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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα εργασία εξετάζεται συγκριτικά το φορολογικό πλαίσιο των
δύο όμορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Εστιάζοντας κυρίως στο κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στις
δύο χώρες, διαπιστώνεται ότι το φορολογικό και γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο
στην Βουλγαρία διευκολύνει σημαντικά την επιχειρηματικότητα στην γείτονα χώρα.
Τα τελευταία έτη η σταθερότητα στην φορολογία, τόσο των φυσικών όσο και των
νομικών προσώπων, αλλά και το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων
και διαβίωσης, έχουν γίνει πόλοι έλξης ξένων επιχειρήσεων, από την Ελλάδα αλλά
και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι σχεδόν τριπλάσιος, ενώ υψηλότερο είναι και το
κόστος τραπεζικού δανεισμού τα τελευταία έτη. Επίσης υψηλότερο είναι και το
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αν και τα τελευταία έτη παρατηρείται ανοδική τάση
στις χρεώσεις και στην Βουλγαρία. Παρά το γεγονός ότι στον μέσο μισθό των
εργαζόμενων στις δύο χώρες υπάρχει σημαντική απόκλιση, μεγάλη είναι και η
απόκλιση στην απόκτηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως ψωμί, εισιτήρια,
έξοδα κοινής ωφέλειας, ενοίκια. Ο βαθμός ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς
στην Βουλγαρία βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα, σε σχέση με την Ελλάδα, καθώς
στην δεύτερη παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην ευκολία πρόσβασης στον
τραπεζικό δανεισμό, την αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής
αγοράς και την οικονομική ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρόλα αυτά η
επιχειρηματικότητα στην Βουλγαρία παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες και ελλοχεύει
κινδύνους, για επιχειρήσεις που δεν έχουν μελετήσει και οργανώσει διεξοδικά την
μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους στην χώρα. Η Βουλγαρία υστερεί στην
ποιότητα υποδομών ενώ υπάρχει δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Η
διαφορετική κουλτούρα των εργαζόμενων αλλά και των ντόπιων επιχειρήσεων
μπορεί να δυσχεράνει την λειτουργία των αλλοδαπών επιχειρήσεων, μειώνοντας την
αποδοτικότητά

τους.

Αρνητικά

σημεία

επίσης

είναι

ο

υψηλός

βαθμός

γραφειοκρατίας, οι διοικητικές και δικαστικές καθυστερήσεις, αλλά και το υψηλό
επίπεδο διαφθοράς στην χώρα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία μελετάται το επιχειρηματικό, φορολογικό και
οικονομικό πλαίσιο διαβίωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και
την Βουλγαρία. Εξετάζοντας βασικές παραμέτρους της οικονομίας διαχρονικά αλλά
και πρακτικά θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού
των ευνοϊκών και δυσμενών στοιχείων που συνθέτουν το επιχειρηματικό πλαίσιο και
τις επικρατούσες συνθήκες. Μέσα από την συγκεκριμένη ανάλυση αφενός
επιχειρείται να κατανοηθεί το φαινόμενο των τελευταίων ετών μετεγκατάστασης των
ελληνικών επιχειρήσεων στην γείτονα Βουλγαρία και αφετέρου να υπάρξουν οι
βάσεις για την μελέτη των αιτιών, των κινδύνων και των συνεπειών σε μια οικονομία
και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Η ανάπτυξη της εργασίας πραγματοποιείται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο
κεφάλαιο αναλύονται η έννοια των φόρων και οι διακρίσεις που υπάρχουν στις
διάφορες κατηγορίες φόρων. Επίσης αναφέρονται οι βασικές αρχές με βάση τις
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται η φορολογία σε μια οικονομία, αλλά και οι
διακρίσεις των φορολογικών συστημάτων και ο ρόλος που διαδραματίζουν για την
προάσπιση και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο
παρουσιάζονται οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τα βασικά
χαρακτηριστικά κάθε μιας, όπως επίσης και η διαδικασία, ο χρόνος και το κόστος
που απαιτούνται για την σύσταση. Αντίστοιχα στον τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα
παραπάνω για τις εταιρείες στην Βουλγαρία.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκριτικά για την Ελλάδα και την
Βουλγαρία,

στοιχεία

τιμών,

κόστους,

δανεισμού

και

φορολόγησης.

Πιο

συγκεκριμένα παρουσιάζονται συγκριτικά τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και
υπηρεσίες, όπως κόστος ενέργειας, τιμές τροφίμων, βασικών υπηρεσιών προς τα
νοικοκυριά, κλπ. Στην συνέχεια αναλύεται ο τρόπος φορολόγησης και η πραγματική
φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και
Βουλγαρία. Επίσης αναλύεται το τραπεζικό σύστημα στις δύο χώρες, με βάση
τρέχουσες αξιολογήσεις, αλλά και η διαχρονική εξέλιξη στο κόστος δανεισμού και
των αποταμιευτικών επιτοκίων. Τέλος παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στην ελληνική
οικονομία από την μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία, αλλά
και πιθανοί κίνδυνοι και προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι
επιχειρήσεις στην Βουλγαρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΑΣΑ), ως φόρος ορίζεται η υποχρεωτική μη ανταποδοτική πληρωμή στην
κυβέρνηση (OECD, 2017). Με βάση τον ορισμό του φόρου, οι φόροι επιβάλλονται
στους ιδιωτικούς φορείς, αποσκοπώντας στην μονομερή μεταβίβαση αγοραστικής
δύναμης (από τους ιδιώτες προς το κράτος), δηλαδή χωρίς αντίστοιχη αντιπαροχή. Οι
κυριότερες μορφές παρέμβασης των δημόσιων φορέων στην οικονομία είναι η
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο σύνολο και
η ρύθμιση. Για την πραγματοποίηση των στόχων τους οι δημόσιοι φορείς μπορούν να
λάβουν δημοσιονομικά, νομισματικά και πιστωτικά μέσα δράσης, μέσα εξωτερικής
οικονομικής πολιτικής, μέσα άμεσου ελέγχου και θεσμικά μέσα. Τα δημοσιονομικά
μέσα διακρίνονται στις δημόσιες δαπάνες, τους φόρους και τον δημόσιο δανεισμό και
τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους. Οι φόροι είναι η κύρια πηγή εσόδων των δημόσιων
φορέων και μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες σύμφωνα με τα ακόλουθα
κριτήρια (Γεωργακόπουλος, 1997; Γκίνογλου, 2004):
 Ανάλογα τη φορολογική βάση
Ως φορολογική βάση ορίζεται το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται ένας
φόρος και συνήθως πρόκειται για κάποιο οικονομικό μέγεθος. Οι φόροι με βάση το
οικονομικό μέγεθος μπορούν να διακριθούν σε φόρους στην τρέχουσα παραγωγή και
τα εισοδήματα και σε φόρους που επιβάλλονται στην κατοχή ή την μεταβίβαση
περιουσίας. Οι φόροι στην τρέχουσα παραγωγή και τα εισοδήματα μπορούν να
επιβληθούν είτε στον αγοραστή είτε στον πωλητή κάποιου αγαθού και μπορούν να
επιβληθούν είτε στην πηγή του εισοδήματος είτε στην χρησιμοποίησή του (φόροι
δαπάνης).
 Ανάλογα τη φύση του φορολογικού συντελεστή
Ως φορολογικός συντελεστής ορίζεται το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε
κάθε μονάδα φορολογικής βάσης και ανάλογα με τη φύση του, οι φόροι διακρίνονται
σε αναλογικοί, προοδευτικοί και αντίστροφα προοδευτικοί. Στους αναλογικούς
φόρους, ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από τις
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μεταβολές στην φορολογική βάση. Στους προοδευτικούς φόρους, ο φορολογικός
συντελεστής μεταβάλλεται με τρόπο ανάλογο των μεταβολών που υπάρχουν στην
φορολογική βάση. Τέλος στους αντίστροφα προοδευτικούς φόρους, ο φορολογικός
συντελεστής μεταβάλλεται αντίστροφα από τις μεταβολές στην φορολογική βάση,
δηλαδή όταν αυξάνει η φορολογική βάση ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται,
όπου στην πράξη τέτοιοι φόροι δεν θεσπίζονται.
 Ανάλογα τη φορολογούσα αρχή
Οι φόροι μπορούν να διακριθούν με βάση το δημόσιο φορέα που τους
επιβάλλει σε φόρους της κεντρικής διοίκησης, των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Ανάλογα τα προσωπικά στοιχεία ή μη
Οι προσωπικοί φόροι επιβάλλονται τόσο με βάση το μέγεθος της
φορολογικής βάσης, όσο και με τα προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένων, πχ το
μέγεθος της οικογένειας, την κατάσταση της υγείας τους, κλπ. Οι αντικειμενικοί ή
πραγματικοί

φόροι

επιβάλλονται

ανεξάρτητα

από

τη

δυνατότητα

των

φορολογούμενων να πληρώνουν φόρους και ο υπολογισμός τους γίνεται χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές τους συνθήκες.
 Άμεσοι και Έμμεσοι
Κατά το παρελθόν η ταξινόμηση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους έχει
βασιστεί σε διάφορα κριτήρια, όπως αν ο φόρος βαρύνει το άτομο στο οποίο
επιβάλλεται ή μετακυλίεται ή ανάλογα την πρόθεση του νομοθέτη. Στην πράξη η
διάκριση αυτή των φόρων στηρίζεται είτε στον τρόπο με τον οποίο εισπράττονται
είτε στην φύση του φορολογικού αντικειμένου. Στους άμεσους φόρους κατά κύριο
λόγο συμπεριλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος κληρονομιών, δωρεών, κλπ
ενώ στους έμμεσους οι δασμοί, τα τέλη, οι φόροι κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, κλπ. Οι
άμεσοι φόροι πλεονεκτούν των έμμεσων γιατί θεωρούνται δικαιότεροι, έχουν
μικρότερο κόστος είσπραξης, σταθερότητα απόδοσης και οι φορολογούμενοι έχουν
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Γράφημα 1: Κριτήρια ταξινόμησης φόρων
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ακριβή γνώση των ποσών που θα πληρώσουν. Από την άλλη μεριά οι έμμεσοι
πλεονεκτούν γιατί εισπράττονται και καταβάλλονται πιο εύκολα, δυσχεραίνουν τη
φοροδιαφυγή, έχουν μεγαλύτερη απόδοση και μπορούν να εισπραχθούν και από μη
κατοίκους της χώρας, πχ τουρίστες. Η αναλογία των φόρων με βάση τη
συγκεκριμένη διάκριση, αντικατοπτρίζει το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας, αφού
συνήθως τα κράτη που στηρίζονται περισσότερο στην είσπραξη άμεσων φόρων
θεωρούνται πιο αναπτυγμένα ενώ αυτά που εισπράττουν περισσότερο έμμεσους
φόρους θεωρούνται αναπτυσσόμενα.

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η φορολογική πολιτική, ειδικά σε συνδυασμό με την ανάπτυξη, εδώ και
πολλές δεκαετίες έχει αποτελέσει σημαντικό θέμα για οικονομολόγους, πολιτικούς,
επιχειρήσεις, κλπ (Ράπανος & Καπλάνογλου, 2014). Η επιβολή των φόρων στα
αναπτυγμένα κράτη, γίνεται σύμφωνα με ισχύουσα φορολογική πολιτική όμως
βασίζεται σε θεσπισμένους από την πολιτεία κανόνες, γενικές αρχές φορολογικής
δικαιοσύνης (Μαυρίδου, Βρέντζου, Παπαδημητρίου, & Σγουρός, 2014). Στο
Σύνταγμα της Ελλάδας, στο δεύτερο μέρος όπου αναλύονται τα ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, αναφέρεται ότι « οι Έλληνες πολίτες
συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους»1
(άρθρο 4 παράγραφος 5). Έτσι, όπως θα φανεί και στην συνέχεια, από το Σύνταγμα
κατοχυρώνονται δύο αρχές φορολογικής δικαιοσύνης, η αρχή της καθολικότητας
του φόρου και η αρχή της φορολογικής ισότητας. Οι κανόνες/ αρχές θέσπισης των
νόμων στηρίζονται στην επιστήμη αλλά και την αποκτηθείσα εμπειρία και πιο
συγκεκριμένα είναι (Μαυρίδου, Βρέντζου, Παπαδημητρίου, & Σγουρός, 2014):
1. Η αρχή της καθολικότητας του φόρου
Οι πολίτες χωρίς εξαιρέσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν στους φόρους. Οι
περιπτώσεις απαλλαγής κάποιων εισοδημάτων (χαμηλών) από την φορολογία δεν
προσκρούει στην συγκεκριμένη αρχή, αφού αφενός το κόστος βεβαίωσης και
είσπραξης τέτοιων φόρων είναι υψηλότερο από τον ίδιο τον φόρο και αφετέρου γιατί

1

Σύνταγμα της Ελλάδας, (2010), Η΄ Αναθεώρηση του 2008, επανέκδοση Ιούνιος 2010, Βουλή των
Ελλήνων
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το κράτος μεταγενέστερα θα έπρεπε να ενισχύσει οικονομικά πολίτες με πολύ
χαμηλά εισοδήματα.
2. Η αρχή της παραγωγικότητας του φόρου
Η αρχή της παραγωγικότητας του φόρου διευκολύνει τους ταμιευτικούς
σκοπούς της φορολογίας. Για να θεωρηθεί ένας φόρος παραγωγικός θα πρέπει να
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


Το ύψος του δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό, ώστε να αποτρέπεται η
φοροδιαφυγή



Δεν θα πρέπει να καθιερώνει απαλλαγές



Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου θα πρέπει, κατά το δυνατό να γίνεται
άμεσα και με μικρό κόστος



Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και σταθερή στον χρόνο νομοθεσία

3. Η αρχή της απλότητας του φόρου
Η σχετική νομοθεσία για τους φόρους θα πρέπει να είναι απλή και
κατανοητή, ώστε οι πολίτες να μην μπερδεύονται και δυσχεραίνουν οι σχέσεις τους
με τα φοροτεχνικά όργανα. Η κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων
διευκολύνει την εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχής, αφού μειώνει την
περιπτωσιολογία.
4. Η αρχή της βεβαιότητας και της σταθερότητας
Συνδυαστικά με την προηγούμενη αρχή, όταν οι φορολογικοί νόμοι δεν
μεταβάλλονται συχνά, ενισχύεται η βεβαιότητα των φορολογούμενων, αφού
γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό και τον τρόπο εξόφλησης του φόρου που
οφείλουν.
5. Η αρχή της καταλληλότητας του φόρου
Η αρχή της καταλληλότητας του φόρου συνεπάγεται ότι η πληρωμή του
φόρου θα πρέπει να διευκολύνει τους φορολογούμενους χρονικά (συνήθως όταν
πραγματοποιείται το εισόδημα), από άποψη τόπου (συνήθως στον τόπο κατοικίας ή
διαμονής) και τρόπου (να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση, πχ. δόσεις).
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6. Η αρχή του ελάχιστου ορίου συντήρησης
Με

βάση

αυτή

την

αρχή

φορολογικής

δικαιοσύνης,

για

τους

φορολογούμενους θα πρέπει να υπάρχει ένα μέρος του εισοδήματός τους, ποσό που
καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες για την διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών
τους, το «ελάχιστο όριο συντήρησης» που δεν θα πρέπει να υπάγεται στην
φορολογία.
7. Η αρχή του διαφορισμού των εισοδημάτων
Σύμφωνα με την αρχή του διαφορισμού των εισοδημάτων η φοροδοτική
ικανότητα των φορολογούμενων εξαρτάται από την πηγή προέλευσης των
εισοδημάτων τους. Πολίτες που αποκτούν εισοδήματα από κεφάλαιο θεωρείται ότι
έχουν υψηλότερη φοροδοτική ικανότητα από πολίτες που αποκτούν εισόδημα από
μισθωτή εργασία και κατά συνέπεια η υψηλότερη φορολόγηση της πρώτης
περίπτωσης θεωρείται δικαιότερη και επιφέρει καλύτερη διανομή του φορολογικού
βάρους.
8. Η αρχή της αποφυγής της διπλής φορολόγησης
Η διπλή φορολόγηση υφίσταται όταν ένα πρόσωπο επιβαρύνεται δύο φορές
με τον ίδιο φόρο και για το ίδιο αντικείμενο είτε από το ίδιο το κράτος είτε μεταξύ
διαφορετικών κρατών. Η επιβολή διπλής φορολόγησης οδηγεί σε φοροδιαφυγή,
μειώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και προκαλεί φορολογικές ανισότητες και
για αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι διεθνείς πρακτικές για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας είναι:


Η εφαρμογή της μεθόδου της έκπτωσης του φόρου, όπου ο φόρος που
καταβάλλεται σε ένα κράτος και αναλογεί σε εισόδημα που φορολογείται
σε άλλο, αφαιρείται από τον φόρο του δεύτερου.



Η εφαρμογή της μεθόδου της εξαίρεσης ή απαλλαγής, όπου τα
εισοδήματα που αποκτούν πρόσωπα σε κράτος διαφορετικό από αυτό που
είναι φορολογικοί κάτοικοι, εξαιρούνται από την φορολογία στο κράτος
που αποκτήθηκαν.
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Η εφαρμογή της μεθόδου της διαίρεσης ή κατανομής, όπου τα εισοδήματα
διακρίνονται και φορολογούνται στην χώρα που αποκτήθηκαν.

1.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οι δημόσιοι φορείς αποτελούν συλλογικά όργανα και επιδιώκουν στόχους
που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος, χρησιμοποιώντας
μέσα διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούν οι ιδιωτικοί φορείς. Για την
απόκτηση πόρων κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται αναγκαστικά μέσα, πχ η
φορολογία, ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν τους πόρους αυτούς σε αγαθά και
υπηρεσίες που θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Η επίτευξη των πολλαπλών
επιδιώξεων των δημόσιων φορέων πραγματοποιείται καλύτερα με την επιβολή
διαφορετικών

φόρων,

δεδομένου

ότι

κάποιοι

φόροι

είναι

περισσότερο

αποτελεσματικοί για την υλοποίηση κάποιων στόχων, ενώ κάποιοι άλλοι είναι
περισσότερο αποτελεσματικοί σε άλλους στόχους. Βασική επιδίωξη για την άσκηση
της φορολογικής πολιτικής είναι να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιδράσεις της
φορολογίας και να μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματά της (Γεωργακόπουλος,
1997). Η χάραξη της φορολογικής πολιτικής κάθε κράτους επιδιώκει να εκπληρώσει
τους ακόλουθους στόχους (Μαυρίδου, Βρέντζου, Παπαδημητρίου, & Σγουρός,
2014):
 Την βέλτιστη κατανομή των πόρων, όπου τα έσοδα που συλλέγονται από τον
συνδυασμό των διαφόρων επιβαλλόμενων φόρων, να μπορούν να διατεθούν σε
διάφορους παραγωγικούς τομείς, ώστε να υπάρχει συνολική ανάπτυξη και
ανακατανομή σε παραγωγικό και γεωγραφικό επίπεδο.
 Την αύξηση των κρατικών εσόδων, ώστε όχι μόνο να διασφαλίζεται η κάλυψη
των διοικητικών εξόδων αλλά και η οικονομική ενίσχυση των χαμηλότερων
οικονομικά τάξεων και η ενίσχυση της εθνικής οικονομίας (αποφυγή οικονομικής
επιβάρυνσης του κράτους από την έκδοση νέου δανεισμού). Η επίτευξη των
προαναφερθέντων στόχων διασφαλίζει την κοινωνική ευημερία και σε αρκετές
περιπτώσεις επιτυγχάνεται με την επιβολή υψηλότερης φορολογίας σε ομάδες με
υψηλότερα εισοδήματα.
 Την ενθάρρυνση της αποταμίευσης και την επενδύσεων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα, ανάλογα τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις.
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 Την μείωση των ανισοτήτων σε εισόδημα και πλούτο, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε υψηλότερη αποταμίευση και επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς.
 Την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξη, δεδομένου ότι η φορολογική
πολιτική μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τον χειρισμό κρίσιμων οικονομικών
καταστάσεων στην οικονομία.
 Τη σταθερότητα των τιμών και μέσω του ελέγχου του επιπέδου των τιμών να
ενισχυθεί η ανάπτυξη.
 Την χρήση της φορολογική πολιτικής ως ένας μηχανισμός ελέγχου, του
πληθωρισμού, της κατανάλωσης συγκεκριμένων αγαθών (συνήθως πολυτελών)
και του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Για την επίτευξη των παραπάνω οι δημόσιοι φορείς συνήθως επιλέγουν την
επιβολή ενός συνδυασμού άμεσων και έμμεσων φόρων, ώστε να λαμβάνονται τα
πλεονεκτήματα από την κάθε μια κατηγορία και να ελαχιστοποιούνται τα
μειονεκτήματα. Ο συνδυασμός αυτός συνθέτει το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας
και παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες επιβάλλονται αναλογικοί φόροι,
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα εφαρμοζόμενα συστήματα, αφού και μεταξύ των
κρατών επικρατούν και διαφορετικοί οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί
παράγοντες. Στις αναπτυγμένες
φοροτεχνικές

υπηρεσίες,

χώρες όπου υπάρχουν πιο αναπτυγμένες

καλύτερη λογιστική οργάνωση στις

επιχειρήσεις,

υψηλότερα εισοδήματα και χαμηλότερος βαθμός φοροδιαφυγής οι πόροι του κράτους
προέρχονται κυρίως από άμεσους φόρους, ενώ οι αναπτυσσόμενες οικονομίες
συνήθως στηρίζονται στην είσπραξη έμμεσων φόρων (Γεωργακόπουλος, 1997).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της συνεισφοράς
των άμεσων και έμμεσων φόρων (ως ποσοστά επί της συνολικής φορολογίας) στο
σύνολο των 28χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες της επιλεκτικά, τα έτη
2003, 2008 και 2015. Όπως παρατηρείται από το 2008 οι άμεσοι φόροι (35,4%)
υπερτερούσαν έναντι των έμμεσων (33,7%), ενώ το 2003 και 2015 επικρατεί
αντίθετη κατάσταση αν και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Επίσης σχετική ισορροπία
μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων παρατηρείται στην περίπτωση της Γερμανίας, αν
και το 2008 και 2015 υπάρχει μεγαλύτερη συνεισφορά από τους άμεσους φόρους. Σε
περιπτώσεις όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Ρουμανία οι έμμεσοι
φόροι εισφέρουν στα φορολογικά έσοδα του κράτους πολύ περισσότερο από τους
άμεσους ενώ το αντίθετο παρατηρείται στην Δανία όπου το 2015 οι άμεσοι
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αποτελούν το 65,8% των φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι το 35,2%. Τόσο στην
περίπτωση της Σουηδίας αλλά κυρίως στην Δανία παρατηρείται ότι σχεδόν το
σύνολο των φορολογικών εσόδων προέρχεται από την είσπραξη των άμεσων και
έμμεσων φόρων και δεν επιβάλλονται φόροι για την κοινωνική ασφάλιση.

Πίνακας 1: Συνεισφορά άμεσων και έμμεσων φόρων σε ευρωπαϊκές χώρες
2003
Άμεσοι

2008

Έμμεσοι

Άμεσοι

2015

Έμμεσοι

Άμεσοι

Έμμεσοι

EU-28

33,2

35,0

35,4

33,7

34,2

35,1

Βουλγαρία

19,9

46,8

20,6

55,3

19,4

53,5

Δανία

62,7

37,4

62,9

37,2

65,8

35,2

Γερμανία

28,0

28,6

32,3

28,8

32,4

28,5

Ελλάδα

26,2

38,8

26,3

39,9

26,1

44,5

Σουηδία

42,1

50,4

42,6

51,2

42,5

51,1

Κροατία

16,0

52,2

19,3

48,9

15,9

52,4

Ρουμανία

21,6

44,2

23,9

42,6

23,5

47,6

Πηγή: European Commission, (2017), Taxation and Customs Union, ανακτήθηκε από
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/datataxation_en

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι εκτός από τις διαφορές που
παρατηρούνται στην διάρθρωση μεταξύ των άμεσων και έμμεσων φόρων και
αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας των παραπάνω ευρωπαϊκών
χωρών, υπάρχουν και άλλες διαφορές που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες κοινωνικόπολιτικές συνθήκες που επικρατούν και διαμορφώνουν την διαφορετικότητα των
φορολογικών συστημάτων.

1.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί την βάση για κοινωνική ευημερία και
προέρχεται από τη συσσώρευση κεφαλαίου (ανθρώπινου και φυσικού) και από
καινοτομίες που οδηγούν στην τεχνολογική πρόοδο. Οι δύο αυτοί παράγοντες
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αυξάνουν την παραγωγικότητα των εισροών στην παραγωγή και το δυνητικό επίπεδο
παραγωγής. Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να επηρεαστεί από τις υιοθετούμενες
πολιτικές σχετικές με την φορολογία στα πλαίσια λήψης οικονομικών αποφάσεων.
Αυξήσεις στην φορολογία μειώνουν τις αποδόσεις στις επενδύσεις (τόσο σε φυσικό
όσο και στο ανθρώπινο κεφάλαιο) αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη. Αλυσιδωτά
οι χαμηλότερες αποδόσεις συνεπάγονται μικρότερη συσσώρευση κεφαλαίου και
καινοτομίας και άρα χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Όμως εκτός από την αρνητική
πτυχή της φορολογίας υπάρχει και η θετική, αφού μέσω της φορολογίας μπορούν να
υπάρξουν δημόσιες δαπάνες που ενισχύουν την παραγωγικότητα, όπως η παροχή
υποδομών, η δημόσια εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη και έμμεσα να
συμβάλλουν στην άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Στα πλαίσια της
ενδογενούς θεωρίας για την ανάπτυξη, η φορολογική πολιτική που ακολουθείται από
μια πολιτεία μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές και κατ’ επέκταση τον ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας (Myles, 2007). Συνοπτικά οι αρνητικές επιδράσεις της
φορολογία στο ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας είναι (Booth, 2016):
 Η φορολογία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα κίνητρα για την προσφορά
εργατικού δυναμικού, σε αποταμιεύσεις και επενδύσεις αν οι μισθοί και οι
αποδόσεις στις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις φορολογηθούν υπέρμετρα.
 Η φορολογία σε επιχειρήσεις και σε εισοδήματα από προσωπικές επενδύσεις και
κεφαλαιακά κέρδη μπορεί να μειώσει το κίνητρο για καινοτομία και την ανάληψη
επιχειρηματικών κινδύνων.
 Οι φόροι που εισάγουν διακρίσεις μεταξύ διαφορετικών αγαθών και υπηρεσιών
μπορούν να οδηγήσουν σε «ζημιές λόγο νεκρού βάρους», δηλαδή οδηγούν τους
ανθρώπους να αγοράζουν προϊόντα που εκτιμούν λιγότερο καθαρά για
φορολογικούς λόγους.
 Οι ειδικοί φόροι που χρεώνονται μόνο στις συναλλαγές αποθαρρύνουν τους
ανθρώπους από σχετικές συναλλαγές.
 Οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας που χρηματοδοτούνται από την φορολογία,
μπορούν να μειώσουν τα κίνητρα για εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και
τις αποταμιεύσεις.
Όμως οι αυξήσεις των φόρων δεν συνεπάγονται αυτόματα αρνητικό αντίκτυπο
στην ανάπτυξη. Οι αρνητικές επιδράσεις και το μέγεθός τους εξαρτάται από τον
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τρόπο που ανταποκρίνονται στις μειώσεις των καθαρών κερδών τους, λόγο της
φορολογίας, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι και οι αποταμιευτές. Καθοριστικός
παράγοντας για την απόδοση μιας οικονομίας είναι η επιλογή του κατάλληλου
φορολογικού συστήματος, καθώς ένα κακό φορολογικό σύστημα (αν όλοι οι άλλοι
παράγοντες μείνουν σταθεροί) συνεπάγεται πολύ υψηλότερο κόστος στην
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία (Booth, 2016). Για την χάραξη της
φορολογικής πολιτικής χρειάζεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων της σχετικής
νομοθεσία στη δημοσιονομική πολιτική. Καθώς οι φόροι αποτελούν την βασικότερη
πηγή εσόδων ενός κράτους θα πρέπει να υιοθετούνται οι βέλτιστες πρακτικές, στα
πλαίσια

της

γενικότερης

εισοδηματικής

και

δημοσιονομικής

πολιτικής,

συνυπολογίζοντας τα προσδοκώμενα οφέλη αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης
των φορολογούμενων (Μαυρίδου, Βρέντζου, Παπαδημητρίου, & Σγουρός, 2014).
Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου η κίνηση των
κεφαλαίων, το εμπόριο και οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε εθνικά σύνορα, η
επιλογή του φορολογικού συστήματος μπορεί ενδεχομένως να ασκήσει σημαντική
επιρροή στις επενδυτικές αποφάσεις. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την
ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και προωθούν την ανάπτυξη είναι διάφοροι,
όπως το μακροοικονομικό περιβάλλον, η υψηλή κατάρτιση και αποδοτικότητα του
εργατικού δυναμικού, ο βαθμός ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, κλπ.
Όσον αφορά την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων ένα σταθερό και δίκαιο
νομοθετικό και διοικητικό περιβάλλον αυξάνει τον πλούτο μιας χώρας, βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη (OECD, 2011).

18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ

2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
2.1.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Στην Ελλάδα μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές επιχειρήσεων, είναι οι
ατομικές επιχειρήσεις. Βασικό χαρακτηριστικό της ατομικής επιχείρησης είναι ότι ο
ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της,
ευθυνόμενος αποκλειστικά για τις αποφάσεις και τη λειτουργία της, αλλά και για τις
υποχρεώσεις της με το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας (Φαρσαρώτας &
Σπάτουλας, 2015). Η ατομική επιχείρηση πλεονεκτεί στο γεγονός ότι αποτελεί μια
ιδιαίτερα ευέλικτη μορφή επιχείρησης, αφού ο επιχειρηματίας μπορεί να δράσει
άμεσα, λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς εμπόδια. Παράλληλα είναι εφικτός ο άμεσος
έλεγχος των εργαζόμενων σε αυτή αλλά και της γενικότερης λειτουργίας της. Τέλος
βασικό πλεονέκτημα της ατομικής επιχείρησης είναι ότι απαιτεί χαμηλά έξοδα για
την ίδρυση και τη λειτουργία της. Από την άλλη μεριά η συγκεκριμένη μορφή
επιχείρησης μειονεκτεί καθώς η ενασχόληση του ιδιοκτήτη με πολλά αντικείμενα
μειώνει σημαντικά τον βαθμό εξειδίκευσης, ενώ σε περίπτωση διεύρυνσης της
επιχείρησης η δυνατότητα ελέγχου εξασθενεί. Επιπρόσθετα η ατομική επιχείρηση
έχει χαμηλή δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, καθώς αρχικά προέρχονται από ένα
και μόνο άτομο, ενώ σαν μορφή έχει μειωμένη πιστωτική και χρηματοδοτική
ικανότητα, με συνέπεια τον περιορισμό των δυνατοτήτων μεγάλης ανάπτυξης. Τέλος
η ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου από ένα ιδιοκτήτη, αποτελεί ένα ακόμα
βασικό μειονέκτημα (Start Company, 2014).

2.1.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η ένωση των δυνάμεων δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων και η
συνδυασμένη προσπάθεια για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονομικού
αποτελέσματος οδηγεί στην δημιουργία των προσωπικών εμπορικών εταιρειών. Οι
προσωπικές εταιρείες συνήθως δημιουργούνται από μικρό αριθμό ατόμων, γιατί
βασικό στοιχείο της λειτουργίας τους είναι η αρχή της απόλυτης εμπιστοσύνης
μεταξύ των εταίρων (Λεοντάρης, 2009). Με βάση τον εμπορικό Νόμο η διάκριση
των προσωπικών εταιρειών γίνεται σε ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες,
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και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες. Στις προσωπικές εταιρείες η προσωπικότητα
των εταίρων κυριαρχεί, καθώς η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων γίνεται με
βάση την απόλυτη πλειοψηφία ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς καθενός.
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προσωπικών εταιρειών είναι (Καούνης,
2003):


Για την διαχείριση των προσωπικών εταιρειών απαιτείται η πλειοψηφία των
προσώπων που τις συγκροτούν και όχι η πλειοψηφία του κεφαλαίου.



Για τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους, η ευθύνη των εταίρων δεν περιορίζεται
μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, αλλά επεκτείνεται και στην
προσωπική τους περιουσία (εξαιρούνται οι ετερόρρυθμοι εταίροι).



Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια, των οποίων η μεταβίβαση δεν
επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των εταίρων στο
καταστατικό ή αν δεν αποφασιστεί ομόφωνα.



Ο θάνατος ενός εταίρου (φυσικός, πτώχευση ή απαγόρευση) επιφέρει την λύση
της εταιρείας, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία στο καταστατικό ή
αποφασιστεί διαφορετικά από όλους τους εταίρους.



Αν κατά την άποψη ενός και μόνο εταίρου συντρέχει σπουδαίος λόγος για την
λύση της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί να λυθεί αν ζητηθεί από αυτόν.



Οι αποφάσεις για την διοίκηση και τη διαχείριση των προσωπικών εταιρειών
απαιτεί την συνολική συμμετοχή όλων των εταίρων, καθώς απαιτείται η
πλειοψηφία

του

συνόλου

των

εταίρων

και

όχι

η

πλειοψηφία

των

παραβρισκόμενων στις συνελεύσεις.


Η συναφής εμπορική δραστηριότητα των εταίρων (ατομικά ή συμμετέχοντας σε
άλλες εταιρείες) απαγορεύεται από τον Νόμο, για την αποφυγή του
ανταγωνισμού με την εταιρεία και την προάσπιση των συμφερόντων της.
Επίσης οι προσωπικές εταιρείες έχουν χαμηλό κόστος ίδρυσης και

λειτουργίας και ενδείκνυνται σε επιχειρηματικές δράσεις οικογενειών. Αντίθετα η
ευθύνη των εταίρων και με την προσωπική τους περιουσία στα χρέη της εταιρείας,
αποτελεί βασικό μειονέκτημα αυτής της μορφής εταιρείας, καθώς επίσης και η
αδυναμία μεταβίβασης του μεριδίου κάποιου εταίρου χωρίς την συγκατάθεση των
υπολοίπων (Start Company, 2014).
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2.1.3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι νομικά πρόσωπα και
αποτελούν εμπορικές εταιρείες με βάση το τυπικό κριτήριο. Μια ΕΠΕ αποτελεί
κράμα χαρακτηριστικών

γνωρισμάτων

των

ανώνυμων

εταιρειών

και των

προσωπικών εταιρειών. Ενώ συνδυάζει την προσωπική παρουσία των εταίρων για τη
διαχείριση, η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη, μέχρι του ύψους της εταιρικής
τους εισφοράς. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΕΠΕ είναι (Καούνης, 2003):


Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε μικρά ίσα μέρη μεταξύ τους τα μερίδια ενώ
κάθε διάταξη σχετική με το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας έχει
καταργηθεί2. Η συμμετοχή κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της εταιρείας, γίνεται με
βάση τα εταιρικά μερίδια που κατέχει και αποτελεί την εταιρική μερίδα.



Η διαχείριση της εταιρείας γίνεται από την πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων
της, που θα πρέπει να εκπροσωπούν και την πλειοψηφία του αριθμού των
μεριδίων της.



Η ευθύνη των εταίρων ως προς τα χρέη της εταιρείας περιορίζεται μέχρι του
ποσού της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.



Η εταιρεία λύνεται με την πτώχευση της εταιρείας ή αν προβλέπεται από το
καταστατικό με τον θάνατο (φυσικό ή νομικό) ενός εκ των εταίρων.



Πριν την λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, μπορεί να λυθεί έπειτα από
ομόφωνη απόφαση των τριών τετάρτων του συνόλου των εταίρων που
εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου.



Οι διοικητικές και διαχειριστικές αποφάσεις λαμβάνονται με διπλή πλειοψηφία
(πλειοψηφία των εταίρων και πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου). Το
καταστατικό ή η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ορίζει διαχειριστή της
εταιρείας, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί για σπουδαίο λόγο από το
δικαστήριο ή από τη συνέλευση των εταίρων, με απόφασή των τριών τετάρτων
του κεφαλαίων και των εταίρων.

2

Νόμος 4156/2013, (ΦΕΚ Α΄ 122/31-05-2013), Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας
του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανακτήθηκε από
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/516
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Αν δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στο καταστατικό της εταιρείας, οι εταίροι της
μπορούν να ασκούν εμπορική δραστηριότητα, όμως ο διαχειριστής δεν έχει το
δικαίωμα ανταγωνισμού προς την εταιρεία.
Η ίδρυση των ΕΠΕ πλεονεκτεί ως προς την περιορισμένη ευθύνη των εταίρων

της, τις πιο διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας (σε σχέση με τις προσωπικές εταιρείες)
που αυξάνουν την πιστοληπτική της ικανότητα και τις απλούστερες διαδικασίες
ίδρυσης (σε σχέση με την ίδρυση Ανώνυμων Εταιρειών). Από την άλλη μεριά
υπάρχουν αρκετές διαδικασίες δημοσιότητας (τόσο κατά την ίδρυση όσο και κατά
την λειτουργία της, αλλά και τυπικές διατυπώσεις που αφορούν λογιστικά,
φορολογικά και νομικά θέματα. Επίσης επειδή κατά την λήψη αποφάσεων απαιτείται
διπλή πλειοψηφία, όταν η πλειοψηφία των εταίρων δεν συμπίπτει με την πλειοψηφία
του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να προκύψουν δυσκολίες στην λήψη αποφάσεων.
Τέλος ως μειονέκτημα της ΕΠΕ θα μπορούσε να αναφερθεί το γεγονός ότι η μερίδα
κάποιου εταίρου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την συγκατάθεση των υπολοίπων
(Start Company, 2014).

2.1.4 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί μια σχετικά νέα νομική
μορφή εταιρείας (Ν. 4072/2012) η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι
εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση (KRS, 2017).
Βασικά χαρακτηριστικά μιας ΙΚΕ είναι (ΕΕΑ, 2013):


Για την σύσταση της εταιρείας δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό και το αρχικό
κεφάλαιο μπορεί να ανέρχεται στο ένα ευρώ.



Οι εταίροι εκτός από εισφορά στο κεφάλαιο σε χρήμα ή σε είδος, μπορούν να
εισφέρουν με την ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής
υπηρεσιών (εξωκεφαλαιακές εισφορές).



Για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνεται η ίδια με την περιουσία της, ενώ
στην περίπτωση εταίρων που έχουν εισφέρει εγγυητικές εισφορές, η ευθύνη των
συγκεκριμένων φθάνει μέχρι το ύψος του ποσού που έχουν εγγυηθεί.



Τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως μεταβολή διεύθυνσης, σκοπού, κλπ, δεν
απαιτείται σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και δημοσίευσής του στο
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ΦΕΚ, αλλά γίνεται με τη δημοσίευση των μεταβολών στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.


Η σύσταση και οι τροποποιήσεις δεν χρειάζονται συμβολαιογραφικό έγγραφο και
γίνονται με απλό ιδιωτικό έγγραφο. Εξαιρείται η εισφορά στην εταιρεία
περιουσιακών στοιχείων, όπου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.



Η διάρκεια μιας ΙΚΕ είναι ορισμένη και αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το
καταστατικό της, φθάνει τα δώδεκα έτη από τη σύστασή της (με δικαίωμα
επέκτασης του χρόνου διάρκειάς της).
Η

ΙΚΕ

πλεονεκτεί

γιατί

αποτελεί

μια

εταιρεία

με

ιδιαίτερη

προσαρμοστικότητα και ευελιξία, με βάση τις ανάγκες των εταίρων. Για την
λειτουργία

της

δεν

απαιτούνται

ιδιαίτερες

πολύπλοκες

δημοσιότητας,

συμβολαιογραφικά έγγραφα και η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των εταίρων. Επίσης
ο διαχειριστής μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις του καταστατικού και να είναι
τρίτο πρόσωπο (εκτός της εταιρείας και των εταίρων), ενώ ο διορισμός του μπορεί να
γίνει από ένα εταίρο (ΕΣΕΕ, 2017). Η πραγματική έδρα της εταιρείας (η
δραστηριότητα και η διοίκηση) μπορεί να είναι σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, έπειτα από σχετική δήλωση στο
Γ.Ε.ΜΗ. Για την διασφάλιση της οικονομικής διαφάνειας, απαιτείται η τήρηση
βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (όπως στις ΕΠΕ και τις ΑΕ) (Start Company, 2014).

2.1.5 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία και ορίζεται ως
εταιρική επιχείρηση που συγκροτείται από δύο ή περισσότερους εταίρους – ιδρυτές,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται περιορισμένα και μέχρι την εταιρική
τους εισφορά (Καούνης, 2003). Η ΑΕ συγκροτείται με δημόσιο έγγραφο
(καταστατικό από συμβολαιογράφο) και το μετοχικό της κεφάλαιο είναι διαιρεμένο
σε ίσα μερίδια, τις μετοχές (Start Company, 2014). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας
ΑΕ είναι (Καούνης, 2003; Start Company, 2014):


Για την ίδρυση μιας ΑΕ το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι 24.000€, το οποίο
διαιρείται σε μετοχές που είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
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Η διαχείριση της εταιρείας γίνεται από τους μετόχους που εκπροσωπούν την
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μετοχών της Γενικής Συνέλευσης και όχι
από την αριθμητική πλειοψηφία των μετοχών της.



Η ευθύνη των μετόχων, για χρέη της εταιρείας σε τρίτους, περιορίζεται μέχρι την
εταιρική τους συμμετοχή στο κεφάλαιο.



Ο θάνατος (φυσικός ή νομικός) κάποιου εταίρου δεν επιφέρει την λύση της
εταιρείας.



Η εταιρεία δεν μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας ζωής της, εκτός
και αν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση έπειτα από εξαιρετική απαρτία (2/3
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και ενισχυμένη πλειοψηφία (2/3 των
μετοχών που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.). Επίσης μια ΑΕ λύνεται όταν η καθαρή
της θέση μειωθεί κάτω από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
όταν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από τη Διοίκηση (για σπουδαίο λόγο)
και όταν η ίδια κηρυχθεί σε πτώχευση.



Οι μέτοχοι συμμετέχουν στις αποφάσεις της διοίκησης και της διαχείρισης της
εταιρείας, μέσω των μετόχων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των μετοχών και
πάντα μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ. εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο
(μια φορά το χρόνο) το οποίο διαχειρίζεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της
εταιρείας.



Τα άτομα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ασκούν
ανταγωνιστικές προς την εταιρεία πράξεις.
Οι ΑΕ πλεονεκτούν γιατί οι μετοχές τους μπορούν εύκολα να μεταβιβαστούν,

αλλά κυρίως γιατί παρέχεται η δυνατότητα υψηλής συγκέντρωσης κεφαλαίων,
γεγονός που μπορεί να αυξήσει το πιστοληπτικό και οικονομικό προφίλ της
εταιρείας. Αντίθετα απαιτούνται αυστηρές διατυπώσεις δημοσιότητας (τόσο κατά την
ίδρυση όσο και στην λειτουργία της), τυπικές λογιστικές, φορολογικές και νομικές
διατυπώσεις και αρκετά υψηλό κόστος λειτουργίας (Start Company, 2014).

2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Με βάση τον Νόμο 3853/2010 οι επιχειρήσεις συστήνονται μέσω των
Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Για τις εταιρείες που δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό
έγγραφο για την σύσταση (προσωπικές εταιρείες, ΙΚΕ, κλπ) οι Υπηρεσίες Μιας
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Στάσης παρέχονται από τις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. στα Επιμελητήρια και στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που έχουν σχετική πιστοποίηση. Οι εταιρείες που
συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ) λαμβάνουν τις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το σχετικό
συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΜΟ.Κ.Ε., 2013). Πιο συγκεκριμένα η σύσταση των
επιχειρήσεων γίνεται ως εξής (ΕΒΕΑ, 2016):


Η σύσταση των ατομικών επιχειρήσεων γίνεται έπειτα από την εγγραφή τους στο
Γ.Ε.ΜΗ. και τα Επιμελητήρια με την προσκόμιση της βεβαιώσεως έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).



Η σύσταση των ΙΚΕ και των προσωπικών εταιρειών πραγματοποιείται μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής των ΥΜΣ και των αρμόδιων Επιμελητηρίων που έχουν
σχετική πρόσβαση σε αυτή.



Οι ΑΕ και οι ΕΠΕ συστήνονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή των ΥΜΣ και
τους πιστοποιημένους συμβολαιογράφους που έχουν πρόσβαση σε αυτή και κατ’
επέκταση λειτουργούν ως ΥΜΣ.
Ανεξάρτητα από την νομική μορφή της επιχείρησης, οι βασικές διαδικασίες

για να ολοκληρωθεί η σύστασή τους συνοπτικά είναι (ΜΟ.Κ.Ε., 2013):
1. Ύπαρξη του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης.
2. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται (προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, ΕΠΕ,
ΑΕ, κλπ) κατάθεση του καταστατικού ίδρυσης στο Πρωτοδικείο, ενώ οι ΕΠΕ και
οι ΑΕ υποχρεούνται να δημοσιοποιούν το καταστατικό τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και σε τοπικό τύπο. Επιπρόσθετα οι ΑΕ πριν την διαδικασία
δημοσιοποίησης, υποβάλλουν το καταστατικό τους στην αρμόδια Διεύθυνση
Εμπορίου.
3. Προεγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, όπου πραγματοποιείται αναγγελία
έναρξης και εκδίδεται βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης επωνυμίας και
κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου.
4. Εγγραφή των εταίρων / μελών, που είναι φυσικά πρόσωπα, στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς φορείς (ΟΑΕΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, κλπ).
5. Για επιχειρήσεις που πρόκειται να ασκήσουν μεταποιητική δραστηριότητα,
απαιτείται η έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και στη συνέχεια Άδεια Λειτουργίας.
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6. Για την άσκηση κάποιων επαγγελμάτων (όπως υδραυλικοί, κουρείς, υπηρεσίες
μεταφορών, επιχειρήσεις σχετικές με τρόφιμα, φάρμακα, κλπ) απαιτείται η
έκδοση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας.
7. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και δήλωση έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων στην επιχείρηση, απαιτείται η
απογραφή της επιχείρησης στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.
9. Οι εταιρείες πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας θα πρέπει να
καταβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και θεώρηση
του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών (για τις προσωπικές εταιρείες και ΕΠΕ)
έπειτα από την καταβολή των σχετικών τελών.

2.3 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης ο χρόνος για την σύσταση μιας
εταιρείας, ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων, διαμορφώνεται από μια έως δέκα
ημέρες (ΕΒΕΑ, 2016). Το κόστος για την ίδρυση / σύσταση μιας εταιρείας, ανά
περίπτωση και όπου απαιτείται είναι (Start Up Greece, 2012):

Πίνακας 2: Κόστος σύστασης εταιρειών στην Ελλάδα
ΟΕ-ΕΕ

ΕΠΕ

ΙΚΕ

ΑΕ

Γραμμάτιο
κόστους
σύστασης

50€*

70 €

70€*

70€*

10 €

10 €

10 €

10 €

Τέλος
καταχώρησης
Γ.Ε.ΜΗ.
Εγγραφή στο
Επιμελητήριο

Ανάλογα το επιμελητήριο

Υπέρ της
Επιτροπής

1‰ του
-

-
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-

κεφαλαίου

Ανταγωνισμού
Εισφορά υπέρ του
Ταμείου Νομικών

0,5% του κεφαλαίου

250 €**

Κεφάλαιο έως
586,94€
Τέλος υπέρ του

κόστος 5,80€ -

Ταμείου

πάνω από

Προνοίας

586,94€

Δικηγόρων

κόστος 1% του

Αθηνών

κεφαλαίου

Χαρτόσημο στο

Κεφάλαιο άνω

Ταμείο Προνοίας

των 586,94€

Δικηγόρων

κόστος 3,6%

Αθηνών

του τέλους

5,80 €

-

5,80 € -

-

-

Αμοιβή
συμβολαιογράφο
υ

500€ + 6€ ανά
-

44,02€ + 6€ ανά φύλλο

φύλλο**

Αμοιβή
δικηγόρου

-

Καθορίζεται ελεύθερα

* Αν οι ιδρυτές είναι περισσότεροι από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5€ για κάθε
επιπλέον ιδρυτή.
** από τα 500€ τα 250€ αποδίδονται στο Ταμείο Νομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
3.1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007 και αποτελεί
ένα δημοφιλή προορισμό για μεταφορά έδρας των επιχειρήσεων, αλλά και ίδρυσης
νέων επιχειρήσεων. Πέρα από άλλα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Βουλγαρία
για την λειτουργία μιας επιχείρησης, το γεγονός ότι η χώρα εισήχθη στην ΕΕ, την
καθιστά ένα λιγότερο επισφαλές περιβάλλον για επιχειρηματική δράση. Επίσης
υπάρχουν φορολογικά πλεονεκτήματα, καθώς η χώρα παρόλο που νομοθετικά έχει
πλήρως εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ΕΕ, έχει τον χαμηλότερο φορολογικό
συντελεστή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για ξένους επενδυτές.
Επιπρόσθετα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία
είναι απλές και γρήγορες, ενώ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι αρκετά
χαμηλό (χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού, μικρό κόστος ενοικίασης, πολύ καλές
ευκαιρίες επένδυσης σε ακίνητα, κλπ) (Lawyers Bulgaria, 2011).

3.1.2 ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στη Βουλγαρία μια επιχείρηση μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), τα οποία μπορεί να είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά, εμφανή
ή όχι. Η ίδρυση μιας επιχείρησης απαιτεί τη σύνταξη και την υπογραφή
καταστατικού και τη λήψη των ακόλουθων νομιμοποιητικών εγγράφων (Epidosis,
2017):


Καταχώρηση της εταιρείας στο τμήμα εταιρειών του αρμόδιου δικαστηρίου.



Πρακτικό ίδρυσης το οποίο συντάσσεται στην συνεδρίαση των εταίρων και
αφορά την απόφαση σύστασης της εταιρείας.



Ορισμός του διαχειριστή της εταιρείας, με δήλωση με την συγκατάθεσή του να
οριστεί διαχειριστής και θεώρησή της δήλωσης από συμβολαιογράφο.



Λήψη πιστοποιητικού από την τράπεζα που δείχνει την καταβολή του εταιρικού
κεφαλαίου.



Πιστοποιητικό για την διαφύλαξη της επωνυμίας της εταιρείας.
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Απόδειξη για την πληρωμή του τέλους εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο και
της δημοσίευσης του καταστατικού στο ΦΕΚ.
Οι εμπορικές εταιρείες που ιδρύονται στην Βουλγαρία αποτελούν ξεχωριστές

νομικές οντότητες, που υπόκεινται στις διατάξεις της βουλγάρικης νομοθεσίας και
διακρίνονται από τους ιδρυτές τους, όποια και αν είναι η εθνικότητά τους. Μια
εταιρεία που ιδρύεται στην Βουλγαρία μπορεί να ανήκει αποκλειστικά σε αλλοδαπό
ή αλλοδαπά πρόσωπα και θεωρείται ξεχωριστό νομικό πρόσωπο από τη στιγμή που η
εταιρεία θα καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Υπηρεσία
Μητρώου (Registry Agency). Έπειτα από την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών εγγράφων στην συγκεκριμένη υπηρεσία, η εγγραφή των
επιχειρήσεων στο Μητρώο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών
(Invest Bulgaria Agency, 2017). Οι πιο διαδεδομένες νομικές μορφές επιχειρήσεων
στην Βουλγαρία είναι (CBC Bulgaria, 2017):


OOD – αντιστοιχεί στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης



EOOD – αντιστοιχεί στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης



AD (Joint Stock Company) – αντιστοιχεί στην Ανώνυμη Εταιρεία



EAD – αντιστοιχεί στην Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία



ET – αντιστοιχεί στην ατομική επιχείρηση

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

3.2.1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – OOD & EOOD
Όπως στις ΕΠΕ έτσι και στις αντίστοιχες νομικές μορφές εταιρειών OOD και
EOOD στην Βουλγαρία η ίδρυσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα ή και
περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η ευθύνη τους περιορίζεται στο ύψος
των μεριδίων που έχουν στην εταιρεία. Επίσης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής
στους στο εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν και στα κέρδη της εταιρείας. Το εταιρικό
κεφάλαιο διαιρείται σε εταιρικά μερίδια και η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνει με
συμβολαιογραφική πράξη (έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης), η οποία θα
πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών. Τα διοικητικά όργανα των ΕΠΕ
είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστές (CBC Bulgaria, 2017).
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Για την ίδρυση μιας ΕΠΕ η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση είναι 2 λεβ (BGN)
περίπου 1,02€. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία για την ίδρυση μιας ΕΠΕ στην
Βουλγαρία είναι η ακόλουθη (Invest Bulgaria Agency, 2017; Bulgarian Companies,
2017):


Έλεγχος μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου (στο Εμπορικό Μητρώο) για την
κατοχύρωση της εμπορικής επωνυμίας της εταιρείας.



Σύνταξη του συνόλου των εγγράφων που απαιτούνται για την σύσταση
(καταστατικό, σχετικές δηλώσεις, πληρεξούσια, κλπ) και διορισμός του
διευθύνοντος συμβούλου.



Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του εταιρικού κεφαλαίου.



Στην περίπτωση ειδικών επιχειρήσεων, λήψη αδειών από τις αρμόδιες αρχές.



Κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών εγγράφων στο Βουλγαρικό Μητρώο
Εταιρειών. Η καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται
σε δύο εργάσιμες ημέρες.
Τα έγγραφα που οι ιδρυτές μιας ΕΠΕ θα πρέπει να υποβάλλουν για την

σύσταση της εταιρείας είναι (Invest Bulgaria Agency, 2017):


Αίτηση εγγραφής



Καταστατικό



Πρακτικά της Συνέλευσης της ιδρυτική πράξης της εταιρείας



Επικυρωμένες

από

συμβολαιογράφο

οι

υπογραφές

των

διορισμένων

διορισμένους

διευθύνοντες

διευθυνόντων συμβούλων


Δηλώσεις

υπογεγραμμένες

από

όλους

τους

συμβούλους (δηλώσεις του άρθρου 142 του Νόμου περί Εμπορίου)


Δηλώσεις

υπογεγραμμένες

από

όλους

τους

διορισμένους

διευθύνοντες

συμβούλους (δηλώσεις του άρθρου 141, παράγραφος 8 του Νόμου περί
Εμπορίου)


Βεβαίωση της τράπεζας για την κατάθεση του κεφαλαίου



Αναφορά των διαχειριστών και εκπρόσωπων του νομικού προσώπου



Όταν ένα πρόσωπο είναι ξένη νομική οντότητα τότε χρειάζεται απόσπασμα από
το σχετικό μητρώο επιχειρήσεων



Έγγραφο που αποδεικνύει τη καταβολή του τέλους για την ίδρυση της ΕΠΕ
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Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου (άρθρο 13, παράγραφος 4, του Νόμου περί
Εμπορικού Μητρώου)



Ειδική άδεια όταν απαιτείται ανάλογα το είδος της επιχείρησης
Τα έξοδα που απαιτούνται για την σύσταση μιας ΕΠΕ είναι (Invest Bulgaria

Agency, 2017):
 Η αμοιβή του Εμπορικού Μητρώου για την εγγραφή της εταιρείας ανέρχεται
σε 160 λεβ (περίπου 81,5€), ενώ στην περίπτωση όπου η αίτηση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατατεθούν ηλεκτρονικά το κόστος μειώνεται
στο μισό, 80 λεβ (περίπου 41€).
 Για την κατοχύρωση της εμπορικής επωνυμίας καταβάλλεται τέλος 50 λεβ
(περίπου 25€), ενώ αν η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά η αμοιβή μειώνεται
στα 25 λεβ (περίπου 13€).
Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Βουλγαρία αποτελεί την κατάλληλη
νομική μορφή εταιρείας για την ίδρυση μιας επιχείρησης μικρού ή μεσαίου
κεφαλαίου. Το γεγονός ότι συνδυάζει στοιχεία προσωπικών και κεφαλαιουχικών
εταιρειών, καθώς και τα πλεονεκτήματα που παρέχει, την καθιστά μια ιδιαίτερα
διαδεδομένη νομική μορφή εταιρείας στη Βουλγαρία. Οι ιδρυτές της δεν απαιτείται
να έχουν προσωπική συμμετοχή στην λειτουργία της εταιρείας, ενώ διακινδυνεύουν
μέχρι του ύψους της συμμετοχής στους στο κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη νομική
μορφή πλεονεκτεί έναντι των άλλων γιατί κατά την σύστασή της χρειάζεται την
καταβολή χαμηλού κεφαλαίου και έχει απλουστευμένες διαδικασίες εγγραφής. Στην
επωνυμία της επιχείρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ένδειξη ότι πρόκειται
για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, όπως και στην περίπτωση των μονοπρόσωπων
ΕΠΕ (Lawyers Bulgaria, 2011).

3.2.2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – JOINT STOCK COMPANIES (AD)
Το κεφάλαιο μιας μετοχικής εταιρείας διαιρείται σε μετοχές (ονομαστικές ή
ανώνυμες) και η ίδρυσή της μπορεί να γίνει από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα (Bulgarian Companies, 2017). Οι μέτοχοι μιας ΑΕ συμμετέχουν στην
εταιρεία μόνο μέσω της κατοχής των μετοχών της, τις οποίες μπορούν να
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μεταβιβάσουν σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή τους στην
διαχείριση της εταιρείας (Lawyers Bulgaria, 2011). Μια Ανώνυμη Εταιρεία στην
Βουλγαρία μπορεί να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ενός ή δύο επιπέδων. Στην
πρώτη περίπτωση απαιτείται ο διορισμός μόνο διοικητικού συμβουλίου, ενώ στην
δεύτερη εκτός από το διοικητικό συμβούλιο διορίζεται και ένα εποπτικό όργανο. Το
ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση μιας ΑΕ είναι 50.000 λεβ (περίπου
25.500€), εκ των οποίων το 25% θα πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση
(Bulgarian Companies, 2017). Στην περίπτωση ίδρυσης ΑΕ η οποία θα εισαχθεί στο
χρηματιστήριο το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι 100.000 λεβ. Η διαχείριση της
εταιρείας γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό
Συμβούλιο (Lawyers Bulgaria, 2011). Η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να ανατεθεί
και σε αλλοδαπά πρόσωπα. Η διαδικασία ίδρυσης μιας μετοχικής εταιρείας
περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (Invest Bulgaria Agency, 2017):


Έλεγχος στο ηλεκτρονικό μητρώο το Εμπορικού Μητρώου για την κατοχύρωση
της εταιρικής επωνυμίας.



Κατάρτιση του καταστατικού της εταιρείας, εγγραφή των μετοχών από τους
ιδρυτές, έγκριση του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης και εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου ή μόνο του Διοικητικού
Συμβουλίου.



Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό.



Στην περίπτωση ίδρυσης επιχείρησης που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα
που απαιτείται ειδική άδεια για την λειτουργία της, η κατάθεση στο Εμπορικό
Μητρώο της σχετικής άδειας από την αρμόδια δημόσια αρχή.
Τα απαιτούμενα έγγραφα για την καταχώρηση της εταιρείας στο Εμπορικό

Μητρώο είναι:


Αίτηση εγγραφής



Καταστατικό



Πρακτικά της Συνέλευσης των μετόχων της ιδρυτική πράξης της εταιρείας



Τον κατάλογο των ονομάτων που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση ίδρυσης



Κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν στην συνέλευση ίδρυσης



Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 160, παράγραφο 2 του Εμπορικού Νόμου
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Υπόδειγμα υπογραφής του εκτελεστικού διευθυντή



Δήλωση του άρθρου 234, παράγραφος 2 και 3 του Εμπορικού Νόμου



Δήλωση του άρθρου 237 του Εμπορικού Νόμου



Πρακτικά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου



Βεβαίωση της τράπεζας για την κατάθεση του κεφαλαίου



Αναφορά των διαχειριστών και εκπρόσωπων του νομικού προσώπου



Όταν ένα πρόσωπο είναι ξένη νομική οντότητα τότε χρειάζεται απόσπασμα από
το σχετικό μητρώο επιχειρήσεων



Έγγραφο που αποδεικνύει τη καταβολή του τέλους για την ίδρυση της εταιρείας



Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου (άρθρο 13, παράγραφος 4, του Νόμου περί
Εμπορικού Μητρώου)



Ειδική άδεια όταν απαιτείται ανάλογα το είδος της επιχείρησης
Η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο των Εταιρειών πραγματοποιείται το

αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας που κατατέθηκαν τα παραπάνω
απαιτούμενα έγγραφα. Το κόστος για την καταχώρηση της εταιρείας είναι (Invest
Bulgaria Agency, 2017):
 Τα τέλη για το Εμπορικού Μητρώου για την εγγραφή της εταιρείας που
ανέρχονται σε 460 λεβ (περίπου 235€), ενώ στην περίπτωση όπου η
αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατεθούν ηλεκτρονικά το
κόστος μειώνεται στο μισό, στα 230 λεβ (περίπου 117€).
 Για την κατοχύρωση της εμπορικής επωνυμίας καταβάλλεται τέλος 50
λεβ (περίπου 25€), ενώ αν η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά η αμοιβή
μειώνεται στα 25 λεβ (περίπου 13€).

3.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ – REPRESENTATIVE OFFICE
Αλλοδαπά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να ασκούν επιχειρηματικές
δραστηριότητες, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική τους νομοθεσία, μπορούν να
ιδρύσουν γραφείο αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία, τα οποία εγγράφονται στου
Βουλγάρικο Εμπορικό Επιμελητήριο. Τα γραφεία αντιπροσωπείας δεν αποτελούν
ξεχωριστές νομικές οντότητες και δεν μπορούν να ασκήσουν επιχειρηματικές
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δραστηριότητες. Σκοπός ίδρυσης ενός γραφείου αντιπροσωπείας είναι η εκτέλεση
προωθητικών δραστηριοτήτων, εκθέσεις, επιδείξεις και διαφήμιση προϊόντων ή
υπηρεσιών. Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση ενός γραφείου αντιπροσωπείας
είναι από μια ώρα έως τρεις ημέρες (ανάλογα με την δήλωση βαθμού προτεραιότητας
του ιδρυτή και το τέλος που καταβάλλεται) ενώ η διαδικασία και τα έγραφα που
απαιτούνται είναι τα ακόλουθα (Invest Bulgaria Agency, 2017):


Έγγραφο επίσημης εγγραφής του αλλοδαπού προσώπου που εκδίδεται από τη
σχετική αρμόδια αρχή με βάση την εθνική του νομοθεσία.



Επίσημο έγγραφο για τα πρόσωπα που διαχειρίζονται και εκπροσωπούν το
αλλοδαπό πρόσωπο.



Απόφαση της διοίκησης του αλλοδαπού προσώπου για ίδρυση γραφείου
αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία.



Πρωτότυπη εξουσιοδότηση επικυρωμένη από συμβολαιογράφο των εκπροσώπων
της αλλοδαπής επιχείρησης προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εγγράψει
και να διαχειριστεί το γραφείο αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία.



Πρωτότυπο υπόδειγμα της υπογραφής του εξουσιοδοτούμενου προσώπου,
πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο.



Καταβολή του τέλους εγγραφής του γραφείου αντιπροσωπείας.



Ολοκλήρωση της κάρτας εγγραφής για το πληροφοριακό σύστημα του
βουλγάρικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Για την εγγραφή των γραφείων αντιπροσωπείας στην Βουλγαρία απαιτείται η

καταβολή τέλους εγγραφής 70 λεβ (περίπου 36€).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

4.1 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Στην οικονομική επιστήμη ως τιμή ή ανταλλακτική αξία του χρήματος
ορίζεται η ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να αγοραστεί με μια μονάδα
χρήματος. Η χρήση ενός ιδανικού μέτρου της αξίας του χρήματος είναι πρακτικά
αδύνατη, δεδομένου ότι το πλήθος των εγχρήματων συναλλαγών είναι άπειρο και η
πλήρης καταγραφή τους αδύνατη. Παρόλα αυτά ένας κατάλληλα επιλεγμένος δείκτης
τιμών μπορεί να αποτελέσει μια ικανοποιητική βάση για ένα συμβατικό αλλά
επαρκές μέτρο της αξίας του χρήματος. Από τους διάφορους δείκτες τιμών που
καταρτίζουν οι υπεύθυνες στατιστικές υπηρεσίες κάθε χώρας, εκείνοι που συνήθως
χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό της τιμής (ανταλλακτικής αξίας του
χρήματος) είναι (Παπαδάκης, 1999):


Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ο οποίος περιλαμβάνει τις λιανικές τιμές
διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, που συνήθως καταβάλλει ο μέσος τυπικός
καταναλωτής.



Ο Δείκτης Τιμών Χονδρικής (ΔΤΧ) που περιλαμβάνει τις τιμές ορισμένων
αγαθών, σε επίπεδο εργοστασίου ή χονδρικού εμπορίου, αλλά όχι τις υπηρεσίες.



Ο Δείκτης Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (αποπληθωριστής ΑΕΠ) που
περιλαμβάνει τις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών που εμπεριέχονται στην
εθνικολογιστική έννοια του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Τα χρηματικά μεγέθη αποκτούν ιδιαίτερο νόημα και ενδιαφέρον όταν

συγκρίνονται διατοπικά ή διαχρονικά με άλλα χρηματικά μεγέθη. Ένας δείκτης τιμών
έχει χρησιμότητα γιατί κατασκευάζεται για να συγκρίνει αυτόματα τον μέσο όρο
τιμών ορισμένης δέσμης αγαθών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο με τον μέσο όρο
τιμών της ίδιας δέσμης σε κάποια άλλη χρονική περίοδο (Παπαδάκης, 1999). Στην
συνέχεια παρουσιάζεται διαγραμματικά ο ΔΤΚ για την Ελλάδα και την Βουλγαρία
την τελευταία δεκαετία (ο μέσος ετήσιος δείκτης με έτος βάσης το 2015) (Eurostat,
2017).
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Γράφημα 2: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσιος μέσος
δείκτης)

Πηγή: Eurostat Database, (2017)

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι τιμές των καταναλωτικών
αγαθών και υπηρεσιών από το 2007 έως το 2012 για την Ελλάδα και έως το 2013 για
την Βουλγαρία, είχαν ανοδική τάση ενώ έκτοτε οι τιμές φθίνουν. Πιο συγκεκριμένα
το 2007 για την Ελλάδα ο εναρμονισμένος δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν 89,75%
(σε σχέση με το 2015 που ήταν 100%), ενώ έπειτα από σταδιακές αυξήσεις το κόστος
το 2012 έφθασε στο 103,42%, δηλαδή υπήρξε μέση αύξηση περίπου στις 15
ποσοστιαίες μονάδες. Την τελευταία διετία στην Ελλάδα παρατηρείται ότι οι τιμές
των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν σε σταθερά επίπεδα.
Παρεμφερής η πορεία του δείκτη και για την Βουλγαρία, μόνο που την διετία 20072008 οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πολύ μεγάλες
αυξήσεις (αύξηση περίπου 10%). Έκτοτε και έως το 2013 οι αυξήσεις στις τιμές ήταν
μικρότερης έντασης και η τιμή του δείκτη έφθασε στο 102,72%, δηλαδή οι τιμές
ήταν 20% περίπου υψηλότερες από ότι ήταν το 2007. Από το 2013 και μετά στην
Βουλγαρία οι τιμές πέφτουν και το 2016 η τιμή του δείκτη είναι 1,32% χαμηλότερη
από ότι ήταν το 2015.
Στην συνέχεια μελετάται το κόστος ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά όσο και
για την βιομηχανία. Το κόστος που δαπανάται από τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία
για την ενέργεια είναι ιδιαίτερα σημαντικό και παρά το γεγονός ότι την τετραετία
2008-2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής
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ενέργειας κατά 1% (η οποία προέρχεται από βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων) το κόστος για τα νοικοκυριά σημείωσε άνοδο, καθώς υπήρξε άνοδος
των τιμών3. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το κόστος (σε ευρώ) ανά
κιλοβατώρα για τα νοικοκυριά σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Οι τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος αφορούν τα ετήσια στοιχεία του 2ου εξαμήνου κάθε έτους την περίοδο
2007-2016 (για την Ελλάδα τα διαθέσιμα στοιχεία είναι για την περίοδο 2009-2016)
και ετήσια κατανάλωση ανά νοικοκυριό από 2.500 έως 5.000 kWh. Στην Ελλάδα η
μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε νοικοκυριό είναι περίπου
3.750 kWh (ΕΛΣΤΑΤ, 2013).

Γράφημα 3: Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας νοικοκυριά €/kWh 2ο εξάμηνο 20072016

Πηγή: Eurostat Database, (2017)

Όπως φαίνεται από το παραπάνω η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην
Βουλγαρία είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι στην Ελλάδα, όλα τα
τελευταία έτη. Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 η τιμή της κιλοβατώρας στην Ελλάδα
για ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση (από 2.500-5.000 kWh ετησίως) ήταν
0,0673€ περίπου 57% υψηλότερη από ότι στην Βουλγαρία, όπου αντίστοιχα η
3

52014DC0021, (2014), Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομία και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Τιμές και κόστος
ενέργειας
στην
Ευρώπη,
ανακτήθηκε
από
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0021
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χρέωση ήταν 0,0429€. Όλα τα επόμενα έτη και έως το 2015 η τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος αυξανόταν στην Ελλάδα, φθάνοντας στα 0,0949€/kWh. Το δεύτερο
εξάμηνο του 2016 η χρέωση είχε μικρή μείωση και διαμορφώθηκε σε 0,0901€/kWh.
Στην Βουλγαρία την τελευταία δεκαετία οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είχαν
διάφορες διακυμάνσεις, αλλά συνολικά είχαν ανοδική πορεία. Το 2007 η μέση
χρέωση ανά κιλοβατώρα ήταν 0,0335€/ kWh και το 2016 ήταν 0,0552€/ kWh, ενώ
μεγάλη αύξηση σημειώθηκε το 2014. Συγκριτικά στις δύο χώρες, παρά το γεγονός
ότι σε κάποια έτη υπήρξε τάση μείωσης της διαφοράς στο κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας για τα νοικοκυριά, οι αποκλίσεις στην τιμή χρέωσης είναι αρκετά μεγάλες
και μάλιστα το 2013 ξεπερνά το 100%.
Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την βιομηχανία επίσης παρουσιάζεται σε
€ ανά κιλοβατώρα αλλά αφορά ετήσια κατανάλωση από 20.000 έως 70.000 MWh. Η
συγκεκριμένη κατανάλωση αναφέρεται σε περίπου από 6.000 ώρες έως 7.000 ώρες
λειτουργίας ετησίως. Τα διαθέσιμα δεδομένα για την Ελλάδα αφορούν το διάστημα
2009 έως 2015 ενώ για την Βουλγαρία το διάστημα 2007-2016.

Γράφημα 4: Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην βιομηχανία €/MWh

Πηγή: Eurostat Database, (2017)
Το βιομηχανικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι επίσης
υψηλότερο από ότι στην Βουλγαρία, αν και οι αποκλίσεις είναι μικρότερες ειδικά την
διετία 2014-2015, όπου μειώθηκε το κόστος στην Ελλάδα ενώ στην Βουλγαρία είχε
μεγάλη αύξηση. Συγκεκριμένα στην Βουλγαρία το βιομηχανικό κόστος ηλεκτρικής
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ενέργειας το 2007 ήταν 0,0346€/ MWh ενώ το 2015 έφθασε σε 0,0577€/ MWh. Στην
Ελλάδα η χρέωση το 2009 ήταν 0,0563€/ MWh και ενώ το 2013 είχε αυξηθεί σε
0,0697€/ MWh, η τιμή το 2015 διαμορφώθηκε σε 0,0613€/ MWh.
Όσον αφορά την τιμή του μεθανίου (συμπιεσμένου φυσικού αερίου – CNG)
που αποτελεί εναλλακτικό καύσιμο στα μεταφορικά μέσα και είναι περίπου 40%60% φθηνότερο από την βενζίνη και το πετρέλαιο, στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2017
είχε μέση τιμή 0,869€/kg. Η τιμή του, όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα
τον Ιούλιο του 2016 παρουσίασε την χαμηλότερη τιμή της τελευταίας διετίας,
φθάνοντας τα 0,84€/kg, ενώ τον Ιούνιο του 2015 ήταν η υψηλότερη με 0,95€/kg
(CNG Europe, 2017).

Γράφημα 5: Τιμή μεθανίου2015-2017 (€/kg)

Πηγή: CNG Europe, (2017)

Η τιμή του μεθανίου στην Βουλγαρία ακολούθησε την ίδια πορεία το
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα με την τιμή στην Ελλάδα, αλλά ήταν σε χαμηλότερα
επίπεδα. Στα μέσα του 2015 η τιμή του ήταν 081€/kg ενώ το καλοκαίρι του 2017 είχε
μειωθεί σε 0,66€/kg.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός και
οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Βουλγαρία καθώς και
η ποσοστιαία απόκλιση τιμών. Τα στοιχεία αφορούν τους τελευταίους δεκαοκτώ
μήνες (Numbeo, 2017).
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Πίνακας 3: Σύγκριση τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε Ελλάδα και
Βουλγαρία
Ποσοστιαία

Ελλάδα

Βουλγαρία

Διαφορά

691,05

475,13

215,92

45,44%

30,00

20,45

9,55

46,70%

Νερό (0,33 λίτρα)

0,50

0,47

0,03

6,38%

Γάλα (1 λίτρο)

1,18

0,99

0,19

19,19%

Φρέσκο ψωμί (500 γρ.)

0,84

0,48

0,36

75,00%

Μήλα (1 κιλό)

1,30

0,91

0,39

42,86%

Πατάτες (1 κιλό)

0,75

0,49

0,26

53,06%

Εισιτήριο σε τοπικά μέσα μεταφοράς

1,40

0,82

0,58

70,73%

Ταξί (χρέωση ανά χιλιόμετρο)

0,79

0,40

0,39

97,50%

Βενζίνη (1 λίτρο)

1,48

1,05

0,43

40,95%

144,56

80,36

64,20

79,89%

31,81

20,94

10,87

51,91%

8.592,86

3.611,27

4.981,59

137,95%

89,37

58,59

30,78

52,53%

411,42

303,29

108,13

35,65%

Μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός

διαφορά

Γεύμα 2 ατόμων σε μέτριου κόστους
εστιατόριο (3 πιάτα)

Έξοδα κοινής ωφέλειας σε διαμέρισμα
85τ.μ. (μηνιαία)
Μηνιαία συνδρομή σε γυμναστήριο
Δίδακτρα σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο
(ετήσια)
Δερμάτινα ανδρικά παπούτσια
Μηνιαίο ενοίκιο σε διαμέρισμα 3
δωματίων σε προάστιο της πόλης

Πηγή: Numbeo, (2017)

4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
4.2.1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στην Βουλγαρία έπειτα σχεδόν πέντε έτη στασιμότητας στις τιμές των
κατοικιών, τα τελευταία έτη οι τιμές αυξάνονται ραγδαία, εξαιτίας της πτώσης των
επιτοκίων και της σταθεροποίησης της οικονομίας. Η ανάκαμψη στις τιμές κυρίως
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καθοδηγείται από τις εξελίξεις στη Σόφια, όπου οι τιμές των κατοικιών έχουν
διψήφιες αυξήσεις. Ο γενικός δείκτης τιμών των κατοικιών κατά την διάρκεια του
πρώτου εννιαμήνου του 2016 αυξήθηκε κατά 8,82% (αποπληθωρισμένος), ενώ το
τρίτο τρίμηνο του 2017 η αύξηση του δείκτη ήταν 1,29% (σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τελευταίο διάστημα οι αυξήσεις είναι
υψηλότερες στα νεόδμητα σπίτια, δεδομένου ότι τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια στις
τραπεζικές καταθέσεις έχουν ενθαρρύνει τους πολίτες να επενδύουν σε ακίνητα τόσο
ήδη κατασκευασμένα όσο και πριν την κατασκευή τους. Η ζήτηση για ακίνητα στις
μεγάλες πόλεις είναι σταθερά ανοδική και η προφορά περιορίζεται όλο και
περισσότερο από τα χαμηλά επίπεδα των νέων κατασκευών. Από το 2012 και μετά οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα ως ιδιώτες να αγοράσουν
ακίνητα και γη στην Βουλγαρία, ενώ πριν οι αλλοδαποί μπορούσαν να αγοράσουν γη
μόνο στο όνομα κάποιας εταιρείας ιδρυμένης στην Βουλγαρίας ενώ δεν επιτρεπόταν
η απόκτηση ακινήτων (Global Property Guide, 2017). Οι μεταβολές στην αξία των
ακινήτων για το τελευταίο έτος την τελευταία πενταετία και δεκαετία είναι:

Πίνακας 4: Μεταβολές στην αξία ακινήτων στην Βουλγαρία
Μεταβολές στην αξία των ακινήτων
1 έτους

5 ετών
8,11%

10ετίας
12,66%

12,67%

Πηγή: Global Property Guide, (2017)

Το κόστος μεταβίβασης ακινήτων ανέρχεται στο 7,95% της αξίας πώλησης
και περιλαμβάνει το κόστος εγγραφής, τις αμοιβές του κτηματομεσίτη, τα νομικά
τέλη και τους φόρους πώλησης και μεταβίβασης (Global Property Guide, 2017). Με
βάση τα στοιχεία του Αυγούστου 2017 οι τιμές αγοράς και ενοικίασης
διαμερισμάτων σε χαρακτηριστικές περιοχές της χώρας είναι:
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Πίνακας 5: Τιμές αγοράς και ενοικίασης διαμερισμάτων σε περιοχές της
Βουλγαρίας
Αγορά

Ενοικίαση
(€/τμ)

Διαμέρισμα

Αγορά

Ενοικίαση

(€/τμ)

80τ.μ.

116.320

510

1.454

6,37

120τ.μ.

156.000

811

1.300

6,76

80τ.μ.

90.320

392

1.129

4,90

120τ.μ.

118.800

593

990

4,94

Χιονοδρομικά κέντρα

90τ.μ.

43.020

478

Μαύρη Θάλασσα

90τ.μ.

73.080

812

120τ.μ.

96.120

801

Σόφια (κέντρο)

Σόφια (προάστια)

Πηγή: Global Property Guide, (2017)

Το εισόδημα από ακίνητα στην Βουλγαρία που αποκτώνται από αλλοδαπούς
φορολογούνται με σταθερό φορολογικό συντελεστή 10%, που παρακρατείται στην
πηγή, ενώ δεν προβλέπεται καμιά μείωση από το φορολογητέο εισόδημα. Οι
κληρονομιές ακινήτων από τους άμεσους απόγονους δεν υπόκεινται σε καμιά
φορολόγηση, ενώ για όλους τους υπόλοιπους οι συντελεστές φορολόγησης
διαφέρουν ανάλογα την σχέση του δότη και του κληρονόμου (Global Property Guide,
2017).

4.2.2 ΕΛΛΑΔΑ
Από το 2009 και μετά οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα σημείωναν
σταδιακές μειώσεις, αν και για το 2017 αναμένεται να υπάρξει ανάκαμψη. Με βάση
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2016 υπήρξε η μικρότερη πτώση από το
2009 στις τιμές στις αστικές περιοχές κατά -0,46% (ποσοστό που αν προσαρμοστεί
ως προς τον πληθωρισμό υπάρχει οριακή άνοδος κατά 0,03%). Οι αυξήσεις στις τιμές
των ακινήτων κυρίως παρατηρούνται στις μεγάλες πόλεις όπου ενδεικτικά
αναφέρονται (Global Property Guide, 2017):
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Στην Αθήνα το 2016 υπήρξε αύξηση κατά 0,15% σε πραγματικούς όρους (-0,35%
στην ονομαστική αξία). Η πτώση των τιμών το 2015 ήταν 4,99%, το 2014 6,8%,
το 2013 11,45%, το 2012 12,91% και το 2011 8%.



Στην Θεσσαλονίκη το 2016 οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες σε πραγματικούς
όρους (-0,50% στην ονομαστική αξία των ακινήτων)



Σε άλλες μεγάλες πόλεις, το 2016 υπήρξε μείωση τόσο σε ονομαστικούς όρους (0,06%) όσο και σε πραγματικούς (-0,01%), ενώ το 2015 η μείωση των τιμών
ήταν -5%.
Από το 2008 (που υπήρξε έτος αιχμής) και μετά οι τιμές των κατοικιών στην

Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42%, ενώ το πλήθος των συναλλαγών την τελευταία
οκταετία παρουσιάζει μείωση κατά 72%. Οι κατασκευές σπιτιών συνεχίζουν να
μειώνονται και χαρακτηριστικά το 2016 εκδόθηκαν 12.500 άδειες οικοδομής, έναντι
70.000-80.000 αδειών που εκδίδονταν ετησίως από το 2004 έως το 2007. Οι υψηλοί
φόροι ιδιοκτησίας συνεχίζουν να αποθαρρύνουν την ζήτηση, καθώς στην
πραγματικότητα τα τελευταία έτη η αύξηση των συγκεκριμένων φόρων έχει
επταπλασιαστεί. Το 2016 οι φόροι περιουσίας ανήλθαν σε 3,5 δις ευρώ έναντι 500
εκ. ευρώ το 2009. Ο φορολογικός συντελεστής για τις κληρονομιές διαφοροποιείται
ανάλογα την σχέση κληροδότη και κληρονόμου, ενώ υπάρχει προοδευτική κλίμακα
φόρου για το εισόδημα από ενοίκια που κυμαίνεται από 15% έως και 45%. Οι
μεταβολές στην αξία των ακινήτων το τελευταίο έτος, την τελευταία πενταετία και
δεκαετία είναι (Global Property Guide, 2017):

Πίνακας 6: Μεταβολές στην αξία ακινήτων στην Ελλάδα
Μεταβολές στην αξία των ακινήτων
1 έτους

5 ετών
-1,44%

10ετίας
-30,25%

Πηγή: Global Property Guide, (2017)
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-43,03%

4.2.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά για την Ελλάδα και
την Βουλγαρία βασικά στοιχεία που αφορούν την κατοχή, αγορά και το κόστος των
ακινήτων.

Πίνακας 7: Συγκριτικά στοιχεία κατοχής, αγοράς και κόστους ακινήτων
Ελλάδα

Βουλγαρία

Κόστος αγοράς ακινήτου ανά τμ

2.846 €

1.254 €

Ενοίκια

1.188 €

736 €

23,8%

10%

-1,44%

8,11%

Μεταβολή πενταετίας στην αξία αγοράς

-30,25%

12,66%

Μεταβολή δεκαετίας στην αξία αγοράς

-43,03%

12,67%

Πραγματική φορολογική επιβάρυνση εισοδήματος από ενοίκια
Μεταβολή έτους στην αξία αγοράς

Πηγή: Global Property Guide, (2017)

Το κόστος αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο και ενοικίασης αναφέρονται σε
διαμέρισμα στο κέντρο της Πρωτεύουσας έκτασης 120τ.μ. Όπως φαίνεται από τον
παραπάνω πίνακα το κόστος αγοράς ανά τετραγωνικό ενός σπιτιού 120τ.μ. στην
Αθήνα είναι 2.846€ ενώ στην Σόφια η τιμή είναι χαμηλότερη από το μισό, 1.254€.
Αντίστοιχα το μηνιαίο ενοίκιο στην Ελλάδα στο κέντρο της Αθήνας ανέρχεται σε
1.188€ ενώ στην Σόφια 736€.
Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση από το εισόδημα για ακίνητα
υπολογίζεται με βάση το μέσο ετήσιο εισόδημα από ενοίκια, με βάση τις ακόλουθες
υποθέσεις:


Το ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται περίπου στα 21.500€



Το εισόδημα αποκτάται στην χώρα (Ελλάδα/ Βουλγαρία) από αλλοδαπούς
κατοίκους



Επιλέγεται η πιο αποδοτική φορολογικά μορφή ενοικίασης
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Λαμβάνονται υπόψη οι μέγιστες εύλογες και αποδεκτές μειώσεις από το
εισόδημα ή τον φόρο (πχ έξοδα, αποσβέσεις, εκπτώσεις, κλπ)
Με βάση τα παραπάνω η ετήσια φορολογική επιβάρυνση από ενοίκια στην

Ελλάδα αυξάνεται κλιμακωτά σε 15% από 1 ευρώ – 12.000 ευρώ , 35% από 12.001
ευρώ - 35.000 ευρώ και 45% από 35.001 ευρώ και πάνω. Επιπλέων υπάρχει ειδική
εισφορά

αλληλεγγύης

οπού

αυξάνεται

κλιμακωτά.

Ενώ

στην

Βουλγαρία

φορολογείται με σταθερό συντελεστή 10%4.

4.3 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
4.3.1 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων εφαρμόζεται σε
όλους τους κατοίκους της χώρας με βάση το εισόδημα που αποκτούν παγκοσμίως
(υπάρχει πρόβλεψη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας) και αφορά την
απόκτηση εισοδήματος από κάθε πηγή (μισθωτή εργασία, συντάξεις, πρόσθετες
αμοιβές, κλπ). Επίσης φορολογούνται και μη κάτοικοι της Ελλάδας για τα
εισοδήματα που αποκτούν στην χώρα. Η φορολόγηση των συζύγων γίνεται
ξεχωριστά και με βάση την τρέχουσα νομοθεσία δεν προβλέπονται μειώσεις από την
φορολογική βάση. Τα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση φορολογούνται στο
ακέραιο, έπειτα από την αφαίρεση όλων των πραγματικών εξόδων της επιχείρησης.
Η

κλίμακα

φορολογίας

εισοδήματος

φυσικών

προσώπων

(μισθωτών

και

συνταξιούχων) είναι (European Commission, 2017):
Πίνακας 8: Φορολογική κλίμακα εισοδημάτων φυσικών προσώπων στην
Ελλάδα
Εισόδημα από

Εισόδημα έως

Φορολογικός
Συντελεστής

0

20.000

22%

20.001

30.000

29%

4

Global
Property
Guide,
(2017),
Tax
Example:
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece/Tax-Pages
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Rent,

ανακτήθηκε

από

30.001

40.000

37%

40.001 και πάνω

45%

Για μισθούς και συντάξεις που δεν υπερβαίνουν τα 20.000€ ετησίως
προβλέπεται μείωση φόρου κατά 1.900€, ενώ για εισοδήματα που υπερβαίνουν το
συγκεκριμένο ποσό η μείωση του φόρου μειώνεται κατά 10€ και κάθε 1.000€
επιπλέον εισοδήματος. Επίσης προβλέπεται η ακόλουθη περίπτωση μείωσης φόρου:


Το 10% των δωρεών σε οργανισμούς στην Ελλάδα ή σε άλλα μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφαιρούνται από τον φόρο αν η δωρεά ξεπερνά τα 100€
ανά έτος και το συνολικό ποσό των δωρεών δεν ξεπερνά το 5% του
φορολογητέου εισοδήματος.
Οι παραπάνω μείωσης από τον φόρο εισοδήματος δεν εφαρμόζονται σε μη

κατοίκους της Ελλάδας, εκτός και αν είναι φορολογικοί κάτοικοι κάποιου άλλου
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός
τους αποκτάται στην Ελλάδα ή το φορολογητέο τους εισόδημα είναι τόσο χαμηλό με
βάση την νομοθεσία του κράτους κατοικίας ώστε να δικαιούται την μείωση φόρου.
Για τα ακόλουθα εισοδήματα υπάρχει ξεχωριστή φορολογία με τους ακόλουθους
σταθερούς συντελεστές5:
Πίνακας 9: Φορολογικοί συντελεστές λοιπών εισοδημάτων

Εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

Μερίσματα

15%

Τόκοι από κρατικά/εταιρικά ομόλογα

15%

Τόκοι καταθέσεων

15%

Δικαιώματα

20%

Κεφαλαιακά κέρδη ακίνητης περιουσίας

15%

5

Νόμος 4172/2013, (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, ανακτήθηκε από
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις,
όπου οι δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών
Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.
Βουλγαρία
Η τρέχουσα νομοθεσία για τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων
στην Βουλγαρία είναι εν ισχύ από το 2007, ενώ στις διατάξεις του υπήρξαν
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις το 2016, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η
Ιανουαρίου του 2017. Επίσης οι κάτοικοι της χώρας φορολογούνται για τα
εισοδήματα που αποκτούν από όλο τον κόσμο (λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή της
διπλής φορολόγησης), ενώ και οι μη κάτοικοι φορολογούνται στην Βουλγαρία για τα
εισοδήματα που αποκτούν εκεί. Τα έγγαμα ζευγάρια φορολογούνται ξεχωριστά. Οι
αυτοαπασχολούμενοι δικαιούνται την αφαίρεση των πραγματικών τους εξόδων από
τα έσοδά τους για την επιβολή της φορολογίας στο καθαρό εισόδημα, είτε την
μείωση συγκεκριμένου ποσοστού (που φθάνει έως και το 60%) των εσόδων για
επιχειρηματικά έξοδα. Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων υπολογίζεται
με σταθερό φορολογικό συντελεστή 10% ανεξαρτήτως του φορολογούμενου
εισοδήματος. Σταθεροί φορολογικοί συντελεστές εφαρμόζονται

και για την

φορολόγηση των παρακάτω εισοδημάτων (European Commission, 2017):

Πίνακας 10: Φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων στην Βουλγαρία
Εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

Εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις ή

15%

αυτοαπασχολούμενους
Μερίσματα

5%

Τόκοι καταθέσεων

8%

Ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται και αποδίδεται έως την 25η ημέρα του
μήνα που ακολουθεί τον μήνα παρακράτησης του φόρου. Ο φόρος για μερίσματα και
τα εισοδήματα από την πώληση κινητών και ακίνητων καταβάλλεται έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο στο οποίο
εισπράχθηκε το εισόδημα. Τυχόν διαφορές φόρου στο ετήσιο εισόδημα (έπειτα από
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τη διαμόρφωση της ετήσιας φορολογικής βάσης) καταβάλλονται έως την 30η
Απριλίου του έτους που ακολουθεί το έτος απόκτησης του εισοδήματος.
Στην

συνέχεια

παρουσιάζονται

διαγραμματικά,

παραδείγματα

της

διαχρονικής πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης για τα φυσικά πρόσωπα στις δύο
χώρες. Η φορολογική επιβάρυνση (που εκφράζεται ως ποσοστό του μικτού μισθού)
δεν αναφέρεται μόνο στην επιβολή του φόρου εισοδήματος, αλλά και στην
επιβάρυνση για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μείον τυχόν φορολογικές
ελαφρύνσεις (Eurostat, 2017). Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται ο πραγματικός
φορολογικός συντελεστής την τελευταία δεκαετία για ένα άτομο, το οποίο αμείβεται
με το ήμισυ του μέσου μισθού σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Σχεδόν αμετάβλητος έχει
παραμείνει ο φορολογικός συντελεστής για την Βουλγαρία από το 2008 και μετά,
έπειτα από αύξηση περίπου 6% το 2009, ενώ τα τελευταία έτη παραμένει σταθερός
στο 21,61% του μικτού μισθού. Για ένα άτομο στην Ελλάδα που αμείβεται με το
50% του μέσου μισθού, η φορολογική επιβάρυνση είναι σε χαμηλότερα επίπεδα και
παρά την σημαντική αύξηση το 2012 (σε 20,35%), την τελευταία διετία έχει
διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 16%.
Γράφημα 6: Φορολογική επιβάρυνση ενός ατόμου που αποκτά το 50% του
μέσου μισθού

Η κατάσταση στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά για τα άτομα που
απασχολούνται πλήρως και λαμβάνουν τον μέσο ετήσιο μισθό, καθώς η φορολογική
επιβάρυνση είναι σχεδόν 10% επιπλέον από ότι στα άτομα με μειωμένα εισοδήματα.
Έως το 2011 ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ήταν περίπου στο 19%-20%,
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ενώ το 2012 αυξήθηκε σε 26,61%. Έπειτα από μικρές μειώσεις το 2015 ο
συντελεστής είναι 25,39% του ακαθάριστου εισοδήματος. Από την άλλη μεριά για
την

Βουλγαρία η συνολική φορολογική επιβάρυνση είναι ακριβώς

ίδια

(εξαιρούμενου του 2007) με αυτή για τα άτομα που λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό ή
απασχολούνται μειωμένα.
Γράφημα 7: Φορολογική επιβάρυνση ενός ατόμου που αποκτά το 100% του
μέσου μισθού

Στη Βουλγαρία από το 2008 και μετά σημαντική είναι η φορολογική
ελάφρυνση των ζευγαριών με δύο παιδιά όπου μόνο ο ένας από τους συζύγους
εργάζεται και λαμβάνει τον μέσο μισθό. Το 2007 ο πραγματικός φορολογικός
συντελεστής ήταν 18,91%, ενώ το επόμενο έτος μειώθηκε σε 12,51. Έπειτα από
μικρές αυξομειώσεις τα επόμενα έτη τελικά το 2015 διαμορφώνεται σε 12,18% του
ακαθάριστου μισθού. Αντίθετα στην Ελλάδα, σε γενικές γραμμές δεν προβλέπονται
σημαντικές ελαφρύνσεις για την οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και
μάλιστα το 2009 και 2012 η πραγματική φορολογική επιβάρυνση ήταν ελαφρώς
υψηλότερη από ένα ανύπαντρο άτομο χωρίς προστατευόμενα μέλη που αποκτά το
ίδιο εισόδημα. Από το 2012 και μετά υπάρχει μια τάση μείωση του βάρους
(συγκριτικά με το 2012) αν και το 2015 η πραγματική επιβάρυνση ήταν το 23,02%
του ακαθάριστου μισθού, ενώ το 2007 ήταν 19,90%.
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Γράφημα 8: Φορολογική επιβάρυνση ενός ζευγαριού με δύο παιδιά όπου ο ένας
γονιός λαμβάνει το 100% του μέσου μισθού

4.3.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ελλάδα
Στην Ελλάδα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (έτσι όπως βρίσκεται εν ισχύ
ης

από 1

Ιανουαρίου 2016 έπειτα από τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας) οι

φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων αναφέρονται στην φορολόγηση του καθαρού
εισοδήματος των νομικών προσώπων, των συνεταιρισμών, των ιδρυμάτων κλπ. Από
τις συγκεκριμένες διατάξεις εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις, η Τράπεζα της
Ελλάδος, οι επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται σε ειδικό
καθεστώς λειτουργίας και οι διεθνείς οργανισμοί βάση διεθνών συμβάσεων. Για τον
υπολογισμό του παγκόσμιου ακαθάριστου εισοδήματος των νομικών προσώπων
λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των ακόλουθων κατηγοριών (European
Commission, 2017):


Τόκοι



Δικαιώματα



Μερίσματα



Κεφαλαιουχικά κέρδη



Εισόδημα από ακίνητη περιουσία



Άλλα εισοδήματα από κινητά περιουσιακά στοιχεία
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Γεωργικό εισόδημα
Για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος από τα ακαθάριστα έσοδα

αφαιρούνται οι αποσβέσεις σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (οι οποίες
υπολογίζονται με σταθερό συντελεστή), τα έξοδα για τόκους (αρκεί να μην
ξεπερνούν τα 3 εκ. ευρώ ετησίως ή το 30% του φορολογητέου EBITDA. Τα έξοδα
που συνήθως δεν αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα είναι:


Οι υπερβάλλοντες τόκοι (με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν).



Έξοδα άνω των 500ε που δεν έχουν πληρωθεί μέσω τράπεζας.



Οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί.



Τα πρόστιμα και οι ποινές.



Αμοιβές που συνιστούν ποινικό αδίκημα.



Οι φόροι εισοδήματος, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αποδίδεται σε μη
εκπιπτόμενα έξοδα.



Τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητη περιουσία που ξεπερνά το 3% της αγοραίας
αξίας της.



Συγκεκριμένα έξοδα για την διοργάνωση συναντήσεων/δεξιώσεων.



Τα έξοδα διασκέδασης.



Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την κάλυψη προσωπικών αναγκών.
Οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών για πέντε έτη, ενώ

το καθαρό εισόδημα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με σταθερό συντελεστή 29%. Η
προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
είναι έξι μήνες μετά το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης.

Πίνακας 11: Κλίμακα φορολογίας κερδών εταιρειών με απλογραφικό βιβλία με
τις παλιές και νέες διατάξεις
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΚΕΡΔΗ

26%

33%

ΣΥΝΟΛΟ

29%

ΔΙΑΦΟΡΑ

200.000

13.000

49.500

62.500

58.000

- 4.500

100.000

13.000

16.500

29.500

29.000

- 500

51

60.000

13.000

3.300

16.300

17.400

+ 1.100

30.000

7.800

0

7.800

8.700

+ 900

10.000

2.600

0

2.600

2.900

+ 300

5.000

1.300

0

1.300

1.450

+ 150

Βουλγαρία
Με βάση το Νόμο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην
Βουλγαρία (έτσι όπως ισχύει από 1/1/2017) φορολογούνται τα κέρδη νομικών
προσώπων, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν νομική μορφή, τα ιδρύματα, οι
συνεταιρισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, κλπ. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις
φορολογούνται οι οργανωτικά και οικονομικά ανεξάρτητοι σχηματισμοί (trust, fund,
κλπ) που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή εκτελούν και
διαχειρίζονται επενδύσεις. Ενώ με τον συγκεκριμένο Νόμο δεν φορολογούνται οι
οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα εθνικά επενδυτικά ταμεία, οι εταιρείες
επενδύσεων ειδικού σκοπού, ο Βουλγαρικός Ερυθρός Σταυρός και οι διοργανωτές
τυχερών παιγνίων. Στο φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων υπάγονται
επίσης και τα ακόλουθα εισοδήματα που αποκτώνται από τις εταιρείες (European
Commission, 2017):


Οι τόκοι



Τα δικαιώματα



Τα μερίσματα



Τα κεφαλαιακά κέρδη



Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία



Το εισόδημα από άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία



Το γεωργικό εισόδημα
Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρούνται οι αποσβέσεις και οι τόκοι

(απεριόριστα). Αντίθετα από τα έσοδα των εταιρειών δεν αφαιρούνται τα παρακάτω
έξοδα:


Έξοδα που δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης.



Έξοδα που δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά στοιχεία.
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Έξοδα για πρόστιμα, καταπτώσεις ρητρών και άλλες κυρώσεις.



Δωρεές που ξεπερνούν το 65% του φορολογητέου εισοδήματος.



Έξοδα που αποτελούν κρυφή διανομή κερδών.



Οποιαδήποτε έξοδα δωροδοκίας.



Λογιστικά έξοδα απολεσθέντων παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων καθώς και τα υπολείμματα αποθεμάτων των υλικών (υπό ορισμένες
προϋποθέσεις).
Οι ζημιές των επιχειρήσεων μπορούν να μεταφέρονται για πέντε έτη ενώ τα

καθαρά κέρδη των παραπάνω εισοδημάτων που αποκτώνται από τα νομικά πρόσωπα
(ανεξαρτήτου μεγέθους) φορολογούνται με συντελεστή 10%. Η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων υποβάλλεται τρεις μήνες μετά το τέλος της
φορολογικής περιόδου, προθεσμία που ισχύει και για την καταβολή του οφειλόμενου
φόρου, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των προκαταβολών που έχουν καταβληθεί κατά
την διάρκεια του φορολογικού έτους.
Για μερίσματα, μερίδια σε πλεόνασμα ρευστοποίησης και εισοδήματα
αλλοδαπών νομικών προσώπων διενεργείται παρακράτηση φόρου η οποία
καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο που
πραγματοποιήθηκε το εισόδημα. Τα νομικά πρόσωπα που το προηγούμενο
φορολογικό έτος είχαν καθαρό κύκλο εργασιών μικρότερο από 300.000 BGN αλλά
και τα νεοσύστατα νομικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν
προκαταβολικά τον φόρο εισοδήματος. Από την άλλη μεριά εταιρείες που το
προηγούμενο έτος είχαν καθαρό κύκλο εργασιών πάνω από 3 εκ BGN οφείλουν να
καταβάλλουν μηνιαίες προκαταβολές για τον φόρο εισοδήματος του τρέχοντος έτους
και τριμηνιαίες προκαταβολές οι εταιρείες των οποίων ο καθαρός κύκλος εργασιών
ήταν από 300 χιλ έως 3 εκ BGN. Για την μείωση του κόστους συμμόρφωσης των
εταιρειών και του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης από 1ης
Ιανουαρίου του 2018 όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Η εξέλιξη του φορολογικού συντελεστή των καθαρών εισοδημάτων των
νομικών προσώπων σε Ελλάδα και Βουλγαρία από το 2007 έως το 2017 είναι
(KPMG, 2017):
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Ελλάδα

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Πίνακας 12: Διαχρονική εξέλιξη φορολογικού συντελεστή νομικών προσώπων
2007-2017 Ελλάδα-Βουλγαρία

25% 25% 25% 24% 20% 20% 26% 26% 29% 29% 29%

Βουλγαρία 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα την τελευταία δεκαετία στην
Βουλγαρία ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των νομικών προσώπων είναι
αμετάβλητος και ιδιαίτερα χαμηλός. Αντίθετα στην Ελλάδα την τριετία 2007-2009
ήταν 25% και ενώ τα επόμενα έτη έγινε προσπάθεια να μειωθεί, όπου την διετία
2011-2012 ήταν στο 20% (το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών), στην
συνέχεια αυξήθηκε. Στην τελευταία τριετία είναι στα υψηλότερα επίπεδα της
εξεταζόμενης περιόδου και συγκεκριμένα 29%, σχεδόν τριπλάσιος από τον
φορολογικό συντελεστή στην Βουλγαρία.

4.4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ελλάδα
Με βάση την Έκθεση Παγκόσμιου Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ για το 2016-2017, η ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς
της Ελλάδας βαθμολογήθηκε με 2,5 (με μέγιστη βαθμολογία το 7) και κατέλαβε την
136η θέση από τις 138 οικονομίες που αναλύθηκαν. Όπως φαίνεται από το παρακάτω
γράφημα οι παράγοντες που εξετάστηκαν και καθόρισαν την παραπάνω κατάταξη για
την Ελλάδα (από το χειρότερο προς το καλύτερο) ήταν (The Banks, 2017):


Ευκολία την πρόσβαση σε δανεισμό



Χρηματοδότηση μέσω της τοπικής χρηματιστηριακής αγοράς



Αποτελεσματικότητα



Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων



Υγεία πιστωτικών ιδρυμάτων



Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη



Προσιτές τιμές
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Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου αξιών
Σε όλους τους παραπάνω τομείς η χρηματοπιστωτική αγορά της Ελλάδας

υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γράφημα 9: Ανάπτυξη χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ελλάδα

Πηγή: World Economic Forum, (2017)

Στην Ελλάδα υπάρχει σύστημα εγγύησης των καταθέσεων όπου καλύπτει
τους καταθέτες σε περιπτώσεις τραπεζών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους. Το μέγιστο προστατευόμενο ποσό καταθέσεων είναι 100.000€ και
καλύπτουν όλους τους τύπους καταθετικών λογαριασμών, όπως λογαριασμούς
ταμιευτηρίου, καταθέσεις όψεως, τρεχούμενους λογαριασμούς, προθεσμιακούς, κλπ.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 44 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των
οποίων οι 10 είναι τράπεζες, τα 21 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών (από 14
διαφορετικές χώρες), 12 συνεταιριστικές τράπεζες και φυσικά η Τράπεζα της
Ελλάδος. Οι κυριότερες τράπεζες στην Ελλάδα είναι:


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας



Η Πειραιώς



Η Alpha

55



Η Eurobank Ergasias



Η Εμπορική τράπεζα



Η Attica

Βουλγαρία
Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το χρηματοπιστωτικό σύστημα της
Βουλγαρίας κατατάχθηκε στην 59η θέση (από 138 οικονομίες) και βαθμολογήθηκε
με 4,1 για τον βαθμό ανάπτυξής του (με μέγιστη βαθμολογία το 7). Όπως φαίνεται
από το παρακάτω γράφημα σε κάποιους τομείς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της
Βουλγαρίας συγκλίνει με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι λιγότερη
αποτελεσματική σε τομείς όπως η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, το
κανονιστικό

πλαίσιο

της

χρηματιστηριακής

αγοράς,

η

ευρωστία

και

η

προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στην χρηματιστηριακή αγορά για την άντληση
κεφαλαίων.

Γράφημα 10: Ανάπτυξη χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Βουλγαρία

Πηγή: World Economic Forum, (2017)

Επίσης, το μέγιστο ποσό εγγυημένων καταθέσεων στην Βουλγαρία είναι
100.000€ και καλύπτει όλες τις καταθέσεις ανεξαρτήτως νομίσματος και τύπου
καταθετικού λογαριασμού.
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Στην Βουλγαρία δραστηριοποιούνται 29 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα
οποία οι 22 είναι τράπεζες, τα 6 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών και η κεντρική
τράπεζα. Οι πιο σημαντικές τράπεζες στην Βουλγαρία είναι (The Banks, 2017):


UniCredit Bulbank AD



DSK Bank EAD



United Bulgarian Bank AD



Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD



First Investment Bank AD



Eurobank Bulgaria AD



Corporate Commercial Bank
Τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα ενισχύουν την ανάπτυξη, τον

κύριο παράγοντα μείωσης της φτώχειας. Σε χαμηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης
οι εμπορικές τράπεζες τείνουν να κυριαρχούν στον χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ
σε υψηλότερα επίπεδα οι εγχώριες χρηματιστηριακές αγορές τείνουν να γίνονται πιο
δραστήριες και αποτελεσματικές. Ισχυρά χρηματοπιστωτικά συστήματα μπορούν να
αυξήσουν την οικονομική δραστηριότητα και την ευημερία, αλλά η αστάθεια μπορεί
να διαταράξει τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα και να επιβάλει ευρύτατο κόστος
στην οικονομία (The World Bank, 2017).
Σε μια οικονομία συνυπάρχουν πολλά επιτόκια, αντανακλώντας τις
ανταγωνιστικές συνθήκες, τους όρους που διέπουν τα δάνεια και τις καταθέσεις των
πιστωτών και των οφειλετών. Στην συνέχεια εξετάζονται τα ετήσια επιτόκια
δανεισμού στις δύο χώρες από το 2007 έως το 2016. Το επιτόκιο δανεισμού
ανταποκρίνεται συνήθως στις ανάγκες χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα,
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Το ποσοστό αυτό συνήθως διαφοροποιείται
ανάλογα την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών και τους στόχους
χρηματοδότησης.
Το επιτόκιο δανεισμού στην Βουλγαρία κορυφώθηκε το 2009 φθάνοντας στο
11,34% ετησίως, ενώ έκτοτε υπάρχει σταδιακή μείωση. Την τελευταία εξαετία τα
επιτόκια δανεισμού στην Βουλγαρία έχουν μειωθεί αισθητά, σχεδόν πέντε
ποσοστιαίες μονάδες και το 2016 το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού ήταν 6,41%. Στην
Ελλάδα τα επιτόκια δανεισμού ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα έως και το 2014 (για το
2015 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) από ότι στην Βουλγαρία. Παρόλα αυτά έως
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το 2011 που είχαν ανοδική πορεία έφθασαν στο 10,16% και σχεδόν ταυτίζονται με τα
επιτόκια στην Βουλγαρία. Το 2012 μειώθηκαν αρκετά, σχεδόν δύο ποσοστιαίες
μονάδες, ενώ η μείωση συνεχίστηκε και τα απόμενα έτη, φθάνοντας το 2014 στο
χαμηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας, 7,29%. Το 2016 το ετήσιο επιτόκιο
δανεισμού του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε 7,65%.
Γράφημα 11: Επιτόκια δανεισμού Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2016

Πηγή: The World Bank, (2017)

Το επιτόκιο καταθέσεων είναι το επιτόκιο που καταβάλλουν οι εμπορικές
τράπεζες για καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμίας, κλπ (The World Bank, 2017).
Παρεμφερής ήταν η πορεία των επιτοκίων καταθέσεων με τα επιτόκια δανεισμού, αν
και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Στην Βουλγαρία το ετήσιο καταθετικό επιτόκιο
έφθασε στο ύψιστο σημείο της τελευταίας δεκαετίας το 2009, προσφέροντας στους
καταθέτες 6,18% ετησίως. Έκτοτε και έως το 2016 υπήρξε σταδιακή και ιδιαίτερα
μεγάλη μείωση, καθώς το 2016 το επιτόκιο των καταθέσεων ήταν μόλις 0,17%
ετησίως. Στην Ελλάδα το επιτόκιο καταθέσεων το 2009 ήταν στο 4,87% (το
υψηλότερο επιτόκιο για τους καταθέτες την τελευταία δεκαετία), ενώ το επόμενο
έτος έπεσε σε 2,74%. Από το 2009 έως το 2012 είχε άνοδο φθάνοντας σε 4,77% σε
ετησίως. Από το 2012 και μετά το καταθετικό επιτόκιο είχε διαδοχικές μειώσεις και
το 2016 διαμορφώθηκε σε 0,84% ετησίως.
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Γράφημα 12: Επιτόκια καταθέσεων Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2016

Πηγή: The World Bank, (2017)

4.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
4.5.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κυρίως την δεκαετία του 2000 αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις (από
διαφορετικούς κλάδους, όπως λιανικό εμπόριο, μεταλλουργία, κατασκευαστικές και
κτηματομεσιτικές

επιχειρήσεις,

κλπ)

από

την

Ελλάδα

αποφάσισαν

την

μετεγκατάστασή τους σε Βαλκανικές χώρες και ειδικά την Βουλγαρία. Από το
ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2008 και την παρατεταμένη κρίση
στην χώρα, παρατηρείται όλο και περισσότερο, το φαινόμενο μετεγκατάστασης
μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων στην Βουλγαρία για την αποφυγή της
υψηλότερης φορολογίας που υπάρχει στην Ελλάδα (Euractiv, 2015).
Έρευνα του 2016 έδειξε ότι το 39% των ερωτώμενων επιχειρήσεων εξετάζουν
την πιθανότητα μετεγκατάστασης της έδρας τους στο εξωτερικό, ενώ 15% έχει ήδη
μεταφέρει την έδρα τους, με πιο δημοφιλή προορισμό την Βουλγαρία. Με βάση τα
στοιχεία του εμπορικού μητρώου της Βουλγαρίας, στην χώρα το πρώτο τετράμηνο
του 2016 υπήρχαν περίπου 15 χιλιάδες (έναντι 9 χιλιάδων το 2009) εγγεγραμμένες
και τυπικά ενεργές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, απασχολώντας περίπου 53
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χιλιάδες εργαζόμενους. Οι ελληνικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην
γείτονα χώρα έχουν μεγάλη γεωγραφική και κλαδική διασπορά, ενώ σημαντική
παρουσία έχει ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις
έχουν εγκατασταθεί στην Σόφια αλλά και σε περιοχές κοντά στα σύνορα Ελλάδας
Βουλγαρίας. Το 2014 τα έσοδα των ελληνικών επιχειρήσεων που πλέον έχουν την
έδρα τους στην Βουλγαρία ανήλθαν περίπου στα 5 δις ευρώ, ενώ τα κέρδη τους
εκτιμώνται στα 100 εκ. ευρώ (iefimerida, 2016).
Οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία είναι μεγάλες, καθώς η
μετεγκατάσταση παραγωγικών μονάδων συνεπάγεται την απώλεια πολλών χιλιάδων
θέσεων εργασίας, επιδεινώνοντας την ανεργία στην Ελλάδα. Επίσης σημαντική είναι
και η απώλεια φορολογικών εσόδων για την χώρα, αλλά και η απώλεια κεφαλαίων
καθώς τα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία δύσκολα θα
επιστέψουν στην Ελλάδα, δεδομένου ότι θα πρέπει να φορολογηθούν με 5%
(Μανιφαβα, 2010). Καθώς καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας χώρας
θεωρούνται οι επενδύσεις, που συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης και της
ζήτησης, η μεταφορά των υφιστάμενων επενδύσεων από την Ελλάδα στο εξωτερικό
έχει δυσμενείς οικονομικές και μακροοικονομικές συνέπειες (Καπιτσίνης, 2016).

4.5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ
Η

μετεγκατάσταση

των

ελληνικών

επιχειρήσεων

στην

Βουλγαρία

παρουσιάζει διάφορα οφέλη για τις επιχειρήσεις που κυρίως αναφέρονται στην
χαμηλότερη φορολογία, την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την ταχύτερη
διαδικασία σύστασης, κλπ. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες τις οποίες
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να λειτουργήσουν στην
συγκεκριμένη χώρα. Οι κυριότερες από αυτές είναι (Νανόπουλος, 2016; Δαλιάνης,
2014; Καπιτσίνης, 2016):


Δυσκολίες στην επικοινωνία, καθώς η διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα,
δυσχεραίνει την επικοινωνία τόσο με τις διάφορες υπηρεσίες όσο και μεταξύ των
επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούνται και γραφειοκρατικά προβλήματα εξαιτίας των
νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται.
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Ενδεχόμενο δυσμενές αντίκτυπο στο προφίλ της επιχείρησης, αφού από πολλές
χώρες, όπως Αγγλία, Ελβετία, Μάλτα, κλπ θεωρείται ότι η δραστηριοποίηση
στην αγορά της Βουλγαρίας είναι μια επένδυση σε μια χώρα μετρίου φήμης.



Δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ η διαφορετική εργασιακή
νοοτροπία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη παραγωγική δυνατότητα.



Οι υποδομές της χώρας δεν είναι ιδιαίτερα καλές.



Άσχημο οδικό δίκτυο.



Οι διοικητικές και δικαστικές αρχές στην χώρα παρουσιάζουν καθυστερήσεις,
ενώ υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία.



Υψηλά επίπεδα διαφθοράς σε κρατικό επίπεδο και επίπεδο δημόσιας διοίκησης.
Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην
Βουλγαρία, το 80% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η διαφθορά αποτελεί
δυσχεραίνει την λειτουργία τους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φορολογία για τα κράτη αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές εσόδων
και χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των κρατικών στόχων και την εξυπηρέτηση
και προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος.

Η επιβολή διαφορετικών φόρων

συνεπάγεται κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και σε μεγάλο βαθμό
αντικατοπτρίζει και το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Σε χώρες
όπου το επίπεδο ανάπτυξης των φοροτεχνικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο, υπάρχει
καλύτερη λογιστική οργάνωση στις επιχειρήσεις και χαμηλότερο ποσοστό
φοροδιαφυγής, χρησιμοποιούνται περισσότερο οι άμεσοι φόροι ως εργαλείο
άντλησης κρατικών εσόδων. Αντίθετα σε χώρες χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης
το βάρος είσπραξης μετατίθεται στους έμμεσους φόρους, αλλά και σε άλλες μορφές
φορολόγησης. Στην Βουλγαρία υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στην αναλογία των
άμεσων και έμμεσων φόρων τα τελευταία έτη και το 2015 οι άμεσοι φόροι
αποτέλεσαν το 19,4% των φορολογικών εσόδων ενώ οι έμμεσοι το 53,5%. Στην
Ελλάδα, τα τελευταία δεκαπέντε έτη υπάρχει διαχρονική σταθερότητα στην αναλογία
των άμεσων εσόδων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, περίπου 26%, ενώ
παρατηρείται διαχρονική αύξηση στην αναλογία των έμμεσων φόρων, φθάνοντας το
2015 το 44,5%, από 38,8% που ήταν το 2003. Στο σύνολο των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων που
κυμαίνεται περίπου στο 35% για κάθε κατηγορία φόρων.
Στην Βουλγαρία ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός είναι κατά 45,5%
χαμηλότερος από ότι στην Ελλάδα, όμως αρκετά χαμηλότερο είναι και το κόστος
διαβίωσης, αφού οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών είναι σε αρκετά
χαμηλότερα επίπεδα. Χαρακτηριστικά, τα έξοδα κοινής ωφέλειας είναι χαμηλότερα
κατά 80%, το κόστος σε βασικά τρόφιμα είναι χαμηλότερο από 20%-55% και η
βενζίνη κατά 41% φθηνότερη. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά
στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο από ότι στην Βουλγαρία (με τις χρεώσεις ανά
κιλοβατώρα να είναι σχεδόν διπλάσιες), ενώ στην βιομηχανία οι αποκλίσεις είναι
μικρότερες, καθώς τα τελευταία έτη στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Βουλγαρία,
υπάρχει πτωτική τάση στις χρεώσεις. Από το 2012 και μετά και στις δύο χώρες,
παρατηρείται αποπληθωρισμός με τις τιμές του εναρμονισμένου δείκτη τιμών
καταναλωτή να φθίνουν.
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Αντίθετα τα τελευταία έτη η πτώση των αποταμιευτικών επιτοκίων και η
σταθεροποίηση της οικονομίας, στην Βουλγαρία, έχει οδηγήσει σε άνοδο την αξία
των ακινήτων καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση τις επενδύσεις σε ακίνητα. Η
άνοδος στην αξία των ακινήτων την τελευταία δεκαετία έχει ξεπεράσει το 12%, ενώ
μόνο το τελευταίο έτος υπάρχει θετική μεταβολή κατά 8,11%. Το εισόδημα από
ακίνητα στην Βουλγαρία φορολογείται σε σταθερό συντελεστή 10%. Από την άλλη
μεριά στην Ελλάδα η αξία των ακινήτων έχει πέσει σημαντικά, αφού οι αυξήσεις
στην φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα, αλλά και άλλοι φόροι ιδιοκτησίας
που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία έτη, καθώς και η μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος έχουν συρρικνώσει την ζήτηση και τις κατασκευές ακινήτων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η αξία των ακινήτων την τελευταία δεκαετία
έχει μειωθεί κατά 43%.
Όσον αφορά την πραγματική φορολογική επιβάρυνση των φυσικών
προσώπων (φόρος εισοδήματος αλλά και φόροι ασφάλισης, μείον τυχόν φορολογικές
ελαφρύνσεις), στην Βουλγαρία παρατηρείται διαχρονική σταθερότητα (από το 2008
έως και σήμερα), ενώ το βάρος μειώνεται αισθητά (σχεδόν στο μισό) για οικογένειες
με δύο παιδιά και τον ένα σύζυγο να αμείβεται με τον μέσο μισθό. Στην Ελλάδα πέρα
από το γεγονός ότι τα τελευταία έτη υπάρχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην
πραγματική φορολογική επιβάρυνση, εκτός από τα άτομα που αμείβονται κατά το
ήμισυ του μέσου μισθού (που πληρώνουν χαμηλότερους φόρους), από το 2012 και
μετά υπάρχει σημαντική άνοδος στην φορολογία των φυσικών προσώπων
ανεξάρτητα τα οικογενειακά χαρακτηριστικά των φορολογούμενων.
Σημαντικές είναι και οι διαφοροποιήσεις στην φορολογία των επιχειρήσεων
σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Στην Βουλγαρία ο φορολογικός συντελεστής είναι ίδιος
την τελευταία δεκαετία και σταθερός ανεξάρτητα από το ύψος των φορολογητέων
εισοδημάτων, με συντελεστή 10%. Στην Ελλάδα η φορολογική επιβάρυνση των
επιχειρήσεων είναι σε υψηλότερα επίπεδα και

υπάρχει διαφοροποίηση στην

φορολόγηση ανάλογα τη νομική μορφή της επιχείρηση. Ο φορολογικός συντελεστής
των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία την τελευταία τριετία είναι 29%, ενώ ο ίδιος
συντελεστής ισχύει από το 2017 και για τις εταιρείες που τηρούν απλογραφικά
βιβλία. Παράλληλα την τελευταία δεκαετία αρκετές είναι οι μεταβολές που έχουν
πραγματοποιηθεί στους φορολογικούς συντελεστές τόσο φυσικών όσο και νομικών
προσώπων.
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Στο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού τομέα η Ελλάδα φαίνεται να υστερεί σε
ανάπτυξη έναντι της Βουλγαρίας. Στην Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για
το 2016-2017 ο βαθμός ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα στην χώρα μας είναι σε
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Βασικοί τομείς υστέρησης είναι η πρόσβαση σε δανεισμό
(τραπεζικό αλλά και άντλησης κεφαλαίων από την χρηματαγορά), η ευρωστία των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αποτελεσματικότητα, η ανεπάρκεια κάλυψης των
επιχειρηματικών αναγκών, κλπ. Στην Βουλγαρία η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδειξε
καλύτερα αποτελέσματα, που σχεδόν σε όλους τους τομείς προσεγγίζει τον μέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα από το 2009 και μετά παρατηρείται
σταδιακή διαδοχική μείωση των επιτοκίων δανεισμού, όπως επίσης και των
αποταμιευτικών επιτοκίων. Στην Ελλάδα το 2016 τα ετήσια επιτόκια δανεισμού των
επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στο 7,65%, έχοντας αύξηση από το 2014 που ήταν
7,29%, ενώ στην Βουλγαρία το 2016 το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε σε 6,41%
(το χαμηλότερο της τελευταίας δεκαετίας).
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την λειτουργία
των επιχειρήσεων στην Βουλγαρία, ενώ οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην
Ελλάδα και η γενικότερη επιδείνωση των συνθηκών στην οικονομία, αποθαρρύνουν
τις επενδύσεις. Χαρακτηριστική είναι η τάση των τελευταίων ετών μετεγκατάστασης
των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
στην Βουλγαρία, αναζητώντας ένα πιο σταθερό φορολογικό πλαίσιο και σαφώς
χαμηλότερες επιβαρύνσεις. Το φαινόμενο αυτό εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς
όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο αλλά κυρίως σε κυβερνητικό, οι μετεγκατάσταση
επιχειρήσεων από την Ελλάδα στο εξωτερικό έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο
ήδη επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον στην χώρα. Η φυγή ελληνικών
επιχειρήσεων στην Βουλγαρία συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας, μειωμένα
φορολογικά έσοδα, απώλεια κεφαλαίων, αύξηση της ανεργίας, περαιτέρω μείωση της
αγοραστικής ικανότητας, κλπ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά προβλήματα
για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών στην χώρα και έχουν απτές
συνέπειες στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Κατά
συνέπεια

χρίζουν

ενδελεχούς

εξέτασης

και

καθορισμού

μακροπρόθεσμου

σχεδιασμού ώστε το φορολογικό πλαίσιο και το κανονιστικό περιβάλλον στην
Ελλάδα να μπορέσει να προβεί ελκυστικότερο όχι μόνο για τις ελληνικές
επιχειρήσεις, αλλά κι για την προσέκλυση ξένων επενδύσεων, που θα δώσουν ώθηση
στην οικονομία.

64

Βιβλιογραφία
Booth, P. (2016). Taxation, Government Spending and Economic Growth. London:
The Institute of Economic Affairs.
Bulgarian Companies. (2017, Αύγουστος 17). Bulgarian Companies. Ανάκτηση
Σεπτέμβριος

1,

2017,

από

Bulgarian

Companies:

http://www.bulgariancompanies.com/bulgarian-ood-company/
CBC Bulgaria. (2017). Center of Business Consulting Bulgaria. Ανάκτηση
Σεπτέμβριος 1, 2017, από Center of Business Consulting Bulgaria:
http://www.cbcbulgaria.com/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%8
3%CE%B7%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%
82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE
%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%
CNG Europe. (2017, Ιούνιος). CNG Europe. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 25, 2017, από
CNG Europe: http://cngeurope.com/countries/greece/
Epidosis. (2017). Epidosis. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 1, 2017, από Epidosis:
http://epidosisbg.gr/el/features/systasi-idrysi-enarksi-drastiriotitas-stivoulgaria/
Euractiv. (2015, Ιούλιος 24). Euractiv. Ανάκτηση Οκτώβριος 5, 2017, από Euractiv:
https://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/poorer-bulgariabecomes-business-haven-for-greece/
European Commission. (2017, Ιανουάριος 24). European Commission. Ανάκτηση
Οκτώβριος

2,

2017,

από

European

Commission:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=217/145160640
1#rate_structureTitle1
European Commission. (2017, Ιανουάριος 24). European Commission. Ανάκτηση
Οκτώβριος

2,

2017,

από

European

Commission:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=60/1483228800
#taxpayersTitle1
European Commission. (2017, Ιανουάριος 24). European Commission. Ανάκτηση
Οκτώβριος

2,

2017,

από

65

European

Commission:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=211/145160640
1
European Commission. (2017, Ιανουάριος 24). European Commission. Ανάκτηση
Οκτώβριος

4,

2017,

από

European

Commission:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=50/1483228800
Eurostat. (2017, Σεπτέμβριος 18). Eurostat. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 25, 2017, από
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database
Eurostat. (2017, Αύγουστος 28). Eurostat Database. Ανάκτηση Οκτώβριος 5, 2017,
από

Eurostat

Database:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-

market/earnings/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportlet
prod_INSTANCE_m00sWSq9tsNt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_
p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
Global Property Guide. (2017, Ιανουάριος 21). Global Property Guide. Ανάκτηση
Σεπτέμβριος

27,

2017,

από

Global

Property

Guide:

http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Bulgaria
Global Property Guide. (2017, Μάρτιος). Global Property Guide. Ανάκτηση
Οκτώβριος

2,

2017,

από

Global

Property

Guide:

http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece
iefimerida. (2016, Οκτώβριος 19). iefimerida. Ανάκτηση Οκτώβριος 5, 2017, από
iefimerida:

http://www.iefimerida.gr/news/295482/15000-ellinikes-

epiheiriseis-vriskontai-idi-sti-voylgaria-sok-stin-oikonomia
Invest Bulgaria Agency. (2017). Invest Bulgaria Agency. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 1,
2017,

από

Invest

Bulgaria

Agency:

http://www.investbg.government.bg/en/pages/2-registration-of-a-company175.html
KPMG.

(2017).

KPMG.

Ανάκτηση

Οκτώβριος

4,

2017,

από

KPMG:

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/taxrates-online/corporate-tax-rates-table.html
KRS. (2017, Φεβρουάριος 7). KRS Financial Control. Ανάκτηση Αύγουστος 20,
2017, από KRS Financial Control: http://ike.com.gr/
Lawyers Bulgaria. (2011). Lawyers Bulgaria. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 2, 2017, από
Lawyers

Bulgaria:

http://www.lawyersbulgaria.org/content/2011/681/bulgarian-companies-legalform/

66

Myles, G. D. (2007). Economic Growth and the Role of Taxation . Paris: OECD.
Numbeo. (2017, Οκτώβριος). Numbeo. Ανάκτηση Οκτώβριος 2, 2017, από Numbeo:
https://www.numbeo.com/cost-ofliving/compare_countries_result.jsp?country1=Greece&country2=Bulgaria
OECD. (2011). Challenges in Designing Competitive Tax Systems. Paris: OECD.
OECD. (2017, Αύγουστος 4). OECD.org. Ανάκτηση Αύγουστος 4, 2017, από
OECD.org: http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
Start Company. (2014). Start Company. Ανάκτηση Αύγουστος 20, 2017, από Start
Company:
http://www.startcompany.gr/view.asp?ngpcid=1&Ncid=3&Nscid=4
Start Up Greece. (2012, Ιούνιος 11). Start Up Greece. Ανάκτηση Αύγουστος 26,
2017, από Start Up Greece: http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-lawsregulations?tid=33765&tid_2=&tid_1=All&tid_3=All&tid_4=All
The Banks. (2017). The Banks. Ανάκτηση Οκτώβριος 4, 2017, από The Banks:
https://thebanks.eu/countries/Greece
The Banks. (2017). The Banks. Ανάκτηση Οκτώβριος 4, 2017, από The Banks:
https://thebanks.eu/countries/Bulgaria
The World Bank. (2017, Σεπτέμβριος 18). The World Bank. Ανάκτηση Οκτώβριος 5,
2017,

από

The

World

Bank:

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=FR.INR.L
END&country=BGR#
Γεωργακόπουλος, Θ. Α. (1997). Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. Αθήνα:
Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
Γκίνογλου,

Δ.

(2004).

Φορολογική

Λογιστική

(Εφαρμογές).

Θεσσαλονίκη:

ΑΝΙΚΟΥΛΑ Γ. ΑΜΑΛΙΑ.
Δαλιάνης, Γ. (2014, Δεκέμβριος 3). Capital. Ανάκτηση Οκτώβριος 5, 2017, από
Capital:

http://www.capital.gr/tax/2170832/idrusi-etaireias-sti-boulgaria-

alitheies-kai-psemata
ΕΒΕΑ. (2016, Αύγουστος 9). Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Ανάκτηση Αύγουστος 25, 2017, από Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών:
http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=322&context=103&glo
balid=18450&articleid=8345#1

67

ΕΕΑ. (2013, Οκτώβριος 21). Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ανάκτηση
Αύγουστος

20,

2017,

από

Επαγγελματικό

Επιμελητήριο

Αθηνών:

http://www.eea.gr/gr/el/articles/vasika-xaraktiristika-idiotikis-kefalaioyxikisetaireias-ike
ΕΛΣΤΑΤ. (2013, Οκτώβριος 29). ΕΛΣΤΑΤ. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 25, 2017, από
ΕΛΣΤΑΤ:

http://www.statistics.gr/documents/20181/e74d6134-8c02-404e-

a02b-aa6d959219e3
ΕΣΕΕ. (2017). Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Ανάκτηση Αύγουστος 20, 2017, από Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας:
http://www.isotita.esee.gr/FAQs/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%C
E%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE
%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86
%CF%8E%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%80%CF%81%CE
%BF%CF%8B%CF%80%
Καούνης, Δ. Π. (2003). Η Λογιστική στις Εταιρικές Επιχειρήσεις. Αθήνα: Καούνης
Δίκαιος.
Καπιτσίνης, Ν. (2016). Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη μεταφορά
επιχειρήσεων: Συγκριτική ανάλυση της προ- και μετα-κρίσης μετακίνησης
των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία. Αειχώρος , σσ. 86-122.
Λεοντάρης, Μ. Κ. (2009). Προσωπικές Εταιρείες- ΕΠΕ - Κοινοπραξίες (11η έκδοση
εκδ.). Αθήνα: ΠΑΜΙΣΟΣ.
Μανιφαβα, Δ. (2010, Νοέμβριος 10). Καθημερινή. Ανάκτηση Οκτώβριος 5, 2017,
από

Καθημερινή:

http://www.kathimerini.gr/410407/article/oikonomia/ellhnikhoikonomia/perissoteres-apo-1500-ae-kai-epe-egkateleiyan-thn-ellada-se-enaetos
Μαυρίδου, Χ., Βρέντζου, Ε., Παπαδημητρίου, Δ., & Σγουρός, Χ. (2014). Πολιτική
και Εργαλεία Φορολογικού Ελέγχου. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ΜΟ.Κ.Ε. (2013, Ιούνιος 10). Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ
Σερρών. Ανάκτηση Αύγουστος 25, 2017, από Μονάδα Καινοτομίας &

68

Επιχειρηματικότητας

ΤΕΙ

Σερρών:

http://moke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf
Νανόπουλος, Κ. (2016, Οκτώβριος 8). Huffigtonpost. Ανάκτηση Οκτώβριος 5, 2017,
από Huffigtonpost: http://www.huffingtonpost.gr/konstadinos-nanopoulos/8_5_b_12389534.html
Παπαδάκης, Ι. (1999). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Τραπεζικό Περιβάλλον,
(Τόμ. Τόμος Α΄). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Ράπανος, Β. Θ., & Καπλάνογλου, Γ. (2014). Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη: Η
περίπτωση της Ελλάδας. Στο Μ. Μασουράκης, & Χ. Β. Γκόρτσος, Συλλογικός
Τόμος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: " Ανταγωνιστικότητα για
ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής" (σσ. 609-637). Αθήνα: Ελληνική Ένωση
Τραπεζών.
Φαρσαρώτας, Ι. Δ., & Σπάτουλας, Ε. Θ. (2015, Μάρτιος 16). Support Business.
Ανάκτηση

Αύγουστος

20,

2017,

από

Support

Business:

https://www.supportbusiness.gr/financial/companies-legalforms/118ksekinwntas-th-dikh-sou-epixeirhsh-oles-oi-nomikes-morfes-epixeirhsewn

Σύνταγμα της Ελλάδας, (2010), Η΄ Αναθεώρηση του 2008, επανέκδοση Ιούνιος
2010, Βουλή των Ελλήνων
Νόμος 4156/2013, (ΦΕΚ Α΄ 122/31-05-2013), Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα
της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής
Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας

και

Κλιματικής

Αλλαγής,

ανακτήθηκε

από

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/516
52014DC0021, (2014), Ανακοίνωση της

Επιτροπής προς το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομία και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη,
ανακτήθηκε

από

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0021
Νόμος 4172/2013, (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και

άλλες

διατάξεις,

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528

69

ανακτήθηκε

από

70

