% του 2014). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο που 

γίνεται πλέον συστηματικά ψηφιακά από το 63% των συναλλασσόμενων. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μειώθηκε κατά 15% η χρήση πληρωμής μέσω PayPal.  
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Το κινητό πλέον εδραιώνεται ως ψηφιακό μέσο και για σημαντικές συναλλαγές αφού 

9/10 καταναλωτές έχουν καθημερινά πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού τους, 

1/4 το χρησιμοποιεί καθημερινά / συχνά για online banking κ.λπ. 

 

Πηγή: ELTRUN, Έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου 2016 B2C στην Ελλάδα: Η συμπεριφορά των online καταναλωτών 

 

Σύμφωνα με την έρευνα «ΕΛΛΑΣ με αριθμούς» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για 

το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος ετών 2012 - 2016, το ποσοστό του πληθυσμού 

που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για κάθε λόγο χρήσης βαίνει αυξανόμενο, με την 

αναζήτηση πληροφοριών και online υπηρεσιών να πρωτοστατεί διατηρώντας τα 

υψηλότερα ποσοστά πληθυσμιακής προσβασιμότητας. 
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  Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κατά λόγο χρήσης 2012-2016   

  
     

2012 2013 2014 2015 2016   

  Επικοινωνία 
        

  

  Αποστολή & λήψη e-mails 
  

74,90 76,60 79,80 77,10 74,70   

  Πραγματοποίηση τηλεφωνημάτων μέσω διαδικτύου 37,90 43,30 45,00 44,00 46,50   

  Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 58,50 60,30 64,30 65,70 67,50   

  
          

  

  Αναζήτηση πληροφοριών - on line υπηρεσιών 
    

  

  Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα - υπηρεσίες 82,50 83,40 82,30 80,40 81,90   

  Ανάγνωση και μεταφόρτωση εφημερίδων-περιοδικών 77,20 77,10 84,90 85,40 85,30   

  Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια - καταλύματα 37,90 38,10 29,70 31,20 39,90   

  Αναζήτηση πληροφοριών - χρήση υπηρεσιών υγείας … 56,00 … 55,70 58,80   

  
          

  

 Εκπαίδευση/Επιμόρφωση  

  Χρήση υπηρεσιών που σχετίζονται με εκπαίδευση … 34,80 … 47,70 …   

  Παιχνίδια / Μουσική 
  

50,00 … 52,00 … 57,60   

  
          

  

 Άλλες on line υπηρεσίες  

  Τραπεζικές συναλλαγές 
  

16,60 17,90 20,80 20,80 27,70   

  
          

  

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

  
Λήψη πληροφοριών από ιστοσελίδες Δημοσίων 
Υπηρεσιών 

50,70 

(2) 
52,20 

(1) 
59,20 

(4) 
62,20 

(5) 
63,60 

(6)   

  
Προμήθεια αιτήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών 
κ.λπ. 

30,60 

(2) 
31,10 

(1) 
32,90 

(4) 
36,00 

(5) 
38,40 

(6)   

  
Αποστολή συμπληρωμένων εντύπων (π.χ. φορολογικής 
δήλωσης) 

32,10 

(2) 
32,20 

(1) 
37,50 

(4) 
37,10 

(5) 
37,50 

(6)   

                        

  … Μη διαθέσιμα στοιχεία 
       

  

  (1) Τα στοιχεία αναφέρονται στο Α τρίμηνο των αντίστοιχων ετών 
    

  

  (2) Τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012 
  

  

  (3) Τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013 
  

  

  (4) Τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014 
  

  

  (5) Τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015 
  

  

  (5) Τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016 
  

  

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα: «ΕΛΛΑΣ με αριθμούς», 1ο Τρίμηνο 2012-2016 

 

Όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού 

εμπορίου σε επιχειρήσεις με απασχόληση δέκα ατόμων και άνω, έτους 2016 η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (infographic-ict-enterprises) καταγράφει τα κάτωθι:  
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Από το σύνολο των 21.600 επιχειρήσεων: 

 

 

 

 

Το 75,2 % διατηρεί εταιρικό 

διαδικτυακό τόπο 

 

 

 

 

Το 95,2 % κάνει χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης Facebook, 

xing, viadeo, yammer 

 

 

To 11,5% των παραγγελιών που 

δέχονται γίνεται μέσω διαδικτύου, 

ποσοστό που αποτελεί το 5,1% του 

συνολικού τους τζίρου 

              

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το European Ecommerce Report 2017, όπως 

δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου 2017 η χώρα μας συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες 

από πλευράς ανάπτυξης B2C εμπορίου στην Ευρώπη.5  

                                                      
5 http://www.ecommercefoundation.org/reports 
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Πηγή:  http://www.ecommercefoundation.org/reports, Ecommerce Report 2017 

 

2.2 Βασικά στατιστικά στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη  
 

Σε επίπεδο Ε.Ε. οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ανέρχονται σε 369 

δισεκατομμύρια Ευρώ (2,5% του ΑΕΠ) για το 2015 (αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 

2014) και το 2018 αναμένεται να ανέλθουν σε 560 δισεκατομμύρια Ευρώ. Σύμφωνα 

με την έρευνα του Ecommerce Foundation οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα 

αποτελούν, το 6% του ΑΕΠ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50% σε σχέση με το 2015.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα «E-shopper barometer» που διεξήχθη στις 22.2.2017 από 

την dpdgroup το 52% των Ευρωπαίων ενηλίκων ψωνίζει μέσω διαδικτύου 

τουλάχιστον μια φορά το μήνα.  
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Πηγή: DPDgroup E-shopper barometer, 22.02.2017 

 

Το 69% των online Ευρωπαίων αγοραστών πραγματοποιούν συναλλαγές εντός της 

Ευρώπης και το 66% πραγματοποιούν συναλλαγές σε τρίτες χώρες.  

 

Πηγή: DPDgroup E-shopper barometer, 22.02.2017 
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Σύμφωνα με την έρευνα «E-commerce Report 2016» του Ecommerce Foundation το 

44% αφορά την απόκτηση υπηρεσιών ενώ το 56% την αγορά αγαθών.  

 

Πηγή:  Ecommerce Foundation, http://www.ecommercefoundation.org: Global B2C E-

commerce Report 2016 
 

Η δυναμική επέκτασης των διασυνοριακών συναλλαγών σε συνδυασμό με την 

ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη καταγράφεται αλματώδης.  

 
Πηγή: DPDgroup E-shopper barometer, 22.02.2017 
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2.3 Βασικά στατιστικά στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα  
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού λιανεμπορίου ανέρχονται σε 1,9 

δισεκατομμύρια δολάρια για το 2016 (αύξηση περίπου 24% σε σχέση με το 2015), 

ενώ το 2017 αναμένεται να ανέλθουν στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια (επιπλέον 

αύξηση κατά 23%).  

 

Πηγή: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί το 6,7% του λιανικού εμπορίου παγκοσμίως για το 

2015 και το 2018 θα αποτελεί το 8,8%. 

Global B2C E-commerce 

 

Πηγή:  Ecommerce Foundation, http://www.ecommercefoundation.org 
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Πηγή:  https://www.statista.com/statistics/261676/digital-buyer-penetration-worldwide/ 

 

Στην παγκόσμια αγορά οι χρήστες του διαδικτύου που πραγματοποιούν on line 

αγορές (ποσοστό διείσδυσης αγοραστών στις ψηφιακές αγορές) από 49,6% που ήταν 

το 2014 ανήλθε σε 53,4% το 2016 (αύξηση περίπου 8%). 

Ενώ αντίστοιχα ιδιαίτερα σημαντική είναι η διείσδυση στη χρήση του διαδικτύου σε 

παγκόσμιο επίπεδο: 

 

Πηγή:  https://www.statista.com/statistics/274251/retail-site-penetration-across-markets/ 
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Πρόσφατες έρευνες έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου 

καθώς η διαδικτυακή οικονομία στηρίζει αύξηση του ΑΕΠ παγκοσμίως της τάξης του 

20% την τελευταία πενταετία, προσθέτοντας 2,5 νέες θέσεις εργασίας για κάθε μία 

που χάνεται λόγω αυτοματοποίησης των διαδικασιών. 6 

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο ένας σημαντικός παράγοντας για την οικονομία και την 
ανάπτυξη 
 

Η παράθεση των στατιστικών στοιχείων τόσο σε εθνικό, όσο σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο καταγράφει τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και την καθοριστική του συμβολή σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η νέα 

ψηφιακή επιχειρηματικότητα προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες για καινοτομία, για 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, περιορίζοντας παράλληλα το 

κόστος για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.  

Το μερίδιο αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται και η προστιθέμενη αξία 

που δημιουργείται δεν πρέπει να διαφεύγει της ανάλογης φορολόγησης. Η 

υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος απλού, σταθερού και 

ουδέτερου καθίσταται επιτακτική ανάγκη.  

Ψηφιακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις πρέπει να υφίστανται ίδια φορολογική 

μεταχείριση και η διεθνής φορολογία πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 

οικονομικής αποδοτικότητας, της διανεμητικής δικαιοσύνης, της 

αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και της φορολογικής 

ουδετερότητας.  

Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει καταστήσει τα φορολογικά συστήματα των 

κρατών αλληλένδετα, ο φορολογικός νομοθέτης καλείται να σκέφτεται πέρα από το 

εθνικό πλαίσιο και να προχωρά σε προσαρμογές στο πλαίσιο της αναγκαίας 

διεθνούς συνεργασίας.  

Αναφορικά με το ΦΠΑ, η λειτουργία από το 2015 της Μικρής Μονοαπευθυντικής 

Θυρίδας (MOSS) και η εφαρμογή του νέου κανόνα του τόπου παροχής αποτελεί την 

αρχή για τη διασφάλιση ισότιμων όρων μεταξύ προμηθευτών εντός και εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταυτόχρονη αποφυγή επιβολής διοικητικών βαρών για τις 

επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η προσπάθεια ευρωπαϊκής εναρμόνισης 

                                                      
6 Εργασία: «Το ηλεκτρονικό χρήμα και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα», Μπούρχας Γεώργιος, 
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Φεβρουάριος 2017 
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του ΦΠΑ καθώς και το αυξανόμενο δίκτυο διμερών συνθηκών για την αποφυγής της 

διπλής φορολόγησης των κερδών.  

Αναφορικά με την άμεση φορολογία, για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

αποφυγής της φορολογίας οι ΟΟΣΑ και G20 προέβησαν σε αναθεώρηση των 

κανόνων για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και την Μετατόπιση των 

Φορολογητέων Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) με στόχο το 

συντονισμό των φορολογικών συστημάτων και την αποτροπή της εκμετάλλευσης 

αναντιστοιχιών στα διεθνή φορολογικά συστήματα. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας επιδιώκεται η δημιουργία φορολογικού 

περιβάλλοντος που να προσελκύει ξένες επενδύσεις, αποτρέποντας όμως τυχόν 

ειδικές συμφωνίες κρατών μελών με πολυεθνικές εταιρείες.  

Για την αποτροπή αποφυγής ή αναβολή φορολόγησης νομικών οντοτήτων με τη 

μεταφορά των εσόδων τους σε θυγατρικές που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλότερη 

φορολογία, τα κράτη καλούνται να αποκαλύπτουν πληροφορίες και να εφαρμόζουν 

μέτρα κατά της φοροαποφυγής μέσω των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (CFC). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Ι. Φορολογικό Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

1. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Το εμπόριο συνιστούσε ανέκαθεν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής. Σήμερα, οι παραδοσιακές συμβάσεις έχουν υποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό 

με τις ηλεκτρονικές που προσδιορίζονται με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Πολλά από τα ζητήματα που τίθενται οφείλονται ακριβώς στην ίδια τη φύση του 

διαδικτύου μέσα στο οποίο παίρνει σάρκα και οστά το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ενδεικτικά επισημαίνουμε: 

α. την καθολικότητα και τον παγκόσμιο – διασυνοριακό χαρακτήρα του διαδικτύου 

β. την κατάργηση της έννοιας της εδαφικότητας και της έννοιας του χρόνου 

γ. τον άυλο χαρακτήρα ορισμένων προϊόντων και των υπηρεσιών 

δ. την έλλειψη αυτοπρόσωπης παρουσίας των συναλλασσόμενων  

ε. την παρεμβολή της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο.  

Οι ιδιαιτερότητες αυτές «ξεπέρασαν» τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 

«παραδοσιακών» συναλλαγών. Η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης έχει 

αναγνωριστεί και από διεθνείς οργανισμούς όπως:  

- η Επιτροπή για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών (UNCITRAL), η 

οποία υιοθέτησε το 1996 τον Πρότυπο Νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο   

- η Επιτροπή UN/ECE CEFACT, η οποία υιοθέτησε στις 3/3/1999 τη Συμφωνία 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Electronic Commerce Agreement) και 

- η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Νομοθετικές ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η βελτιστοποίηση των τηλεπικοινωνιών 

οδηγούν σε ολοένα αυξανόμενη επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου καθιστώντας 

επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου:  

- για την προστασία των συναλλαγών  

- για την εδραίωση της εμπιστοσύνης τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους 

καταναλωτές και  



Τίτλος: E commerce & Φοροδιαφυγή Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ              Α.Γεροντόπουλος – Ι.Μυλωνάκη  Σελίδα 33 

 

- για την άρση των εμποδίων που απορρέουν από τις αποκλίσεις των εθνικών 

νομοθεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί συντονισμένες προσπάθειες 

αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, θέτοντας σταθερές νομικές βάσεις που να δημιουργούν 

ένα δίχτυ ασφαλείας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικός γνώμονας είναι η 

ενίσχυση των συναλλαγών στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση βέβαια ύπαρξης 

υποδομών με κατάλληλη νομική ισχύ για κάθε επίπεδο ηλεκτρονικής συναλλαγής, 

ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για την πλήρη αποδοχή τους.  

Αντίστοιχα η ελληνική έννομη τάξη προσπαθεί να προσαρμοστεί στις προσταγές της 

νέας εμπορικής πραγματικότητας ενσωματώνοντας τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα 

στο εσωτερικό δίκαιο. Η ειδική νομοθεσία σε συνδυασμό με τις προγενέστερες 

γενικές διατάξεις περί εμπορίου δίνουν μορφή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την 

προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών που διαμορφώνουν τα νέα συναλλακτικά 

ήθη.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οδηγία 97/7/ΕΚ διασφάλισε στον πολίτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα είχε και στις πωλήσεις από απόσταση το ίδιο ελάχιστο 

επίπεδο προστασίας ανεξαρτήτως της έδρας του προμηθευτή.  

Στην κατεύθυνση αυτή εκδόθηκε η Οδηγία 2000/31/ΕΚ καθορίζοντας ορισμένες 

νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ιδιαίτερα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 131/2003. Με την 

Οδηγία αυτή επιδιώχτηκε να καλυφθούν οριζόντια συγκεκριμένες πτυχές της 

οικονομικής δραστηριότητας των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Για τα υπόλοιπα θέματα ο κοινοτικός νομοθέτης έκρινε ότι οι 

ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου μπορούν καταρχήν να εφαρμοστούν 

αναλογικά και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Στόχος της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι «η ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς με την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ των κρατών μελών»7. 

                                                      
7 Άρθ. 1 παρ. 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 
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Ορίζει τις έννοιες «φορέας παροχής υπηρεσιών», «εγκατεστημένος φορέας παροχής 

υπηρεσιών», «αποδέκτης της υπηρεσίας», «καταναλωτής», «εμπορικές 

επικοινωνίες», «νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» και «υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας».  

Όσον αφορά τον ορισμό των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας8 είναι «κάθε 

υπηρεσία που συνήθως παρέχεται εξ αποστάσεως έναντι αμοιβής, μέσω εξοπλισμών 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και 

αποθήκευσης δεδομένων κατόπιν ατομικού αιτήματος». 

Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας αφορούν και καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α. Η υπηρεσία να παρέχεται από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία των 

συμβαλλομένων μερών 

β. Η παροχή της υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα 

γ. η παροχή της υπηρεσίας να συνιστά αποτέλεσμα ατομικού αιτήματος του 

αποδέκτη αυτής έπειτα από ορισμένη παραγγελία 

δ. Η παροχή της υπηρεσίας να αμείβεται από τον αποδέκτη της με εξαίρεση 

ορισμένων περιπτώσεων στις οποίες η αμοιβή γίνεται από τρίτο (π.χ. δωρεάν 

παροχή πληροφοριών που ωστόσο συνδυάζεται με διαφήμιση).  

Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο, 

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών προσφέρει κατ’ 

ελάχιστον στους αποδέκτες του και στις αρμόδιες αρχές εύκολη, άμεση και συνεχή 

πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: 

α. Επωνυμία του φορέα παροχής 

β. γεωγραφική διεύθυνση εγκατάστασης 

γ. στοιχεία που να επιτρέπουν ταχεία, άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τον 

πάροχο, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης 

δ. εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή παρόμοιο δημόσιο 

μητρώο, το οικείο μητρώο και τον αριθμό εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναμο τρόπο 

αναγνώρισης στο μητρώο αυτό 

                                                      
8 Άρθ. 2 στοιχ. Α της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, Άρθ. 1 στοιχ. α του ΠΔ 131/2003 
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ε. εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της 

σχετικής εποπτικής αρχής 

στ. όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα: 

i. την επαγγελματική ένωση ή παρόμοιο όργανο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών 

ii. τον επαγγελματικό τίτλο και το κράτος μέλος από το οποίο του έχει 

χορηγηθεί 

iii. μνεία των επαγγελματικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σε αυτούς 

ζ. εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε ΦΠΑ τον αριθμό αναγνώρισης9. 

Όσον αφορά την τιμολόγηση, πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια οι τιμές και αν 

περιλαμβάνουν φόρους και έξοδα αποστολής.  

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η  καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης αναφορικά με  τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο έθεσε στις εθνικές 

αρχές κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο υποχρεώσεις θεμελιώδους 

σημασίας.  

α. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να προχωρήσουν στη νομοθετική ρύθμιση ορισμένων 

θεμάτων ώστε να υπάρξει εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης10.  

Τα νομικά ζητήματα που στοχεύει να εναρμονίσει η οδηγία αφορούν την εσωτερική 

αγορά, την εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών, τη σύναψη συμβάσεων 

με ηλεκτρονικά μέσα, τις εμπορικές επικοινωνίες, την ευθύνη των μεσαζόντων κατά 

την παροχή μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την πληροφόρηση των 

χρηστών, τους κώδικες δεοντολογίας, τα συστήματα εξώδικης επίλυσης των 

διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας.  

Η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αναφέρει την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα 

με την οποία η Κοινότητα παρεμβαίνει επικουρικά όταν κρίνεται απαραίτητο 

                                                      
9 Αριθμός αναγνώρισης είναι ο «αριθμός μητρώου ΦΠΑ», όπως προβλέπεται στα άρθρα 214, 215 και 
216 τη οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα 
ΦΠΑ. 
10 Άρθ. 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ 
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προκειμένου να λειτουργεί ελεύθερα η εσωτερική αγορά. Επιπλέον σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα περιορίζονται στο ελάχιστο για την επίτευξη 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς.   

β. Τα κράτη – μέλη όφειλαν να μεριμνήσουν «ώστε το νομικό τους σύστημα να 

επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα»11. Στην αιτιολογική σκέψη 

της οδηγίας συνίσταται η υποχρέωση υψηλού επιπέδου προστασίας στόχων γενικού 

συμφέροντος (π.χ. προστασία καταναλωτή) στο μέτρο όμως που δεν περιορίζεται η 

ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.  

 

Η οδηγία αυτή συμπλήρωνε το ισχύον κοινοτικό δίκαιο για τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από οδηγίες, 

όπως η οδηγία 1999/93/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (Π.Δ. 150/2001 όπως 

συμπληρώθηκε με τον κανονισμό 248/71 της 15.3.2001 της Ε.Ε.ΕΤ.12), η οδηγία 

95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οδηγία 2002/58/ΕΚ για 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η οδηγία 

2001/29/ΕΚ για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα στην 

κοινωνία της πληροφορίας, η οδηγία 2002/65/ΕΚ για την νομική υποστήριξη του 

ευρωπαίου καταναλωτή κ.α. 

Ωστόσο, η φορολογική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εμπορίου εκφεύγει του 

ρυθμιστικού πεδίου τόσο της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ όσο και του ΠΔ 131/2003.  Οι 

ισχύουσες διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τη φορολογία των εταιρειών 

βασίζονται στο άρθρο 115 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό επιτρέπεται η έκδοση οδηγιών για την προσέγγιση των 

νόμων, κανόνων και διοικητικών πράξεων των κρατών μελών, που αφορούν στη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με εφαρμογή του κανόνα της ομοφωνίας και της 

διαβούλευσης. 

  

                                                      
11 Άρθ. 9 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ 
12 Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής, αριθ.248/71 , ΦΕΚ 603 
ΒΛ /16.5.2002 
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2.1 Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου 
 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει τη δυναμική να ωθήσει την ανάπτυξη και απασχόληση 

σε βιομηχανοποιημένες, αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες βελτιώνοντας 

την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ευημερία. Οι φορολογικές διοικήσεις 

πρέπει να φροντίσουν για τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για την 

ανάπτυξή του αλλά και για τη θέσπιση ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού 

συστήματος που θα εξασφαλίσει τη συνεισφορά του κλάδου στα φορολογικά 

βάρη13.  

Το 1998 στην  Οτάβα, στη Σύνοδο του ΟΟΣΑ θεσπίστηκαν πέντε βασικές αρχές για 

την εκτίμηση της εφαρμογής των φορολογικών συστημάτων στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο:  

 Ουδετερότητα  

Η φορολογία πρέπει να είναι ουδέτερη και ισοδύναμη αφ’ ενός μεταξύ των 

διαφόρων τύπων ηλεκτρονικού εμπορίου και αφ’ ετέρου μεταξύ συμβατικού και 

ηλεκτρονικού τρόπου εμπορίου. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να 

λαμβάνονται  με οικονομικούς όρους  και όχι με φορολογικούς. 

 Αποδοτικότητα 

 Το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων και  το διοικητικό κόστος για την 

φορολογική αρχή πρέπει να  ελαχιστοποιείται  όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 Πληρότητα και απλότητα. 

Οι φορολογικοί κανόνες  πρέπει να είναι πλήρεις  και  απλοί στην κατανόηση τους 

ώστε οι φορολογούμενοι  να γνωρίζουν τις  συνέπειες  των πράξεων τους  και πότε, 

που και πόσος φόρος θα τους επιβληθεί. 

 Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια (δικαιοσύνη). 

Ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται  για το ορθό ποσό και στο σωστό χρόνο. Η 

δυνατότητα για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή πρέπει να ελαχιστοποιείται. 

 Προσαρμοστικότητα (ευελιξία). 

Το σύστημα φορολογίας πρέπει να  έχει δυνατότητα προσαρμογής και δυναμικότητα  

ώστε να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την τεχνολογική και εμπορική εξέλιξη.  

 

                                                      
13 Report by the committee on Fiscal Affairs, 8.10.1998 
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Το νέο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι σαφές και συνεπές (παρέχοντας νομική 

βεβαιότητα), απλό (ελαχιστοποιώντας τα εμπόδια συμμόρφωσης) και ουδέτερο 

ούτως ώστε να μην επιτρέπει διακρίσεις. Η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο αναγκαία 

για την αποφυγή της στρέβλωσης των όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις εντός 

και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να προωθείται η απασχόληση και 

ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα να καταπολεμείται ο επιζήμιος φορολογικός 

ανταγωνισμός. 

Οι φορολογικές αρχές που διέπουν το παραδοσιακό εμπόριο πρέπει να έχουν 

αντίστοιχη εφαρμογή στο ηλεκτρονικό. Συγκεκριμένα, η Σύνοδος κατέληξε στα 

ακόλουθα συμπεράσματα:  

1. Οι κανόνες για τη φορολόγηση της κατανάλωσης του διασυνοριακού 

εμπορίου θα πρέπει να καταλήγουν στην φορολόγηση στη δικαιοδοσία όπου 

λαμβάνει χώρα η κατανάλωση και διεθνής συναίνεση θα πρέπει να 

επιτευχθεί για τον ορισμό της κατανάλωσης. 

2. Για σκοπούς φορολογίας κατανάλωσης η παροχή ψηφιοποιημένων 

προϊόντων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράδοση αγαθού.  

3. Όπου επιχειρήσεις και λοιποί οργανισμοί εντός μιας χώρας λαμβάνουν 

υπηρεσίες και άυλα περιουσιακά στοιχεία από προμηθευτές εκτός χώρας, οι 

χώρες δύνανται να εξετάσουν τη χρήση του μηχανισμού αντίστροφης 

επιβάρυνσης, αυτοτιμολόγησης ή άλλων αντίστοιχων μηχανισμών στην 

περίπτωση που αυτή η χρήση επιτρέπει την άμεση προστασία της 

φορολογικής τους βάσης και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων 

προμηθευτών.  

Εθνικές ρυθμίσεις και διεθνείς νομοθετικές αρχές φορολόγησης θα πρέπει να 

δομούνται με τρόπο που να διατηρείται η φορολογική εθνική κυριαρχία και να 

επιτυγχάνεται ισότιμη διανομή της φορολογητέας βάσης του ηλεκτρονικού εμπορίου 

ανάμεσα στα κράτη και αποφυγή της διπλής φορολόγησης και της μη φορολόγησης.  

 

Το 2001 η Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων του ΟΟΣΑ υιοθέτησε τις κατευθυντήριες 

οδηγίες για τη φορολόγηση της κατανάλωσης των διασυνοριακών υπηρεσιών και 



Τίτλος: E commerce & Φοροδιαφυγή Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ              Α.Γεροντόπουλος – Ι.Μυλωνάκη  Σελίδα 39 

 

άυλων περιουσιακών στοιχείων για το ηλεκτρονικό εμπόριο14 και το 2003 τις 

κατευθυντήριες οδηγίες για την Φορολογία Κατανάλωσης15.  

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προέβλεπαν ότι: 

- Για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, τόπος κατανάλωσης θα είναι ο 

τόπος που ο λήπτης έχει εγκαταστήσει την επιχειρηματική του παρουσία 

- Για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, τόπος 

κατανάλωσης θα είναι ο τόπος συνήθους διαμονής του λήπτη. 

Η έκθεση της Επιτροπής φορολογικών θεμάτων κατέληξε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα για τα φορολογικά συστήματα των κρατών: 

i. Οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να κάνουν χρήση της διαθέσιμης 

τεχνολογίας για να προωθήσουν την επιχειρηματική ανάπτυξη, 

εφαρμόζοντας ένα φορολογικό σύστημα που θα προσφέρει διαρκώς 

αυξανόμενη ποιότητα υπηρεσιών 

ii. Οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να διατηρήσουν την ικανότητά τους για 

ασφαλή πρόσβαση σε αξιόπιστη και επακριβή πληροφόρηση σχετικά με 

την εφαρμογή του φορολογικού συστήματος 

iii. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα ελέγχου και 

είσπραξης φόρων 

iv. Πρέπει να αναπτυχθούν διεθνείς μηχανισμοί για τη συνδρομή στην 

είσπραξη των φόρων με πρόταση πρόσθεσης τέτοιας πρόβλεψης στο 

Μοντέλο Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ 

v. Οι κανόνες φόρων κατανάλωσης για το διασυνοριακό εμπόριο πρέπει να 

καταλήγουν στη δικαιοδοσία της χώρας που λαμβάνει χώρα η 

κατανάλωση και στην οποία πρέπει να επιβληθεί ο φόρος 

vi. Η παροχή ψηφιακών προϊόντων (για τους σκοπούς των φόρων 

κατανάλωσης) δεν πρέπει να θεωρείται παράδοση αγαθών 

vii. Πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα όπως ο μηχανισμός αντίστροφης 

επιβάρυνσης, αυτοτιμολόγησης ή άλλοι μηχανισμοί που να εξασφαλίζουν 

την είσπραξη των φόρων και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων 

προμηθευτών 

                                                      
14 Guidelines on Consumption Taxation of Cross-Border Services & Intangible Property in the Context 
of E-commerce, 2001, OECD 
15 Consumption Tax Guidance Series, 2002, OECD 
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viii. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αναπτύσσονται κατάλληλα 

συστήματα σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων για 

την είσπραξη των φόρων που δεν παρεμποδίζουν τη συλλογή των φόρων 

και την αποτελεσματική παράδοση των αγαθών. 

ix. Πρέπει να εφαρμοσθούν ικανά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι διεθνείς 

αρχές που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα των φορολογικών συμβάσεων 

και της πολιτικής τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών (μέσω του 

Μοντέλου Πρότυπης Σύμβασης και των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές). 

2.2 Άμεση Φορολογία 
 
Η φορολόγηση του εισοδήματος στο κράτος προέλευσης ή εγκατάστασης στις 

διεθνείς συναλλαγές σχετίζεται άμεσα με το χαρακτηρισμό του εισοδήματος αυτού.  

Το εισόδημα μπορεί να προέρχεται από την πώληση αγαθών, την παροχή υπηρεσιών 

αλλά και από δικαιώματα. Ιδιαιτερότητες προκύπτουν στον χαρακτηρισμό των 

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των άυλων ψηφιοποιημένων 

προϊόντων τα οποία, κατά περίπτωση, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως παροχή 

υπηρεσίας, ως παροχή δικαιώματος ή ως παράδοση αγαθού.  

Στην περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής 

φορολογίας, τα δικαιώματα κατά κύριο λόγο φορολογούνται στο κράτος προέλευσης 

ενώ το εισόδημα από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών γενικά υπόκειται σε 

φόρο στο κράτος μόνιμης εγκατάστασης. Η φορολόγηση των δικαιωμάτων μπορεί να 

διαφέρει από τη φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών και οι διακρατικές 

συμβάσεις μπορεί να προβλέπουν διαφορετικούς συντελεστές.  

Φόρος εισοδήματος 
 

Ο φόρος εισοδήματος νομικών οντοτήτων είναι φόρων επί των κερδών των 

επιχειρήσεων και εισπράττεται είτε στις χώρες που δημιουργείται (π.χ. θυγατρική 

εταιρεία) είτε σε ορισμένες περιπτώσεις στη χώρα μόνιμης εγκατάστασης (μητρική 

εταιρεία) υπό τους κανόνες της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Επιχείρησης (European Tax 

Summentry Control, 2014).  
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Κριτήρια τόπου φορολόγησης 

Τα κράτη ασκούν τη φορολογική τους κυριαρχία εντός των γεωγραφικών ορίων της 

επικράτειάς τους (αρχή της εδαφικότητας του φόρου) αλλά ταυτόχρονα έχει 

καθιερωθεί στην εσωτερική νομοθεσία ορισμένων κρατών και η αρχή της 

φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος βάσει του κριτηρίου της κατοικίας. 

Σύμφωνα με τη Δημόσια Οικονομική, η καθιέρωση του κριτηρίου αυτού υπηρετεί τις 

αρχές της φορολογικής ισότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς, με τον 

τρόπο αυτό προσδιορίζεται το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου και 

αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική φοροδοτική του ικανότητα.  

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία έχει υιοθετήσει και τα δύο αυτά κριτήρια για την 

άσκηση της φορολογικής της εξουσίας. 

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και συγκεκριμένα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 4 προβλέπεται ότι ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική 

οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, 

εφόσον: 

α. συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

β. έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή 

γ. ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο 

στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Ο  «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι στην Ελλάδα με βάση τα 

πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: 

α. τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,  

β. τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 

γ. τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,  

δ. τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 

ε. τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου εκτελεστικού 

οργάνου διοίκησης 

στ. την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου 

εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.  

Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι 

δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.  
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Διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης 
 

Τα κράτη συνάπτουν διμερείς συμβάσεις για να διασφαλίσουν την αποφυγή διπλής 

επιβολής φόρου για το ίδιο εισόδημα και για να διευκολύνουν την ανάπτυξη των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων.  

Οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας διέπονται από τους κανόνες της από 

23.5.1969 Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ των κρατών, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ στις 27.1.1980 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.Δ. 

402/1974 – ΦΕΚ Α΄141.  

Η Ελλάδα ως μέλος του ΟΟΣΑ, για την κατάρτιση των συμβάσεων περί αποφυγής 

διπλής φορολογίας του εισοδήματος χρησιμοποιεί ως βάση το Πρότυπο Σύμβασης 

του ΟΟΣΑ, όπως θεσπίστηκε από την Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων, δυνάμει 

του άρθρου 9 της Συμφωνίας περί Ιδρύσεως του ΟΟΣΑ, η οποία κυρώθηκε στη χώρα 

μας με το Ν.Δ. 4191/1961. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος του 1975 όπως έχει 

αναθεωρηθεί και ισχύει: «Οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο 

και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε 

άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».   

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Συντάγματος 

προβλέπεται ότι: «Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και 

συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και όσες άλλες περιέχουν 

παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτα 

δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, 

δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει».  

Μόνιμη εγκατάσταση 
 

Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η 

φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση του εισοδήματος.  

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 

καθορίζεται ως μόνιμη εγκατάσταση ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών 
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δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλο ή εν μέρει οι δραστηριότητες 

της επιχείρησης.  

Ο όρος μόνιμη εγκατάσταση περιλαμβάνει τόπο της διοίκησης, υποκατάστημα, 

γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο και ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή 

αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων.  

Σύμφωνα με τις από 22.12.2000 διευκρινήσεις της Επιτροπής Οικονομικών 

Υποθέσεων του ΟΟΣΑ ως προς την εφαρμογή του όρου μόνιμης εγκατάστασης στο 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: 

 Ένας εξυπηρετητής, ο οποίος έχει φυσική υπόσταση ακόμη και αν δεν 

απαιτεί ανθρώπινη παρουσία η λειτουργία του συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, 

αρκεί να παραμένει σε συγκεκριμένη τοποθεσία για επαρκές χρονικό 

διάστημα. 

 Μια ιστοσελίδα, που αποτελεί συνδυασμό λογισμικού και δεδομένων, δεν 

συνιστά απτή ιδιοκτησία και δεν αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση. 

 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω ιστοσελίδας 

διαθέτοντας εξυπηρετητή ιδιόκτητο ή μισθωμένο στον οποίο φιλοξενείται η 

σελίδα, τότε η τοποθεσία του εξυπηρετητή μπορεί να συνιστά μόνιμη 

εγκατάσταση της επιχείρησης. 

 Εάν τον εξυπηρετητή λειτουργεί πάροχος του διαδικτύου και όχι η ίδια η 

επιχείρηση, δεν υφίσταται μόνιμη εγκατάσταση, αφού ο πάροχος δεν είναι 

εξουσιοδοτημένος να συνάπτει συμβάσεις στο όνομα της επιχείρησης. 

 Ένας εξυπηρετητής δεν συνιστά μόνιμη εγκατάσταση εάν διεξάγει 

δραστηριότητες βοηθητικές ή προπαρασκευαστικές (σύνδεσμος 

επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών και πελατών, παροχή πληροφοριών, 

διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών κ.α.). 

(Για τις ανωτέρω διευκρινήσεις η Ελλάδα έχει διατηρήσει επιφυλάξεις ως προς την 

υιοθέτησή τους.) 

Το υπάρχον φορολογικό μοντέλο της πρότυπης σύμβασης του ΟΟΣΑ για την άμεση 

φορολόγηση του εμπορίου στο κράτος μόνιμης εγκατάστασης φαίνεται να 

εξυπηρετεί εξίσου το παραδοσιακό και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η αρχή της μόνιμης 

εγκατάστασης υποστηρίζει τις αρχές της πρακτικότητας, της ευκολίας, της 

δικαιοσύνης και της χρηστής διοίκησης.  
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Εξάλλου η δυνατότητα προσαρμογής στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσω της 

διαδικασίας αναθεώρησης των Ερμηνευτικών Σχολίων τελικά εγγυάται την ορθή 

εφαρμογή του Προτύπου της Σύμβασης.  

Ο κυριότερος προβληματισμός για την άμεση φορολογία του εισοδήματος που 

προέρχεται από ηλεκτρονικές συναλλαγές αφορά στην εφαρμογή του κριτηρίου της 

μόνιμης εγκατάστασης το οποίο εκφράζεται σε όρους φυσικής παρουσίας, η 

αναγκαιότητα της οποίας δεν είναι απαραίτητη όταν πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με τους κανόνες για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές, οι οποίες προϋποθέτουν την ύπαρξη συνδεδεμένης επιχείρησης 

προκειμένου να μπορέσουν να έχουν εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ακόμη 

και όταν υπάρχει συνδεδεμένη επιχείρηση, η δόμηση των λειτουργιών της 

συνδεδεμένης επιχείρησης στη χώρα «πηγής» του εισοδήματος δεν επιτρέπει τη 

συγκράτηση μεγάλων κερδών στην τελευταία. 

Η έννοια του αντιπροσώπου μόνιμης εγκατάστασης 
 

Ο κανόνας του πράκτορα – αντιπροσώπου αποτελεί εναλλακτικό κριτήριο για τον 

καθορισμό του τόπου της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον προσδιορισμό της 

μόνιμης εγκατάστασης. Υπό το κριτήριο αυτό, μόνιμη εγκατάσταση μπορεί να 

θεωρηθεί ότι διατηρεί μια αλλοδαπή επιχείρηση στην περίπτωση που, σύμφωνα με 

την παράγραφο 5 του άρθρου 5 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ αναφορικά με 

φόρους στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο, εάν έχει εξουσιοδοτήσει εξαρτώμενο από 

αυτήν πρόσωπο να συνάπτει σε συνήθη δραστηριότητα συμβάσεις στο όνομά της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, η ύπαρξη ελάχιστης επιχειρηματικής κρίσης εκ μέρος του 

εξουσιοδοτούμενου προσώπου για την κατάρτιση μια σύμβασης.  

Δικαιώματα (Royalties) 
 

Ως δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ 

νοούνται οι κάθε είδους πληρωμές για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης των 

δικαιωμάτων αναπαραγωγής, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, δισδιάστατων 

σχεδίων, τρισδιάστατων μοντέλων, μηχανικών σχεδίων, μυστικών τύπων ή 

διαδικασιών παραγωγής, και πληροφοριών που αφορούν τη βιομηχανική, εμπορική 

ή επιστημονική πείρα.  Η φορολόγησή τους σύμφωνα με τη γενική αρχή του άρθρου 
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αυτού έγκειται στη χώρα κατοικίας του δικαιούχου των δικαιωμάτων αυτών. Στην 

περίπτωση που η χώρα πηγής των δικαιωμάτων αποκτά και αυτή δικαίωμα 

φορολόγησης, η χώρα κατοικίας οφείλει να εξαλείψει τη διπλή φορολογία (άρθρα 

23Α και 23Β της Πρότυπης Σύμβασης αντίστοιχα) : 

1. με τη μέθοδο της εξαίρεσης (φορολογία στο κράτος πηγής και εξαίρεση στο 

κράτος κατοικίας) 

2. με τη μέθοδο της πίστωσης του φόρου (φορολογία και στο κράτος κατοικίας 

με πίστωση του φόρου που έχει επιβληθεί από το κράτος πηγής). 

Στο άρθρο 35 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) ορίζεται ως 

εισόδημα από κεφάλαιο το εισόδημα που προκύπτει από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και από ακίνητη περιουσία.  

Στο άρθρο 38 του ίδιου νόμου δίνεται ο ορισμός των «δικαιωμάτων»: «1. Ο όρος 

«δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή 

το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, 

καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 

εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική 

εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, 

προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων 

ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, 

εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού 

ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή 

τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow, αποτελεσμάτων ερευνών, 

αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση 

δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) 

λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω 

προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την 

εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και 

εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.». 

Τέλος στο άρθρο 64 ορίζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για  δικαιώματα 

και λοιπές πληρωμές σε είκοσι τοις εκατό (20%). 
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2.3  Έμμεση Φορολογία – Φ.Π.Α. 
 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζεται με την οδηγία 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2008/8/ΕΚ, και 

τους υπ΄αριθ. 282/2011 και 1042/2013 εκτελεστικούς κανονισμούς.  

Εφαρμόζεται το κοινό σύστημα ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο η βάση επιβολής του 

φόρου είναι εναρμονισμένη αλλά η είσπραξη και η διαχείριση του φόρου αποτελεί 

αρμοδιότητα των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη 

υποχρεούνται στην ενσωμάτωση και ορθή εφαρμογή στην εθνική τους νομοθεσία 

της ενωσιακής νομοθεσίας για το ΦΠΑ. Σύμφωνα με την αρχή της υπεροχή, η 

ενωσιακή θεωρία υπερβαίνει την αντίστοιχη εθνική.  

Ο εφαρμοζόμενος κανονικός συντελεστής κυμαίνεται από 17% έως 27% στα κράτη 

μέλη.  

 

Taxud.c.1 (2017) – EN, Situation at 1st January 2017, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_va

t_works/rates/vat_rates_en.pdf 
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Η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ειδικό καθεστώς, γνωστό και ως Εξ αποστάσεων 

πωλήσεις (Distance Selling), για την απλούστευση της διαχείρισης των φορολογικών 

υποχρεώσεων και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση του ελεύθερου εμπορίου στην 

ευρωπαϊκή αγορά.  

Στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις του ΦΠΑ περιλαμβάνονται στον  Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (2859/2000 ως ισχύει). 

Σχετικά άρθρα 

(Τελευταία τροποποίηση με τον νόμο 4472/2017)   

Άρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου 

Άρθρο 13 § 5&6 
Τόπος φορολογίας στην περίπτωση παράδοσης και μεταφοράς 
αγαθών εντός Κοινότητας σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν 
ΑΦΜ/ΦΠΑ 

Άρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Άρθρο 24 Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των 
εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών 

Άρθρο 28 Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος 

 

Η νέα ψηφιακή αγορά και οι τεχνολογικές εξελίξεις θέτουν καινούριες προκλήσεις 

στη φορολόγηση συναλλαγών και καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των 

κανόνων του ΦΠΑ στα σύγχρονα δεδομένα.  

Για την ανεύρεση μίας κατάλληλης και δίκαιης μεθόδου για τη συλλογή του ΦΠΑ 

χρειάζεται υπερεθνική συνεργασία για τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης και για 

την απόδοση των αντίστοιχων φόρων κατανάλωσης.  

Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και το δίκτυο EUROFISC το οποίο είναι η εξέλιξη 

του δικτύου EUROCANET  που λειτουργούσε από τον Ιανουάριο του 2005 με τη 

συμμετοχή των περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ. Η λειτουργία του θεσπίστηκε με 

τον 904/2010/ΕΕ Κανονισμό του Συμβουλίου, για τη διοικητική συνεργασία και την 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του EUROFISC τα κράτη 

μέλη φροντίζουν για την ταχεία ανταλλαγή στοχοθετημένων πληροφοριών 

προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Πέντε είναι οι υπό λειτουργία 

τομείς: 

1. Απάτη στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τύπου Καρουζέλ, εξαφανισμένου 

εμπόρου. 
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2. Απάτη στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των οχημάτων, σκαφών 

και αεροσκαφών. 

3. Απάτη τύπου Καρουζέλ – κατάχρηση τελωνειακής διαδικασίας 42.00. 

4. Παρατηρητήριο απάτης στο ΦΠΑ (μελέτη και ανάλυση νέων τάσεων απάτης 

με στόχο τη δημιουργία νέων τομέων εργασίας). 

5. Ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η 

εναρμόνιση του ΦΠΑ. Με την υιοθέτηση σχετικών ρυθμίσεων, με τη δυνατότητα 

αντίστροφης επιβάρυνσης και αυτοελέγχου των επιχειρήσεων που συμβάλλονται 

ηλεκτρονικά, καθώς και με την εγγραφή επιχειρήσεων τρίτων χωρών στα 

φορολογικά μητρώα των κρατών μελών, έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σαφές 

μοντέλο για τις αρμοδιότητες επιβολή, είσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ.  
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Οικονομικές συναλλαγές από επιχείρηση σε επιχείρηση (B2B) 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 2008/8/ΕΚ με ισχύ από 1.1.2010: 

 

 

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχείρηση σε καταναλωτή (B2C) 
 

Στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 112/28.11.2006 του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 

σύστημα ΦΠΑ (όπως έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 72 του ν.2859/2000 ως ισχύει), 

ως ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες συνοπτικά προσδιορίζονται: 

1. Η δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση 

προγραμμάτων και εξοπλισμού 

2. Η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του 

Οι ενδοκοινοτικές παροχές αγαθών και 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (B2B), 

φορολογούνται στο κράτος μέλος όπου 
λαμβάνονται τα αγαθά ή όπου είναι 

εγκατεστημένη η επιχείρηση που 
λαμβάνει την υπηρεσία ή ελλείψει 
αυτής ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή 

συνήθους διαμονής. 

Όταν ο πάροχος είναι επιχείρηση 
εγκατεστημένη εντός ΕΕ και ο πελάτης 

είναι υποκείμενος σε φόρο 
εγκατεστημένος εκτός ΕΕ δεν οφείλεται 

ΦΠΑ

Όταν πάροχος είναι επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός ΕΕ και ο πελάτης 

είναι υποκείμενος σε φόρος 
εγκατεστημένος εντός ΕΕ τότε ως τόπος 

φορολόγησης είναι ο τόπος παροχής 
των υπηρεσιών

 

B2B 
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Φορολογείται, σε κάθε 
περίπτωση, στη χώρα 

του λήπτη, 
ανεξαρτήτως του τόπου 

στον οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο 

πάροχος.

Δεν οφείλεται ΦΠΑ

Φορολογείται, στα 
κράτη μέλη που 

διαμένουν οι πελάτες 
τους

3. Η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων 

δεδομένων 

4. Η παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών, πολιτικών, 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή ψυχαγωγικών 

εκπομπών ή εκδηλώσεων και  

5. Η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως. 

 

Οι γενικός κανόνας τόπου επιβολής ΦΠΑ καθορίζεται από τα άρθρα 58 και  59 της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει τροποποιηθεί με την 

οδηγία 2008/8/ΕΚ. 

 

 

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχείρηση εντός 

ΕΕ σε καταναλωτή εντός ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 58 της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει 

τροποποιηθεί με την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, 

από 1.1.2015 (Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 14):  

 
Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχείρηση 

εντός ΕΕ σε καταναλωτή εκτός ΕΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 

2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, από 1.1.2010:  

 
 

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιχείρηση εκτός ΕΕ 

σε καταναλωτή εντός ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 58 της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει 

τροποποιηθεί με την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, από 

1.1.2010:  

B 

2 

C 

B 

2 

C 



Τίτλος: E commerce & Φοροδιαφυγή Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ              Α.Γεροντόπουλος – Ι.Μυλωνάκη  Σελίδα 51 

 

Σύστημα μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (Mini One Stop-Shop – MOSS)16 
  
Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015 δίνοντας τη δυνατότητα στους 

υποκείμενους στο φόρο, που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, 

τηλεοπτικές και γενικά ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, σε μη υποκείμενα σε 

φόρο πρόσωπα σε κράτη μέλη που δεν έχουν εγκατάσταση, να καταβάλλουν τον 

οφειλόμενο ΦΠΑ, μέσω διαδικτυακής πύλης στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένοι για φορολογικούς σκοπούς. 

 

Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και αποτελεί μέτρο απλούστευσης μετά την 

τροποποίηση των κανόνων ΦΠΑ που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, 

βάσει των οποίων η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο κράτος μέλος του 

πελάτη και όχι στο κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών. Το εν λόγω καθεστώς 

επιτρέπει στους υποκείμενους στον φόρο να αποφεύγουν την εγγραφή τους στα 

μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης ξεχωριστά. 

 

 Στην πράξη, δυνάμει του καθεστώτος αυτού, ο υποκείμενος στον φόρο που είναι 

εγγεγραμμένος στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα σε ένα κράτος μέλος (το κράτος 

μέλος εγγραφής) υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής 

θυρίδας, τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ με αναλυτικά στοιχεία της παροχής 

τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη (το/τα κράτη 

μέλη κατανάλωσης), μαζί με τον οφειλόμενο ΦΠΑ. Οι εν λόγω δηλώσεις, καθώς και ο 

καταβαλλόμενος ΦΠΑ, διαβιβάζονται στη συνέχεια από το κράτος μέλος εγγραφής 

στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατανάλωσης μέσω ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. 

Οι δηλώσεις ΦΠΑ της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας είναι συμπληρωματικές 

των δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του βάσει των αντίστοιχων υποχρεώσεων ΦΠΑ στο οικείο κράτος 

μέλος. 

 

                                                      
16 Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα στον τομέα του ΦΠΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενικής 
Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Βρυξέλλες 23 Οκτωβρίου 2013 
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Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα είναι διαθέσιμη σε υποκείμενους στον φόρο οι 

οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ («ενωσιακό καθεστώς»), καθώς και σε 

υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ («μη ενωσιακό 

καθεστώς»). Απουσία της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, ο πάροχος υπηρεσιών 

θα ήταν υποχρεωμένος να εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο καθενός από τα 

κράτη μέλη στα οποία παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες του.  

 

Δυνάμει του ενωσιακού καθεστώτος, το κράτος μέλος εγγραφής πρέπει να είναι το 

κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής 

δραστηριότητάς του, δηλαδή το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά 

γραφεία της εταιρείας ή στο οποίο η ατομική επιχείρηση έχει την έδρα της. Ωστόσο, 

σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής 

δραστηριότητάς του στην ΕΕ, ως κράτος μέλος εγγραφής νοείται το κράτος μέλος στο 

οποίο ο υποκείμενος στον φόρο διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση. Εάν ο υποκείμενος 

στον φόρο διαθέτει περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, δύναται να 

επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη στα οποία 

διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση.  

Για να θεωρηθεί μόνιμη οποιαδήποτε εγκατάσταση, πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

επαρκή βαθμό μονιμότητας και κατάλληλη υποδομή από άποψη ανθρώπινων και 

τεχνικών πόρων ώστε να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί ή να παρέχει τις αντίστοιχες  

υπηρεσίες. Η ύπαρξη και μόνο ενός αριθμού μητρώου ΦΠΑ δεν επαρκεί για να 

χαρακτηρισθεί μόνιμη μια εγκατάσταση.  

Δυνάμει του μη ενωσιακού καθεστώτος, ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί να 

επιλέξει ελεύθερα το κράτος μέλος εγγραφής του. 

Κείμενη νομοθεσία  

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/8/ΕΚ του 

Συμβουλίου) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και 

την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας 

(αναδιατύπωση) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
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εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για 

μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν 

τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη 

υποκείμενους στον φόρο 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής για τον καθορισμό των 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους 

υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο 

Εκτελεστικός Κανονισμός 79/2012 της Επιτροπής, τροποποίησε τα άρθρα 44 και 45, 

τα οποία αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ειδικά καθεστώτα 

για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Κανονισμός 1042 /2013 για τον καθορισμό του τρόπου εντοπισμού από τον πάροχο 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της ταυτότητας (υποκείμενος ή μη στο φόρο) και του 

κράτους μέλους εγκατάστασης του πελάτη, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον (χρήση 

τεκμηρίων π.χ. IP address, proxy server, e-mail address κ.α.) 
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ΙΙ. Ψηφιακές συναλλαγές 

1. Ηλεκτρονική τιμολόγηση 
 

Ως ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται η αποστολή των τιμολογίων με ηλεκτρονικά 

μέσα και περιλαμβάνει τη μετάδοση, αποθήκευση και ψηφιακή επεξεργασία τους. 

Οι εναρμονισμένοι κανόνες τιμολόγησης που θεσπίστηκαν με την οδηγία 

2001/115/ΕΚ (και περιέχονται τώρα στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ η οποία 

κωδικοποίησε την 6η Οδηγία ΦΠΑ), αποτελούν σημαντική διευκόλυνση για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη της ενιαίας εσωτερικής 

αγοράς, καθώς περικλείουν μια κοινή δέσμη απλοποιημένων κανόνων τιμολόγησης 

που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Οδηγία προβλέπει την 

εγκυρότητα των ηλεκτρονικών τιμολογίων, τη διασυνοριακή ηλεκτρονική τιμολόγηση 

και την ηλεκτρονική αποθήκευση των τιμολογίων. Συνέβαλε στη μείωση διοικητικών 

βαρών για τις επιχειρήσεις και διευκόλυνε τις φορολογικές διοικήσεις στην 

καταπολέμηση της απάτης.  

Πιο συγκεκριμένα, καθιέρωσε: 

 Έναν κατάλογο δέκα υποχρεωτικά γενικών πληροφοριακών στοιχείων που 

πρέπει να περιέχονται σε κάθε τιμολόγιο και τέσσερα επιπλέον που μπορεί 

να απαιτούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

 Απλοποιημένες διαδικασίες για χαμηλής αξίας τιμολόγια μικρών 

επιχειρήσεων 

 Την υποχρέωση των φορολογικών αρχών να αναγνωρίζουν την εγκυρότητα 

των ηλεκτρονικών τιμολογίων με τη χρήση ψηφιακά προηγμένων 

ηλεκτρονικών υπογραφών ή Συστήματος Αυτόματης Ανταλλαγής 

Πληροφοριών (Electronic Data Interchange – EDI). 

 Τη δυνατότητα ανάθεσης της τιμολόγησης σε τρίτους ή από τον πελάτη 

(αυτοτιμολόγηση) 

 Την ελεύθερη επιλογή του τόπου και του τρόπου αποθήκευσης των 

τιμολογίων και την αποδοχή της ηλεκτρονικής αποθήκευσής τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της επιγραμμικής (on line) σε άλλο κράτος μέλος 

από το κράτος εγκατάστασης της επιχείρησης. 
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Η Οδηγία 2010/45/ΕΕ περιλάμβανε μέτρα για την απλοποίηση των απαιτήσεων 

τιμολόγησης εξασφαλίζοντας την ουδετερότητα της μετάδοσης των τιμολογίων 

(εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα). Στόχος ήταν η δημιουργία εναρμονισμένων 

κανόνων που απλοποιούν τις απαιτήσεις τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις και 

συγχρόνως παρέχουν στις φορολογικές αρχές αποτελεσματικά μέσα για τον έλεγχο 

της καταβολής του φόρου.  

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αυτοματοποιούν το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας 

που αφορά στην εξαγωγή και αποστολή των παραστατικών του προμηθευτή και στη 

συνέχεια την παραλαβή, τον έλεγχο και την καταχώρησή τους στο λογιστικό 

πρόγραμμα του αγοραστή.  Η ηλεκτρονική διακίνηση των τιμολογίων εδραιώνει ένα 

κοινό κανάλι επικοινωνίας αγοραστών – προμηθευτών – παρόχων άλλων υπηρεσιών 

(π.χ. Τράπεζες, Εφορία) και εξασφαλίζει άμεσα, εύκολα και γρήγορα, πιο 

αποτελεσματικές διαδικασίες και σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους 

όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη 

στη μείωση του διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και να συμβάλει ουσιαστικά 

στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών.  

Για τον συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και τον προσδιορισμό 

των απαιτούμενων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, συγκροτήθηκε ευρωπαϊκή πολυμερής 

ομάδα ανταλλαγής απόψεων (forum)17, η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή για τη 

διευκόλυνση της μαζικής υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.  

Οφέλη από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

Επιχειρήσεις Δημόσια Διοίκηση 

Μείωση διαχειριστικού κόστους που 

σχετίζεται με την εκτύπωση/ 

καταχώρηση, αποστολή και αποθήκευση 

των τιμολογίων για τους εκδότες/ 

παραλήπτες. 

Ουσιαστικότερος και ταχύτερος 

φορολογικός έλεγχος. Η ψηφιακή μορφή 

των παραστατικών διευκολύνει την 

αναζήτηση, τον έλεγχο και τη 

διασταύρωση των στοιχείων. 

Απαλοιφή λαθών όσον αφορά τη 

διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων 

Εύκολη εξαγωγή στατιστικών μεγεθών, 

καλύτερη εικόνα δημοσίων οικονομικών, 

                                                      
17 Η από 2.12.2010 (C(2010)8467/F1) Απόφαση της Επιτροπής για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού 
Πολυμερούς Φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
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στα λογιστικά προγράμματα. εφαρμογή ορθών πολιτικών.  

Αποτελεσματικότερος έλεγχος των 

τιμολογίων, λιγότερα λάθη, ταχύτερες 

συναλλαγές 

Αποτελεσματικότερος έλεγχος και 

προγραμματισμός δημόσιων 

προμηθειών. Ενίσχυση της διαφάνειας. 

Μείωση της χρήσης χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης (οικολογική διάσταση). 

Διασφάλιση της αυθεντικότητας και γνησιότητας των παραστατικών, μέσω 

ασφαλούς «κλειδωμένης» σύντμησης ηλεκτρονικού κειμένου. 

Διασφάλιση της ακεραιότητας των τιμολογίων, μέσω ειδικής κωδικοποίησης 

ακεραιότητας του μεταδιδόμενου μηνύματος. 

Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας, μέσω κατάλληλων προδιαγραφών επικύρωσης της 

εμπιστευτικότητας. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 18 περίπου 8.000 

επιχειρήσεις διακινούν πάνω από 15 εκατομμύρια τιμολόγια ηλεκτρονικά (από τα 

250 εκατ. που εκδίδονται σε ετήσια βάση). Βάσει των υφιστάμενων στοιχείων 

χρήσης και  του αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι η καθολική 

υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να εξοικονομήσει 1-1,5 δις € 

ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, με βάση το γεγονός ότι στην 

Ευρώπη οι κρατικές προμήθειες αντιπροσωπεύουν το 10-15% του συνολικού όγκου 

των εμπορικών παραστατικών σε μια χώρα, αναμένεται ότι το μέτρο της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες προμήθειες θα εξοικονομήσει για το 

Ελληνικό Δημόσιο περίπου 200 εκατ. € ετησίως.  

2. Ψηφιακές πληρωμές 
 

Με τον όρο ψηφιακή πληρωμή περιγράφουμε κάθε μορφή μεταφοράς κεφαλαίου 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών η οποία πραγματοποιείται με 

ψηφιακό τρόπο χωρίς τη μεσολάβηση υλικού μέσου.  

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεφώνου, μέσω 

διαδικτύου και μέσω κινητής τηλεφωνίας.  

 

                                                      
18 Έρευνα «Η προώθηση των σημαντικών ψηφιακών συναλλαγών (πληρωμές, τιμολόγηση, τραπεζική) 
για την στρατηγική αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, αύξησης των δημοσίων 
εσόδων και πάταξης της φοροδιαφυγής», ELTUN, καθ. Γ Δουκίδης & αναπλ. Καθ Γ. Λεκάκος, Οκτ 2015. 
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Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού χρήματος είναι: 

 

Ευρεία 

αποδοχή 

 

Ικανοποιητικό επίπεδο 

ασφάλειας και ανωνυμία 

 

Μεταφερσιμότητα 

(μετατροπή από μια μορφή σε 

άλλη π.χ. ηλεκτρονικές 

μονάδες σε μετρητά) 

Απεριόριστη 

διάρκεια 

 

Αμφίδρομη 

κινητικότητα 
Διαιρετότητα Ευχρηστία 

Σταθερή 

αξία 

 

Οι μορφές του ηλεκτρονικού χρήματος: 

1. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (Φόρτιση κάρτας με ηλεκτρονικό απόθεμα 

νομισματικής αξίας) 

2. Πιστωτική κάρτα (Πληρωμές χωρίς άμεση καταβολή, εντός συγκεκριμένου 

μηνιαίου πιστωτικού ορίου) 

3. Paypal (Online  υπηρεσία ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών) 

4. Bitcoin (Ηλεκτρονικό νόμισμα, λειτουργεί ως φυσικό οικονομικό αγαθό όπως 

ο χρυσός)  

5. Οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματικού /δικτυακού χρήματος 

 

Σύμφωνα με το άρθ. 10 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α' 218/03-10-2011) ως Ηλεκτρονικό 

χρήμα ορίζεται  «οποιαδήποτε νομισματική αξία αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό, 

συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού, υπόθεμα, που εμφανίζεται ως απαίτηση έναντι 

του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής 

χρηματικού ποσού για το σκοπό της πραγματοποίησης πράξεων πληρωμών όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3862/2010 (Α' 113) και γίνεται δεκτή από άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη». 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/226
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Πηγή: E-Commerce Enablers - Presentation by Marcus Mosen, CCO of Ogone at the NOAH 

 

Η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών το τελευταίο διάστημα συνετέλεσε σε μια 

πραγματικά αναγκαστική επανάσταση στις συναλλακτικές συνήθειες των Ελλήνων 

πολιτών και επιχειρήσεων.  

Πρόσφατη έρευνα του Εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών19 κατέγραψε ότι το 47% των Ελλήνων online αγοραστών χρησιμοποίησαν 

ηλεκτρονική τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο για να ξεπεράσουν το πρόβλημα 

έλλειψης μετρητών.  

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών κερδίζουν έδαφος παγκοσμίως και σε 

ορισμένες χώρες της Ευρώπης (Φινλανδία, Ολλανδία κ.λπ.) έχουν ξεπεράσει τις 

αντίστοιχες συναλλαγές με μετρητά.  

                                                      
19, 19 Έρευνα «Η προώθηση των σημαντικών ψηφιακών συναλλαγών (πληρωμές, τιμολόγηση, 
τραπεζική) για την στρατηγική αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, αύξησης των 
δημοσίων εσόδων και πάταξης της φοροδιαφυγής», ELTUN, καθ. Γ Δουκίδης & αναπλ. Καθ Γ. Λεκάκος, 
Οκτ 2015. 
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Πηγή: https://www.atkearney.com/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/ 
j8IucAqMqEhB/content/winning-the-growth-challenge-in-payments/10192, June 2013 

 

Στην Ελλάδα οι πληρωμές με κάρτες αντιπροσώπευαν μόνο το 6% των πληρωμών 

όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 24%, ενώ τα ποσοστά χρήσης της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι από τα χαμηλότερα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.  

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, στην ίδια έρευνα καταγράφεται αύξηση κατά 30% της 

χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής από Έλληνες online αγοραστές μόλις τρεις 
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εβδομάδες από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, ενώ τα στοιχεία της 

τραπεζικής αγοράς έδειχναν δεκαπλασιασμό της έκδοσης χρεωστικών καρτών την 

ίδια περίοδο. 

3. Ηλεκτρονική Τραπεζική 
 

Σύμφωνα με την έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν (ELTRUN)20, η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/mobile 

banking) μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, τις 

επιχειρήσεις αλλά και την εθνική οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το χρονικό και 

οικονομικό κόστος που προκύπτουν τόσο από τη φυσική μετάβαση στα σημεία 

συναλλαγών όσο και από το κόστος διαχείρισης μετρητών από τις επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν ότι το όφελος για τους καταναλωτές 

από τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής μπορεί να ανέλθει σε 450 € 

ετησίως (ανάλογα με το πλήθος των συναλλαγών που εκτελούνται), ενώ το όφελος 

ανά συναλλαγή μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 13 € συνυπολογίζοντας το 

κόστος του απολεσθέντος ανθρωποχρόνου και της μετακίνησης προς τα φυσικά 

σημεία εκτέλεσης των συναλλαγών  

Το ποσοστό των ενεργών χρηστών e-banking  στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 

17% του πληθυσμού ενώ είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 2,5 εκατ. χρήστες. 

Συνεπώς, φτάνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ (περίπου 50%), δηλαδή τριπλασιάζοντας 

τον αριθμό των ενεργών χρηστών, το συνολικό όφελος μπορεί να ανέλθει στο 1,5 δις 

€ για την εθνική οικονομία σε ετήσια βάση.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23.3.2017 (COM(2017) 139 final)21 παρουσίασε το 

«Σχέδιο Δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: 

Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής». Στην ανακοίνωση που 

εξέδωσε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα και επιδίωξη είναι η επίτευξη μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης ενιαίας αγοράς μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών. Σε αναγνώριση της δυναμικής για αλλαγή, η Επιτροπή παρουσίασε το 

                                                      

 
21 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:055353bd-0fba-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0020.02/ 
DOC_1&format=PDF 
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Δεκέμβριο του 2015, μια Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, με σκοπό τη διαβούλευση σχετικά με τη δυνατότητα μιας περισσότερο 

ενιαίας αγοράς και τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου22.  

Στο Σχέδιο Δράσης καθορίζονται περαιτέρω βήματα για την παροχή της δυνατότητας 

των καταναλωτών να βρίσκουν τις καλύτερες ευκαιρίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

την αποτελεσματική προστασία τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είναι αναμενόμενο 

μακροπρόθεσμα να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς δεν θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης.  

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τρείς κύριους άξονες: 

 Την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ενδυνάμωσή τους όταν 

αγοράζουν εγχώριες υπηρεσίες ή από άλλα κράτη, 

 Την μείωση των νομικών και ρυθμιστικών εμποδίων που επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις όταν παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, 

 Την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός καινοτόμου ψηφιακού περιβάλλοντος το 

οποίο να μπορεί να υπερβεί εμπόδια στη διαμόρφωση της ενιαίας αγοράς. 

  

                                                      
22 Βλέπε http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:630:FIN 
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ΙΙΙ. Συνοπτική καταγραφή νομοθετικού πλαισίου 
 

Κοινοτική νομοθεσία Ελληνική νομοθεσία 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Υπογραφές: 

- Πρόταση Οδηγίας 24/11/2002 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ 

σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για 

ορισμένες μορφές εταιρειών 

 

- Κανονισμός 44/2001 ΕΚ για τη διεθνή 

δικαιοδοσία (σε αντικατάσταση της 

Σύμβασης των Βρυξελλών), άρθρο 23 παρ. 2 

που αναγνωρίζει το κύρος της ηλεκτρονικής 

υπογραφής σε συμφωνίες παρέκτασης της 

διεθνούς δικαιοδοσίας  

 

- Απόφαση της Επιτροπής (2001) για έγκριση 

ενός παγκόσμιου δικτύου (Identrus) για την 

πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών 

και άλλων συναλλαγών ηλεκτρονικού 

εμπορίου 

- Υπουργική Απόφαση 31619 οικ./2017 - 

ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017, Κώδικας 

Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

- Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, 

προσαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ  

σχετικά με ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας ιδίως του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική 

αγορά 

 

- ΠΔ 342/2002 για τη διακίνηση εγγράφων 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των 

δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή μεταξύ 

αυτών και των φυσικών ή νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων 

φυσικών προσώπων 

 

- Απόφαση 2000/709 της Επιτροπής για τους 

φορείς ελέγχου και συμμόρφωσης των 

διατάξεων δημιουργίας της ηλεκτρονικής 

υπογραφής στους όρους ασφάλειας του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 99/93/ΕΚ 

 

- ν. 3037/2002 για την απαγόρευση των 

παιγνίων και η από 23/9/2002 σχετική 

διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών 

  

- Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 8/6/2000 για ορισμένες 

νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική 

αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο») 

 

- Κανονισμός ΕΕΤΤ 248/71 για την παροχή 

πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής 

 

- ν. 2251/1994 για την προστασία του 

καταναλωτή και ειδικότερα α.4 για τις 

συμβάσεις που συνάπτονται από απόσταση 
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- Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

- ΠΔ 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 

99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

 

- Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

νομική προστασία των υπηρεσιών που 

βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή 

πρόσβασης υπό όρους 

- ΠΔ 39/2001  για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 

τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και 

των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες 98/347/ΕΚ 

και 98/48/ΕΚ 

- Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 

τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

 

- Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΦΕΚ 453/Τ. 

Β΄/4/4/2000) 

 

COM(97) 157 Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

-ν. 2672/1998 (αρθ.14) για τη διακίνηση 

εγγράφων μεταξύ Δημοσίου, ΝΠΔΔ , ΟΤΑ 

και ιδιωτών με ηλεκτρονικά μέσα 

-Υπουργική απόφαση αρ. 1342/1997 για το 

Μητρώο Προμηθευτών του α.4 του 

ν.2551/1994  

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: 

- Οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική 

υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 

όσον αφορά στα δίκτυα και στις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

-Απόφαση ΕΕΤΤ264/140  περί ορισμού 

υπόχρεων παροχής καθολικής υπηρεσίας 

 

-Απόφαση ΕΕΤΤ 255/83 περί καθορισμού 

του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας 

 

- Οδηγία 2002/21/ΕΚ για το κοινό 

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

- ν.2868/2000 (ΦΕΚ 273 Α΄/19-12-2000) 

Οργάνωση και λειτουργία των 

τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις 

Οδηγία 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση - ΠΔ 165/1999 (ΦΕΚ Α΄-159) για την 
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δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών  

 

- Οδηγία 2002/19/ΕΚ για την πρόσβαση σε 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

συναφείς ευκολίες  

 

- Οδηγία 96/2/ΕΚ για τροποποίηση της 

οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές 

και προσωπικές επικοινωνίες 

τροποποίηση του ν.2246/1994 σε 

συμμόρφωση: α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ 

για  τη διασύνδεση στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών προκειμένου να 

διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και 

διαλειτουργικότητα, με εφαρμογή των 

αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) και 

β) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

98/61/ΕΚ «Περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 

97/33/ΕΚ  σε ότι αφορά τη φορητότητα των 

αριθμών και την προεπιλογή φορέα» 

  

- Κανονισμός αρ. 78794/1999 Διαδικασίας 

έκδοσης και τροποποίησης Γενικών Αδειών, 

Υποβολής, Τροποποίησης και Ανανέωσης 

Δήλωσης Καταχώρησης και αφαίρεσης του 

δικαιώματος χρήσης Γενικής Άδειας 

  

- Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του 

ν.2246 /1994 για την οργάνωση και 

λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών, 

όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των 

ν.2366/1995, 2374/1996, 2465/1997, 

2578/1998, 2668/1998, 2801/2000, 

2840/2000 και των ΠΔ 212/1997, 123/1998, 

124/1998, 156/1999, 157/1999 και 

165/1999 
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Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών – Ηλεκτρονικό χρήμα: 

- Κανονισμός ΕΕ 2015/751 της 29ης Απριλίου 

2015, Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις 

πληρωμών με κάρτες 

 

- Σύσταση 87/598/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης 

Δεκεμβρίου 1987 για Ευρωπαϊκό κώδικα 

δεοντολογίας σε θέματα ηλεκτρονικών 

πληρωμών 

 

- Υπουργική απόφαση αριθ. Ζ1-178/2001 

(ΦΕΚ 255 Β΄). Συναλλαγές που γίνονται με 

κάρτες. Εναρμόνιση με τις διατάξεις της 

Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης 

Ιουλίου 1997 «σχετικά με τις συναλλαγές 

που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής 

πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις 

μεταξύ εκδότη και κατόχου» 

- Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την εξ αποστάσεως 

εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

προς τους καταναλωτές  

 

- Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Σεπτεμβρίου 2000 για την ανάληψη, την 

άσκηση και την προληπτική εποπτεία της 

δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού 

χρήματος 

 

- Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

αρ.2501/31-10-2002 για ενημέρωση των 

συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά 

ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις 

συναλλαγές τους  

 

- Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής 

Πολιτικής αρ 50/31-7-2002 για τον 

καθορισμό πλαισίου επίβλεψης των 

συστημάτων πληρωμών 

 

- Οδηγία 2000/28/ΕΚ για την ανάληψη και 

άσκηση δραστηριοτήτων χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

-ΠΔ 33/2000. Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 

27/1/1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές 

πιστώσεων (ΦΕΚ27/Τ.Α΄/16-2-2000) 

- Οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση 

της καθυστέρησης πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές 

 

- ν. 2076/1992 για την ανάλυση και άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και 

άλλες συναφείς διατάξεις 

- COM (2000) 650 – Πρόταση Οδηγίας του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

οδηγίας 77/388/ΕΟΚ με στόχο την 

απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την 

εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται 

στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο 

προστιθέμενης αξίας 
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- Ανακοίνωση COM (2001) 66 για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

 

 

- Ψήφισμα COM (2000) 36 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις πληρωμές μικρών 

ποσών στην εσωτερική αγορά 

 

 

- Ανακοίνωση COM(2001) 11 της Επιτροπής 

για την πρόληψη της απάτης και της 

πλαστογραφίας όσον αφορά στα μέσα 

πληρωμής πλην των μετρητών 

 

 

- 97/489/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 30ης 

Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που 

γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής 

και ιδίων όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 

του εκδότη και του κατόχου 

 

 

- Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές 

μεταφορές πιστώσεων 

 

Ονόματα χώρου (domain names): 

- Κανονισμός 733/2002 για την υλοποίηση 

του domain name “.eu” τομέα ανώτατου 

επιπέδου  

 

- Οδηγία 1989/104/ΕΟΚ για την προστασία 

των σημάτων 

- Απόφαση 268/73 ΕΕΤΤ για την καταχώριση 

και διαχείριση των ονομάτων χώρου με 

κατάληξη «.gr» 

 

- ν. 2867/2000 αρθ. 3 παρ. 14α για την 

αναγόρευσης της ΕΕΤΤ ως αρμόδιας 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για την 

καταχώρηση των ελληνικών ονομάτων 

πεδίου 
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 - ν. 2239/94 περί σημάτων 

 

- ν. 1089/1980 για την καταχώρηση και 

προστασία της εμπορικής επωνυμίας 

 

- ν. 146/14 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 

Πνευματική ιδιοκτησία: 

- Οδηγία 2001/29/ΕΚ της 22ας Μαΐου 2001 

για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 

δικαιώματος του δημιουργού και 

συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της 

πληροφορίας  

 

-Οδηγία 96/9/ΕΟΚ της 11ης Μαρτίου 1996 

σχετικά με τη νομική προστασία των 

βάσεων δεδομένων 

 

- ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄/10-10-2002) αρθ. 

81 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 για την 

εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 

δικαιώματος του δημιουργού και των 

συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της 

πληροφορίας και άλλες διατάξεις 

- Οδηγία 92/100/ΕΟΚ σχετικά με το 

δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα 

δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα 

συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 

στον τομέα των προϊόντων της διανοίας 

ν.2819/2000 Αρθ. 7 Εναρμόνιση με την 

οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική 

προστασία των βάσεων δεδομένων 

(τροποποίηση του ν.2121/93) 

 

- Οδηγία 91/250/ΕΟΚ για τη νομική 

προστασία των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

-ν.2557/1997/Α-271 Θεσμοί, μέτρα και 

δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης 

(τροποποίηση του ν.2121/93) 

 

-ν.2435/1996 (τροποποίηση του ν.2121/93) 

 ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, 

συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 

θέματα 
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Ηλεκτρονικό έγκλημα: 

- Σύσταση του Συμβουλίου 25 Ιουνίου 2002 

για σημεία επαφής που λειτουργούν 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος υψηλής 

τεχνολογίας 

 

- Ειδικά ποινικά αδικήματα του Π.Κ. σχετικά 

με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ΑΡΘ. 3710Β Π.Κ., άρθρο 370Γ Π.Κ., άρθρο 

386 Α Π.Κ. 

- Έγγραφο Διαβουλεύσεων της Επιτροπής, 

Ιούνιος 2002 για την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών δικτύων 

 

 

- Σχέδιο Κανόνων της Επιτροπής, Απρίλιος 

2002 για τον κοινό ορισμό ορισμένων 

αδικημάτων που αφορούν υπολογιστές 

 

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 

2002 για την προστασία των καταναλωτών, 

ιδίως των νέων, με την επισήμανση 

ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών και 

ηλεκτρονικών παιγνίων αναλόγως της 

ηλικίας 

 

 

- Έγγραφο Πολιτικής  της Επιτροπής, 

Ιανουάριος 2002 για την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και την βελτίωση της ασφάλειας 

των υποδομών πληροφορικής με την λήψη 

νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων 

 

Απόφαση – Πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 28/5/2001 για την 

καταπολέμηση της απάτης και της 

πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα 

πληρωμής πλην των μετρητών 

 

 

- Ανακοίνωση COM (2000) 890 της 

Επιτροπής «Για μια ασφαλέστερη Κοινωνία 

της Πληροφορίας με τη βελτίωση της 

ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης 

 



Τίτλος: E commerce & Φοροδιαφυγή Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ              Α.Γεροντόπουλος – Ι.Μυλωνάκη  Σελίδα 69 

 

και την καταπολέμηση του εγκλήματος 

πληροφορικής» 

 

- Απόφαση 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα 

πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για 

ασφαλέστερη χρήση του Internet μέσω της 

καταπολέμησης του παράνομου και 

βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια 

δίκτυα 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων: 

- Οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 

σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

- ν. 3471/2006  

 

- ν.2819/2000 α.8 Τροποποίηση του  

 ν.2472/1997 
   

- Οδηγία 97/66/ΕΚ περί επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Και 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα  

- ν.2774/1999 Προστασία δεδομένων    

προσωπικού χαρακτήρα 

 

-Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών 

- Απόφαση 48/1998 Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ενημέρωση υποκείμενων επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του 

τύπου  

 

- ν.2472/1997 για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα μετά τις σχετικές 

τροποποιήσεις από τους ν.2623/98, 

2703/1999, 2819/2000 και 2915/2001 
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Προστασία καταναλωτή: 

- Οδηγία 2011/83/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Δικαιώματα των 

καταναλωτών 

 

- ΠΔ 10 /2017 - ΦΕΚ 23/Α/1-3-2017, Κώδικας 

Καταναλωτικής Δεοντολογίας 

- Οδηγία 2011/83/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Δικαιώματα των 

καταναλωτών 

- ΚΥΑ Ζ1-891/13.8.2013 Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 

- Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση 

καταναλωτικών διαφορών  

 

- Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την εξ αποστάσεων 

εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

προς τους καταναλωτές και την 

τροποποίηση των οδηγιών 1997/7/ΕΚ και 

1998/27/ΕΚ 

 

- Οδηγία 99/44/ΕΚ της 25ης Μαΐου 1999 

σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης 

και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών 

 

- COM (1999) 385 Τροποποιημένη Πρόταση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την εξ αποστάσεως 

εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

προς τους καταναλωτές και την 

τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ και 

98/27/ΕΚ 

 

ΚΥΑ 70330οικ/2015 - Ρυθμίσεις σχετικά με 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την 

εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 

διαφορών και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 

οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την 

λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων 

εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την 

ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 

διαφορών. 

 

 

- Οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών 

παραλείψεως στον τομέα προστασίας των 

συμφερόντων των καταναλωτών 
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- Σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης 

Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που 

διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη 

επίλυση των διαφορών κατανάλωσης 

 

- Ενοποιημένο κείμενο: Οδηγία 85/374/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 για 

την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης 

λόγων ελαττωματικών προϊόντων, όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 1999/34/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 10ής Μαΐου 1999 

 

- Αριθ. Z1.629/ 30.05.05 Εξ αποστάσεως 

εμπορία χρ/κών υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές - Προσαρμογή του ν. 

2251/1994 για την (ΦΕΚ Α΄ 191) προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 

σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές και την τροποποίηση των 

οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. L 271 της 9.10.2002, σ. 0016 - 0024). 

(ΦΕΚ Β 720/30.05.2005) 

- Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της 

οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την 

παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να 

συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση 

 

- Υπουργική απόφαση Αριθ. Ζ1-178/2001 

(ΦΕΚ 255Β΄). Συναλλαγές που γίνονται με 

κάρτες – Καταναλωτική πίστη 

 

- Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των 

καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 

συμβάσεις 

 

- Σύσταση 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης 

Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που 

γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής 

ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του 

εκδότη και του κατόχου 

 

- Οδηγία 93/13/ΕΟΚ της  5ης Απριλίου 1993 

σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων που συνάπτονται με 

καταναλωτές 

 

- ν.2551/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 

1994) Προστασία των καταναλωτών όπως 

ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του 

ν.2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄), του ν. 2741/1999, 

της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ1-496/ 7-

12-2000, του ν.3043/2002, της κοινής 

υπουργικής απόφασης Ζ1-659/14-10-2002 

και του ΠΔ 301/2002, Κ.Υ.Α.Ζ1-891/2013 - 

ΦΕΚ 2144/Β/30-8-2013, αθρ. 42 παρ. 2 του 

Ν. 4177/2013,  Ν.4242/2014 - ΦΕΚ 50/Α/28-

2-2014,  Ν.4314/2014 - ΦΕΚ 265/Α/23-12-

2014,  Ν.4364/2016 - ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016,  

Ν.4370/2016 - ΦΕΚ 37/Α/7-3-2016 . 

- Σύσταση 92/259/ΕΟΚ για τους κώδικες - ΠΔ 301/2002 για την προσαρμογή της 



Τίτλος: E commerce & Φοροδιαφυγή Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ              Α.Γεροντόπουλος – Ι.Μυλωνάκη  Σελίδα 72 

 

δεοντολογίας αναφορικά στην προστασία 

των καταναλωτών στις συμβάσεις 

διαπραγματευόμενες από απόσταση 

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 1998/27/ΕΚ για τα ασφαλιστικά 

μέτρα στην προστασία των καταναλωτών 

(τροποποίηση του ν.2251/94) 

Φορολογία: 

- Οδηγία 2015/2376/ΕΕ για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. 

- ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α' 80/7-6-2017) 

Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης 

Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L της 18.12.2015) για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ 

(EE L 64 της 11.3.2011), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ 

του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 

(EE L 359 της 16.12.2014), όσον αφορά την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ και η τροποποιητική της 

Οδηγία 2014/107/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί 

στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 1 έως 

25 και τα Παραρτήματα I και II του ν. 

4170/2013 (Α' 163) και με τα άρθρα 1 έως 4 

του ν. 4378/2016 (Α' 55).   

 

 

- Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 

9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον φορολογικό τομέα. 

 

- Οδηγία 2011/16/EE Οδηγία 2011/16/EE 

του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 

2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

στον τομέα της φορολογίας και με την 

κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ. 

- ΟΔΗΓΙΑ 2013/43/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό 

σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον 

αφορά την προαιρετική και προσωρινή 

εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της 

επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων 

αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που 

είναι επιδεκτικά απάτης (ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το  

 

- ν.4446/2016 Όροι και προϋποθέσεις 

βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσα από 

ψηφιακές πλατφόρμες διαμοιρασμού 

(Airbnb ή άλλες) 

 

- ν. 3193/2003, ΦΕΚ Α΄266/20.11.2003 

Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις 
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κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας 

όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή 

εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της 

επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων 

αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που 

είναι επιδεκτικά απάτης). 

 

 

- Οδηγία 2010/45/ΕΕ, Μέτρα απλοποίησης 

των απαιτήσεων τιμολόγησης, με την άρση 

των διαφορών ανάμεσα στα τιμολόγια που 

διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε σχέση με 

αυτά που διαβιβάζονται με χαρτί 

(ουδετερότητα μετάδοσης των τιμολογίων) 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του 

Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη 

διοικητική συνεργασία και την 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 

φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

 

- Οδηγία 2006/79/ΕΚ του Συμβουλίου της 

5ης Οκτωβρίου 2006, Περί φορολογικών 

ατελειών των χορηγουμένων κατά την 

εισαγωγή εμπορευμάτων υπό τη μορφή 

μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, 

προελεύσεως τρίτων χωρών 

 

 

- Κανονισμός αριθ. 792/2002/ΕΚ Της 7Ης 

Μαΐου 2002 για την προσωρινή 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

218/92 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

στον τομέα των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) 

όσον αφορά πρόσθετα μέτρα για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο  
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- Οδηγία 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου2002 για 

την τροποποίηση και την προσωρινή 

τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον 

αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές 

και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες 

υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά  

 

 

- Οδηγία 2001/115/ΕΚ για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 77/288/ΕΟΚ για την 

απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την 

εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται 

στην τιμολόγηση αναφορικά με τον ΦΠΑ  

 

 

- COM (2000) 650 – Πρόταση Οδηγίας του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

οδηγίας 77/388/ΕΟΚ με στόχο την 

απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την 

εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται 

στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο 

προστιθέμενης αξίας 

 

 

- COM (2000) 349 Πρόταση Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα έμμεσων φόρων 

(ΦΠΑ) και Πρόταση Οδηγίας του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

οδηγίας 388/77/ΕΟΚ όσον αφορά το 

σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που 

εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες 

παρεχόμενες με ηλεκτρονικά μέσα  

 

COM (98) 374. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και 

έμμεση φορολογία  
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Δικονομικά θέματα: 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 

Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για 

τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 

την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις 

 

 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του 

Συμβουλίου της 29ης Μαΐου περί επιδόσεως 

και κοινοποιήσεως σε κράτη μέλη 

δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε 

αστικές ή εμπορικές υποθέσεις  

 

Διεθνή νομοθετικά κείμενα: 

- Electronic signatures – Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model La on Electronic 

Signatures – 2001 

 

- Convention on Cybercrime Council of Europe November 2001 ( η Ελλάδα προσχώρησε στα 

τέλη του 2002) 

 

- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (1996) with 

additional article 5 bis as adopted in 1998 

 

- Recommendation of the OECD Council concerning guidelines for consumer protection in 

the context of electronic commerce 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
Υφιστάμενη κατάσταση 

1. Παρούσα κατάσταση 
 

O σκοπός της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2000/31/ΕΚ (DEC) είναι η 

δημιουργία νομικού πλαισίου για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ των κρατών μελών. Στο προοίμιο 

της οδηγίας ορίζεται ρητώς ότι δεν εφαρμόζεται στο φορολογικό τομέα και δεν 

αποσκοπεί στον καθορισμό κανόνων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, ούτε 

προδικάζει την κατάρτιση κοινοτικών πράξεων σχετικά με τις φορολογικές πτυχές 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Παρόλα αυτά, στο άρθρο 5 της Οδηγίας, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών προσφέρει στους αποδέκτες του και 

στις αρμόδιες αρχές εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ 

των οποίων την επωνυμία, τη γεωγραφική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και 

τον ΑΦΜ/ΦΠΑ, εφόσον η δραστηριότητα που ασκείται υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς των κυρώσεων 

για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογή 

της Οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα επιβολής των εν λόγω 

κυρώσεων. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 

αποτρεπτικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη δεν επιβάλλονται κυρώσεις, όπως προβλέπεται 

στην Οδηγία, ενώ υπάρχουν άλλα κράτη μέλη που οι κυρώσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν ακόμη και την αναστολή ή διακοπή της δραστηριότητας και τη 

δημοσιοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. 

Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών γενικώς δεν είναι οι αρμόδιες αρχές για την 

εφαρμογή των κυρώσεων, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου το Υπουργείο 

Οικονομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, χωρίς όμως να επιβάλει κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας. 
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 Μπορούν, όμως, να συνεργασθούν με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή 

του άρθρου 5, προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργούν διασταυρώσεις, αφού 

θα έχουν λάβει γνώση των ΑΦΜ/ΦΠΑ.  

2. Τύποι απάτης  
 

Στον όρο του ηλεκτρονικού εγκλήματος εμπίπτουν όλες οι αξιόποινες πράξεις που 

τελούνται ηλεκτρονικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Απάτη απλή 

 Τηλεπικοινωνιακή απάτη 

 Παράνομη χρήση γνωστών ονομάτων χώρου (domain names) 

 Κυβερνοσφετερισμός (Cyber-squatting)  

 Δυσφήμιση 

 Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Παράνομη διείσδυση σε δεδομένα 

 Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 Αποστολή ιών 

 Μαζική αποστολή διαφημιστικών e-mail (spamming) 

 

Ειδικότερα ως απάτη σε φορολογικό επίπεδο ορίζεται εκείνη που έχει σχέση με την 

απόκρυψη συναλλαγών (και συνεπώς εκτός των άλλων και Φ.ΠΑ.) η οποία θα 

μπορούσε να εμφανιστεί ως: 

 Λήψη εικονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη μείωση της 

φορολογητέας ύλης.  

 Απάτη απόκρυψης συναλλαγών από: 

o Μη εγγεγραμμένους στο εσωτερικό της χώρας 

o Από εγγεγραμμένους στο εσωτερικό της χώρας  

o Από μη εγγεγραμμένους τρίτων χωρών στο κράτος μέλος 

 Γενικότερα παραδείγματα κατηγοριών μη συμμορφούμενων : 

o Μη εγγραφή επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, εγκατεστημένων 

εκτός Ε.Ε., οι οποίοι δραστηριοποιούνται εμπορικά εντός χώρας μέλους. 
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o Επιχείρηση με φυσική εγκατάσταση σε χώρα με υψηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 

μεταφέρει τη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου σε χώρα με 

χαμηλότερο συντελεστή. 

o Μη καταγραφή δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου επιχειρήσεων στο 

εσωτερικό της χώρας εγγεγραμμένων ή μη. 

o Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για μικρό χρονικό διάστημα, δεν 

αποδίδουν ΦΠΑ λαμβάνοντας εικονικά τιμολόγια ή λειτουργώντας ως 

Καρουζέλ και στη συνέχεια προβαίνουν σε παύση εργασιών 

o Έκδοση στοιχείων και ακύρωσής τους μετά το πέρας της συναλλαγής 

o Έκδοση εικονικού πιστωτικού λόγω επιστροφής προϊόντων. 

3. Προβλήματα που έχουν εντοπισθεί 
 

 Παγκοσμιοποίηση και ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Είναι γεγονός ότι, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί 

ευκολότερα από μία παραδοσιακή επιχείρηση να αλλάζει την έδρα της, καθιστώντας 

δυσκολότερη  την προσπάθεια των φορολογικών αρχών να την εντοπίσουν όταν έχει 

διαπράξει κάποια φορολογική απάτη. 

Έτσι για παράδειγμα στη Γερμανία η οποία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος και οι 

φορολογικές διοικήσεις τελούν υπό την εξουσία κάθε ομοσπονδιακού κράτους, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μεταφέρουν την έδρα τους συχνά 

από το ένα κρατίδιο στο άλλο προκειμένου να δυσκολεύεται η φορολογική διοίκηση να τις 

εντοπίσει. Με αυτό τον τρόπο η αρμόδια ελεγκτική  υπηρεσία δεν μπορεί να αποκτήσει 

πλήρη εικόνα για την επιχείρηση και αυτή μπορεί να αποκρύπτει συστηματικά μέρος των 

εσόδων της.  

Από την πλευρά τους οι φορολογικές διοικήσεις των κρατιδίων, προσπαθούν να μετριάσουν 

το πρόβλημα τόσο με την ανταλλαγή πληροφοριών, όσο και με τη δημιουργία και 

ενημέρωση κοινής βάσης δεδομένων στις οποίες καταγράφονται πληροφορίες για τέτοιου 

είδους επιχειρήσεις.  

Φυσικά, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με τη 

θεσμοθετημένη ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων, μία 

επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει την έδρα της από το ένα κράτος στο άλλο. Το ζήτημα 

περιπλέκεται περαιτέρω σε διεθνές επίπεδο όπου οι επιχειρήσεις μπορούν με τη δημιουργία 

υποκαταστημάτων και εκμεταλλευόμενες τις ισχύουσες διατάξεις περί ενδοομιλικών 
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συναλλαγών, συνεπικουρούμενες από τις ελευθερίες που τους παρέχει ο θεσμός του 

ηλεκτρονικού καταστήματος  είτε να δηλώνουν τα έσοδά τους στη χώρα με τη μικρότερη 

φορολογική επιβάρυνση, είτε να αποκρύπτουν μέρος των εσόδων τους. 

Το φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως σύνηθες σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών και χρήσης 

λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κορυφαία επιχείρηση στο χώρο του 

διαδικτύου, η οποία με την προαναφερόμενη λογική απέκρυπτε εκατοντάδες εκατομμυρίων 

κάθε χρόνο από τις χώρες στις οποίες λάμβανε χώρα η πραγματική συναλλαγή, πολλά από 

τα οποία τα εμφάνιζε ως έσοδα της μητρικής, με αποτέλεσμα να υπεξαιρεί φόρους 

εκατομμυρίων. Στην εν λόγο επιχείρηση έχουν καταλογιστεί πρόστιμα και προσαυξήσεις 

πολλών εκατομμυρίων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τα οποία 

αποδέχτηκε και πλήρωσε χωρίς ουσιαστικές αντιρρήσεις, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποδοχή από μέρους της του συμβάντος. 

 

 Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής και φοροδιαφυγή. Οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπό 

μια ευρεία έννοια, ως ηλεκτρονική πληρωμή μπορεί να ορισθεί η πληρωμή που 

πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου με τη μορφή κάποιου ψηφιακού οικονομικού 

μέσου (e-payment). 

Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής είναι όλες οι μέθοδοι πληρωμής που δεν είναι 

πληρωμές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Οι πιο βασικές εναλλακτικές μέθοδοι 

πληρωμής είναι τα ψηφιακά πορτοφόλια/digital wallets, οι πληρωμές με κινητό 

τηλέφωνο/mobile payments, το e-banking και multi bank networks, οι κάρτες 

αποθηκευμένης αξίας/pre-pay, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια/e-invoices, οι δεσμευμένες 

πληρωμές/escrow payments, τα ψηφιακά νομίσματα κ.λπ. Οι εναλλακτικές μέθοδοι 

πληρωμής αναμένεται ότι, έως το τέλος του έτους, θα χρησιμοποιούνται για το 59% 

όλων των διαδικτυακών συναλλαγών. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν συντελέσει στην εξάπλωση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στον έμπορο να 

πραγματοποιήσει ή να δεχτεί πληρωμές με τη χρήση διάφορων μεθόδων πληρωμής, 

περιλαμβανομένων τραπεζικών/μη τραπεζικών/εναλλακτικών πληρωμών. 

Η βασική Κοινοτική νομοθεσία, που διέπει το πλαίσιο για τις πληρωμές, αποτελείται 

από πολλές Οδηγίες (π.χ. Οδηγία 2000/46/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά - PSD1) και Κανονισμούς, ενώ η νέα Οδηγία για τις υπηρεσίες 
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πληρωμών (PSD2) εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2015 

και έχει τεθεί σε ισχύ από τα κράτη μέλη από το Δεκέμβριο του 2016. 

 

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής μπορεί να 

διευκολύνει τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Για παράδειγμα, η χρήση 

ψηφιακών πορτοφολιών/digital wallets επιτρέπει τις πληρωμές να κατευθύνονται σε 

ανώνυμους λογαριασμούς ή σε προπληρωμένες κάρτες που μπορεί να μην έχουν 

δηλωθεί ή ανακαλυφθεί από τους φορολογικούς ελεγκτές, ενώ η μετατροπή 

παράνομων χρηματικών ποσών σε ψηφιακά νομίσματα διευκολύνει το ξέπλυμα 

χρήματος. 

Έχουν επίσης εντοπιστεί περιπτώσεις στις οποίες ενώ η πώληση είναι από Ελληνικό 

site, η πίστωση για την εξόφληση γίνεται σε τράπεζα του εξωτερικού. 

Γενικά είναι εύκολο για όποιον θέλει να φοροδιαφύγει να αποκρύψει τη 

δραστηριότητά του, αφαιρώντας όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους από έναν 

ιστότοπο, αποκλείοντας ορισμένους ιστοτόπους από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

μια ιστοσελίδα ή ακόμα και να αφαιρέσουν μια ιστοσελίδα από τα αποτελέσματα 

αναζήτησης. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψηφιακών εργαλείων 

και τεχνικών που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους, αλλά απαιτούνται γι’ 

αυτό ειδικές δεξιότητες, ειδικός εξοπλισμός και νομοθετική υποστήριξη. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου συχνά 

εμπλέκονται σε απάτες στον τομέα του ΦΠΑ (απάτη τύπου καρουζέλ), καθότι έχουν 

τη δυνατότητα να εγκαθίστανται και να εξαφανίζονται γρήγορα και μπορούν έτσι να 

παίξουν το ρόλο του "εξαφανισμένου εμπόρου". Υπάρχει δηλαδή συσχέτιση μεταξύ 

του ηλεκτρονικού εμπορίου και της παραδοσιακής απάτης στις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές τύπου Καρουζέλ / εξαφανισμένου εμπόρου, και η παρακολούθηση των 

αγορών όπως και η πληροφόρηση από τρίτες πηγές (courier, τράπεζες) είναι πολύ 

σημαντικές. 

 Πωλήσεις από απόσταση: To κράτος μέλος προορισμού δεν έχει τα μέσα να 

γνωρίζει αν οι πωλήσεις έχουν υπερβεί το κατώφλι των 100.000 Ευρώ ή 35.000 

Ευρώ, (Στην Ελλάδα ισχύει το κατώφλι των 35.000 Ευρώ) ανάλογα με τα ισχύοντα 

όρια κάθε κράτους μέλους, και κατά συνέπεια αν ο πωλητής θα πρέπει να λάβει 

ΑΦΜ/ΦΠΑ σε αυτό και να αποδώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
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 Απαλλαγή των μικροδεμάτων από την καταβολή ΦΠΑ (αξία δέματος που 

υπολείπεται των 10-22 Ευρώ, ανάλογα με τα ισχύοντα όρια κάθε κράτους μέλους), 

που αφορά σε αγαθά που παραγγέλλονται από ιδιώτες, εντός της Ε.Ε., σε 

προμηθευτές τρίτων χωρών: Έχει παρατηρηθεί η καταστρατήγηση αυτής της 

απαλλαγής, μέσω της συστηματικής δήλωσης χαμηλότερης αξίας, καθώς δεν είναι 

εφικτός ο έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές ενός τεράστιου όγκου αποστολών. 

Μέσω της καταστρατήγησης αυτής, ωστόσο, ουσιαστικά παρέχεται στους 

προμηθευτές των τρίτων χωρών ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

προμηθευτών εντός της Ε.Ε. και υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς. 

 Καταστρατήγηση της χορήγησης φορολογικών ατελειών κατά την εισαγωγή 

εμπορευμάτων υπό τη μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, 

προελεύσεως τρίτων χωρών, που αποστέλλονται από ιδιώτη με προορισμό άλλον 

ιδιώτη ευρισκόμενο σε κράτος μέλος, όταν η αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 45 Ευρώ 

(Οδηγία 2006/79/ΕΚ). 

 Ανωνυμία: Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις φορολογικές 

διοικήσεις είναι η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Έτσι, επιχειρήσεις μπορούν να φτιάξουν 

μια ιστοσελίδα, χωρίς να δίνουν πληροφορίες για τις ίδιες, και να εμπορεύονται από 

οπουδήποτε.  

Για παράδειγμα υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται 

κυρίως μέσω του Facebook και των λοιπών social media, οι οποίες δεν έχουν καμία 

νομική υπόσταση και λειτουργούν παράνομα, μεταβάλλοντας τακτικά τη διεύθυνση 

της ιστοσελίδας τους και παραμένοντας ουσιαστικά συνεχώς εξαφανισμένοι.  

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι αγοραπωλησίες σε πολλά μεγάλα sites 

αγοραπωλησιών όπως για παράδειγμα το eBay και το Amazon, αφήνει περιθώρια σε 

όσους θέλουν να μπορούν να φοροδιαφύγουν. Στο eBay για παράδειγμα υπάρχει η 

διακριτική ευχέρεια να δηλώσει κάποιος αν είσαι ιδιώτης ή έμπορος, ενώ τόσο στο 

eBay, όσο και στο Amazon οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να μην συμπληρώσουν 

τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους στη σχετική φόρμα. 

Το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει την Οδηγία 2000/31/ΕΚ, όπου, με το άρθρο 5, 

προβλέπεται ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να προσφέρει στους 

αποδέκτες του πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως την επωνυμία, τη γεωγραφική 

διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και τον ΑΦΜ/ΦΠΑ εφόσον η δραστηριότητα που 
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ασκεί υπόκειται σε ΦΠΑ. Παρόλα αυτά έχει αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση 

σε αυτή την υποχρέωση, καθώς στα περισσότερα κράτη μέλη δεν υπάρχει καλός 

συντονισμός μεταξύ της φορολογικής αρχής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες 

για την εφαρμογή της οδηγίας. 

 Δυσκολία καθορισμού μόνιμης εγκατάστασης μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού 

εμπορίου, δεδομένου ότι η έννοια βασίζεται στην ύπαρξη φυσικής παρουσίας, η 

οποία δεν είναι απαραίτητη στην ψηφιακή οικονομία. 

 Αναγκαιότητα αναζήτησης και χρησιμοποίησης νέων πηγών πληροφοριών: Το 

γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του συστήματος VIES δεν είναι 

χρήσιμες για τις ανάγκες του ελέγχου των B2C συναλλαγών, σε συνδυασμό με την 

αλλαγή της αλυσίδας διανομής του προϊόντος που παρατηρείται στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, καθιστά αναγκαία την αναζήτηση και χρήση νέων πηγών πληροφόρησης. 

Έτσι, προτείνεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες από 

τρίτες πηγές, που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι στη διεξαγωγή συναλλαγών 

ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως χρηματοπιστωτικούς φορείς, μεταφορικές εταιρείες, 

εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier), εταιρείες logistics, εποπτική αρχή του μητρώου 

των domain names της χώρας (π.χ. για την Ελλάδα, οι ιστότοποι που καταλήγουν σε 

*.gr), κ.λπ. 

 Απαιτείται η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και 

τελωνειακών αρχών εντός των κρατών μελών, η εντατικοποίηση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών (χρησιμοποίηση των εργαλείων της αμοιβαίας διοικητικής 

συνδρομής - Κανονισμός Ε.Ε. αριθ. 904/2010)  και η συνεργασία με τρίτες χώρες 

εκτός της Ε.Ε. 

 Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας. 

 H οργανωτική δομή των φορολογικών αρχών: Οι υπάρχουσες δομές δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ελέγχου του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ λίγα κράτη 

μέλη διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα που να ασχολούνται με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Περαιτέρω παρατηρείται έλλειψη προσωπικού, εργαλείων πληροφορικής 

και εκπαίδευσης. 
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Μέθοδοι απάτης και μη συμμόρφωσης στις πωλήσεις αγαθών 
 

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι απάτης και μη συμμόρφωσης αναφορικά με τις 

πωλήσεις αγαθών στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι οι εξής: 

 Πωλητές σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και χωρίς εγγραφή σε κάποιο κράτος 

μέλος: Ο πωλητής, εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., πουλάει αγαθά μέσω 

διαδικτύου σε καταναλωτές εντός της Ε.Ε. Ο πωλητής δεν έχει λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε 

κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. και κατά συνέπεια δεν καταβάλει ΦΠΑ εντός της Ε.Ε. Οι 

φορολογικές αρχές μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες μόνο μέσω σωστής χρήσης 

εργαλείων του διαδικτύου και ανάκτησης πληροφοριών (scraping tools). Σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης μέσων εξαναγκασμού των 

επιχειρήσεων εκτός της Ε.Ε. προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

 Καταστρατήγηση της χορήγησης ατελειών σε εισαγωγές μικροδεμάτων 

χαμηλής αξίας: Εισαγόμενα αγαθά δηλώνονται ψευδώς κατά την εισαγωγή ως 

χαμηλότερης αξίας ή ως «δώρα», προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από την 

καταβολή ΦΠΑ ή και να τύχουν χορήγησης φορολογικών ατελειών. Δεν είναι εφικτός 

ο έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές ενός τεράστιου όγκου αποστολών. 

 Ο πωλητής έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασης αλλά δεν έχει στο 

κράτος μέλος κατανάλωσης: Σε αυτό το σενάριο ο πωλητής διαθέτει μόνιμη 

εγκατάσταση στο κράτος μέλος κατανάλωσης (π.χ. αποθήκη με εμπορική 

δραστηριότητα) αλλά δεν έχει εγγραφεί εκεί για σκοπούς ΦΠΑ. Εάν ο πελάτης σε 

αυτό το κράτος μέλος αγοράσει αγαθά διαδικτυακά από αυτόν τον πωλητή, τα 

αγαθά θα του παραδοθούν από την αποθήκη και ο πωλητής δεν θα καταβάλλει τον 

ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης. To κράτος μέλος κατανάλωσης μπορεί να 

συλλέξει πληροφορίες μόνο μέσω εργαλείων αναζήτησης στο διαδίκτυο καθώς και 

μέσω της αμοιβαίας συνδρομής με το άλλο κράτος μέλος. 

 Πωλήσεις από απόσταση: 

Α) Οι πωλήσεις υπερβαίνουν το κατώφλι για τις πωλήσεις από απόσταση, αλλά ο 

πωλητής δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εγγραφής στο κράτος μέλος 

κατανάλωσης και απόδοσης σε αυτό το κράτος του αναλογούντος ΦΠΑ. Το κράτος 

μέλος κατανάλωσης μπορεί να συλλέξει πληροφορίες μέσω της αμοιβαίας 

συνδρομής με το άλλο κράτος μέλος εγκατάστασης. 
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Β) Ο προμηθευτής καταστρατηγεί τους κανόνες για τις πωλήσεις από απόσταση. O 

πωλητής γνωρίζει ότι πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης, 

αλλά δεν το πράττει επειδή ο συντελεστής ΦΠΑ είναι υψηλότερος εκεί. Επίσης, είναι 

πιθανό ο προμηθευτής να αποφύγει την πληρωμή του ΦΠΑ και στα δύο κράτη μέλη 

μέσω της κατανομής των πωλήσεων σε διαφορετικές αλλά συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. Επιπλέον μπορεί να εμφανίζεται ότι ο αγοραστής οργανώνει τη 

μεταφορά και όχι ο πωλητής, προκειμένου να μην εφαρμόζονται οι κανόνες για τις 

πωλήσεις από απόσταση. 

 Αλυσιδωτή απάτη (carousel) ή απάτη του αφανούς εμπόρου: 

Η αλυσιδωτή απάτη (carousel) διαπράττεται συνήθως στο πλαίσιο των 

διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. Στον μηχανισμό αυτό, 

εμπλέκονται διάφορες εταιρείες που πωλούν η μία στην άλλη αγαθά, τα οποία 

εισάγονται χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία – όχημα) σε 

άλλη χώρα της ΕΕ.  

Μία από τις εταιρείες της αλυσίδας, συνήθως η εισάγουσα τα αγαθά, δεν 

καταβάλλει ΦΠΑ στον κρατικό προϋπολογισμό παρότι τον χρεώνει στον επόμενο 

αγοραστή, διαπράττοντας με τον τρόπο αυτό απάτη Η εταιρεία αυτή συνήθως 

εξαφανίζεται χωρίς ίχνη μετά τη συναλλαγή (εξ ου και ο όρος απάτη «του αφανούς 

εμπόρου»).  

Η συλλογή του φόρου είναι συνεπώς αδύνατη στη χώρα στην οποία καταναλώνονται 

τα αγαθά Οι άλλοι αγοραστές στην αλυσίδα, ωστόσο ζητούν να τους επιστραφεί ο 

ΦΠΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό μετά την μεταπώληση των αγαθών. Τα αγαθά 

μπορεί στην πραγματικότητα να μην μετακινήθηκαν καν ή να υπάρχουν μόνο στα 

χαρτιά.  

Η αλυσίδα ολοκληρώνεται όταν ο τελικός αγοραστής μεταπωλήσει τα αγαθά στον 

πρώτο προμηθευτή, εκκινώντας εκ νέου τη διαδικασία.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι είμαστε εν αναμονή έγκρισης επί 

πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το μηχανισμό αντίστροφης 

επιβάρυνσης του ΦΠΑ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού αποτελεί παρέκκλιση από τις βασικές γενικές 

αρχές του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ και συνεπώς απαιτεί την τροποποίηση 

της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. 
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Σύμφωνα με την πρόταση, η παρέκκλιση θα χορηγείται για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα και σε εθελοντική βάση για τα κράτη μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις 

που εκτίθενται στην προτεινόμενη οδηγία. 

Στόχος είναι να υποστηριχθούν ορισμένα κράτη μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από 

την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και δεν διαθέτουν επαρκή μέτρα για την 

καταπολέμησή της. 

Ο μηχανισμός αντιστροφής επιβάρυνσης μετακυλύει την ευθύνη της αναφοράς της 

συναλλαγής με ΦΠΑ από τον πωλητή στον αγοραστή. Το προαιρετικό αυτό μέτρο θα 

επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις εγχώριες συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων για τιμολόγια που υπερβαίνουν τα δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€). 

Περιπτώσεις πιθανής απάτης και μη συμμόρφωσης στην παροχή υπηρεσιών 
 

Αναφορικά με τις υπηρεσίες, είναι δυσκολότερη η ανίχνευση των υποθέσεων 

φοροδιαφυγής. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα στον τομέα των 

υπηρεσιών όπου είναι δυνατόν να εμφανίζονται περιπτώσεις φοροδιαφυγής: 

 Πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης κατοικιών (Airbnb): Ιδιώτες 

προσφέρουν τις κατοικίες τους προς ενοικίαση και υπάρχει ανωνυμία προκειμένου 

να αποφύγουν την εγγραφή και την πληρωμή φόρων (άμεσων και έμμεσων). 

 Μετακίνηση επιβατών με ιδιωτικά αυτοκίνητα από μη επαγγελματίες μέσω 

ειδικής εφαρμογής για smartphones. 

 Πρόσβαση σε περιεχόμενο (content access), όπως διαδικτυακή υπηρεσία 

διανομής ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, διαδικτυακός τόπος παρουσιάσεων, 

εφημερίδες, περιοδικά κ.α. 

 Πωλήσεις λογισμικού. 

 Προβολή διαφημίσεων μέσω δικτύου συνεργατών ή πολύπλευρα 

επιχειρηματικά μοντέλα. 

Στο  σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η αλυσιδωτή απάτη (carousel) ή απάτη 

του αφανούς εμπόρου μπορεί να διαπραχθεί και στην παροχή υπηρεσιών.   
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4.  Ελληνική φορολογική διοίκηση - Στόχοι & δράσεις 
 

Η φορολογική διοίκηση και μέσω του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της 

ΑΑΔΕ23 (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Διοίκησης με έμφαση την 

εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Όραμά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να θεμελιώσει σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να εξελιχθεί σε έναν πρότυπο οργανισμό 

διασφάλισης των δημοσίων εσόδων της χώρας. 

Αποστολή της είναι να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη φορολογική 

συμμόρφωση και καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου 

παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.  

Αρχές της είναι: 

 

 

                                                      
23 http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-05/epixeirisiako_sxedio_aade_2017.pdf, Διεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Δικαιοσύνη

Διασφάλιση ισότιμης και με σεβασμό μεταχείρισης όλων των 
φορολογούμενων με γνώμονα το Νόμο.

Διαφάνεια

Εφαρμογή διαδικασιών με διαφάνεια για σχέσεις εμπιστοσύνης με 
πολίτες και επιχειρήσεις.

Αμεροληψία

Διαμόρφωση περιβάλλοντος ενιαίας & ομοιόμορφης εφαρμογής της 
νομοθεσίας και εξασφάλιση δίκαιου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
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Στην προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στοχεύει στην υλοποίηση 

μεταρρυθμιστικών έργων και δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, των 

διαδικασιών και του εξοπλισμού των υπηρεσιών της. Ειδικότερα τα μεταρρυθμιστικά 

έργα – πυλώνες της ΑΑΔΕ για το επόμενο διάστημα είναι: 

1. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης 

2. Σχέδιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης 

3. Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο 

4. Εκσυγχρονισμός των Τελωνειακών Υπηρεσιών για την καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου 

5. Σχέδιο για τη διευκόλυνση του εμπορίου 

6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των Φορολογικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 

Λογοδοσία

Με ευθύνη έναντι των πολιτών για πράξεις και με έλεγχο από τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας.

Ακεραιότητα

Προάγοντας την εντιμότητα, προστατεύοντας το Δημόσιο Συμφέρον με 
ευθύνη και επαγγελματισμό, ούτως ώστε να προλαμβάνονται και 
καταπολεμώνται ενεργά οι αντιδεοντολογικές & παράνομες 
συμπεριφορές και πράξεις.

Αξιοκρατία

Τοποθέτηση, προαγωγή και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού σε 
όλες τις θέσεις εργασίας, με κριτήρια το επίπεδο κατάρτισης, την 
ικανότητα, τη γνώση και την εμπειρία του.

Γνώση

Βασικό κεφάλαιο οι άνθρωποι, γι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό 
εκπαιδεύεται συνεχώς και η εκπαιδευτική διαδικασία αναβαθμίζεται. 

Συνεχής Βελτίωση

Επένδυση σε σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες, υιοθέτηση αλλαγών, οι 
οποίες θα βελτιώσουν τον Οργανισμό και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.
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7. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία 

8. Σχέδιο στρατηγικής πληροφορικής 

9. Αναμόρφωση συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

10. Υλοποίηση σχεδίου στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Στα μεσοπρόθεσμα έργα Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος είναι και: 

 Η εφαρμογή πλάνου προώθησης ηλεκτρονικών πληρωμών 

 Η σταδιακή προμήθεια των τελωνειακών υπηρεσιών με μέσα δίωξης 

(γεφυροπλάστιγγες, κάμερες καταγραφής κ.α.) 

 Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου. 

Υλοποίηση συστήματος Single Window 

 Λειτουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας 

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2017-2020 αναλύεται σε πέντε 

στρατηγικούς στόχους: 

 

 

Κάθε στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναπτύσσεται σε άξονες 

πολιτικής ως ακολούθως: 

Ενίσχυση 
φορολογικής 

συμμόρφωσης

Καταπολέμηση 
της 

φοροδιαφυγής 
και του 

λαθρεμπορίου

Διευκόλυνση 
του επιχειρείν 

και του 
εμπορίου

Εξωστρεφής, 
αποτ/κή και 
αποδοτική 

διοίκηση, με 
σεβασμό στον 

πολίτη

Προστασία 
κοινωνικού 

συνόλου 
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Στρατηγικός Στόχος 1:

Ενίσχυση της φορολογικής 
συμμόρφωσης

•Άξονας 1: Ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης 

•Άξονας 2: Βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στρατηγικός Στόχος 2:

Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής & του 

λαθρεμπορίου

•Άξονας 1: Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής

•Άξονας 2: Εντοπισμός & έλεγχος φαινομένων λαθρεμορίου

•Άξονας 3: Εκσυγχρονισμός των μεθόδων και μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού

Στρατηγικός Στόχος 3:

Διευκόλυνση του επιχειρείν 
και του εμπορίου

•Άξονας 1: Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στρατηγικός Στόχος 4:

Εξωστρεφής, 
αποτελεσματική & 

αποδοτική Διοίκηση με 
σεβασμό στον πολίτη

•Άξονας 1: Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη

•Άξονας 2: Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού

Στρατηγικός Στόχος 
5:

Προστασία του κοινωνικού 
συνόλου

•Άξονας 1: Δράσεις διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου

•Άξονας 2: Ερευνητικό και ενημερωτικό έργο
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Σε κάθε άξονα παρέμβασης αντιστοιχούν ποσοτικοί ή/και μη ποσοτικοί στόχοι. Για 

τις ανάγκες της παρούσας εργασίας συγκεντρώθηκαν ενδεικτικά σχετικές με το 

αντικείμενό της εγγραφές κατά άξονα παρέμβασης. 

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης: 
 

Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
1 Σ.1.1.8 Μ.Π.Σ. Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φορολογικής 

Συνείδησης 

1 Δ.1.1.8 Δ Σύνταξη οδικού χάρτη για την υλοποίηση του Σχεδίου 
Συμμόρφωσης 

 
Για την εναρμόνιση, απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο καθώς και τη στήριξη της διοικητικής συνδρομής: 

 

Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
1 Σ.3.1.4 Μ.Π.Σ. Απόδοση στην ελληνική των κατευθυντήριων οδηγιών 

της Ε. Επιτροπής και ανάρτησή τους στο portal για τα 
εξής: α) τη δασμολογητέα αξία εμπορευμάτων στα 
πλαίσια του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ucc-καν. 
952/13), β) τις Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες 
στα πλαίσια του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ucc-
καν 952/13) και γ) τα ειδικά καθεστώτα 

1 Σ.3.1.6 Μ.Π.Σ. Αποστολή κατευθυντήριων Οδηγιών προς τους φορείς 
και τους Τελωνειακούς υπαλλήλους για την εφαρμογή 
του νεοεφαρμοζόμενου Συστήματος Εγγεγραμμένων 
Εξαγωγέων (REX SYSTEM)  

1 Σ.3.1.7 Μ.Π.Σ. Αναμόρφωση εγκυκλίων οδηγιών σύμφωνα με το 
κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών του Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα για το Καθεστώς του Ειδικού 
Προορισμού 
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Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
1 Σ.4.1.23 Μ.Π.Σ. Κωδικοποίηση και απλούστευση του Κώδικα ΦΠΑ, 

εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ΚΦΔ και ανάρτησή 
του στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη 

1 Σ.4.1.24 Μ.Π.Σ. Σύνταξη εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και υποβολή 
Δηλώσεων  ΦΠΑ από υπόχρεους που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ στην 
ελληνική (μετάφραση στην αγγλική) και ανάρτησή του 
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ 

1 Σ.4.1.25 Μ.Π.Σ. Προώθηση ενεργειών αναθεώρησης τουλάχιστον 2 
ΣΑΔΦ που έχει συνάψει η Ελλάδα 

1 Σ.4.1.26 Μ.Π.Σ. Προώθηση ενεργειών σύναψης τουλάχιστον 2 ΣΑΔΦ με 
χώρες οικονομικού ενδιαφέροντος 

1   Μ.Π.Σ. Ολοκλήρωση διαδικασίας για την υπογραφή και 
κύρωση της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή των 
σχετικών με τις ΣΑΔΦ μέτρων για την καταπολέμηση 
της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 
μετατόπισης των κερδών (Πολυμερές Έγγραφο) 

Σ.4.1.27 

1 Σ.4.1.29 Μ.Π.Σ. Υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογής πρωτοκόλλου 
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής προσαρμοσμένης 
στις απαιτήσεις της ΔΔΟΣ 

2 Σ.4.2.26 Μ.Π.Σ. Ολοκλήρωση του 1ου σταδίου της διαδικασίας 
αξιολόγησης των εταίρων (Peer Review) όσον αφορά 
στην συμμόρφωσή τους με το ελάχιστο πρότυπο της 
δράσης 14 του προγράμματος ΟΟΣΑ/G20 κατά της 
Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και Μετατόπισης 
Κερδών σχετικά με τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών 

2 Σ.42.46 Μ.Π.Σ. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη 
Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις 
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

3 Σ.2.3.8 Μ.Π.Σ. Σχεδιασμό, συντονισμός τεχνικών θεμάτων και 
υποστήριξη λειτουργίας του ΠΣ Αμοιβαίας Υποβολής 
Στοιχείων (FATCA Reporting System) 

3 Σ.2.3.9 Μ.Π.Σ. Ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία της Οδηγίας 
ΕΕ 2016/1164 (ATAD 1) για τη θέσπιση κανόνων κατά 
πρακτικών φοροδιαφυγής στο βαθμό που δεν 
καλύπτεται από την υφιστάμενη νομοθεσία 
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Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
3 Σ.2.3.13 Μ.Π.Σ. Παροχή οδηγιών προς την αρμόδια Δ/νση για τη 

δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) 
για τη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων στις 
περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται 
σε δασμούς αντιντάμπινγκ και εισέρχονται στη χώρα 
μας από την Τουρκία με τη χρήση ATR (πιστοποιητικού 
ελεύθερης κυκλοφορίας)  

3 Δ.2.3.11 Δ Ανάπτυξη συστήματος ανταλλαγής χρ/κών 
πληροφοριών στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας 
του ΟΟΣΑ (CRS)  και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 107/2014 
(DAC2) 

  
Για τη διαμόρφωση στρατηγικής πληροφορικής και την ηλετρονικοποίηση 

υπηρεσιών:  

 

Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
1 Σ.4.1.18 Μ.Π.Σ. Δημιουργία στρατηγικής για την πληροφορική στην 

ΑΑΔΕ 

1 Δ.4.1.2 Δ Υλοποίηση πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet 

1 Δ.4.1.11 Δ Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Επιδόσεων 

 
Για τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της: 
 

Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
2 Σ.4.2.4 Π.Σ. Εκπαίδευση του 22% του ανθρωπίνου δυναμικού της 

ΑΑΔΕ 

2 Σ.4.2.5 Π.Σ. Εκπαίδευση Επιλεγμένων Προϊσταμένων στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα διοίκησης για επιτελικά 
στελέχη σε ποσοστό τουλάχιστον 15% 
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Για τη δημιουργία συνθηκών διοικητικής αριστείας: 
 

Άξονας 
παρέμβα-

σης 
Στόχος- 
Δράση 

Ποσοτικός 
Στόχος (Π.Σ) – 
Μη Ποσοτικός 

Στόχος 
(Μ.Π.Σ.)- 

Δράσεις (Δ) Περιγραφή Στόχου 
2 Σ.2.1.33 Μ.Π.Σ. Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων για τη 

στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε συνοριακά σημεία 

2 Σ.4.2.19 Μ.Π.Σ. Επικαιροποίηση διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας 
της ΑΑΔΕ 

2 Σ.4.2.32 Μ.Π.Σ. Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) σε 
3 Διευθύνσεις Κεντρικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ 

2 Δ.4.2.13 Δ Υλοποίηση σχεδίου στρατηγικής για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς 

3 Σ.2.3.6 Μ.Π.Σ. Δημιουργία κριτηρίων στόχευσης για έλεγχο 
επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές 
συναλλαγές 

3 Δ.2.3.12 Δ Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων διάβρωσης της φορολογικής βάσης 
(transfer pricing κ.λπ.) 

 
 
Το απόσπασμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου που παρατέθηκε παραπάνω, αποτελεί 

μόνο ένα μικρό τμήμα του προγραμματισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. Ολοκληρώνεται δε, με ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης της 

υλοποίησής του, με υποβολές αναφορών προόδου επίτευξης έργων και δράσεων και 

απολογιστικές εκθέσεις που αναφέρονται στα αποτελέσματα των επιχειρησιακών 

στόχων και των κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) για τη Φορολογική Διοίκηση.  

Μέσω της παρακολούθησης αυτής εντοπίζονται οι κίνδυνοι εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος, που ενδεχομένως απειλούν την επίτευξη της 

στοχοθεσίας και λαμβάνονται έγκαιρα, βελτιωτικές ενέργειες για την αντιμετώπισή 

τους.  

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου προδιαγράφει τον οδικό χάρτη προς μια 

επιτυχημένη αντιμετώπιση όποιων προβλημάτων δημιουργούν παθογένειες στο 

οικονομικό περιβάλλον, θέτοντας ισχυρά θεμέλια  για ένα υγιές πλαίσιο λειτουργίας 

των επιχειρήσεων και σύλληψης φαινομένων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Ι. Προτάσεις  
 

Οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να υιοθετήσουν κοινή πολιτική στη διαμόρφωση 

και εφαρμογή ενιαίου φορολογικού πλαισίου με στόχους: 

1. Την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου μέσω της ανάπτυξης διεθνούς 

συναίνεσης σε τρόπους  απλοποίησης των φορολογικών συστημάτων, για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους συμμόρφωσης, ιδίως για μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

2. Το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών και μέτρων για τη βελτίωση της 

συμμόρφωσης όσον αφορά τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για την βελτίωση της εθελοντικής 

συμμόρφωσης.  

3. Τη βελτίωση των υφιστάμενων διακρατικών και πολυεθνικών συμφωνιών για 

διοικητική συνεργασία και συνδρομή. 

4. Την ανάπτυξη φορολογικών πολιτικών για τη συνεχιζόμενη αποτελεσματική 

διαχείριση και είσπραξη των φόρων κατανάλωσης καθώς το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αναπτύσσεται.  

5. Την δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών ώστε οι 

χώρες να επιλύουν εύκολα τις διαφορές των συμβάσεων αποφυγής διπλής 

φορολογίας μέσω διαδικασιών αμοιβαίας συμφωνίας (ως 14η δράση έργου 

BEPS). 

Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών 

Δικαιοσύνης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 8η Ιουνίου 2017 και 

κατέληξε σε πολιτική συμφωνία είκοσι κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και 

η Ελλάδα, σύστασης νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2013, βάσει της Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 86 ΣΛΕΕ), είχε προτείνει τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να δώσει την έγκρισή του. Στόχος είναι να διενεργούνται ταχείες 

έρευνες σε όλη την Ευρώπη που θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή 
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πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αλλάζοντας ριζικά την υφιστάμενη 

κατάσταση.  

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαία, άκρως εξειδικευμένη, 

ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία θα ενεργεί προς το συμφέρον της ΕΕ, 

ερευνώντας αδικήματα κατά του προϋπολογισμού της και απάτες ως προς 

τον ΦΠΑ, χωρίς να αναζητεί, ή να λαμβάνει οδηγίες από τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ ή τις εθνικές αρχές. 

 

Η πρόκληση για τις φορολογικές διοικήσεις έγκειται στον τρόπο ενσωμάτωσης των 

βασικών αρχών που αποφασίστηκαν στο διεθνές πλαίσιο, σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως αυτό του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την επίλυση προβλημάτων και δυσλειτουργιών 

που απορρέουν από φαινόμενα  φοροαποφυγής – φοροδιαφυγής εστιάζοντας στο 

τρίπτυχο:  

- Διαδικασίες,  

- Υποδομές-εξοπλισμός και  

- Ανθρώπινο δυναμικό.  
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1. Διαδικασίες - Πλαίσιο  
 
Όσον αφορά τις διαδικασίες, οι προτάσεις εστιάζουν στην επίτευξη: 

 Ενιαίου και απλοποιημένου νομοθετικού πλαισίου  

 Στοχευμένων – αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων 

 Επέκτασης των Ψηφιακών συναλλαγών  

1.1 Ενιαίο – απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο 
 

Η χάραξη της σύγχρονης φορολογικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στα δεδομένα της 

ήδη επελθούσας παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας, μπορεί να γίνει μόνο 

μέσα από τη διακρατική συνεργασία.  

Κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθούν παγκοσμίως ομοιόμορφοι κανόνες όσον 

αφορά το έμμεσο αλλά και το άμεσο εμπόριο. Προς αυτή την κατεύθυνση είχε 

συσταθεί η Ειδική Ομάδα για την ψηφιακή οικονομία που στο πλαίσιο εργασιών του 

ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 

μετατόπισης των κερδών (Έργο BEPS).  

Επανερχόμενοι στην περίπτωση της Γερμανίας, όπου ήδη μελετάται η πιθανότητα 

διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιοτήτων της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Φορολογικής 

Υπηρεσίας (FCTO) καθότι ως τώρα έχει πολύ περιορισμένο πεδίο δράσης έχοντας 

παραχωρήσει πολλές από τις αρμοδιότητες ελέγχου και ερευνών στις φορολογικές 

διοικήσεις των κρατιδίων. Στα καθήκοντα που προτείνεται να ανατεθούν στην  

κεντρική αρχή είναι μεταξύ άλλων και ο έλεγχος των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού 

εμπορίου σε όλη τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι υπεύθυνη εποπτείας και 

ελέγχου για το ηλεκτρονικό εμπόριο μόνο μία αρχή, ανεξάρτητα από τον τόπο της 

έδρα της επιχείρησης, η οποία έτσι θα μπορεί να έχει συνολική εικόνα της 

κατάστασης, δυνατότητα άμεσης και χωρίς καθυστέρηση εξαιτίας των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών επέμβασης, αλλά και την αρτιότερη στελέχωσή της 

τόσο με εξειδικευμένο προσωπικό όσο και με αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Ωστόσο, λόγω της ομοσπονδιακής δομής του κράτους της Γερμανίας, η δημιουργία 

κεντρικών φορολογικών αρχών σε ομοσπονδιακό επίπεδο απαιτεί βαθιές νομικές 

αλλαγές καθιστώντας το εγχείρημα χρονοβόρο. 

Ακολουθώντας τη λογική του Γερμανικού μοντέλου, θεωρούμε ότι αντίστοιχες 

αλλαγές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μειώσουν τις γραφειοκρατικές 
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καθυστερήσεις και να βοηθήσουν στον άμεσο εντοπισμό και σύλληψη των 

παραβατικών επιχειρήσεων, με εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων για τα 

έσοδα των κρατών μελών από απολεσθέντες φόρους εξαιτίας της παραοικονομίας.  

Σε διεθνές επίπεδο βέβαια, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό στην παρούσα φάση 

δυνατόν, όμως ως καταρχήν μέτρο σε παγκόσμιο επίπεδο η αποτελεσματική 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ειλικρινής και 

συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών υπό την αιγίδα του 

Ο.Ο.Σ.Α.  

Οι φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν στο πρόγραμμα δράσης BEPS 

είναι:  

 Ο χαρακτηρισμός του εισοδήματος και η εφαρμογή του κανόνα της πηγής στα 

διάφορα είδη επιχειρηματικών μοντέλων π.χ. cloud computing 

 Η δυνατότητα που έχει μια επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην ψηφιακή 

οικονομία μιας άλλης χώρας από αυτή που εδρεύει χωρίς να υπόκειται σε 

φορολόγηση σε αυτή 

 Ο υπολογισμός της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τη χρήση 

δεδομένων χρηστών στην εξατομικευμένη προσφορά ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών και  

 Η αποτελεσματική συλλογή του ΦΠΑ στη διασυνοριακή διακίνηση ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ΟΟΣΑ/G20 “Base Erosion and Profit Shifting” 

δημοσιεύτηκαν την 5η Οκτωβρίου 2015, ενώ η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών συστάσεων (15 δράσεις) του 

Προγράμματος. Οι συστάσεις αυτές δημιούργησαν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για 

τα κράτη μέλη για την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων αλλά και των Σ.Α.Δ.Φ. στο 

πλαίσιο του MLI (Multilateral Instrument).  

Παρόμοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν και πρέπει να ενισχυθούν ούτως ώστε να 

επιτευχθεί ένα υγιές περιβάλλον ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, με κανόνες 

που δεν θα το περιορίζουν αλλά δεν θα το ωθούν σε ασυδοσία. Στη Μεγάλη 

Βρετανία για παράδειγμα στα μεγάλα sites αγοραπωλησιών όπως το eBay και το 

Amazon, κάθε εταιρεία που πουλάει προϊόντα μέσω αυτών πρέπει να δηλώνει το 

ΑΦΜ της. Σε διαφορετική περίπτωση το φόρο τον επιβαρύνεται το ίδιο το site. 
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Η σημαντικότητα του εγχειρήματος αυτού, ενισχύεται από την έρευνα του 

Ecommerce Foundation η οποία καταγράφει ως δύο από τα κυριότερα εμπόδια για 

την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου: 

1. Διαφοροποιημένα και πολύπλοκα νομοθετικά πλαίσια των κρατών μελών και 

των τρίτων χωρών που αφορούν την προστασία των δεδομένων, την προάσπιση 

των συμφερόντων των καταναλωτών, τους νόμους  που διέπουν τις συμβάσεις 

κ.λπ. Το 59% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις 

θεωρούν το νομοθετικό πλαίσιο τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

στις ευρωπαϊκές αγορές.  

 

 

Πηγή:  Cross- Border E-Commerce Barometer 2016 – Barriers to Growth – May 2016, Ecommerce 

Foundation (Report commissioned by Ecommerce Europe) 

 

2. Διαφορετικά φορολογικά συστήματα, συντελεστές ΦΠΑ και τελωνειακοί δασμοί 

και φόροι. Το 48% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διασυνοριακές 

πωλήσεις θεωρούν το φορολογικό πλαίσιο, τους υψηλούς κατά περίπτωση 

συντελεστές ΦΠΑ και το κόστος που απορρέει από το διοικητικό λογιστικό 

κόστος για την αντιμετώπιση τους ως τη δεύτερη από άποψη σημαντικότητας 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν στις ευρωπαϊκές αγορές.  
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Πηγή: Cross- Border E-Commerce Barometer 2016 – Barriers to Growth – May 2016, Ecommerce 

Foundation (Report commissioned by Ecommerce Europe) 

 

Η λύσεις έγκεινται: 

 Στη διεθνή συναίνεση για την απλοποίηση του θεσμικού – κανονιστικού 

πλαισίου. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν ένα 

ελάχιστο, κοινό πρότυπο, μια κοινή προσέγγιση με την έκδοση νομικών 

πράξεων. Η νομοθεσία αυτή θα συμβάλλει στην επικράτηση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, περιορίζοντας τις στρεβλώσεις που υπονομεύουν την ενιαία 

αγορά, με σεβασμό στα συμφέροντα της ραγδαία αναπτυσσόμενης 

ψηφιακής οικονομίας. 

 Στη δημιουργία εναρμονισμένου, δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού 

συστήματος. Με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθεί ένα περιβάλλον που θα 

προωθεί μια ανταγωνιστική οικονομία, ευνοϊκή για την ανάπτυξη. Για 

παράδειγμα, ένα απλό σύστημα ΦΠΑ, που να απαιτεί λιγότερες εξαιρέσεις 

είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής αγοράς. 

 Στη δημιουργία και επικοινωνία βέλτιστων πρακτικών και στην τυποποίηση 

κρίσιμων διαδικασιών. Προώθηση διεθνών προτύπων χρηστής φορολογικής 

διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Στη βελτίωση της υπερεθνικής διαλειτουργικότητας. Συντονισμένη 

προσέγγιση που θα συμπληρώσει τα μέτρα που προβλέπονται ήδη για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  
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 Στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και των προβλημάτων σε εθνικές 

οργανωτικές δομές που παρακωλύουν τη συνεργασία και τη διάχυση της 

πληροφορίας. Δημοσιοποίηση ορισμένων λογιστικών και φορολογικών 

στοιχείων ανά χώρα, υποβολή κρατικών εκθέσεων ανταλλαγής πληροφοριών 

στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας με ταυτόχρονη προστασία του 

επαγγελματικού απορρήτου και με προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Στην 

κατεύθυνση αυτή το από 6.6.2017 ψηφισθέν νομοσχέδιο για την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της 

φορολογίας. 

 Στη δημιουργία σχέσεων άντλησης πληροφοριών, και υποστήριξή τους από 

το νομοθετικό πλαίσιο, από όλους τους ενδιάμεσους στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές όπως τράπεζες, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες 

ταχυμεταφορών, αποθήκευσης & logistics και αρχές εγγραφής στο 

διαδικτυακό μητρώο της χώρας.  

 Επιπλέον, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να εφαρμοστεί η  υποχρεωτική 

αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για οποιασδήποτε 

τραπεζική και όχι μόνο συναλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτόν τον 

τρόπο η ροή των χρημάτων θα μπορούσε να παρακολουθείται και να 

ελέγχεται με αποτελεσματικό τρόπο από τις φορολογικές αρχές. 
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1.2 Φορολογικός έλεγχος 

Ανάλυση Φορολογικών κινδύνων 

Επίπεδα εστίασης ανάλυσης φορολογικών κινδύνων 
 

Η συνήθης προσέγγιση των φορολογικών διοικήσεων στους μη συμμορφούμενους 

στην απόδοση φόρων μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο κατηγορίες: 

Ι. Σε Εθνικό επίπεδο, με εστίαση των στρατηγικών της φορολογικής διοίκησης σε 

συγκεκριμένους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο την εθνική 

συμμόρφωση όπως: 

Τομέας Τροφίμων και Ποτών Μεταλλικά Προϊόντα 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Υγεία 

Εμπορικές Επιχειρήσεις Υπηρεσίες Πληροφορικής 

Τουρισμός Μεταφορικός Εξοπλισμός 

 

ΙΙ. Σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσω της συλλογής στοιχείων για τη συμμόρφωση 

μεγάλων επιχειρήσεων που θα οδηγήσουν σε τεκμηριωμένα ασφαλέστερες 

εκτιμήσεις για στοχευμένες ενέργειες πάταξης δυνητικής απάτης στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο.  

Προσδιορισμός βασικών παραμέτρων  
 

Για τη δόμηση ενός βασικού πλαισίου που θα οριοθετήσει τους ελέγχους 

συμμόρφωσης είναι απαραίτητη η καταγραφή των βασικών παραμέτρων βάσει των 

οποίων θα ξεκινήσει μια πρώτη κατηγοριοποίηση για τη στοχευμένη ανάλυση των 

ηλεκτρονικών αγορών.  

Ο κορμός του πλαισίου αυτού πρέπει να αποτελείται κατ΄ελάχιστο από τις 

ακόλουθες τέσσερις παραμέτρους και συγκεκριμένα πρέπει να προσδιορίζει 

επαρκώς: τους συναλλασσόμενους, τις συναλλαγές, την τοποθεσία της συναλλαγής 

και τους τρόπους πληρωμών. 

Ι.  Συναλλασσόμενοι 

Μια πρώτη ποιοτική εκτίμηση κατατάσσει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες ως 

υψηλού κινδύνου:  

 Επιχείρηση προς καταναλωτή  
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 Επιχείρηση προς επιχείρηση 

 Καταναλωτής προς καταναλωτή 

ΙΙ. Συναλλαγές 

-Κατανόηση της λειτουργίας τους και ανάλυση του κινδύνου που υποκρύπτει κάθε 

τύπος συναλλαγών. Στην βιβλιογραφία συναντάται μια πρώτη κατηγοριοποίηση 

συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου: 

 Πωλήσεις εμπορευμάτων 

 Πωλήσεις υπηρεσιών 

 Δικαιώματα 

 Χρονομισθώσεις 

 Λοιπές υπηρεσίες 

- Προσδιορισμός του μεγέθους της συναλλαγής. Ανάλυση κινδύνου στοχευμένη ανά 

προσδιορισμένο επίπεδο συναλλαγής. 

ΙΙΙ. Τοποθεσία συναλλαγής  

Ο προσδιορισμός του τόπου συναλλαγής είναι πρωταρχικής σημασίας. Με τη χρήση 

της τεχνολογίας και ειδικού λογισμικού είναι εφικτή η εύρεση της πραγματικής 

τοποθεσίας από την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.  

IV. Τρόποι πληρωμών 

Ο έλεγχος των ταμειακών ροών αποτελεί αναγκαιότητα ελέγχου. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τρόπων πληρωμών που δεν συναντάται στο 

παραδοσιακό εμπόριο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω: 

 Πιστωτική κάρτα 

 Προπληρωμένη πιστωτική κάρτα 

 Τραπεζικές καταθέσεις 

 Αντικαταβολή 

 Ψηφιακά πορτοφόλια 

 Ηλεκτρονικό χρήμα 

 Ψηφιακά νομίσματα 

Η υπηρεσία που ελέγχει πρέπει να έχει τη δυνατότητα: 

- να λαμβάνει τυποποιημένα αρχεία της επιχείρησης (SAF-T) για έλεγχο γραφείου  
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- να προβεί σε δοκιμαστική αγορά προϊόντος (για να καταγράψει τη διαδρομή του 

προϊόντος, τους συνεργαζόμενους φορείς: μεταφορικές εταιρείες, πιστωτικά 

ιδρύματα, κ.λπ.). 

- να χρησιμοποιήσει εργαλεία ηλεκτρονικού ελέγχου όπως: προηγμένες μηχανές 

αναζήτησης και ειδικό λογισμικό εντοπισμού εμπορικών πράξεων μέσω διαδικτύου 

και λογισμικό ηλεκτρονικού ελέγχου (Visual route).  

Μεθοδολογία 
 

1. Ανταλλαγή πληροφοριών και δημιουργία κοινής γνωσιακής βάσης σε επίπεδο 

κρατών, ούτως ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης και να 

δημιουργούνται στοχευμένα σενάρια ανάλυσης κινδύνου υψηλής 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αλλά και η δημιουργία 

παρατηρητηρίου/μητρώου ηλεκτρονικών καταστημάτων σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο.  

Η Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου 

της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, με υπουργική απόφαση έχει οριστεί ως σημείο 

επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του ΠΔ 131/2003. Στις αρμοδιότητες της 

περιλαμβάνονται: 

- Η παροχή συνδρομής και πληροφοριών σε αρμόδιες αρχές και φορείς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλου κράτους μέλους 

- Η μέριμνα για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικών ελληνικών 

αποφάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας καθώς και πρακτικές και 

ήθη 

- Η άντληση, δυνητικά, πληροφοριών και η συνεπικούρηση του έργου της από 

ερευνητικά εργαστήρια και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με γνωστικό πεδίο το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ήδη με το ν. 4242/2017 οι επιχειρήσεις, που εμπορεύονται από απόσταση 

εγγράφονται πλέον υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ, δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο φορέα 

πληροφοριών του ηλεκτρονικώς επιχειρείν.  

2. Προσδιορισμός των συναλλασσομένων. Διαφορετικές προσεγγίσεις πρέπει να 

χρησιμοποιούνται: 
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-όταν αξιολογούνται κινήσεις μεταξύ καταναλωτών και συγκεκριμένα αν πρόκειται 

για περιστασιακές συναλλαγές ή επαναλαμβανόμενες πωλήσεις που υποκρύπτουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα  

- ή όταν αξιολογούνται εμπορικές συναλλακτικές δραστηριότητες μεταξύ 

επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και καταναλωτών, όπου εδώ θα πρέπει να εξετάζεται ο 

κλάδος της επιχείρησης, η νόμιμη εγγραφή της στα μητρώα, η έδρα της, η έκδοση 

των σχετικών παραστατικών, η ορθή μεταφορά της στα βιβλία της επιχείρησης και η 

απόδοση των αναλογούντων φόρων.  

3. Προσδιορισμός των συναλλαγών. Διαφορετικές προσεγγίσεις πρέπει να 

χρησιμοποιούνται: 

- όταν αξιολογούνται πωλήσεις εμπορευμάτων, όπου θα πρέπει να εξετάζεται η 

νομιμότητα εγγραφής στα μητρώα των χωρών συναλλαγής(Φ.Π.Α., Γ.Ε.ΜΗ.), η έδρα 

της επιχείρησης, ο τόπος παράδοσης, η μεταφορά των αγαθών, οι τραπεζικές 

συναλλαγές, η ορθή μεταφορά τους στα βιβλία και η απόδοση των φόρων. 

- όταν αξιολογείται για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών λογισμικού όπου θα πρέπει 

να διασταυρώνεται η ενεργοποίηση των σειριακών αριθμών του λογισμικού (serial 

numbers) με τις αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία, για να προκύψουν η ορθή 

μεταφορά των εσόδων στα βιβλία και η απόδοση των αναλογούντων φόρων, ο 

συσχετισμός της παράδοσης και πληρωμής με τον κωδικό παραγγελίας.  

4. Προσδιορισμός του τόπου φορολογίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη 

του φόρου στη χώρα που οφείλεται και να αποκλειστεί η με οποιονδήποτε τρόπο 

φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή (μη έκδοση, φορολόγηση από τόπο με χαμηλότερο 

συντελεστή Φ.Π.Α. κ.λπ.).  

5. Χρήση ερωτηματολογίου ως έχει προκύψει από την Ελληνική και Διεθνή 

εμπειρία. Στον έλεγχο της πρώτης ημέρας η επιχείρηση πρέπει να απαντά σε 

ερωτήσεις με θέματα όπως ενδεικτικά αυτά που ακολουθούν, οι απαντήσεις των 

οποίων θα αποτελούν ενδεχομένως και τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τη συνέχεια 

του ελέγχου: 

- το λογισμικό  

- τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

- τα δεδομένα του εσωτερικού ελέγχου (επιχειρησιακές διαδικασίες) 

- τα αρχεία καταγραφής κινήσεων (logfiles) ή βάσεων δεδομένων 
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- τρόποι πληρωμών  

- συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα 

- τρόποι αποστολής προϊόντων/ εμπορευμάτων 

- συνεργαζόμενες εταιρείες 

6. Έλεγχος για την ασφάλεια του συστήματος.  

Εξασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι πραγματικά και ότι λογιστικοποιούνται στο 

σύνολό τους. Επαλήθευση των δεδομένων από αναφορές εσωτερικού ελέγχου όταν 

υφίστανται και από αναφορές που δημιουργούνται για τις ανάγκες της διοίκησης.  

7. Δειγματοληπτικός έλεγχος.  

-Ελέγχεται η μεταφορά των εγγραφών από τα logfiles στα ημερολόγια (εκτύπωση 

παραγγελιών και αντιπαραβολή καταχωρήσεων στο λογαριασμό πωλήσεων μέσω 

διαδικτύου για συγκεκριμένες ημέρες). 

-Έλεγχος παραστατικών διακίνησης (φορτωτικές, αποδείξεις μεταφοράς από 

ταχυδρομείο, courier κ.λπ.). 

-Έλεγχος ύπαρξης συμπληρωματικών εσόδων  από διαφημίσεις, από συνδρομές, από 

συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. 

- Έλεγχος των χρηματικών ροών. Καταγράφονται από τις οδηγίες της ιστοσελίδας οι 

δυνατότητες αποπληρωμής, ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που αναφέρονται 

με τους αντίστοιχους καταχωρηθέντες στα βιβλία της επιχείρησης Συμφωνείται σε 

μηνιαία βάση η τραπεζική κατάσταση με τα αντίστοιχα υπόλοιπα των βιβλίων. 

Ελέγχεται τέλος, η καταχώρηση των αντικαταβολών στο λογαριασμό χρηματικών 

διαθεσίμων.  

- Ελέγχονται οι δαπάνες που σχετίζονται με την ύπαρξη και λειτουργία της 

ιστοσελίδας (δαπάνες κατασκευής, συνδρομών, μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές 

μηχανογράφων, παρόχων, ταχυδρομείων, τραπεζών κ.λπ.).  

Μετά τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου και εφόσον προκύψουν παρατυπίες 

επιβάλλεται λεπτομερής έλεγχος. 

1.3 Προώθηση ψηφιακών συναλλαγών 
 

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα αιτίας αποτελέσματος (διάγραμμα Ishikawa ή 

ψαροκόκαλο), εστιάσαμε στις αιτίες που παρακωλύουν τις ψηφιακές συναλλαγές και 

αναδιαμορφώσαμε το διάγραμμα με τις πιθανές λύσεις – μέτρα που δυνητικά θα 
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στηρίξουν και θα προωθήσουν τις ψηφιακές πληρωμές, την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

και την ηλεκτρονική τραπεζική.  

 

- Διάγραμμα Ishikawa – Fishbone 
 

 

 

Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικές βασικές κατηγορίες που είναι: 

Διαδικασίες – Μέθοδοι, Εξοπλισμός – Υλικό και Άνθρωποι. 

Συγκεκριμένα: 

Για τη στήριξη των ψηφιακών πληρωμών  
 

Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και να ενισχυθούν τα υφιστάμενα, ούτως ώστε, με 

την ενεργή υποστήριξη των εμπλεκόμενων επαγγελματικών φορέων, ενώσεων, 

τραπεζών αλλά και των καταναλωτών, να περιοριστεί η χρήση των μετρητών. Στην 

κατεύθυνση αυτή, έχουν ψηφιστεί μέτρα και κυρώσεις για τα όρια χρήσης μετρητών 

σε συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών /   επιχειρήσεων*, μεταξύ επιχειρήσεων και 
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ιδιωτών** αλλά και η υποχρεωτική εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα της δαπάνης 

μισθοδοσίας και λοιπών δαπανών στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων***.  

 

 

 

*Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων 

Ποσό συναλλαγής 
Προβλεπόμενος τρόπος 

εξόφλησης 

Κυρώσεις επί μη 
προβλεπόμενου τρόπου 

εξόφλησης 
Σχετικές διατάξεις 

Έως 500,00€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Με οποιονδήποτε τρόπο -- 
περ. β' άρθ. 23 ν.4172/2013 

ΠΟΛ.1216/2014 
ΠΟΛ.1079/2015 
ΠΟΛ.1055/2016 
ΠΟΛ.1158/2016 

ΔΕΑΦΒ 1068191/26.4.2016 
ΔΕΑΦΒ 1069397/26.4.2016 

Από 500,01€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και μέχρι το 
όριο της επόμενης 
περίπτωσης   

Με τραπεζικά μέσα 
πληρωμής 

Δεν εκπίπτει η δαπάνη  

Από 3.000,00€ και 
πάνω (συμπ/μένου 
Φ.Π.Α.) 

Μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών ή επιταγών 

που εξοφλούνται μέσω των 
ιδίων λογαριασμών 

Δεν εκπίπτει η δαπάνη και 
επιβολή προστίμου των παρ. 

1 και 2α του άρθ. 5 του 
ν.2523/1997 

παρ. 2 άρθ. 20 ν.3842/2010 
ΠΟΛ.1091/2010 

 

**Πωλήσεις επαγγελματιών/επιχειρήσεων προς ιδιώτες από 22.12.2016 

Ποσό λιανικής 
πώλησης 

Προβλεπόμενος 
τρόπος εξόφλησης 
από τους ιδιώτες 

Κυρώσεις επί μη 
προβλεπόμενου τρόπου 

εξόφλησης σε 
επαγγελματία/επιχείρηση 

Σχετικές διατάξεις 

Πάνω από 500€ 
(συμπ/μένου 

Φ.Π.Α.) 

Με τραπεζικά μέσα 
πληρωμής 

Επιβολή προστίμου του άρθ. 4 
του ν.2523/1997 

Παρ. 3 άρθ. 20 ν.3842/2010 
ΠΟΛ.1027/2011  
(σ.σ. δεν έχει κοινοποιηθεί σχετική 
εγκύκλιος μετά την αντικατάσταση 
της παρ. 3 του άρθ. 20 από το 
ν.4446/2016) 

 

    

***Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας, αλλά και δαπανών στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης των 
επαγγελματιών/επιχειρήσεων  

Είδος δαπάνης 
Προβλεπόμενος 

τρόπος εξόφλησης 
Σχετικές  
διατάξεις 

Κυρώσεις επί μη 
προβλεπόμενου 

τρόπου εξόφλησης 
Κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε.  

  Από 1.6.2017 
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Μόνο για δαπάνη 
μισθοδοσίας, 
ανεξαρτήτως 

ποσού   (όχι για τις 
λοιπές περιπτώσεις 

της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ΚΦΕ) 

α. Με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής 

β. Μέσω παρόχου 
υπηρεσιών 
πληρωμής 

περ. ιδ' άρθ. 23 
ν.4172/2013 

ΠΟΛ.1061/2017 

Δεν εκπίπτει η 
δαπάνη (αφορά 

δαπάνες μισθοδοσίας 
μηνός Ιανουαρίου 

2017 και μετά) 

Εάν δεν καταβληθούν οι 
αποδοχές αποκλειστικά στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς 
των δικαιούχων μισθωτών, 

επιβάλλονται κυρώσεις από το 
Σ.ΕΠ.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 

23 και 24 του ν. 3996/2011 

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 
22528/430/18.5.2017 

Λοιπές περιπτώσεις 
εργασιακής σχέσης 

της παρ. 2 του  
άρθρου 12 ΚΦΕ, 

(ανεξαρτήτως 
ποσού) 

α. Με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής 

β. Μέσω παρόχου 
υπηρεσιών 
πληρωμής 

περ. ιδ' άρθ. 23 
ν.4172/2013 

ΠΟΛ.1061/2017 

Δεν εκπίπτει η 
δαπάνη (αφορά 
αμοιβές μηνός 

Ιανουαρίου 2017 και 
μετά) 

Δεν υπάρχουν κυρώσεις  

Πηγή:  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34634 

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά 

ιδρύματα, αποτελούν το σημείο αναφοράς για το όλο εγχείρημα αναφορικά με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πρόσφατη τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/2014 προβλέπει 

αναλυτικά τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στο Υπουργείο 

Οικονομικών τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς όπως ταχυδρομεία και 

χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές εταιρείες, τα θεραπευτήρια, τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, καθώς και οι εταιρείες τηλεφωνίας, ύδρευσης και παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας προκειμένου να αξιοποιούνται σε διασταυρώσεις και κριτήρια ανάλυσης 

κινδύνου. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, όμως θα πρέπει να 

συστηματοποιηθεί η διαδικασία αξιοποίησής της σε επίπεδο στόχευσης, 

προσυμπλήρωσης δηλώσεων και αποτύπωσης στο προφίλ του Ο.Π.Σ. Elenxis, αλλά 

και να προβλεφθούν πρόστιμα σχετικά με την ανακριβή υποβολή των σχετικών 

στοιχείων. 

Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται από την υποβολή συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πελατών προμηθευτών, μια και αυτές υποβάλλονται ετησίως και 

μάλιστα προς το τέλος της επόμενης από την ημερομηνία συναλλαγής έτος. Η 

πληροφορία στην περίπτωση αυτή, μπορεί τελικώς να χρειαστεί έως και δύο έτη 

ώστε να έρθει σε γνώση της φορολογικής διοίκησης, χρονικό διάστημα που είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο αν συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων και αποστολής των 

ευρημάτων στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Η μηνιαία αποστολή των προαναφερθέντων 

στοιχείων στα πρότυπα της 2677/2017 απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος με την 
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οποία ζητείται η υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων  σε μηνιαία βάση από 

τα Πιστωτικά Ιδρύματα, θα διευκόλυνε την όλη διαδικασία. 

Προτείνονται:  

 Προτείνονται χαμηλότερα όρια για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές 

 Εντατικοί έλεγχοι διασταυρώσεων για την εφαρμογή των μέτρων.  

 

Όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα 

(μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες) από 1.1.2017 θεσμοθετήθηκαν διατάξεις ως 

κίνητρα για τη χρήση πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα όπως το χτίσιμο 

αφορολόγητου**** με χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών μέσω παρόχων 

υπηρεσιών και η υποχρεωτική εξόφληση των ιατρικών δαπανών***** για την παροχή 

έκπτωσης φόρους επί της πραγματοποιούμενης δαπάνης.  

 

****Εξόφληση δαπανών μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών για μείωση φόρου εισοδήματος 
(«κτίσιμο» του αφορολόγητου) από 1.1.2017 

Εισόδημα 
Απαιτούμενο ποσό 

υποχρεωτικής 
δαπάνης 

Προβλεπόμενος 
τρόπος εξόφλησης 

Κυρώσεις επί μη 
προβλεπόμενου 

τρόπου εξόφλησης 

Σχετικές  

διατάξεις 
Από 1 έως 
10.000,00€ 

10% επί του 
εισοδήματος 

α. Με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής 

β. Μέσω λογαριασμού 
πληρωμών Παροχών 

Υπηρεσιών 

Στη διαφορά μεταξύ του 
απαιτούμενου και του 

δηλωθέντος ποσού 
δαπάνης, φόρος με 

συντελεστή 22% 

Άρθ. 16 ν.4172/2013 
ΠΟΛ.1062/2017 
ΠΟΛ.1005/2017 
ΠΟΛ.1107/2016 

Από 10.000,01 
έως 30.000,00€ 

1.000,00€ συν 15% στο 
τμήμα του 
εισοδήματος πάνω από 
τα 10.000,00€  

Από 30.000,01€ 
και άνω 

4.000,00€ συν 20% στο 
τμήμα του 
εισοδήματος πάνω από 
τα 30.000,00€ με 
ανώτατο όριο δαπάνης 
τα 30.000,00€  

 

*****Εξόφληση ιατρικών δαπανών από 22.12.2016 έως 31.12.2016 

Ποσό δαπάνης 
Απαιτούμενο ποσό 

δαπάνης για να 
υπάρξει όφελος 

Προβλεπόμενος τρόπος 
εξόφλησης 

Κυρώσεις επί μη 
προβλεπόμενου 

τρόπου εξόφλησης 
Σχετικές διατάξεις 

Ανεξαρτήτως 
ποσού 

5% του φορολογητέου 
εισοδήματος και έως 

30.000,00€ 

Με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής 

Δεν παρέχεται 
έκπτωση φόρου 10% 

επί της δαπάνης 

Άρθ. 18, .4172/2013 
ΠΟΛ.1052/2015 

Πηγή:  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34634 

 

Προτείνεται η παροχή κινήτρων για εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως: 

- Εκπτώσεις επί των συναλλαγών 

- Εκπτώσεις επί του φόρου εισοδήματος 
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- Λοταρίες με αποδείξεις  

- Επέκταση εκπτώσεων φόρου σε αποδείξεις σε συγκεκριμένα 

επαγγέλματα:   π.χ. δαπάνες δικηγόρων, ελαιοχρωματιστών κ.α. 

 
Πηγή:  ΙΟΒΕ, Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων 

στην Ελλάδα 

Για τη στήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης  
 
Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και να ενισχυθούν τα υφιστάμενα, ούτως ώστε, να 

περιοριστεί στο ελάχιστο αν όχι να εξαλειφθεί η χρήση έγχαρτης τιμολόγησης. Η 

ηλεκτρονική τιμολόγηση επιτρέπει αυτοματοποίηση των φορολογικών ελέγχων και 

μπορεί να: 

 εξαλείψει την έκδοση πλαστών στοιχείων για πραγματικές ή εικονικές 

συναλλαγές από ανύπαρκτες επιχειρήσεις και  

 περιορίσει την έκδοση τιμολογίων για εικονικές συναλλαγές, τις περιπτώσεις 

κυκλικής απάτης και την έκδοση στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές 

μερικώς ή στο σύνολό του από επιχειρήσεις που διατηρούν συγγενική σχέση.  

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να στηριχθεί από το θεσμικό πλαίσιο η ηλεκτρονική 

τιμολόγηση και σταδιακά να τύχει καθολικής εφαρμογής. Σαφές θεσμικό πλαίσιο, 

αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ασφαλείας, προτυποποίηση υποχρεωτικών 

στοιχείων στα εκδοθέντα στοιχεία, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης 

καταναλωτών και επιχειρήσεων αποτελούν τα αναγκαία βήματα για την καθολική 

εφαρμογή του μέτρου.  

o Επιπλέον απαιτείται να υλοποιηθεί άμεσα η χρήση του μέτρου σύνδεση των 

φορολογικών μηχανισμών (π.χ. ταμειακών μηχανών) των επιχειρήσεων με την 
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέτρο που θα παρείχε σημαντικές 

πληροφορίες για στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους και αξιόπιστα δεδομένα 

για τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό των δημοσίων εσόδων. 

Επιπρόσθετα, τα εκδιδόμενα στοιχεία και βιβλία απαιτείται να φέρουν (on 

line) σήμανση για όλες τις συναλλαγές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο της έκδοσης στοιχείων και ακύρωσής τους 

μετά το πέρας της συναλλαγής, αλλά και αυτό της έκδοση εικονικού 

πιστωτικού λόγω επιστροφής προϊόντων. 

Για τη στήριξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής  
 
Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και να ενισχυθούν τα υφιστάμενα, ούτως ώστε, να 

αυξηθούν οι ενεργοί χρήστες για τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για 

καταναλωτές και επιχειρήσεις αλλά και για την δημιουργία προϋποθέσεων 

ιχνηλασιμότητας των συναλλαγών από τη δημόσια διοίκηση, γεγονός που θα 

οδηγήσει στη μείωση της διακίνησης μαύρου χρήματος.  

Στην προσπάθεια αυτή κράτος και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να 

συνεργαστούν από κοινού για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 

τους χρήστες των ηλεκτρονικά τραπεζικών υπηρεσιών.  

Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών – εφαρμογών είναι η αποστολή ειδοποιήσεων 

που παρέχει απόλυτο έλεγχο των συναλλαγών, ο υπολογιστής αφορολόγητου, η 

αγορά και πώληση μετοχών σε πραγματικό χρόνο κ.α. 

Ιδιαίτερα σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η από 29/05/2017 ανακοίνωση 

της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών24, σύμφωνα με την οποία ενημερώθηκε το 

συναλλακτικό κοινό για δύο νέες υπηρεσίες online πληρωμών. Ειδικότερα με το 

σύστημα IRIS online payments: 

- μπορούν να μεταφερθούν ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα, όλο το 24ωρο και όλες 

τις μέρες του χρόνου με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα 

και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. 

Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή πληρωτών και δικαιούχων στην 

τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού 

λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού του 

                                                      
24 http://www.hba.gr/Media/Details/314, Ανακοίνωση ΕΕΤ με θέμα: «Νέες Online διατραπεζικές 
πληρωμές. Τα χρήματα μεταφέρονται πλέον αμέσως». 
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τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ (εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος 

επαγγελματίας). Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες: Πειραιώς, Εθνική, Alpha 

και Eurobank. 

- οι πληρωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν ποσά έως 

12.500 ευρώ ανά εντολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 16:30, με 

πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα των 

κεφαλαίων το αργότερα σε δέκα λεπτά. Στην διατραπεζική αυτή υπηρεσία 

συμμετέχουν οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και 

ATTICA. 

 

 

 

2. Υποδομές – Εξοπλισμός 
 

Η πολυπλοκότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου καθιστά ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη 

της διοίκησης προς τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της. Για την επίτευξη του στόχου 

μιας ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης, που θα εξυπηρετεί την ίδια και τους 

φορολογούμενους, καθιστώντας δυνατή την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης 

πληροφορίας, απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές. Προμήθεια κατάλληλου 

εξοπλισμού και δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων ικανών για την ανάλυση όλων των 

διαθέσιμων στοιχείων.  

Για τη διευκόλυνση δε των φορολογικών ελέγχων πρέπει να υιοθετηθούν μηχανισμοί 

που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της επαγόμενης 

απώλειας εσόδων που προκαλείται από την αδυναμία σύλληψης των αδήλωτων 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέτοιους μηχανισμούς μπορεί να προσφέρει το ίδιο το 

διαδίκτυο χάρη στα υπερσύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του, που επιτρέπουν 

την καταγραφή της πρόσβασης των χρηστών. Το διαδίκτυο που λόγω των 

χαρακτηριστικών του αποτελούσε έως τώρα το κύριο μέρος του προβλήματος της 

φορολογίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, δύναται τώρα να αποτελέσει και το βασικό 

μέσο επίλυσής του. 

Οι στόχοι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

 

 Τη δημιουργία επαρκούς τεχνολογικού περιβάλλοντος: 
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o Σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα,  

o Δημιουργία ψηφιακού κόμβου εστιασμένου στην ανάλυση δεδομένων 

μεγάλου όγκου (big data analytics) 

o BI λογισμικό. 

 Τη χρήση εργαλείων πολυμερών και ταυτόχρονων ελέγχων. 

 Τη χρήση προηγμένων μηχανών και εργαλείων αναζήτησης όπως το web 

scraping και indexing.  

 Την ανάπτυξη – χρήση ειδικού λογισμικού εντοπισμού εμπορικών πράξεων 

μέσω διαδικτύου, με αξιοποίηση δημοσίων μητρώων που στηρίζονται σε 

ελεύθερα προσβάσιμα δεδομένα (Open Source Data). 

 Τη χρήση ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού ελέγχου, με ταυτόχρονη πλήρη 

εκμετάλλευση του υφιστάμενου λογισμικού υποστήριξης του ελεγκτικού 

έργου Ο.Π.Σ. Elenxis.  
 Τη δημιουργία ευρείας και δημόσια προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης μέσω 

της οποίας επιχειρήσεις και τελικοί καταναλωτές θα μπορούν να 

ενημερώνονται με απλό, εύκολο και λεπτομερή τρόπο για τους συντελεστές 

ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες στα κράτη μέλη25.  

 

3. Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός 

Οργανισμού. Για την πάταξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ουσιαστική αναδιοργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης. Η 

δημιουργία σταθερού οργανωτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο οι αρμοδιότητες θα 

καθορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια πρέπει να είναι βασικός στόχος για την 

ευχερέστερη άσκηση δημόσιας διοίκησης.  

 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι ικανότητες των εργαζομένων πρέπει: 

 Να εκμεταλλευτούν τα αυξημένα τυπικά προσόντα των νεοπροσληφθέντων 

υπαλλήλων, απασχολώντας τους σε ανάλογες θέσεις 

                                                      
25 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηε 24ης Νοεμβρίου 2016 με θέμα «Προς ένα οριστικό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ», 
(2016/2033 (ΙΝΙ)) 
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 Να τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις, με αξιοκρατικές διαδικασίες τα 

εμπειρότερα και ικανότερα στελέχη, σύμφωνα με τις ανάγκες των οργανωτικών 

μονάδων  Να δημιουργηθούν εξειδικευμένες μονάδες παρακολούθησης των 

εξελίξεων και ελέγχου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Να παρασχεθεί η αναγκαία εξειδικευμένη εκπαίδευση: 

- Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων 

- Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων γνώσης και αποτελεσματικής 

εφαρμογής των νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων 

 Να δημιουργηθούν δομές μέσω των οποίων οι υπηρετούντες υπάλληλοι θα 

έχουν άμεση πρόσβαση στο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο σε καθημερινή 

βάση 

 Να δημιουργηθεί οδηγός «Μεθοδολογία ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου» με 

αναλυτικά βήματα της διαδικασίας ελέγχου σε κάθε περίπτωση.  

 Να δημιουργηθούν ακριβή περιγράμματα θέσεων εργασίας, ανάλογα με τη θέση 

που θα καλυφθεί, αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και να παρασχεθούν 

μισθολογικά και ποιοτικά κίνητρα.  
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ΙΙ. Στρατηγική προσέγγιση  
 

Στρατηγική είναι η γέφυρα που συνδέει το όραμα ενός οργανισμού με τις δράσεις 

που αναλαμβάνει για την υλοποίησή του. Είναι η πυξίδα που δείχνει το δρόμο προς 

τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.  

Ένα προτεινόμενο πλαίσιο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

απαιτούμενης ισορροπίας μεταξύ στρατηγικής και λειτουργίας είναι ο πίνακας 

ισορροπημένης στοχοθεσίας (BSC, Balance Scorecard). Μέσω του BSC μπορούν να 

επιτευχθούν κρίσιμες διοικητικές εργασίες: 

 Μετάφραση του οράματος με σαφήνεια σε στρατηγική 

 Επικοινωνία και σύνδεση στόχων και δεικτών 

 Σχεδιασμός της στοχοθεσίας και ευθυγράμμιση των δράσεων 

 Ενίσχυση της ανατροφοδότησης της στρατηγικής και της μάθησης 

 

 

 

Το πλεονέκτημα της χρήσης του BSC σε σχέση με άλλα στρατηγικά εργαλεία είναι η 

ολιστική αντιμετώπιση του στρατηγικού μάνατζμεντ, αφού παρέχει το πλαίσιο να 

ειδωθεί, οικοδομηθεί, υλοποιηθεί και αξιολογηθεί μέσα από τέσσερις διαφορετικές 

διατάσεις: 

 Τη χρηματοοικονομική διάσταση 

 Τη διάσταση των πελατών 

 Τη διάσταση των εσωτερικών διαδικασιών  

 Τη διάσταση ανάπτυξης και καινοτομίας. 
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 Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να τοποθετηθούν  για κάθε διάσταση 

– πτυχή σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι (για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και για την πάταξη της φοροδιαφυγής), οι δείκτες που θα τους 

παρακολουθούν (ποσοστιαίες μεταβολές) και οι δράσεις – μέτρα που προτείνεται να 

αναληφθούν για την υλοποίηση τους.   

Η μέτρηση των επιδόσεων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποτελεί εργαλείο 

αποτελεσματικότερης διοίκησης καθώς συνεργάζεται με τα συστήματα διοίκησης 

ολικής ποιότητας τροφοδοτώντας τη διαδικασία του ανασχεδιασμού και της 

αναδιοργάνωσης.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 E-commerce Balanced Scorecard 
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 Αντικειμενικοί Σκοποί – Μέτρα - Δράσεις 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΑ 

ΜΕΤΡΗ
- 

ΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΣ  ΔΡΑΣΗ Ι  ΔΡΑΣΗ ΙΙ  ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ  

Α
  

Β
  

Γ
  

Απλοποίηση 
νομοθετικού - 
κανονιστικού 
πλαισίου & 

προτυποποίη
ση 

διαδικασιών 

Απλοποίηση 
νομοθετικού - 
κανονιστικού 

πλαισίου  

% μη συμμορφού-
μενων 

      
Μείωση του 

κόστους 
συμμόρφωσης 

Απλοποίηση/  
εναρμόνιση του 

νομοθετικού/ 
κανονιστικού πλαισίου 

μέσω κοινών 
υπερεθνικών δράσεων 

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση κοινών 
στρατηγικών και 

μέτρων για τη 
βελτίωση της 

συμμόρφωσης 

Δημιουργία 
αποτελεσματικού 

μηχανισμού επίλυσης 
διαφορών μέσω 

διαδικασιών αμοιβαίας 
συμφωνίας 

Προτυποποίηση 
των διαδικασιών 

-% μείωσης 
διοικητικού 

κόστους,   
-Μέση ταχύτητα 
διεκπεραίωσης 

      
Ταχύτερες και 
ασφαλέστερες 

διαδικασίες 

Δημιουργία Βίβλου 
βέλτιστων πρακτικών σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Σύσταση επιτροπών 
επαναξιολόγησης 
των διαδικασιών 

Συμμετοχή σε συνέδρια  
διοίκησης ολικής 

ποιότητας 

Προώθηση 
ψηφιακών 

συναλλαγών 

Ψηφιακές 
πληρωμές 

% χρήσης 
ψηφιακών 
πληρωμών 

      
Ενίσχυση 

ψηφιακών 
πληρωμών 

Φορολογικές διατάξεις 
περιορισμού των ορίων 

χρήσης μετρητών 

Κίνητρα 
επιβράβευσης στη 
χρήση μετρητών 

Διασφάλιση προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

Ηλεκτρονική 
τιμολόγηση 

% επιχειρήσεων 
που εφαρμόζουν  

η-τιμολόγηση 
      

Προώθηση  
η-τιμολόγησης 

Επέκταση της χρήσης με 
ενίσχυση του θεσμικού 

πλαισίου 

Δημιουργία 
ασφαλών συνθηκών 

μετάδοσης 
δεδομένων 

Παροχή φορολ. κινήτρων 
και επιδοτήσεων κόστους 

χρήσης η-τιμολόγησης 

Ηλεκτρονική 
τραπεζική 

% ενεργών 
χρηστών στην  
η-τραπεζική 

      
Προώθηση  

η-τραπεζικής 

Ενημέρωση για τη χρήση 
και για τα συστήματα 

ασφάλειας των 
τραπεζικών συναλλαγών 

Παροχή κινήτρων 
για τη χρήση καρτών 

και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής 

τραπεζικής 

Στήριξη δημιουργίας 
ηλεκτρονικών 

εφαρμογών για την 
κάλυψη αναγκών  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΑ  

ΜΕΤΡΗ
- 

ΣΕΙΣ  ΣΤΟΧΟΣ  ΔΡΑΣΗ Ι  ΔΡΑΣΗ ΙΙ  ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ  

Α
  

Β
  

Γ
  

Εξειδικευμένη  
εκπαίδευση 

Άρτια 
εκπαιδευμένο 

προσωπικό 
-Αριθμός 

εκπαιδευόμενων  / 
συμμετεχόντων,  

-Αύξηση 
παραγωγικότητας 

      
 
  

Προσωπικό 
αυξημένων 
προσόντων  

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 

εξειδικευμένων 
προγραμμάτων 

εκπαίδευσης στην 
Φορολογική Ακαδημία  

Σεμινάρια για τη 
μεταφορά 

τεχνογνωσίας από 
βέλτιστες πρακτικές 

και πρότυπα στη 
χώρα μας αλλά και 

σε άλλες χώρες  

Διοργάνωση συνεδρίων, 
διαλέξεων και συναφών 

δράσεων  Εξειδικευμένες 
μονάδες 

παρακολούθησης 

Νέες 
υποδομές   

Η/Υ, Μέσα  
δίωξης & παρα-
κολούθησης κ.α. 

% νέου εξοπλισμού 
κατ΄είδος 

      
Ανανέωση του 

εξοπλισμού 
Καταγραφή αναγκών σε 

εξοπλισμό  

Σταδιακή 
αντικατάσταση 

παλαιών 
συστημάτων 

Αγορά νέων σύγχρονων 
τεχνολογικών εργαλείων  

Ηλεκτρονικο-
ποίηση 

BI εφαρμογές, WEB 
scraping, indexing, 
open source data 

- Αριθμός  νέων 
προγραμμάτων,  

- % ενσωμάτωσης  
η-υπηρεσιών 

      
 
  

Η βέλτιστη 
δυνατή  

υποστήριξη   

Καταγραφή αναγκών σε 
λογισμικό  

Σταδιακή βελτίωση 
των εργαλείων 

λογισμικού 

Επανεξέταση και 
επαναπροσδιορισμός των 

λειτουργικών 
διαδικασιών με τα νέα 

μέσα 

 



ΙΙΙ. Επιτελική σύνοψη  
 

Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο στερεί σημαντικά 

έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό αυξάνοντας τις ανάγκες για δανεισμό. Η 

πρόληψη και η πάταξη τους θα επιφέρει: 

- Δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών 

- Αύξηση της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων δημόσιων δαπανών 

(πιο ανταποδοτικό  κράτος) 

- Δημιουργία σταθερού και υγιούς οικονομικού και φορολογικού 

περιβάλλοντος 

- Προσέλκυση επενδυτών 

- Υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων 

- Σχέσεις εμπιστοσύνης απέναντι στο κράτος 

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου στόχου απαιτείται συντονισμένη 

προσπάθεια και προώθηση φορολογικής διαφάνειας σε διεθνές επίπεδο. 

Απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο, εναρμονισμένο φορολογικό περιβάλλον, 

αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων, επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμών, σωστές τεχνολογικές υποδομές, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και 

ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης.  

Απώτερος στόχος για τη χώρα μας: ο εξορθολογισμός των δημοσίων οικονομικών και 

η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία.  

 

Πολίτες & Πολιτεία μαζί! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Γλωσσάριο κυριότερων όρων 
BSC Balanced ScoreCard 
B2B Business to Business: Ηλεκτρονικό εμπόριο ανάμεσα σε επιχειρήσεις / 

οργανισμούς 
B2C Bussiness to Customer: Εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και του 

ευρύτερου καταναλωτικού κοινού 
B2G Business to Government: Εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και 

κυβερνητικών φορέων ή δημοσίων οργανισμών 
Domain Περιοχή. Το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης Web Server/ Web Site μετά την 

τελευταία τελεία Π.χ. ".gr" για την Ελλάδα 
Domain 
name Η ονομασία κάθε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο  

SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Σ.Α.Δ.Φ. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας – ΣΑΔΦ 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

SAF-T Διεθνές Πρότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων 

Βιβλιογραφία- Αρθρογραφία – Δελτία τύπου 
 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD, 2013 

 Δελτίο Τύπου, Δημοσίευση αποτελεσμάτων προγράμματος ΟΟΣΑ/G20 BASE EROSION AND 

PROFIT SHIFTING (BEPS), Υπουργείο Οικονομικών/ΓΓΔΕ, Αθήνα 21.10.2015 

 Συνοπτικός οδηγός : Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου (E-shop), Επιχειρησιακή 

Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, Οκτώβριος 

2013 

 Νέες online διατραπεζικές πληρωμές – Τα χρήματα μεταφέρονται πλέον αμέσως, Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), Μάιος 2017 

 Δελτίο τύπου: Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου δράσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Απρίλιος 2017 

 Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Αιτίες – Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής  της, 

διαΝΕΟσις, Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης, Ernst & Young (EY), Ιούνιος 2016 

 Δελτίο Ελληνικής Οικονομίας: Ποιος φοβάται τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ιούνιος 2016 
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Ερευνών (ΙΟΒΕ), Σεπτέμβριος 2015 

 Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα, 

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Οκτώβριος 2015 
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