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The better the question. The better the answer. 

The better the world works.



Οι οργανισμοί μετασχηματίζουν ενεργά το 
φορολογικό και χρηματοοικονομικό τους μοντέλο

αλλάζουν το φορολογικό και 
χρηματοοικονομικό τους μοντέλο

84%

16%

δεν αλλάζουν το φορολογικό και 
χρηματοοικονομικό τους μοντέλο
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47%42%

6%5%

95%

ανακατανέμουν τον 

προϋπολογισμό τους

Ανακατανομή προϋπολογισμού

Σημαντική Μέτρια Μικρή Καμία

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να ανακατανείμουν τον φορολογικό και χρηματοοικονομικό 
προϋπολογισμό τους προς περισσότερο στρατηγικές δραστηριότητες
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81%

65%

84%

96%

60% 70% 80% 90% 100%

Σύνολο επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις με έσοδα 

μεγαλύτερα από $30 δισ. 

Επιχειρήσεις με έσοδα 

μεταξύ $1 δισ. και $29,9 δισ.

Επιχειρήσεις με έσοδα 

λιγότερα από $1 δισ.

Οι επιχειρήσεις στρέφονται εντονότερα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για 
μέρος των λειτουργιών τους

Co-sourcing σε επιλεγμένες φορολογικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τα επόμενα δύο έτη
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Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επενδύσουν σε φορολογική τεχνολογία τα 
επόμενα τρία έτη

Προγραμματισμένες δαπάνες σε φορολογική τεχνολογία

Σύνολο επιχειρήσεων

85% των επιχειρήσεων που έχουν $30+ δισ. έσοδα, σχεδιάζουν να επενδύσουν $2 εκ. ή περισσότερα σε φορολογική τεχνολογία

Προγραμματισμένες δαπάνες σε φορολογική τεχνολογία

Έσοδα: $30 δισ. ή περισσότερα

Περισσότερα από $6 εκατ.

$4 εκατ. - $6 εκατ.

$2 εκατ. – $3.99 εκατ.

$1 εκατ. – $1.99 εκατ.

$500 χιλ. – $999 χιλ.

Λιγότερα από $500 χιλ.

15%

34%

36%

15%

1%

0%

Περισσότερα από $6 εκατ.

$4 εκατ. - $6 εκατ.

$2 εκατ. – $3.99 εκατ.

$1 εκατ. – $1.99 εκατ.

$500 χιλ. – $999 χιλ.

Λιγότερα από $500 χιλ.

3%

23%

44%

27%

3%

1%
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Πηγή: EY Work Reimagined Employee Survey 2021

9 10στους

εργαζόμενους θέλουν 

μεγαλύτερη ευελιξία ως προς 

το πού και πότε εργάζονται

54%
δηλώνουν ότι είναι 

έτοιμοι να παραιτηθούν 

αν δεν έχουν αυτή 

την ευελιξία

εργοδότες (35%) δηλώνουν ότι 

επιθυμούν πλήρη επιστροφή στα 

γραφεία, όπως πριν την πανδημία. 

1 3στους

Οι εργαζόμενοι επιζητούν περισσότερη ευελιξία στους όρους εργασίας



Ενίσχυση των φορολογικών δεξιοτήτων
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41%43%

11%5%

95%

των επιχειρήσεων 

θα ενισχύσουν τις φορολογικές 

δεξιότητες του προσωπικού 

τους τουλάχιστον σε 

μέτριο βαθμό

Οι φορολογικές δεξιότητες πρέπει να ενισχυθούν με δεξιότητες δεδομένων, 

επεξεργασίας και τεχνολογίας

Ανακατανομή 

προϋπολογισμού

Σε πολύ μεγάλο βαθμό

Σε μεγάλο βαθμό

Σε μέτριο βαθμό

Σε χαμηλό βαθμό

Πηγή: EY Tax and Finance Operations Survey 2022

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Σε ποιον βαθμό σκοπεύετε να ενισχύσετε 
τις φορολογικές δεξιότητες του προσωπικού σας, με δεξιότητες δεδομένων, 
επεξεργασίας και τεχνολογίας, τα επόμενα τρία έτη;»
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76%

δυσκολεύονται να 

αντιμετωπίσουν τον 

όγκο, τον ρυθμό και 

την πολυπλοκότητα 

των φορολογικών 

δηλώσεων

Οι προκλήσεις για τις φορολογικές διευθύνσεις

59%
εκτιμούν ότι η συμμόρφωση 

θα οδηγήσει σε αύξηση του 

κόστους λειτουργίας των 

φορολογικών διευθύνσεων

83%
των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι το 

κόστος συμμόρφωσης θα 

υπερβαίνει τα 5 $ εκ. και θα φτάνει, 

κατά μέσο όρο τα 11,1 $ εκ. μέσα 

στα επόμενα 5 χρόνια
Πηγή: EY Tax and Finance Operations Survey 2022



Μετασχηματισμός της φορολογικής διεύθυνσης
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Διαρκής 

επαναξιολόγηση 

του μοντέλου 

λειτουργίας

Προσδιορισμός των 

λειτουργιών που 

θα εξακολουθήσουν 

να διεκπεραιώνονται 

εντός της εταιρείας, 

με αντίστοιχη 

αναδιοργάνωση 

του ανθρώπινου 

δυναμικού και της 

τεχνολογίας

Απόφαση για 

co-sourcing

ορισμένων 

λειτουργιών, ιδιαίτερα 

των λειτουργιών 

ρουτίνας

Εξέταση των 

πλεονεκτημάτων 

μιας υβριδικής 

προσέγγισης

1 2 3 4
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Kριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν οι επιχειρήσεις τον προορισμό των 
επενδύσεών τους

Από τους παρακάτω σχετικούς με τη φορολογία παράγοντες, ποιοι είναι οι τρεις πιο σημαντικοί όταν επιλέγετε μία χώρα 

για να επενδύσετε; 

Βαθμός ψηφιοποίησης των συστημάτων 

των φορολογικών αρχών

Έκταση και συντελεστές των περιβαλλοντικών φόρων

Διαθεσιμότητα φορολογικών κινήτρων 

(εκπτώσεων) για την Έρευνα & Ανάπτυξη

Βαθμός ρεαλιστικής προσέγγισης

και ευελιξίας των φορολογικών αρχών

Συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων 

που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια

Κίνδυνος ύπαρξης δικαστικών φορολογικών διαφορών

Συντελεστής φορολόγησης των εταιρικών κερδών

Συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών

Πρώτη επιλογή

Δεύτερη επιλογή

Τρίτη επιλογή

Πηγή: ΕΥ Attractiveness Survey Europe 2022



Ελλάδα: ποια βήματα έχουν γίνει; 
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1
Ηλεκτρονική 

υποβολή όλων των 

φορολογικών 

δηλώσεων 

E-file

2
Ηλεκτρονική 

διαβίβαση 

τιμολογίων και 

λογιστικών βιβλίων  

E-accounting

5
Υπολογισμός και 

καταλογισμός φόρων από 

τις φορολογικές αρχές 

χωρίς την ανάγκη 

υποβολής δηλώσεων από 

τους φορολογούμενους

E-assess

3
Ηλεκτρονική υποβολή 

λοιπών στοιχείων (π.χ. 

CbCR, FATCA/CRS), 

διασταύρωση στοιχείων 

και με πληροφορίες 

από άλλες χώρες

Ε-match

4
Διενέργεια 

ηλεκτρονικών ελέγχων 

με την αξιοποίηση των 

ηλεκτρονικά 

υποβληθέντων 

στοιχείων 

E-audit 
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Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα περιμένει 
περισσότερα στο κομμάτι της φορολογίας

H Ελλάδα έχει γίνει περισσότερο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη, ως 

αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων ή των προγραμματισμένων φορολογικών πολιτικών

Πηγή: ΕΥ Attractiveness Survey Europe 2022



Κάνοντας το επόμενο βήμα για το μέλλον
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•Περαιτέρω απλοποίηση του 

φορολογικού συστήματος 

•Εμπέδωση αίσθησης σταθερότητας και 

προβλεψιμότητας του φορολογικού 

πλαισίου 

•Αναθεώρηση αναχρονιστικών 

φορολογικών νομοθετημάτων 

•Εισαγωγή περαιτέρω κινήτρων για την 

Έρευνα & Ανάπτυξη και τις επενδύσεις 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

•Η φορολογία ως σημαντικό εργαλείο 

περιβαλλοντικής πολιτικής, στο πλαίσιο 

ESG

•Αναδιοργάνωση τρόπου λειτουργίας των 

δικαστηρίων και περαιτέρω ψηφιοποίηση

των διαδικασιών τους

•Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

•Διατήρηση στόχευσης στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής

•Δημιουργία-Γένεση φορολογικής 

συνείδησης 
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Ευελιξία

Ευχαριστώ!

Προσαρμοστικότητα

ΕΥπροσαρμοστικότητα



Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να 

αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & 

Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή 

νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε 

πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει 

και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο 

ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, 

παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

© 2022 EY

All Rights Reserved.

ey.com

EY  |  Building a better working world

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου 

εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους 

πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και 

οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι 

πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, 

οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να 

αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και 

Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και 

Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για 

να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.


