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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
ιδρύθηκε το 1959 σαν μια μικρή ερευνητική ομάδα με την επωνυμία «Κέν-
τρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη 
των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονο
μικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και 
του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων 
βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η 
εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυ
ξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κα
τευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση· (β) η παρακολούθηση 
και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνι
κής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων, για τη λήψη των κα
τάλληλων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέ
ματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε ό
λους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά 
θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυ
ξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μετα
πτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 
οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 
μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και 
διαλέξεων, οι οποίες δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προ
σκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονι
κά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις 
και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και 
μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην 
προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευθεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή Μελε
τών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο βελτιώθη
κε από τον συγγραφέα με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η Φορολογία 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) είναι το κατεξοχήν μέσο δημο
σιονομικής πολιτικής που χρησιμοποιείται για την αναδιανομή του εισοδή
ματος. Γι ' αυτό το λόγο η φορολογία αυτή αποτελεί αντικείμενο ζωηρής συ
ζήτησης τόσο από τις ομάδες εισοδηματιών όσο και από τις πολιτικές πα
ρατάξεις. Εξάλλου, η Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
(ΦΕΝΠ) χρησιμοποιείται στη χώρα μας για την ενίσχυση των ιδιωτικών 
επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς, γενικότερα. 

Η συνεξέταση της ΦΕΦΠ μαζί με τη ΦΕΝΠ είναι χρήσιμη, γιατί οι 
δυο αυτές φορολογίες συνδέονται άμεσα (κυρίως με την ύπαρξη των μερι
σμάτων) και η αναμόρφωση της μιας επηρεάζει την άλλη. 

Παρά το σημαντικό αυτό ρόλο της φορολογίας εισοδήματος, για την 
ελληνική οικονομία, εντούτοις δεν έχει ερευνηθεί σημαντικά και δεν έχει 
μέχρι σήμερα καλυφθεί επαρκώς στη σχετική βιβλιογραφία. Η μελέτη αυτή 
σκοπό έχει να συμβάλλει στην ευρύτερη κάλυψη του θέματος με μια κριτική 
αξιολόγηση του συστήματος της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νο
μικών προσώπων, τον εντοπισμό των αναγκαίων προσαρμογών για να εναρ
μονιστεί η ΦΕΝΠ με το κοινοτικό σύστημα, τη μέτρηση των επιπτώσεων 
του πληθωρισμού στη φορολογική επιβάρυνση και τη διατύπωση συγκεκρι
μένων προτάσεων για μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην ελαχιστο
ποίηση των δυσμενών επιδράσεων του πληθωρισμού στην κατανομή του φο
ρολογικού βάρους. 

Καθηγήτρια ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 
Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Ιανουάριος 1986 
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Η παρούσα μελέτη, λόγω της φύσης της, δε θα μπορούσε να εκπονηθεί 
χωρίς τη βοήθεια πολλών ανθρώπων. 

Κατ* αρχήν οφείλω να ευχαριστήσω την κ. Βικτώρια Αεδεγιάν, Επι
στημονική Βοηθό Ερευνών, που εργάστηκε εντατικά και ευσυνείδητα από 
το ξεκίνημα της εργασίας, και ιδιαίτερα για την παρουσίαση και επεξεργα
σία των στατιστικών στοιχείων. Ευχαριστώ, επίσης, πολλά στελέχη του 
Υπουργείου Οικονομικών, και ιδιαίτερα τους κ.κ. Δ. Κουνάδη, Σ. Βούλγα
ρη, Ι. Φωτόπουλο και Π. Γιαννακούρη, για την παροχή στοιχείων και πλη
ροφοριών που ήταν απαραίτητες για τη μελέτη. Ιδιαίτερα υπόχρεος αισθά
νομαι προς τον Καθηγητή κ. Γ. Δράκο και τον κ. Γ. Βλαχοπαπαδόπουλο, 
Διευθυντή - Σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλάδος, που από την πολυετή συ
νεργασία μαζί τους έμαθα πολλά για τα δημόσια οικονομικά της χώρας μας. 

Ευχαριστίες οφείλω επίσης στον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
του Κράτους κ. Η. Κουτρουμπή, καθώς και στα στελέχη της Τράπεζας της 
Ελλάδος κ.κ. Κ. Ζαχαρόπουλο και Β. Μανουσιώτη. 

Για τη βοήθεια που μου έδωσαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 
μελέτης οι συνάδελφοι του ΚΕΠΕ, ιδιαίτερα οι κ.κ. Α. Αθανασίου και Π. 
Αίβας, τους ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν παράλειψη μου αν δεν ευχαριστούσα 
την κ. Δήμητρα Αλαμάνου-Κεράτσα για την προσοχή και την προθυμία που 
έδειξε κατά τη δακτυλογράφηση του κειμένου και των πινάκων της μελέ
της, την κ. Γ. Τσαφούλια για την επιμέλεια της έκδοσης της μελέτης, την κ. 
Μ. Τζιαντζή για τη γλωσσική επιμέλεια του τελικού κειμένου και την κ. Π. 
Ματαράγκα για την παρουσίαση των διαγραμμάτων. 

Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω τη σύζυγο μου Ζήνα για τις εκτιμήσεις 
πολυάριθμων συναρτήσεων στον υπολογιστή της ΑΣΟΕΕ αλλά ιδιαίτερα 
γιατί χωρίς τη συμπαράσταση της δε θα ήταν δυνατή η αποπεράτωση της 
μελέτης, αφού το μεγαλύτερο μέρος της εκπονήθηκε εκτός ωρών εργασίας 
του ΚΕΠΕ. 

Φυσικά, για σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν στη μελέτη η ευ
θύνη είναι δική μου. 

Γ. Ι. ΑΓΑΠΗΤΟΣ, D. Phil 

Ιανουάριος 1986 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη προβαίνει σε κριτική αξιολόγηση του συστήματος 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και στη διατύ
πωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν στα 
εξής: 

α. Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιά
ζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν, και προτείνεται μια ορθο-
λονική νέα - βιώσιμη κλίμακα κτισμένη με καθαρά αντικειμενικά κριτήρια, 
που θα συνοδεύεται από πραγματικές εκπτώσεις και αφορολόγητα ποσά. 

β. Το φορολογικό βάρος κατανέμεται άδικα, ιδιαίτερα σε βάρος των 
μισθωτών και η φορολογική απορρόφηση στη ΦΕΦΠ είναι υψηλή. 

γ. Το «πιστωτικό» σύστημα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ
πων που προτείνει η ΕΟΚ θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο στην κεφαλαια
γορά όσο και στην κατανομή των πόρων. 

δ. Η συνδυασμένη άσκηση φορολογικής και εισοδηματικής πολιτικής 
θα συμβάλλει στη δικαιότερη φορολόγηση των εισοδημάτων, τον έλεγχο 
των πληθωριστικών πιέσεων και τη μείωση της δημοσιονομικής απορρόφη
σης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η εκπόνηση μελέτης γύρω από τους φόρους εισοδήματος παρουσιά
ζει πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει γιατί το θέμα είναι πολύ ευαί
σθητο τόσο από κοινωνικής - οικονομικής όσο και από πολιτικής σκο
πιάς. Άλλωστε, γι' αυτό τό λόγο η φορολογία εισοδήματος έχει γίνει αν
τικείμενο διαμάχης από τις παραγωγικές τάξεις, τα εργατικά συνδικάτα 
αλλά και τα πολιτικά κόμματα. Επομένως η μεγαλύτερη δυσκολία, στην 
παρουσίαση οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων μιας έρευνας και προτάσεων 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό, έγκειται στο ότι ο κάθε φορολογούμε
νος έχει ιδία αντίληψη του θέματος και δική του άποψη. Αυτό συμβαίνει 
γιατί οι φόροι εισοδήματος επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα του 
και συνδέονται με την κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ διάφο
ρων επαγγελματικών ομάδων γενικότερα. 

Εξάλλου, ενώ από θεωρητικής πλευράς υπάρχει πλούσια βιβλιογρα
φία, αντίθετα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, αν και δεν είναι λίγα, εί
ναι ανομοιογενή και πολλές φορές δε δίνουν απαντήσεις σε ουσιαστικά 
ερωτήματα του ερευνητή. 

Αντικειμενικός στόχος της μελέτης, κάτω από όλες αυτές τις δυσκο
λίες, είναι κατ' αρχήν η αξιολόγηση του συστήματος των φόρων εισοδή
ματος (ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ) στη χώρα μας, η σύγκριση του με φορολογικά 
συστήματα της Δυτικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα με τα προβλεπόμενα 
στην ΕΟΚ (ειδικότερα για το ΦΕΝΠ) ή με τα ισχύοντα στην ΕΟΚ συ
στήματα (ειδικότερα για το ΦΕΦΠ), και η αξιολόγηση της κατανομής των 
φόρων και του φορολογικού βάρους του ΦΕΦΠ. Στη συνέχεια, κύριος 
στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων του πληθωρισμού 
στη φορολογική επιβάρυνση του ΦΕΦΠ, καθώς και των επιπτώσεων από 
την εναρμόνιση του συστήματος ΦΕΝΠ με το προτεινόμενο από την 
Κοινότητα. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί επίσης στην παρουσίαση προ-
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τάσεων για τη βελτίωση του συστήματος ΦΕΦΠ, ώστε αφενός το διαθέσι
μο εισόδημα του φορολογουμένου να θίγεται όσο γίνεται λιγότερο από 
τον πληθωρισμό και αφετέρου να καταστεί το φορολογικό σύστημα βιώ
σιμο για να αποφεύγονται συχνές αλλαγές, ιδιαίτερα της κλίμακας φορο
λογίας. Συνεπώς, η μελέτη μας επιδιώκει να υποβοηθήσει, όσο αυτό είναι 
δυνατό, στον εκσυγχρονισμό της φορολογίας εισοδήματος και στη σω
στότερη κατανομή του φορολογικού βάρους τόσο από οικονομικής όσο 
και από κοινωνικής πλευράς. 

Άποψη μας, πάντως, είναι ότι το ελληνικό σύστημα φορολογίας ει
σοδήματος πρέπει να εκσυγχρονισθεί και ενδείκνυται ο εκσυγχρονισμός 
να γίνεται προς την κατεύθυνση των κοινοτικών συστημάτων, άσχετα 
εάν η χώρα μας έχει ή δεν έχει την υποχρέωση εναρμόνισης για ορισμέ
νους τομείς. Κατ' αυτό τον τρόπο η αγορά κεφαλαίου και εργασίας στη 
χώρα μας δε θα τίθεται σε δυσμενέστερη μοίρα σε σχέση με εκείνη των 
ευρωπαϊκών χωρών. 

Η συνεξέταση της ΦΕΦΠ μαζί με τη ΦΕΝΠ είναι χρήσιμη γιατί οι 
δύο αυτές φορολογίες συνδέονται άμεσα και η αναμόρφωση της μίας επη
ρεάζει την άλλη, π.χ. η εισαγωγή του κοινοτικού συστήματος ΦΕΝΠ θα 
επηρεάσει τη φορολογική επιβάρυνση του προσωπικού εισοδήματος που 
προέρχεται από μερίσματα και η τιμαριθμοποίηση της ΦΕΦΠ, μέσω των 
μερισμάτων, θα επηρεάσει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των κερ
δών των επιχειρήσεων. Επομένως, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, 
ορθολογικής κατανομής των πόρων και ουδετερότητας των φόρων, ανε
ξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης, η κλίμακα του ΦΕΦΠ 
δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τους συντελεστές του ΦΕΝΠ αλλά οι 
δύο αυτοί φόροι πρέπει να συνεξετάζονται. 

Μέχρι τώρα στη χώρα μας δεν έχει καταβληθεί προσπάθεια για μια 
συστηματική διερεύνηση των φόρων εισοδήματος, ώστε να φωτιστούν τα 
κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στο ΦΕΦΠ όσο και στο 
ΦΕΝΠ και να γίνει προσπάθεια ταυτόχρονης βελτίωσης αυτών των δύο 
φόρων που αναπόφευκτα αλληλοεπηρεάζονται. 

Η παρούσα μελέτη αναλύει ακριβώς δύο περιπτώσεις που αναφέρον
ται στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού στη ΦΕΦΠ 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Κοι
νότητας από τη μία πλευρά και στον εκσυγχρονισμό της ΦΕΝΠ σύμφω
να με την πρόταση της Επιτροπής της ΕΟΚ από την άλλη. 

Με βάση τον παραπάνω προσανατολισμό, εκπονήθηκε η μελέτη που 
αποτελείται από τρία μέρη. Στο Μέρος Ι αναλύονται οι αδυναμίες του ελ
ληνικού φορολογικού συστήματος και η εξέλιξη - κατανομή του φορολο-
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γικού βάρους, ενώ στο Μέρος II αναλύεται η επίδραση του πληθωρισμού 
στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και ακολουθούν η αξιο
λόγηση του ΦΕΦΠ στη χώρα μας και οι τρόποι βελτίωσης του. Τέλος, το 
Μέρος III αναφέρεται στην επιδιωκόμενη φορολογική εναρμόνιση στο 
χώρο της Κοινότητας, στο βαθμό που έχει προχωρήσει αυτή στην πράξη 
και στην ανάλυση του συστήματος ΦΕΝΠ που επιδιώκει η ΕΟΚ. Ειδικό
τερα, τα τρία αυτά μέρη διαρθρώνονται σε επτά κεφάλαια. 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αξιολόγηση του ελληνικού φορολογικού 
συστήματος, διαπιστώνονται οι αδυναμίες του και συγκρίνονται τα χαρα
κτηριστικά του με εκείνα ενός «καλού» φορολογικού συστήματος όπως έ
χει προσδιοριστεί από πολλούς μελετητές των φορολογικών συστημά
των. Κατόπιν αναλύεται η εξέλιξη των διάφορων κατηγοριών των φόρων 
και της φορολογικής επιβάρυνσης από το 1970 μέχρι σήμερα, όπως επί
σης και η διάρθρωση των φορολογιών. Στη συνέχεια, αξιολογείται η κα
τανομή του ΦΕΦΠ ανάλογα με την πηγή προέλευσης μεταξύ διάφορων 
επαγγελματικών ομάδων εργαζομένων, διάφορων εισοδηματικών κλιμα
κίων, των συζύγων, και της Περιοχής Πρωτευούσης και λοιπής χώρας. 
Τέλος, γίνεται σύγκριση της φορολογικής επιβάρυνσης και της διάρθρω
σης της στη χώρα μας σε σχέση με εκείνη που ισχύει στις χώρες της 
ΕΟΚ. 

Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται η επίδραση του πληθωρισμού στη 
ΦΕΦΠ και η δημιουργούμενη δημοσιονομική απορρόφηση, η οποία και 
υπολογίζεται. Κατόπιν αναλύεται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της 
ΦΕΦΠ τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς και εξετά
ζονται οι επιπτώσεις της. 

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται η εφαρμογή της ΤΑΦ στην πράξη τόσο 
στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας. Στη συνέχεια, αναλύονται οι αδυ
ναμίες της κλίμακας ΦΕΦΠ, οι προτάσεις για τη βελτίωση της και οι επι
πτώσεις των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται το πλαίσιο της φορολογικής εναρμόνι
σης που προβλέπουν οι ιδρυτικές πράξεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες 
της ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι στόχοι της προβλεπόμενης 
φορολογικής εναρμόνισης, αναλύεται η αναγκαιότητα εναρμόνισης της 
άμεσης φορολογίας και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν η Κοινότητα 
και οι χώρες της για την πραγματοποίηση της επιδιωκόμενης εναρμόνι
σης. Τέλος, δίνεται μια συνοπτική εικόνα του σταδίου που βρίσκεται η 
πραγματοποιούμενη φορολογική εναρμόνιση στην ΕΟΚ και την Ελλάδα. 

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται η φιλοσοφία για τη δικαιολογητική βάση 
ύπαρξης ξεχωριστής φορολογίας των κερδών των ΑΕ από εκείνης των 
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φυσικών προσώπων, ακολουθεί μια συγκριτική αξιολόγηση των διάφο
ρων συστημάτων του ΦΕΝΠ και αναπτύσσεται το «κοινό» σύστημα 
ΦΕΝΠ που προτείνεται από την Κοινότητα. Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 
6 αναφέρεται στις επιπτώσεις που θα έχει για τη χώρα μας η εφαρμογή 
του προτεινόμενου κοινοτικού συστήματος ΦΕΝΠ. 

Τέλος, το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται συνοπτικά στα γενικά συμπερά
σματα, τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας στην 
άσκηση της φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας και στους χώρους που 
χρειάζεται παραπέρα έρευνα της φορολογίας εισοδήματος. 

Η μελέτη συμπληρώνεται με την παράθεση 3 παραρτημάτων και της 
βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε. Στο Παράρτημα Ι δίνεται μια συνο
πτική περιγραφή του συστήματος φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και 
νομικών προσώπων), ενώ στά Παραρτήματα II και III παρουσιάζονται, 
αντίστοιχα, τα Διαγράμματα και οι στατιστικοί Πίνακες που υποστηρί
ζουν τη μελέτη. Η συνοπτική περιγραφή, που ουσιαστικά δίνει τα χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα της φορολογίας εισοδήματος, κρίθηκε σκόπιμη 
γιατί υποβοηθά τον αναγνώστη στην αξιολόγηση του συστήματος που 
ισχύει μέχρι και το 1985, ενός συστήματος ιδιαίτερα πολύπλοκου, με 
πολλές διατάξεις και υποκείμενου σε συχνές ετήσιες αλλαγές. Επίσης η 
παράθεση του Παραρτήματος στατιστικών Πινάκων, που αφορούν κυ
ρίως επεξεργασμένα φορολογικά στοιχεία, κρίθηκε απαραίτητη γιατί έτσι 
ενημερώνεται καλύτερα ο αναγνώστης, ο οποίος μπορεί να ελέγξει τα 
συμπεράσματα μας, αλλά κυρίως διευκολύνεται ο μελετητής που ενδιαφέ
ρεται να συνεχίσει την έρευνα στον τομέα αυτό. Εξάλλου, κατ' ανάγκη, 
υπάρχουν πολλοί πίνακες μέσα στο κείμενο γιατί αυτοί συνδέονται άμεσα 
με την ανάλυση ή την αξιολόγηση των στοιχείων. 

Είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε τον 
Ιούλιο του 1984 και γι' αυτό το λόγο η ανάλυση των στοιχείων περιορίζε
ται έως αυτό το έτος. Στη συνέχεια, με υπόδειξη των κριτών της μελέτης, 
μέχρι την τελική διαμόρφωση του κειμένου, καταβλήθηκε προσπάθεια να 
συμπεριληφθούν στα παραρτήματα όσα πρόσφατα στοιχεία ήταν διαθέσι
μα, προκειμένου να έχει ο αναγνώστης μια πιο πρόσφατη εικόνα των φο
ρολογικών στοιχείων όπως αυτά διαμορφώθηκαν ιδιαίτερα με την κατά
θεση των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 1985 και 1986. 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

ΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

1.1. Γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν 
ένα «καλό» φορολογικό σύστημα 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από πολλά αρνη
τικά στοιχεία (πολυνομία, πολυπλοκότητα, αντιφατικότητα και δυσλει
τουργία) τα οποία έχουν επιδεινωθεί από τον επιταχυνόμενο ρυθμό 
πληθωρισμού1. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που επιβάλλονται 
για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των συνεχώς αυξανόμενων δημό
σιων δαπανών, και η άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ 
διάφορων πηγών εισοδήματος, επαγγελμάτων και γεωγραφικών περιο
χών της χώρας δεν επιδρούν ευνοϊκά στην εξέλιξη της οικονομικής δρα
στηριότητας. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές 
στη φορολογία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον προγραμματι
σμό των οικονομικών μονάδων γιατί οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι 
φορολογούμενοι αδυνατούν να προγραμματίσουν τη δραστηριότητα 
τους. Και τούτο επειδή δεν είναι βέβαιοι για τις φορολογικές ρυθμίσεις 
που θα ισχύουν αύριο, με συνέπεια να μειώνεται η εμπιστοσύνη τους, να 
δυσανασχετούν και να σκέπτονται όλους τους δυνατούς τρόπους φορο
διαφυγής. 

Εξάλλου, οι πολλαπλές εξαιρέσεις και απαλλαγές ορισμένων τομέων 

1. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 1984, σελ. 157. 
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της οικονομίας από τη φορολογία, η ελλιπής μηχανοργάνωση των φορο
τεχνικών υπηρεσιών, που συνεπάγεται αδυναμία διασταύρωσης των φο
ρολογικών στοιχείων, η μη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων 
για την απόδοση και ευσυνειδησία των φοροτεχνικών οργάνων-
υπηρεσιών και η έλλειψη δημοσιονομικού κτηματολογίου οδηγούν στην 
αύξηση της φοροδιαφυγής τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων φό
ρων. Η αδυναμία μείωσης της φοροδιαφυγής αποτελεί τον πιο σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού 
βάρους και την αποτελεσματική άσκηση δημοσιονομικής και εισοδηματι
κής πολιτικής γενικότερα1. 

Προτού αναφερθούμε στις αδυναμίες των επιμέρους φορολογιών, 
για να γίνουν περισσότερο αντιληπτές οι αδυναμίες του ελληνικού φορο
λογικού συστήματος, κρίνουμε απαραίτητο να παραθέσουμε αναλυτικά 
τις κυριότερες αρχές-ιδιότητες που διέπουν ένα «κοινωνικά αποδεκτό φο
ρολογικό σύστημα». Οι αρχές αυτές ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη 
σε κάθε φορολογική μεταρρύθμιση, ώστε το φορολογικό σύστημα να βελ
τιώνεται διαχρονικά και να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας. Οι κυριότερες από τις ιδιότητες αυτές είναι: απλό
τητα και χαμηλό κόστος βεβαίωσης-είσπραξης των φόρων, ευκαμψία και 
σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος, ενίσχυση των κινήτρων για 
εργασία - αποταμίευση - επένδυση, δίκαιη, όσο γίνεται, κατανομή του φο
ρολογικού βάρους, συνεπώς και του διαθέσιμου εισοδήματος, σύγκλιση 
προς τα φορολογικά συστήματα των χωρών με τις οποίες η χώρα έχει 
αναπτύξει οικονομικές σχέσεις2. Η ιεράρχηση αυτών των «αρχών» είναι, 
βέβαια, πρόβλημα πολιτικής επιλογής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι «αρχές» αυτές. 

1. Κ ΕΠΕ, Εισηγήσεις επί της Μεταρρυθμίσεως του Ελληνικού Φορολογικού Συστή
ματος, Μελέται Πενταετούς Προγράμματος, 1966-1970, Αθήνα, 1967 και Μεταρρύθμισις 
Εμμέσου Φορολογίας, Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Πρόγραμμα Αναπτύξεως 1976-1980, 
Αθήνα, 1976· Break, G. and Turvey, R., The Greek Tax System, Athens, Center of Plan
ning and Economic Recearch, 1964. 

2. Meade, J. E., The Structure and Reform of Direct Taxation, Report of a Commit
tee, I.F.S., London, G. Allen & Unwin, 1978, σελ. 7-27. 
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1.1.1. Απλότητα και χαμηλό κόστος (διαχειριστικό-κοινωνικό) — ευκαμ
ψία και σταθερότητα του φορολογικού συστήματος 

Βασικό χαρακτηριστικό ενός καλού φορολογικού συστήματος είναι 
να γίνεται κατανοητό από κάθε φορολογούμενο. Αυτό επιτυγχάνεται μό
νο όταν το φορολογικό καθεστώς είναι απλό, σαφές και επακριβώς καθο
ρισμένο. Μόνο τότε ο πολίτης μπορεί μόνος του να υπολογίσει τη φορο
λογική του υποχρέωση με τη διάθεση ελάχιστου χρόνου. Κατ' αυτό τον 
τρόπο μειώνεται επίσης η προστριβή των φορολογουμένων με τις φορο
λογικές υπηρεσίες και επιπλέον για τα φοροτεχνικά όργανα καθίσταται 
ευκολότερος ο έλεγχος της φοροδοτικής ικανότητας του φορολογουμέ
νου και συνεπώς το έργο τους είναι ευκολότερο και αποτελεσματικότερο. 
Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο: 

α. Ο φορολογούμενος να γνωρίζει καλά περί του τι είναι και τι δεν 
είναι φορολογητέα ύλη. 

β. Να γνωρίζει ο φορολογούμενος με ακρίβεια και βεβαιότητα τι 
πρέπει να πληρώσει για κάθε φορολογητέο αντικείμενο. 

γ. Ο φορολογούμενος να γνωρίζει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί η 
επιλογή μιας συγκεκριμένης μορφής φορολογίας. Η αρχή στην οποία 
στηρίζεται η φορολογική βάση που επιλέγεται θα πρέπει να είναι απλή 
και πειστική. 

δ. Το φορολογικό σύστημα να διέπεται από την αρχή της συνέπειας, 
αλλιώς δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολα κατανοητό. 

ε. Το φορολογικό σύστημα να είναι αποδεκτό από τους πολίτες. 
στ. Το φορολογικό σύστημα να είναι, από διοικητικής πλευράς, όσο 

γίνεται απλούστερο. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος βεβαίωσης και είσπρα
ξης των φόρων πρέπει να είναι χαμηλό. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 
κόστος αυτό αναφέρεται στο κοινωνικό κόστος του συστήματος, δηλαδή 
κόστος φορολογουμένων και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 

Με την απλούστευση και το χαμηλό διαχειριστικό κόστος ενός φο
ρολογικού συστήματος συνδέονται και οι δυσκολίες που δημιουργούνται 
κατά το μεταβατικό στάδιο μιας φορολογικής μεταρρύθμισης. Το εάν 
αναμορφωθεί ένας φόρος δεν εξαρτάται μόνο από τα επιθυμητά χαρακτη
ριστικά του κατά τη λειτουργία του, αλλά και από τις δυσκολίες που δη
μιουργούνται κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του φόρου. Επι
πλέον είναι απαραίτητο ο φορολογούμενος να εξοικειωθεί και να καταλά
βει τη φιλοσοφία και λειτουργία του νέου φόρου, διαφορετικά είναι δύ
σκολο να μεταπειστεί από την αντίληψη ότι «ένας παλαιός φόρος είναι έ
νας καλός φόρος». 
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Ένα καλό φορολογικό σύστημα πρέπει επίσης να είναι εύκαμπτο. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της 
φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με την επιδιωκόμενη εξέλιξη (τόνω
ση ή χαλάρωση) της ενεργού ζήτησης της οικονομίας. Η ευκαμψία αυτή 
του φορολογικού συστήματος είναι επιβεβλημένη για έναν ακόμη σπου
δαίο λόγο: τη συμβολή στην καλύτερη λειτουργία μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας. Είναι γεγονός ότι διαφορετικά κόμματα αντιπροσωπεύουν 
διαφορετική πολιτική-κοινωνική-οικονομική φιλοσοφία. Παραταύτα, σε 
μια υγιή δημοκρατική κοινωνία επιβάλλεται να υπάρχει πολιτική συναί
νεση για ορισμένα βασικά θέματα και ταυτόχρονα, βέβαια, να παρέχεται η 
ευκαιρία να δίνεται διαφορετική έμφαση σε ορισμένους στόχους οικονο
μικής πολιτικής καθώς η μία κυβέρνηση διαδέχεται την άλλη. Παράλλη
λα όμως είναι αναγκαίο να υπάρχει σχετική σταθερότητα στο φορολογικό 
σύστημα, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να προ
γραμματίζουν τη δραστηριότητα τους. Η ύπαρξη αβεβαιότητας οδηγεί 
στην έλλειψη εμπιστοσύνης, πράγμα που συνεπάγεται αρνητικές επιπτώ
σεις στον προγραμματισμό της παραγωγής και την ανάπτυξη της χώρας. 
Είναι φανερό ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του βαθμού ευκαμψίας και 
σταθερότητας· ωστόσο μπορεί να αποφεύγεται τόσο η περιορισμένη ευ
καμψία όσο και η άκαμπτη σταθερότητα. Μέσα στα πλαίσια αυτά ένα φο
ρολογικό σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παροχής αποτελε
σματικών κινήτρων ανάπτυξης προς τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα θα 
πρέπει να επιτυγχάνει την επιθυμητή αναδιανομή του εισοδήματος και 
της περιουσίας. 

1.1.2. Ενίσχυση των κινήτρων για εργασία-αποταμίευση επένδυση (in
centives) και υποβοήθηση αποδοτικής χρησιμοποίησης και κατα
νομής των πόρων (economic efficiency) 

Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή, ένα φορολογικό σύστημα θα πρέπει 
να αποβλέπει και να συμβάλλει στην ενθάρρυνση του κινήτρου προς ερ
γασία, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση των αποταμιεύ-
σεων-επενδύσεων και να κατευθύνει τους πόρους προς εκείνους τους το
μείς ή τις δραστηριότητες με την ανάπτυξη των οποίων είναι δυνατό να 
επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προϊόντος. Οι επιδράσεις αυτές εξαρτώ
νται τόσο από το ύψος της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης όσο και 
από τη διάρθρωση των διάφορων φορολογιών, δεδομένου ότι υπάρχουν 
πολλοί και διάφοροι τρόποι εξεύρεσης ενός φορολογικού εσόδου. Ας ση-
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μειωθεί ότι οι τρόποι αυτοί έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στα παραπά
νω κίνητρα και την κατανομή των πόρων. 

Αναλυτικότερα, μια φορολογική επιβάρυνση μπορεί να συνεπάγεται 
«εισοδηματικό αποτέλεσμα» ή/και «αποτέλεσμα υποκατάστασης». 
Συγκεκριμένα, ένας υψηλότερος φόρος εισοδήματος μειώνει το διαθέσιμο 
εισόδημα (εισοδηματικό αποτέλεσμα) του φορολογουμένου, γεγονός που 
τον αναγκάζει να εργαστεί περισσότερο για να διατηρήσει το καθαρό του 
εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου. Στη συνέχεια όμως το επιπλέον 
εισόδημα, από τις πρόσθετες ώρες εργασίας, θα φορολογηθεί με υψηλότε
ρο φορολογικό συντελεστή, με συνέπεια ο φορολογούμενος να προτιμά 
την ανάπαυση από την αύξηση της εργασίας (αποτέλεσμα υποκατάστα
σης). Το τελευταίο αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το «εισοδηματικό», είναι 
ένδειξη μη οικονομικής αποδοτικότητας και απώλειας, ακόμη και εάν το 
αποτέλεσμα υποκατάστασης δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αντισταθμίσει 
την επίδραση του πρώτου αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα «υποκατάστα
σης», βέβαια, παίρνει διάφορες μορφές γιατί το φορολογικό σύστημα 
μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές διαταραχές, όπως και στην υποκατά
σταση μιας μορφής επιχείρησης με άλλη. 

Ενδείκνυται συνεπώς οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές να είναι 
χαμηλοί και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα ενός φορολογικού συστήματος 
γιατί επιτρέπει τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για άντληση εσό
δων. Η μεγαλύτερη φορολογική βάση για την άντληση ενός συγκεκριμέ
νου ύψους εσόδων, με τη διατήρηση συντελεστών σε χαμηλά επίπεδα, 
δημιουργεί λιγότερα «αποτελέσματα υποκατάστασης» στην αγορά σε 
σύγκριση με την άντληση των ίδιων εσόδων με την επιβολή υψηλών φο
ρολογικών συντελεστών σε λίγες δραστηριότητες, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό να 
αποφεύγεται διάβρωση της φορολογικής βάσης με την υιοθέτηση πολ
λών εξαιρέσεων και απαλλαγών. _. 

Εάν στις αγορές αγαθών-υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής 
επικρατούσαν συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, τα αποτελέσματα υπο
κατάστασης των φόρων καθεαυτών θα ήταν το μοναδικό ερώτημα που θα 
μας απασχολούσε κατά τη μελέτη των επιδράσεων της «αποδοτικότητας» 
ενός φορολογικού συστήματος. Το γεγονός όμως ότι οι αγορές δεν είναι 
πλήρως ανταγωνιστικές οδηγεί στη μελέτη της «αποδοτικότητας» και από 
μια άλλη βάση. Σε πολλές περιπτώσεις η καλύτερη μέθοδος διορθώσεων 
συνδέεται με μέτρα που δεν αναφέρονται στο δημοσιονομικό χώρο αλλά 
σε άλλους τομείς πολιτικής, π.χ. πολιτική τιμών και εισοδημάτων. Βέβαια 
σε ορισμένες περιπτώσεις τα δημοσιονομικά κίνητρα είναι κατάλληλα για 
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την αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς, π.χ. φορολογικά κίνητρα για 
περιφερειακή ανάπτυξη, επιβολή ενός ειδικού φόρου επί των αυτοκινή
των και της βενζίντ^ς κτλ. 

1.1.3. Δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος 

Κάθε φορολογικό σύστημα αποβλέπει σε αναδιανομή του διαθέσι
μου εισοδήματος, ακόμη και όταν ο μόνος στόχος είναι να φέρουν το βά
ρος της φορολογίας, για τη χρηματοδότηση μιας συγκεκριμένης κατηγο
ρίας δημόσιων δαπανών, εκείνοι οι πολίτες που θα ωφεληθούν από τις δα
πάνες αυτές. 

Εκτός από τις αναδιανεμητικές επιδράσεις του φορολογικού συστή
ματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών (κάθετη αναδιανομή), η ισότητα του 
φορολογικού συστήματος θα πρέπει επίσης να κρίνεται από το κατά πόσο 
μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο τους πολίτες που είναι πλούσιοι ή φτω
χοί (οριζόντια ισότητα). 

Γι' αυτό το λόγο ένα φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπεται και 
από τις πιο κάτω αρχές: 

i. Οριζόντια-κάθετη ισότητα (horizontal-vertical equity). 
ii. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συγκρουόμενων στόχων. 
Η ύπαρξη συγκρουόμενων στόχων είναι αναπόφευκτη, π.χ. μεταξύ 

αρχών που αφορούν την οικονομική αποδοτικότητα (που απαιτεί χαμη
λούς οριακούς φορολογικούς συντελεστές) από τη μια πλευρά και την 
κάθετη αναδιανομή (που προϋποθέτει υψηλούς μέσους φορολογικούς 
συντελεστές για τα υψηλά εισοδήματα) από την άλλη. Καλό φορολογικό 
σύστημα είναι εκείνο που ελαχιστοποιεί αυτό το βαθμό αντίφασης και 
προωθεί μια συγκεκριμένη αναδιανομή με ελαχιστοποίηση της απώλειας 
σε όρους αποδοτικότητας. 

Οι επιδράσεις στην αναδιανομή του διαθέσιμου εισοδήματος ενός 
φορολογικού συστήματος συμπληρώνονται και από εκείνες των δημό
σιων δαπανών, και συγκεκριμένα των μεταβιβάσεων, επιχορηγήσεων 
κτλ. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οριζόντια ισότητα και η κάθετη ανακα
τανομή του φορολογικού βάρους είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν 
επακριβώς. Χωρίς αμφιβολία, εάν ο Χ και ο Ψ έχουν την ίδια φοροδοτική 
ικανότητα, θα πρέπει ο κάθε ένας να φέρει το ίδιο φορολογικό βάρος και 
εάν ο Χ έχει μεγαλύτερη, θα πρέπει αυτός να επιβαρυνθεί περισσότερο 
από τον Ψ. Πλην όμως το πρόβλημα ανακύπτει όταν προσδιορίζουμε τη 
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φοροδοτική ικανότητα, γιατί οι απόψεις πολλές φορές διαφέρουν. 
«Οριζόντια φορολογική ισότητα» σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι 

που είναι στην ίδια θέση θα πρέπει να φέρουν το ίδιο φορολογικό βάρος. 
«Κάθετη φορολογική ισότητα» σημαίνει ανακατανομή εισοδήματος από 
εκείνους που είναι «καλύτερα» σε εκείνους που είναι «χειρότερα»1. Κατά 
συνέπεια, κάθε αρχή αναδιανομής περιέχει κατ' ανάγκη το στοιχείο της μέ
τρησης του πόσο καλύτερα ή χειρότερα είναι ένας φορολογούμενος. 

Εντούτοις, δεν είναι καθόλου εύκολο να προσδιορίσουμε το επίπεδο 
ευημερίας από φορολογική άποψη και αυτό φαίνεται ενδεικτικά από τα 
εξής χαρακτηριστικά ερωτήματα: 

α. Θα πρέπει στη σύγκριση της φοροδοτικής ικανότητας να λαμβά
νονται υπόψη και οι διαφορές των αναγκών ή των προτιμήσεων των ατό
μων; 

β. Ποια φορολογική μονάδα είναι δίκαιο να χρησιμοποιείται όταν 
συγκρίνουμε τη φοροδοτική ικανότητα; Το άτομο; Η οικογένεια; Το νοι
κοκυριό ή κάποια άλλη μορφή κοινότητας; Για παράδειγμα, εάν ένας 
πλούσιος παντρευτεί μια φτωχή, παραμένει αυτός πλούσιος και η σύζυ
γος του φτωχή; Ή μήπως για φορολογικούς σκοπούς πρέπει να ληφθεί ο 
μέσος όρος των εισοδημάτων τους; 

γ. Ακόμη και εαν απαντηθεί η προηγούμενη ερώτηση, παραμένει το 
βασικό ερώτημα: τι είδους ανακατανομή της ευημερίας μεταξύ των φορο
λογικών μονάδων είναι επιθυμητό να προωθηθεί; Μια συνηθισμένη απάν
τηση είναι: λιγότερη ανισοκατανομή. Δεν υπάρχει όμως ένα απλό και μο
ναδικό μέτρο μέτρησης του βαθμού ισοκατανομής ή ανισοκατανομή ς σε 
οποιαδήποτε κατανομή του εισοδήματος. Πάντως, πρώτιστα η ισοκατα
νομή του φορολογικού βάρους αποβλέπει στην ανύψωση του επιπέδου 
διαβίωσης των φτωχότερων ατόμων της κοινωνίας. 

Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις, όπως είναι φυσικό, περιέχουν υποκει
μενικά κριτήρια των «αξιών» και η ιεράρχηση τους είναι βασικά πολιτική 
επιλογή. 

1. Musgrave, R., The Theory of Public Finance, New York, McGraw-Hill Book 
Company, 1959, σελ. 160. 
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1.1.4. Σύγκλιση του εθνικού φορολογικού συστήματος προς το φορολο
γικά συστήματα των χωρών του εξωτερικού με τις οποίες έχει ανα
πτύξει σχέσεις μια χώρα 

Όσο πιο ελεύθερες είναι οι διεθνείς σχέσεις στον οικονομικό και 
χρηματοδοτικό τομέα τόσο πιο σημαντικές γίνονται οι δημοσιονομικές 
διαρρυθμίσεις που δεν μπορούν να αποκλίνουν πολύ από ό,τι επικρατεί 
στις άλλες χώρες και ιδιαίτερα σε εκείνες με τις οποίες η χώρα έχει ανα
πτύξει οικονομικές σχέσεις. Κάθε κίνηση, σε ευρεία κλίμακα, κεφαλαίων, 
ατόμων ικανών και επιχειρήσεων προς χώρες με χαμηλό φορολογικό βά
ρος (σε συνδυασμό με ευρεία συγκέντρωση ατόμων μη ικανών και μη 
αποδοτικών επιχειρήσεων σε χώρες με εξεζητημένα φορολογικά συστή
ματα) δεν έχει ευνοϊκές επιπτώσεις. Η εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να 
υπάρχουν αρκετά σημαντικές διαφορές στα εθνικά φορολογικά συστήμα
τα (βάρη) χωρίς οι διαφορές αυτές να οδηγούν σε εκτεταμένες κινήσεις 
κεφαλαίων και ατόμων εκεί όπου η φορολογική επιβάρυνση είναι χαμη
λή. Παραμένει όμως γεγονός ότι θα υπάρχει κάποια απώλεια που θα είναι 
μεγαλύτερη όσο πιο ελεύθερα μετακινούνται η εργασία και το κεφάλαιο 
και όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές των φορολογικών βαρών. 

Εξάλλου, η μη αποδοτική διεθνής κίνηση εργασίας και κεφαλαίου 
δεν οφείλεται μόνο στο επίπεδο και την κατανομή των φορολογικών βα
ρών, αλλά επίσης στις διαφορές της διάρθρωσης και της μορφής του εθνι
κού φορολογικού συστήματος. Για παράδειγμα, εάν μία χώρα υπολογίζει 
τη φορολογική επιβάρυνση με βάση την κατανάλωση και μία άλλη με βά
ση το εισόδημα, τότε ένας φορολογούμενος θα προτιμά να ζει σαν εργα
ζόμενος στην πρώτη χώρα και σαν συνταξιούχος στη δεύτερη, και κατ' 
αυτό τον τρόπο θα μπορεί να έχει υψηλή κατανάλωση σε όλη του τη ζωή. 

1.2. Αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος και 
συνοπτικές προτάσεις αντιμετώπισης τους 

Εάν λάβουμε υπόψη την παραπάνω ανάλυση για τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα από τα οποία ενδείκνυται να διέπεται ένα φορολογικό σύστη
μα και για εκείνα τα οποία ισχύουν στη χώρα μας, συμπεραίνουμε ότι το 
ελληνικό σύστημα έχει πολλές αδυναμίες και απέχει πολύ από ένα «καλό» 
φορολογικό σύστημα. Συγκεκριμένα, δεν είναι απλό αλλά αντίθετα πολύ
πλοκο, με πανσπερμία αναρίθμητων νόμων, πράγμα που συνεπάγεται 
υψηλό διαχειριστικό κόστος. Εξάλλου, το φορολογικό μας σύστημα δε 
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χαρακτηρίζεται από την αναγκαία ευκαμψία, ώστε να είναι εύκολο σε μια 
δεδομένη στιγμή να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα μιας συγκεκρι
μένης οικονομικής πολιτικής. Ταυτόχρονα δεν χαρακτηρίζεται από μια 
σταθερή συμπεριφορά, αλλά αντίθετα αλλάζει πολύ τακτικά, με αποτέλε
σμα ο πολίτης, ή η οικονομική μονάδα, όχι μόνο να είναι σε δύσκολη θέ
ση να προγραμματίσει αλλά να χάνει και την εμπιστοσύνη του προς το 
κράτος. Όπως είναι φυσικό, οι αδυναμίες αυτές είναι αντικίνητρα προς 
πολλές κατευθύνσεις, όπως παραγωγικότητα, επενδύσεις κτλ. Εξάλλου, 
όπως προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, ενώ η μέ
ση φορολογική επιβάρυνση δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλή σε σχέση με 
άλλες χώρες, εντούτοις το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει κατορ
θώσει να πετύχει μια δίκαιη ή κοινωνικά αποδεκτή κατανομή του φορο
λογικού βάρους. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ίδιο ακριβώς ίσχυε και προ 30 ετών 
και είχε επισημανθεί το 1952 από τον Κ. Βαρβαρέσο: «Το τρωτό της ελ
ληνικής φορολογίας δεν είναι το υπερβολικό της βάρος, αλλά η άνιση κα
τανομή του»1. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης της πα
ραοικονομίας που οδηγεί στην απώλεια φορολογικών εσόδων και της 
αδυναμίας των φοροτεχνικών υπηρεσιών να συλλάβουν ή να διασταυρώ
σουν τα στοιχεία που αναφέρονται στη φορολογητέα ύλη των ελεύθερων 
επαγγελματιών αλλά και εκείνης κατά τη διακίνηση των αγαθών. Επι
πλέον ο αυξανόμενος πληθωρισμός, χωρίς παράλληλα να λαμβάνεται μέ
ριμνα αναπροσαρμογής του φορολογητέου εισοδήματος, οδηγεί στην ει
κονική διόγκωση της φοροδοτικής ικανότητας, κυρίως εκείνων των εργα
ζομένων που δεν μπορούν να αποκρύψουν φορολογητέο εισόδημα. 

Ιδιαίτερα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, η μη 
εφαρμογή ενός αυτόματου μηχανισμού αναπροσαρμογής της φορολογι
κής κλίμακας οδηγεί στην ανάγκη διακριτικών μεταβολών και, ειδικότε
ρα σε περιόδους υψηλού ρυθμού πληθωρισμού, στη δυσβάστακτη φορο
λογική επιβάρυνση εκείνων των εισοδηματιών των οποίων ο φόρος πα
ρακρατείται στην πηγή. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του ελληνικού φορολογικού 
συστήματος που δε συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του φορολογι
κού βάρους είναι ο τρόπος φορολόγησης του οικογενειακού εισοδήμα
τος. Συγκεκριμένα, η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι οι σύζυγοι 
υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, ο φόρος όμως υπολο-

1. Βαρβαρέσος, Κ., Έκθεση επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος (Προς 
τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως Στρατηγό Ν. Πλαστήρα), Αθήναι, 1952, σελ. 42.. 
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γίζεται χωριστά σαν να υποβάλλονταν δύο ξεχωριστές φορολογικές δη
λώσεις [εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπει το ΝΔ 3323/ 
1955 (άρθρο 6) και ο ΑΝ 239/1967 (άρθρο 3)]. Συνεπώς ο συνολικός οι
κογενειακός φόρος εξαρτάται από την κατανομή του οικογενειακού εισο
δήματος μεταξύ των συζύγων και, όπως είναι φυσικό, δεδομένου ότι ο 
ΦΕΦΠ είναι προοδευτικός, ο οικογενειακός φόρος μειώνεται όσο μικραί
νει η ανισοκατανομή του οικογενειακού εισοδήματος μεταξύ των συζύ
γων1. Ο βαθμός αυτής της ανισοκατανομή ς είναι δεδομένος για ορισμέ
νους φορολογουμένους, όταν π.χ. και οι δύο σύζυγοι προσφέρουν εξαρ
τημένη εργασία ή όταν μόνο ο σύζυγος προσφέρει εξαρτημένη εργασία 
και η σύζυγος δεν εργάζεται και κανείς τους δεν έχει εισοδήματα από άλ
λες πηγές. Σε άλλες όμως περιπτώσεις οι φορολογούμενοι σύζυγοι μπο
ρούν να επηρεάσουν την κατανομή του οικογενειακού εισοδήματος. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση που τα εισοδήματα προέρχονται από οικο
δομές, μπορεί να γίνει μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από το σύζυ
γο με υψηλό εισόδημα προς τη σύζυγο που έχει χαμηλότερο εισόδημα. 
Με αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται η αρχή της οριζόντιας φορολογι
κής ισότητας, σύμφωνα με την οποία οι οικογένειες με το ίδιο φορολογη
τέο εισόδημα, ceteris paribus, που ουσιαστικά έχουν την ίδια φοροδοτική 
ικανότητα, θα πρέπει να πληρώνουν τον ίδιο οικογενειακό φόρο. Επομέ
νως το σύστημα αυτό ευνοεί τους υψηλούς εισοδηματίες οι οποίοι συχνά 
συμβαίνει να διαθέτουν και εισοδήματα από μη εξαρτημένη εργασία και 
επιπλέον έχουν μικρή οικογένεια με μη εργαζόμενη συνήθως σύζυγο. Η 
αδυναμία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή του συστήμα
τος της ενιαίας φορολόγησης του οικογενειακού εισοδήματος, σύμφωνα 
με το οποίο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας θα διαιρεθεί το εισόδημα 
που θα φορολογηθεί με την κλίμακα και στη συνέχεια ο φόρος θα πολλα
πλασιαστεί με τον αριθμό των μελών (income splitting). Έτσι θα εξουδετε
ρωθεί η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό τη μείωση του 
συνολικού οικογενειακού φόρου, και επιπλέον θα ενισχυθούν οι πολυμε
λείς οικογένειες. Εξάλλου, η φορολόγηση του οικογενειακού εισοδήμα
τος είναι σύμφωνη με την προσπάθεια για την εξίσωση των δύο φύλων, 
με την προβλεπόμενη στο ενιαίο μισθολόγιο κατανομή των οικογενεια-

1. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φόρος της συνολικής φορολογικής βάσης είναι μεγαλύ
τερος από το άθροισμα των φόρων των επιμέρους φορολογικών βάσεων όταν η φορολο
γία είναι προοδευτική και το άθροισμα των επιμέρους (θετικών) φορολογικών βάσεων 
είναι ίσο με τη συνολική φορολογική βάση, βλέπε Δράκος, Γ., «Επί της Εννοίας της 
Προοδευτικότητος της Φορολογίας», ΣΠΟΥΑΑΙ, 1975, σελ. 841. 
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κών επιδομάτων μεταξύ των συζύγων, αλλά και με την αρχή ότι οι δύο 
σύζυγοι από κοινού φέρουν τα οικογενειακά βάρη (λεπτομέρειες αυτού 
του συστήματος αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο 3 της μελέτης). Η μεταρ
ρύθμιση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με αναμόρφωση της κλίμακας 
ΦΕΦΠ, ώστε η απώλεια εσόδων να είναι εφικτή από την πλευρά του 
προϋπολογισμού1. 

Μία άλλη αδυναμία του φορολογικού συστήματος της χώρας μας 
αναφέρεται στη διαφορετική μορφή ορισμένων φορολογιών σε σχέση με 
εκείνες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έτσι η καθυστέρη
ση αναμόρφωσης των φορολογιών που η ΕΟΚ έχει αποφασίσει ή προ
βλέπεται να εναρμονιστούν στις χώρες-μέλη της (έμμεσοι φόροι και 
ΦΕΝΠ) έχει αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία μας και οδηγεί στη 
διατήρηση ενός πολύπλοκου συστήματος έμμεσων φόρων και φόρων 
υπέρ τρίτων και ενός συστήματος ΦΕΝΠ που δε βοηθά στην εξυγίανση 
και ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το τελευταίο συμβαίνει κυ
ρίως επειδή στη ΦΕΝΠ υπάρχει διακριτική μεταχείριση των μερισμάτων 
και η απαλλαγή ενός ποσού ανάλογα με τη μορφή της μετοχής (εισηγμέ-
νης ή μη στο Χρηματιστήριο, ονομαστικής ή ανώνυμης). Αυτό έχει αρ
νητικές επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων και τη φορολογική ισότη
τα και γενικότερα δημιουργεί διαταραχές στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά, 
εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι τα αδιανέμητα κέρδη ευ
νοούνται επειδή δεν υπάρχει ουσιαστικά φόρος υπεραξίας κεφαλαίου. 

Συνεπώς για να βελτιωθεί το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι 
απαραίτητο να εξαφανιστούν σταδιακά οι παραπάνω αδυναμίες με τις κα
τάλληλες αναμορφώσεις του συστήματος. Συγκεκριμένα, χρειάζεται: 

i. Στελέχωση και μηχανοργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώ
στε: α) να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος-διασταύρωση 
των φορολογικών στοιχείων, β) να εξυπηρετείται γρήγορα και αποτελε
σματικά ο φορολογούμενος, γ) να μειωθεί το διαχειριστικό και κοινωνικό 
κόστος βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων και δ) να περιοριστεί η φο-
ροαποφυγή και ιδιαίτερα η φοροδιαφυγή, γεγονός που θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση πόρων αλλά και στη δυνατότητα ανακατανομής του φορολο
γικού βάρους. 

ii. Εισαγωγή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αφού φυσικά 
δημιουργηθεί όλη η απαραίτητη υποδομή για τη σωστή εφαρμογή και 
λειτουργία αυτού του φόρου. Η εισαγωγή του ΦΠΑ θα καταστήσει απλό 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δράκος, Γ., «Δέκα Προτάσεις Βελτιώσεως 
του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος», ΣΠΟΥΔΑΙ, τεύχος 4, 1976, σελ. 779-829. 
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και αποδοτικό το σύστημα της έμμεσης φορολογίας και ταυτόχρονα η 
χώρα μας θα είναι συνεπής με την υποχρέωση που ανέλαβε κατά την υπο
γραφή της Πράξης Προσχώρησης στην ΕΟΚ. 

iii. Αναμόρφωση της ΦΕΝΠ ώστε να συγκλίνει προς το επικρατέ
στερο σύστημα που προβλέπεται να εφαρμοστεί στις χώρες της ΕΟΚ. 

iv. Αναμόρφωση της ΦΕΦΠ ώστε να γίνει αποδοτικότερη αλλά και 
δικαιότερη. Αυτό θα επιτευχθεί με διεύρυνση της φορολογικής της βάσης 
και περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα που προέρχονται από 
μη εξαρτημένη εργασία. Εξάλλου, η αναμόρφωση θα πρέπει να αποβλέπει 
στη μη υπέρμετρη αύξηση της φορολογικής υποχρέωσης των φορολο
γουμένων εξαιτίας της διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα 
(ελαχιστοποίηση δηλαδή της δημοσιονομικής απορρόφησης) και επι
πλέον θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση φορολόγησης του οικογενεια
κού εισοδήματος αντί της ξεχωριστής φορολόγησης των συζύγων (split
ting system). 

ν. Αναμόρφωση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας,ώστε να είναι 
κοινωνικά αποδεκτή, αφού συνεξεταστεί η συνολική φορολογική επιβά
ρυνση των περιουσιακών στοιχείων (φόροι μεταβίβασης, φορολογία ει
σοδήματος από οικοδομές και φόρος υπεραξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων), και μελέτη της λειτουργίας φορολογιών σε τοπικό επίπεδο. 

Στην παρούσα μελέτη δεν ήταν δυνατό να μελετήσουμε το σύνολο 
των αναμορφώσεων του φορολογικού μας συστήματος και γι' αυτό πε
ριοριζόμαστε σε εκείνες που συνδέονται με την επίδραση του πληθωρι
σμού στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και την εναρμόνι
ση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. 

1.3. Διαχρονική εξέλιξη-κατανομή του φορολογικού βάρους στη 
χώρα μας και σύγκριση με εκείνο των χωρών της ΕΟΚ 

1.3.1. Διαχρονική εξέλιξη των φόρων 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης θα αναλύσουμε τη διαχρονική εξέλιξη 
των φόρων και του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα κατά την τελευ
ταία ΙΟετία και σε σύγκριση με εκείνο των χωρών-μελών της ΕΟΚ. Στη 
συνέχεια, θα αξιολογήσουμε τη σύνθεση των φορολογικών εσόδων, όπως 
επίσης και την κατανομή του ΦΕΦΠ μεταξύ των διάφορων εισοδηματι
κών και επαγγελματικών τάξεων. Καταβλήθηκε προσπάθεια και έγιναν οι 
απαραίτητες μεταβολές για να είναι συγκρίσιμες διαχρονικά οι διάφορες 
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μορφές των φόρων καθεαυτών για τη χώρα μας (γιατί έχουν γίνει πολλές 
αλλαγές κωδικών), και για να είναι, όσο το δυνατό, συγκρίσιμα τα στοι
χεία και με εκείνα της ΕΟΚ. 

Προτού αναλύσουμε την εξέλιξη των φορολογικών στοιχείων1, είναι 
απαραίτητο να διευκρινίσουμε, για την αποφυγή σύγχυσης, ότι χρησιμο
ποιούμε στοιχεία τόσο της εκτέλεσης προϋπολογισμού όσο και στοιχεία 
των Δελτίων Δημοσίων Οικονομικών - ΜΗΚΥΟ. Ιδιαίτερα στην περί
πτωση της ΦΕΦΠ τα στοιχεία από τις δύο αυτές πηγές διαφέρουν, τα 
συμπεράσματα όμως που προκύπτουν δε διαφέρουν ουσιαστικά. Πιο συγ
κεκριμένα, τα στοιχεία του ΜΗΚΥΟ αναφέρονται σε εκείνα που προκύ
πτουν από την αρχική δήλωση του φορολογουμένου και κατά συνέπεια 
είναι πριν τον έλεγχο, χωρίς το βεβαιωθέντα φόρο παρελθόντων οικονο
μικών ετών και χωρίς τον παρακρατηθέντα φόρο από μερίσματα. Αντίθε
τα τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνουν αυτά 
τα στοιχεία. Παρά τις διαφορές όμως αυτές, είναι απαραίτητο να χρησιμο
ποιήσουμε ξεχωριστά και τις δύο αυτές πηγές στοιχείων γιατί, ιδιαίτερα, 
από τα στοιχεία των αρχικών δηλώσεων, έχουμε χρήσιμες και μοναδικές 
πληροφορίες για την κατανομή του φόρου μεταξύ διάφορων εισοδηματι
κών και επαγγελματικών τάξεων και τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήμα
τος, πληροφορίες που δεν υπάρχουν στην εκτέλεση προϋπολογισμού. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1.1, η μέση φορολογική επιβάρυν
ση (σύνολο καθαρών φόρων ως προς το ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές) από 
15,3% το 1973 έφτασε σε 21,2% το 1983 και προβλέπεται σε 22,3% το 
1984, ενώ το 1981 ήταν 17,3%. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η μέση φο
ρολογική επιβάρυνση στους άμεσους φόρους από 3,7% το 1973 έφτασε 
6,7% το 1983 και προβλέπεται σε 7,2% για το 1984, ενώ το 1981 ήταν 
5,9%. Παράλληλα, εκείνη των έμμεσων φόρων από 12,1% το 1973 έφτασε 
σε 15,1% το 1983 και προβλέπεται σε 15,4% το 1984, ενώ το 1981 ήταν 
12,6%. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σημαντική αύξηση του φορο
λογικού βάρους κατά την περίοδο 1973-1984, όπως εξάλλου επιβεβαιώ
νεται από το ρυθμό μεταβολής των εισπραττόμενων φορολογικών εσό
δων και τις αντίστοιχες εισοδηματικές ελαστικότητες. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Πίνακα 1.1 και το Διάγραμμα 1.1, το σύνολο των άμε
σων φόρων μεταξύ 1973-1984 αυξήθηκε κατά 1395,1% ενώ οι έμμεσοι 
φόροι κατά 884,4% και το σύνολο των καθαρών φορολογικών εσόδων 

1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία για το 1983 είναι εκτιμήσεις πραγματο
ποιήσεων, ενώ για το 1984 είναι προβλέψεις, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1984. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1.1 

Εξέλιξη των φορολογικών εσόδων, 1973-1984 

Έτη 1973 1974 1975 1976 1977 

Ι. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ (0100-0941) 18,5 28,4 29,6 48,0 48,7 

1. ΦΕΦΠ 

— Φόρος εισοδήματος (0111) 
— Φόρος εισοδήματος προκαταβολή (0112) 

— Φόρος εισοδήματος παρακράτηση (0113) 
1.1. Σύνολο (0111-0113) 

— ΦΕΦΠ υπέρ ΟΓΑ (0511) 

— ΦΕΦΠ παρελθόντων οικονομικών ετών 
για πρώτη φορά βεβαιούμενα (0611) 

— ΦΕΦΠ για πρώτη φορά εισπραχθέντα 
υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών (0631) 

2. ΦΕΝΠ (0120 + 0512 +0612 + 0632) 

3. Φόροι περιουσίας (0200) 
4. Λοιποί άμεσοι φόροι 

II. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ (1000-1950 και 4100) 

11,5 16,7 17,2 21,6 30,0 

2,9 4,8 4,0 4,7 6,9 
1,8 2,7 2,3 2,7 3,6 
4.6 6,2 7,6 10,1 14,4 

9.3 13,7 13,9 17,5 24,9 

0,8 1,3 1,3 1,7 2,3 

0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 

0,8 0,9 1,1 1,5 1,7 

3.7 6,1 5,8 7,1 8,8 
1.4 1,3 2,1 2,9 3,8 
2.5 4,3 4,4 16,2 6,1 

60,4 65,7 93,0 115,5 142,8 

5. Δασμοί και φόροι εισαγομένων (1110 +1380) 
6. Δασμοί και εισφορές υπέρ ΕΟΚ (4100) 
7. Φόρος κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων (1300-1380) 
8. Φόροι συναλλαγών (1400) 

9. Λοιποί έμμεσοι φόροι 

15,3 17,5 20,5 27,2 34,9 

24,8 25,5 38,2 44,2 54,0 

16,3 18,9 27,5 36,3 44,0 
4,0 3,8 6,8 7,8 9,9 

III. ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

10. Επιστροφές φόρων 

IV. ΚΑΘΑΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

78,9 94,1 122,6 163,5 191,8 

2,7 2,8 4,7 4,4 6,1 

76,2 91,3 117,9 159,1 185,7 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) 
Ι 

II 
III 
IV 

3,7 4,9 4,3 5,6 4,9 

17,1 11,2 13,4 13,6 14,4 
15,9 16,2 17,7 19,2 19,3 

15,3 15,7 17,0 18,7 18,7 

VI. ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) 

1. ΑΕΠ 
2. Καθαροί φόροι 
3. ΦΕΦΠ (0111-0113) 
4. ΑΕΠ 
5. Καθαροί φόροι 
6. ΦΕΦΠ (0111-0113) 

(σε τρέχουσες τιμές) 
(σε τρέχουσες τιμές) 
(σε τρέχουσες τιμές) 
(σε τιμές 1970) 
(σε τιμές 1970) 
(σε τιμές 1970) 

18,5 16,9 22,8 15,9 

19,8 29,1 34,9 16,8 
47,3 1,5 25,9 42,2 
-1,8 5,1 6,1 2,9 
-0,7 16,0 16,6 3,7 
22,5 -8,0 7,5 -26,7 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Εκτέλεση Εσόδων, 1973-83 

και Προϋπολογισμός 1984. 
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(Σε δισ. δρχ.) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983
1
 1984

2 

60,9 80,7 104,4 123,7 175,0 214,7 276,6 

Συνολική μεταβολή (%) 

1981/1978 1984/1981 1984/1973 

103,1 123,6 1395,0 

37,4 51,9 70,4 82,6 114,1 152,8 199,3 120,9 141,3 1633,0 

8,0 

4,3 

18,2 

30,5 

12,0 

6,4 

24,5 

42,9 

15,7 

8,2 

33,9 

57,8 

17,0 

8,2 

42,3 

67,2 

24,3 

11,8 

58,5 

94,6 

34,0 43,9 

15,0 18,0 

78,0 104,3 

127,0 166,2 120,3 147,3 1687,0 

3,0 

1,8 

2,1 

9,7 

4,7 

9,1 

4,2 

2,3 

2,5 

13,8 

5,9 

9,1 

6,1 

2,7 

3,8 

18,6 

6,7 

8,7 

6,6 

3,0 

5,5 

22,7 

7,6 

10,8 

9,1 

4,0 

6,4 

32,6 

9,5 

18,8 

12,7 15,7 

5,6 9,0 

7,5· 8,4 

26,5 34,6 

11,2 12,7 

24,2 30,0 

167,6 206,5 225,4 265,3 371,1 482,3 594,9 58,3 124,2 884,0 

42,7 55,5 

64,9 
52,3 

7,7 

76,0 
65,7 

9,3 

51,0 
4,6 

86,2 
72,6 
11,0 

57,2 
8,1 

102,3 
85,8 
11,9 

88,2 
9,8 

136,8 
121,0 

16,1 

100,4 
13,2 

192,9 
156,9 
21,7 

117,5 
18,4 

241,5 
195,1 
22,4 

228,5 
6,6 

287,2 

11,4 

329,8 
5,9 

389,0 
25,5 

546,9 
18,5 

697,0 871,5 
19,2 12,0 

221,9 275,8 323,9 363,9 528,4 677,8 859,5 

70,2 124,0 1005,0 

64,0 136,2 1028,0 

5,1 
14,0 
19,1 
18,6 

20,4 
19,5 
22,5 

6,4 
5,6 
8,3 

5,5 
14,0 
19,5 
18,7 

22,5 
24,3 
40,7 

3,6 
5,1 

19,5 

5,9 
12,8 
18,7 
18,3 

22,1 
17,4 
34,7 

1,9 
-2,0 
12,8 

5,9 
12,6 
18,5 
17,3 

21,8 
12,3 
16,3 

-0,2 
-7,9 
-5,0 

6,6 

14,1 
20,7 
20,0 

22,5 
45,2 
40,8 

0,2 
18,8 
15,2 

6,7 
15,1 
21,3 
21,2 

20,5 
28,3 
34,2 

0,4 
6,8 

11,5 

7,2 
15,4 
22,6 
22,3 

20,0 
26,8 
30,9 

2,0 
7,8 

11,3 

82,1 77,2 666,0 

5,4 2,6 30,0 

1. Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων. 

2. Προϋπολογισθέντα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Εξέλιξη των φόρων κατά την περίοδο 1973-84 
(Με βάση την εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων) 

Φόρ'ου 

( δ υ σ . δ ρ χ . ) 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Σύνολο 
φορολογικών 
εσόδων 

/ 

Εμμεσου 
φόροι. 

ΦΕΦΠ 

_L 
1973 74 75 76 77 78 

50 

79 80 81 82 83 84. 
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κατά 1028%. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των άμεσων φό
ρων προήλθε από αύξηση της ΦΕΦΠ (1633%). Εξάλλου, οι άμεσοι φόροι 
για την 3ετία 1978-1981 αυξήθηκαν κατά 103,1% (ΦΕΦΠ 120,9%) και 
κατά την 3ετία 1981-1984 κατά 123,6% (ΦΕΦΠ 141,3%)· επίσης οι έμμε
σοι φόροι το 1978-1981 κατά 58,3% και το 1981-1984 κατά 124,2%, ενώ 
το σύνολο των καθαρών φορολογικών εσόδων αυξήθηκε κατά 64% την 
3ετία 1978-1981 και κατά 136,2% την 3ετία 1981-1984. 

Τα ποσοστά αυτά είναι σκόπιμο να συνδυαστούν με εκείνα της αύ
ξησης του ΑΕΠ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ 
σε τρέχουσες τιμές κατά την περίοδο 1978-1981 αυξήθηκε κατά 82,1% 
και κατά την περίοδο 1981-1984 κατά 77,2%, ενώ αντίστοιχα το ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές αυξήθηκε κατά 5,4% και 2,6%. 

Εξάλλου από τον Πίνακα Π.2 του Παραρτήματος III προκύπτει ότι 
οι άμεσοι φόροι από 23,4% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων το 
1973 έφτασαν σε 30,8% το 1983 και σε 31,7% το 1984, ενώ οι έμμεσοι 
φόροι από 76,6% μειώθηκαν σε 69,2% το 1983 και προβλέπονται σε 
68,3% το 1984. Σε σύγκριση όμως με το 1981 η εικόνα αυτή χειροτέρευ
σε, δηλαδή οι άμεσοι φόροι ήταν 31,8%, ενώ το 1983 φτάνουν στο 30,8% 
και οι έμμεσοι από 68,2% το 1981 έφτασαν στο 69,2% το 1983. 

Ας δεχτούμε όμως ότι κατά μέσο όρο για την περίοδο 1973-1984 η 
σχέση άμεσων / έμμεσων φόρων βελτιώθηκε, με την έννοια ότι αυξήθηκε 
το ποσοστό συμμετοχής των άμεσων φόρων στο σύνολο των φορολογι
κών εσόδων και συνεπώς θα αναμενόταν αύξηση των φόρων εισοδήματος 
που πληρώνουν οι μη μισθωτοί, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
οι κάτοχοι προσοδοφόρων περιουσιακών στοιχείων. Το τελευταίο όμως, 
δυστυχώς, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τα στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού ούτε από εκείνα των αρχικών δηλώσεων φορολογίας ει
σοδήματος. Συγκεκριμένα, ενώ το 1973 στο ποσοστό συμμετοχής των ά
μεσων στο σύνολο των φόρων 23,4% το 14,5% ήταν από το ΦΕΦΠ, το 
1984 από το 31,7% το 22,9% αναμένεται να προέλθει από το ΦΕΦΠ, ενώ 
το 1981 το αντίστοιχο του τελευταίου ήταν 21,2%. Επιπλέον το ποσοστό 
παρακράτησης του ΦΕΦΠ το 1973 (που προέρχεται από μισθωτούς) 
ήταν 5,8%, ενώ το 1984 αναμένεται να φτάσει στο 12% των φορολογικών 
εσόδων σε σύγκριση με 10,9% του 1981. Αντίθετα εκείνο που αναφέρεται 
στην προκαταβολή ΦΕΦΠ (που προέρχεται κυρίως από τους επιχειρημα
τίες και ελεύθερους επαγγελματίες) το 1973 ήταν 2,3% και το 1984 ανα
μένεται 2,1%. Εξάλλου, το ποσοστό συμμετοχής των φόρων περιουσίας 
από 1,8% το 1973 προβλέπεται 1,5% το 1984 σε σύγκριση με 2,0% για 
την περίοδο 1978-1981, και συγκεκριμένα 2,6% το 1981. Η ίδια τάση επί-
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σης παρατηρείται και στο ΦΕΝΠ. Επομένως είναι φανερή η επαχθέστερη 
διαχρονικά φορολόγηση των μισθωτών και η μείωση της φορολόγησης 
των ελεύθερων επαγγελματιών και των κατόχων περιουσίας. 

1.3.2. Κατανομή του φορολογικού βάρους (ΦΕΦΠ) 

Το ίδιο ακριβώς συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε με τα στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού έχουμε εάν εξετάσουμε τα αναλυτικά 
στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδή
ματος φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 1983 
(εισοδήματα 1982) ο ΦΕΦΠ αυξήθηκε κατά 31% έναντι 38,3% το 1982 
και 8,0% το 1981. Η αύξηση του 1983 προήλθε κατά 29% από τους εισο
δηματίες, 21% από τους εμπόρους-βιομηχάνους, 14% από τους ελεύθε
ρους επαγγελματίες, 42% από τους μισθωτούς και 30% από τους συντα
ξιούχους. Εξάλλου, η μέση φορολογική επιβάρυνση (συντελεστής) από 
11,6% το 1973 έφτασε 15,9% το 1983, σε σύγκριση με 15,9% το 1982 και 
13,9% το 1981. Ιδιαίτερα των μισθωτών ο ΜΦΣ από 8,7% το 1973 έφτα
σε σε 14,1% το 1983 έναντι 11,9% το 1981. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ό
τι ο φόρος των μισθωτών στο σύνολο του ΦΕΦΠ, όπως προκύπτει από 
τον Πίνακα 1.2, το 1973 ήταν της τάξης του 24% ενώ το 1983 έφτασε το 
47% και, εάν συμπεριληφθούν οι συνταξιούχοι, από 37% το 1973 ανήλθε 
στο 62% το 1983. Αντίθετα οι εισοδηματίες πλήρωσαν το 1973 το 8,6% 
ενώ το 1983 το ποσοστό συμμετοχής τους μειώθηκε στο 4,9%, όπως επί
σης οι έμποροι-βιομήχανοι από 41,4% το 1973 σε 23,3% το 1983 και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες από 13,2% το 1973 σε 9,3% το 1983. Αξίζει 
ακόμη να σημειωθεί ότι οι μισθωτοί για τα εισοδήματα τους κατά το 1980 
πλήρωσαν το 39% του συνολικού ΦΕΦΠ (και 54% μαζί με τους συντα
ξιούχους) ενώ το 1983 το 47% (ή 62% μαζί με τους συνταξιούχους)1. Τα 
συμπεράσματα αυτά ενισχύονται περισσότερο εάν αναφερθούμε στο δη-

1. Για την αποφυγή παρερμηνείας, σημειώνουμε ότι ο χαρακτηρισμός του επαγγέλ
ματος από το οποίο προέρχεται το εισόδημα δίνεται ανάλογα με την πηγή που δηλώνε
ται το μεγαλύτερο εισόδημα. Για την περίοδο πριν το 1976 σαν κύρια πηγή εισοδήματος 
εθεωρείτο η ΣΤ', εάν στις δηλώσεις είχαν περιληφθεί εισοδήματα από την Α', Β', Γ' και 
ΣΤ' πηγή. Αυτό όμως δεν αλλάζει την εικόνα γιατί, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.3, 
το εισόδημα των μισθωτών από μισθωτές υπηρεσίες υπερέβαινε πάντοτε το 90% του δη
λωθέντος συνολικού τους εισοδήματος. Εξάλλου, για την άρση και αυτής της αδυναμίας 
έχουμε απομονώσει το εισόδημα που προέρχεται από «μισθωτές υπηρεσίες» από όλες τις 
κατηγορίες επαγγελμάτων. 
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λωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, όχι μόνον από μισθωτούς. Θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ποσοστά αυτά, όπως εξάλλου προκύπτει 
και από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν αλλάζουν ση
μαντικά ούτε μετά τον έλεγχο των δηλώσεων του προηγούμενου έτους, 
δεδομένου ότι η αύξηση αυτή του φόρου από τον έλεγχο των δηλώσεων 
των εμπόρων - ελεύθερων επαγγελματιών θεωρείται ότι είναι της τάξης 
του 15%. Άλλωστε, όπως φαίνεται από τους Πίνακες 1.3 και Π.5, επειδή 
πολλοί μελετητές έχουν αναφερθεί σ' αυτό το σημείο, το 72,4% (οικονο
μικό έτος 1983) του δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από μισθωτές 
υπηρεσίες (όπου ο φόρος παρακρατείται στην πηγή) και το υπόλοιπο 
27,6% από όλες τις άλλες πηγές και κυρίως τη Δ' (16,3%) και την Ar πη
γή (8,2%). Θα πρέπει ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι το ποσοστό του δηλω
θέντος εισοδήματος που προέρχεται από «μισθωτές υπηρεσίες» κατά τη 
διάρκεια της ΙΟετίας 1973-1983 αυξάνεται συνεχώς (1973: 52%, 1983: 
72,4%). 

Είναι συνεπώς φανερό ότι οι «μισθωτές υπηρεσίες» φέρουν το βάρος 
της ΦΕΦΠ και, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι μισθωτοί είναι εκείνοι που πλη
ρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των έμμεσων φόρων, αυτό σημαίνει ότι 
χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών. 

Η εικόνα αυτή δε θα ήταν παράδοξη εάν ο αριθμός των μισθωτών αυ
ξανόταν σημαντικά σε σχέση με το συνολικό αριθμό των απασχολουμένων ή 
εάν το πραγματικό εισόδημα των μισθωτών, παρουσίαζε αισθητή αύξηση. 
Ούτε το ένα όμως ούτε το άλλο συμβαίνει και στην ουσία η φορολογική 
επιβάρυνση των μισθωτών αυξάνεται με την αύξηση του πληθωρισμού 
(fiscal drag) λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας και των κακών 
αναπροσαρμογών της. Έτσι ενώ δεν αυξάνεται η αγοραστική δύναμη του 
εισοδήματος των μισθωτών, τουναντίον ο πληθωρισμός τους δημιουργεί 
εικονική αύξηση της φοροδοτικής τους ικανότητας, με συνέπεια την αύ
ξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα στοι
χεία που παραθέτουμε. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα Π.4, το ποσοστό συμμετοχής των 
μισθωτών στο σύνολο των απασχολουμένων στον αστικό και ημιαστικό 
τομέα (το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο εάν αναφέρεται στο σύνο
λο των απασχολουμένων της οικονομίας) μειώνεται διαχρονικά ή τουλά
χιστον παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Τουναντίον το ποσοστό συμμετοχής 
των μισθωτών φορολογουμένων στο σύνολο των φορολογουμένων αυξά
νεται συνεχώς, όπως αυξάνεται επίσης και το ποσοστό συμμετοχής του 
φόρου των μισθωτών στο σύνολο του ΦΕΦΠ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
ότι ενώ οι απασχολούμενοι μη μισθωτοί, δηλαδή οι προσφέροντες μη 
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εξαρτημένη εργασία, αυξάνονται στη χώρα μας, η συνεισφορά τους στους 
φόρους μειώνεται, που σημαίνει δύο πράγματα: ή ότι το κράτος δε φορο
λογεί το εισόδημα που προέρχεται από ανεξάρτητη εργασία και περιουσία 
ή ότι αδυνατεί να συλλάβει το εισόδημα αυτού του τομέα. Άποψη μας εί
ναι ότι στη χώρα μας συμβαίνουν και τα δύο με συνέπεια τόσο την αύξη
ση της φοροδιαφυγής, εξαιτίας της αύξησης της παραοικονομίας όσο και 
την αύξηση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, γιατί το κράτος έχει 
ανάγκη να καλύψει οπωσδήποτε ένα μεγάλο μέρος των δαπανών του από 
φορολογικά έσοδα. 

Το ότι η φοροδιαφυγή εκείνων που προσφέρουν μη μισθωτές υπηρε
σίες συνεχώς αυξάνεται είναι αυταπόδεικτο από τα στοιχεία των αρχικών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.3. 
Αναλυτικότερα, τα εισοδήματα των μισθωτών το οικονομικό έτος 1983 
προέρχονταν κατά 94,7% από μισθωτές υπηρεσίες (93,8% το 1981, 
94,2% το 1982), των εισοδηματιών κατά 37,2%, των εμπόρων - βιομηχά
νων 19,8%,των γεωργών 31%, των συνταξιούχων 86,9% και των ελεύθε
ρων επαγγελματιών 47,6%. Το μεγαλύτερο τμήμα συνεπώς του δηλωθέν-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Ποσοστιαία σύνθεση δηλωθέντος εισοδήματος από μισθωτές και μη μισθωτές 
υπηρεσίες (οικονομικά έτη 1973-1983) 

"—---^Οικονομικό έτος 

Πηγές εισοδήματος—^ 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 J982 1983 

Εισοδηματίες 16,9 16,6 19,7 22,5 24,0 25,0 28,6 30,6 31,7 33,3 37,2 
Έμποροι 10,0 10,0 12,1 13,9 14,2 14,2 14,0 14,4 15,5 16,7 18,8 
Γεωργοί 11,0 9,8 12,8 14,4 15,5 17,6 20,9 21,7 25,5 27,6 31,1 
Ελεύθεροι επαγγελματίες 27,5 28,6 33,8 35,8 37,0 37,0 38,9 39,4 41,1 43,2 47,6 
Μισθωτοί , 90,7 90,8 91,9 92,3 94,6 93,0 93,9 93,3 93,8 94,2 94,7 
Συνταξιούχοι 80,9 81,0 82,2 83,3 83,3 83,3 83,8 84,1 84,6 85,4 86,9 

Ι. Σύνολο από 
μισθωτές υπηρεσίες 52,0 51,6 57,1 60,0 61,3 62,4 64,4 65,1 67,4 69,6 72,4 

Π. Σύνολο από μη 
μισθωτές υπηρεσίες 48,0 48,4 42,9 40,0 38,7 37,6 35,6 34,9 32,6 30,4 27,6 

Γενικό σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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τος εισοδήματος, άρα και του φόρου, προέρχεται από μισθωτές υπηρε
σίες. Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό ότι το οικονομικό έτος 1983 οι διά
φορες επαγγελματικές ομάδες δήλωσαν πολύ μικρό ποσοστό εισοδήμα
τος, σε σχέση με τους μισθωτούς, που προέρχεται από την κυρίως 
απασχόληση τους. Για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν 
32% (1981:35,4%, 1982: 33,9%), οι γεωργοί - κτηνοτρόφοι 31,1% (1981: 
25,5%, 1982: 26,9%), οι εισοδηματίες 46,4% (1981: 50,2%, 1982: 49,6%) 
και οι έμποροι - βιομήχανοι 67,9% (1981: 71,5%, 1982: 70%). Αξιοση
μείωτο επίσης είναι ότι το 32,2% του δηλωθέντος εισοδήματος των γεωρ
γών - κτηνοτρόφων, το οικονομικό έτος 1983, προερχόταν από ενοίκια 
οικοδομών (1981: 35,6%, 1982: 36,9%). Η συνεχιζόμενη αύξηση της φο
ροδιαφυγής στο χώρο των άμεσων φόρων (γιατί και στους έμμεσους φό
ρους είναι σημαντική αλλά εκτός του αντικειμένου της παρούσας μελέ
της) φαίνεται και από τη σύγκριση των αποκτηθέντων εισοδημάτων από 
μισθωτές υπηρεσίες (σε εθνικολογιστική βάση) και δηλωθέντων εισοδη
μάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.4, οι μισθοί - ημερομί
σθια κατά την περίοδο 1973-1983 αυξήθηκαν κατά 579,0% ενώ το δηλω
θέν εισόδημα για φορολογία από «μισθωτές υπηρεσίες» αυξήθηκε κατά 
1025,1%, μεταβολή πολύ υψηλότερη της αύξησης του αποκτηθέντος ει
σοδήματος. Αντίθετα οι πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης 
ιδιωτών αυξήθηκαν κατά 359,6% ενώ το δηλωθέν εισόδημα από μη μι
σθωτές υπηρεσίες αυξήθηκε μόνο κατά 332,6%, μεταβολή χαμηλότερη 
της αύξησης του αποκτηθέντος εισοδήματος. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο 
παρατηρούμε εάν αντί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες χρησιμοποιή
σουμε εισόδημα από μισθωτούς. Εκτός όμως από τους ρυθμούς μεταβο
λής, αξίζει να εξετάσουμε τις ποσοστιαίες σχέσεις μεταξύ του δηλωθέντος 
εισοδήματος από μισθωτούς ή μισθωτές υπηρεσίες (του ΜΗΚΥΟ) και 
αποκτηθέντος εισοδήματος (των Εθνικών Λογαριασμών). Το ποσοστό 
αυτό για το δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αυξάνει σταθερά 
από το 1973 μέχρι το 1982 και από 37,6% φτάνει στο 62,2%, ενώ εκείνο 
από μη μισθωτές υπηρεσίες ξεκινά από 33,9%, στη συνέχεια αυξομειώνε
ται, το 1981 φτάνει στο 31,5% και το 1982 στο 31,9%. Η απόκλιση αυτή 
μεταξύ του ποσοστού δηλωθέντος εισοδήματος σε σχέση με το αποκτη-
θέν εισόδημα από μισθωτές και μη μισθωτές υπηρεσίες είναι το ουσιώδες 
σημείο. Εάν φυσικά συμπεριλάβουμε και το δηλωθέν εισόδημα από συν
τάξεις, οι αποκλίσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προηγούμε
νες. Η διαφοροποίηση αυτή των ποσοστών δείχνει ότι οι μη μισθωτοί φο
ροδιαφεύγουν συστηματικά, ενώ οι μισθωτοί, με την αύξηση του πληθω
ρισμού, φορολογούνται επαχθέστερα και ο αριθμός εκείνων που δεν υπο
χρεούνται να υποβάλλουν δήλωση μειώνεται συνεχώς. 
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Για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυ
τά τα συμπεράσματα προκύπτουν από την ψυχρή ανάλυση των διαθέσι
μων στοιχείων και δεν κρίνουμε αν τα στοιχεία αυτά είναι σωστά ή λαν
θασμένα. 

Σε πολύ γενικές γραμμές μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι την ευθύ
νη της δημιουργίας αυτής της ανεπιθύμητης, από κοινωνικής-
οικονομικής πλευράς, κατάστασης τη φέρει το κράτος αλλά και οι φορο
λογούμενοι. Και λέμε κυρίως το κράτος γιατί αυτό οφείλει να οργανώνει 
αποτελεσματικά και σύγχρονα τις φοροτεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο 
των φορολογικών στοιχείων, να μεταχειρίζεται ομοιόμορφα όλους τους 
εργαζομένους είτε αυτοί προσφέρουν εξαρτημένη είτε ανεξάρτητη εργα
σία τόσο από φορολογικής όσο και από οικονομικής και κοινωνικής 
πλευράς γενικότερα (π.χ. ενιαία στεγαστική, ασφαλιστική πολιτική και 
πολιτική οικογενειακών επιδομάτων) και τέλος να έχει την πολιτική βού
ληση για τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί 
βελτίωση της φορολογικής συνείδησης των εργαζομένων, απόδοση των 
φορολογιών και φυσικά κατόπιν θα καταστεί δυνατό να γίνει δικαιότερη 
κατανομή των φορολογικών βαρών και προσφορά καλύτερης ποιότητας 
κοινωνικών αγαθών - υπηρεσιών. 

Όσον αφορά την άλλη πλευρά του θέματος, δηλαδή τη συσχέτιση 
της αύξησης του πραγματικού ονομαστικού εισοδήματος με την αύξηση 
του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, η παραπάνω εικόνα δεν αλ
λάζει. Συγκεκριμένα, το 1974 με μείωση -1,8% του ΑΕΠ (σε τιμές 1970) 
είχαμε αύξηση του ΦΕΦΠ κατά 45,2%· το 1981 με μείωση —0,2%, αύξη
ση του ΦΕΦΠ μόνο κατά 17,3%, ενώ για το 1982 με αύξηση ΑΕΠ 0,2%, 
ο ΦΕΦΠ αυξήθηκε κατά 38,1%· το 1983 η αύξηση για το ΑΕΠ ήταν 
0,4% και για το ΦΕΦΠ 33,9% και το 1984 προβλέπεται 2% αύξηση ΑΕΠ 
και ΦΕΦΠ 30,4%. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η υπερφορολόγηση 
των μισθωτών και το μέγεθος της δημοσιονομικής απορρόφησης (fiscal 
drag), όπως επιβεβαιώνεται και από το ύψος των εισοδηματικών ελαστι-
κοτήτων κατά τα τελευταία έτη (που είναι πολύ μεγαλύτερες της μονά
δας) και από την απόκλιση ονομαστικών και πραγματικών (σε σταθερές 
τιμές) ελαστικοτήτων. Από τον Πίνακα 1.5 βλέπουμε ότι η ελαστικότητα 
του ΦΕΦΠ και ειδικότερα εκείνη των μισθωτών σε σταθερές τιμές υπερ
βαίνει όλα σχεδόν τα έτη την ονομαστική εισοδηματική ελαστικότητα 
του φόρου. 

Από τα παραπάνω στοιχεία σαφώς προκύπτει ότι το κύριο βάρος της 
ΦΕΦΠ το φέρει η εξαρτημένη εργασία (μισθωτές υπηρεσίες - μισθωτοί -
συνταξιούχοι) το οποίο αυξάνεται διαχρονικά. Αντίθετα εκείνοι που έ
χουν εισοδήματα από ανεξάρτητη εργασία αποκρύπτουν φορολογητέα ύ-

60 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Εισοδηματικές ελαστικότητες της ΦΕΦΠ 
(με βάση το δηλωθέν εισόδημα στις αρχικές φορολογικές δηλώσεις)" 

Οικονομικό 
έτος 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Σύνολο ΦΕΦΠ 

ei 

1,9 
-0,4 

1,8 
2,0 
1,6 
3,1 
2,0 
0,4 
1,8 
1,4 

e2 

1,9 
-0,4 

1,6 
2,0 
1,0 
1,5 
1,8 
0,4 
1,4 
1,1 

e3 

3,8 
0,0 
2,7 
4,2 
1,0 
1,7 
4,1 
5,4 
3,1 
1,5 

Φορολογία εισοδήματος 
μισθωτών και 
συνταΣ 

ei 

1,6 
0,0 
3,6 
2,5 
1,8 
2,7 
2,7 
0,5 
2,3 
1,7 

;ιουχων 

e2 

1,7 
0,0 
2,6 
2,3 
1,0 
1,2 
2,3 
0,4 
1,6 
1,2 

e3 

3,6 
2,2 
4,1 
4,8 
1,0 
1,2 
5,2 
1,1 
3,2 
1,7 

Φορολογία 
μισθ 

ei 

1,7 
0,3 
3,5 
2,9 
1,6 
2,9 
2,7 
0,4 
2,4 
1,9 

εισοδήμ 
ΐωτών 

e2 

1,5 
0,1 
2,4 
2,5 
1,0 
1,2 
2,3 
0,4 
1,7 
1,3 

ατός 

e3 

2,2 

- ι , ι 
3,3 
4,8 
0,9 
1,3 

•5,5 
-1,6 

3,4 
2,0 

* Οι ελαστικότητες αναφέρονται στην: 
e1 = ελαστικότητα του φόρου σε τρέχουσες τιμές ως προς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές. 
e2 = ελαστικότητα του φόρου σε τρέχουσες τιμές ως προς το δηλωθέν εισόδημα σε τρέ

χουσες τιμές. 
e3 = ελαστικότητα του φόρου σε τιμές 1974 ως προς το δηλωθέν εισόδημα σε τιμές 

1974. 
Σαν αποπληθωριστής χρησιμοποιήθηκε ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ. 

λη συστηματικά χωρίς φυσικά ο πληθωρισμός να επηρεάζει αυξητικά τη-

φορολογική τους επιβάρυνση. Το συμπέρασμα μας αυτό δε διαφέρει ου

σιαστικά από εκείνο του Κ. Καλυβιανάκη1, ότι δηλαδή «οι μισθωτοί είναι 

τα υποζύγια του διαρκώς αυξανόμενου βάρους του ΦΕΦΠ», και το συμ

πέρασμα του αυτό ισχύει περισσότερο για τα τελευταία έτη. 

1. Καλυβιανάκης, Κ., «Οι μισθωτοί: τα υποζύγια του διαρκώς αυξανόμενου βάρους 
από το φόρο εισοδήματος», Οικονομικός Ταχυδρόμος», 27.11.1980, σελ. 19. 
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Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε (επειδή στο παρελθόν έγινε και 
συνεχίζεται και σήμερα να γίνεται συζήτηση γι' αυτό το επίμαχο θέμα) ότι 
στο τμήμα αυτό της μελέτης μας τα συμπεράσματα στηρίχθηκαν, όπως έ
χουμε αναφέρει, στα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΓΛΚ, που 
δεν είναι απαλλαγμένα από αδυναμίες. Εξαιτίας του προσανατολισμού 
της μελέτης δεν ήταν δυνατό να επεκταθούμε σε εκτιμήσεις για το φορο
λογικό βάρος και να λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που 
προσδιορίζουν το τελικό φορολογικό βάρος κάθε ομάδας φορολογουμέ
νων (π.χ. επιστροφές για κάθε ομάδα φορολογουμένων, ειδικές μειώσεις 
φορολογητέου εισοδήματος, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων, τελική με-
τακύλιση του φόρου κ.ο.κ.). Μια ενδιαφέρουσα μεθοδολογία γι' αυτό το 
σημείο έχει δοθεί στο παρελθόν1. 

Προτού συγκρίνουμε τη φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα με 
εκείνη των χωρών της ΕΟΚ, θα αναλύσουμε την κατανομή του φορολο
γικού βάρους από τρεις ακόμη σκοπιές: μεταξύ των διάφορων εισοδηματι
κών κλιμακίων, μεταξύ των συζύγων και μεταξύ του κέντρου και της περι
φέρειας. Όπως προκύπει από τον Πίνακα Π. 10, για τα τελευταία οικονο
μικά έτη 1979-1983 το μεγαλύτερο ποσοστό φόρου πληρώνεται από τους 
φορολογουμένους που δηλώνουν εισόδημα μεταξύ 1-2 εκατομ. δρχ. Συγ
κεκριμένα, ενώ το οικονομικό έτος 1979 το μεγαλύτερο ποσοστό φόρου 
πλήρωσαν εκείνοι που δήλωσαν εισόδημα μεταξύ 200-300 χιλ. δρχ., το 
οικονομικό έτος 1983 το 36,3% του φόρου το πλήρωσαν τα δηλωθέντα 
εισοδήματα μεταξύ 1-2 εκατομ. δρχ. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ο 
μεγαλύτερος αριθμός φορολογουμένων για όλη την περίοδο 1979-1983 
δήλωσαν εισόδημα μεταξύ 200-300 χιλ. δρχ. Από τον ίδιο Πίνακα διαπι
στώνουμε επίσης ότι για το οικονομικό έτος 1983, το 83% των φορολο
γουμένων δήλωσαν μέχρι 800 χιλ. δρχ. εισόδημα και 17% από 800.000 -
5.000.000 δρχ.· πάνω από 1 εκατομ. δρχ. δήλωσαν μόνο το 10% των φο
ρολογουμένων και πάνω από 3 εκατομ. δρχ. μόνο το 0,1%. Επίσης, πάνω 
από 2 εκατομ. δρχ. είναι μόνο το 4,7% του δηλωθέντος εισοδήματος ενώ 
μέχρι το 1 εκατομ. δρχ. είναι το 72,5% του δηλωθέντος εισοδήματος. 
Αναφορικά με το φόρο, παρατηρούμε ότι για το οικονομικό έτος 1983 το 
49,4% του φόρου πληρώνουν τα εισοδήματα μέχρι 1 εκατομ. δρχ. ενώ 
μόνο το 14,3% του φόρου πληρώνουν τα εισοδήματα πάνω από 2 εκατομ. 
δρχ. Από τις αριστερόστροφες και δεξιόστροφες αθροιστικές κατανομές 

1. Δράκος, Γ., «Μύθος ότι το κύριο βάρος του φόρου εισοδήματος φέρουν οι μι
σθωτοί», Οικονομικός Ταχυδρόμος, Ιούλιος 1981, σελ. 5. Βλ. επίσης του ίδιου «Μισθω
τοί και Φορολογία Εισοδήματος», Οικονομικός Ταχυδρόμος, Οκτώβριος 1981, σελ. 28. 
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του αριθμού των φορολογουμένων - δηλωθέντος εισοδήματος - φόρου 
φαίνεται η μετακίνηση προς τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια των φο
ρολογουμένων εξαιτίας της ονομαστικής αύξησης των εισοδημάτων και 
της προοδευτικότητας της κλίμακας. Για την ίδια περίοδο βλέπουμε ότι η 
μέση φορολογική επιβάρυνση κατά φορολογούμενο από 22.810 δρχ. το 
1979 έφτασε σε 51.418 δρχ. το 1983 και το αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω 
από το μέσο αυτό φόρο έχουν όλα τα εισοδήματα που ξεπερνούν τις 
600.000 δρχ. Επίσης η μέση φορολογική επιβάρυνση, ως προς το δηλω
θέν εισόδημα, από 8,9% το 1979 έφτασε το 10,2% το 1983, ενώ η μέση 
φορολογική επιβάρυνση ως προς το φορολογητέο εισόδημα από 14,1% έ
φτασε 15,9% το 1983, και πάνω από το μέσο έχουν τα δηλωθέντα εισοδή
ματα που ξεπερνούν τις 800.000 δρχ. 

Σχετικά με την κατανομή του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήμα
τος μεταξύ των συζύγων, από τον Πίνακα Π.7 παρατηρούμε ότι από το οι
κονομικό έτος 1961 έως το 1983 σημειώνεται συνεχής αύξηση του ποσο
στού συμμετοχής της συζύγου, πράγμα που σημαίνει ή ότι αυξάνεται ο 
αριθμός των εργαζόμενων γυναικών ή ότι γίνεται μετατόπιση εισοδήμα
τος από μη μισθωτές υπηρεσίες (ενοίκια από οικοδομές κτλ.) από τους 
συζύγους στις συζύγους τους ή και τα δύο μαζί. Στην πραγματικότητα ό
μως συμβαίνει το δεύτερο, όπως δείχνει η εξέλιξη στο δηλωθέν εισόδημα 
από οικοδομές και κινητές αξίες. Συγκεκριμένα, το 1961 οι γυναίκες - σύ
ζυγοι συμμετέχουν κατά 16,1% στο δηλωθέν εισόδημα από οικοδομές, 
ενώ το 1983 κατά 22,9%. Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι και στην περίπτω
ση αυτή οι μισθωτοί βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους 
φορολογουμένους με εισοδήματα από μη μισθωτές υπηρεσίες οι οποίοι έ
χουν συνήθως τη δυνατότητα να τα κατανέμουν μεταξύ των προστατευό
μενων μελών τους για να φορολογούνται με χαμηλότερους οριακούς φο
ρολογικούς συντελεστές και έτσι να πληρώνουν μικρότερο ποσό συνολι
κού οικογενειακού φόρου. 

Από τον Πίνακα 1.3 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του οι
κογενειακού δηλωθέντος εισοδήματος, που είναι συνεχώς αυξανόμενο, 
προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το 1961 το 38,8% 
προερχόταν από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ το 1983 έφτασε στο 72,4%. Το 
αντίστροφο όμως συμβαίνει στο εισόδημα από οικοδομές και εμπορικές -
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό το τελευταίο, όπως είναι φυσικό, συμ
βαίνει και στην κατανομή μεταξύ των συζύγων, με μόνη διαφορά ότι της 
συζύγου από οικοδομές, σαν ποσοστό του συνολικού δηλωθέντος εισο
δήματος της, είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο του συζύγου. 

Από τους Πίνακες Π.8 και Π.9, που αναφέρονται στη γεωγραφική 
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κατανομή των φορολογικών στοιχείων, παρατηρούμε ενδιαφέρουσες και 
σε πολλές περιπτώσεις επιθυμητές εξελίξεις. Κατ' αρχήν, ο αριθμός των 
φορολογουμένων στην «Περιφέρεια Πρωτευούσης» συνεχώς μειώνεται, 
ενώ στη «λοιπή χώρα» αυξάνεται σταθερά. Συγκεκριμένα, από 59,6% το 
1961 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 49,6% το 1983, ενώ για τη «λοιπή 
χώρα» από 40,4% αυξήθηκε σε 50,4%. Παρόμοια εξέλιξη εμφανίζει το δη
λωθέν οικογενειακό εισόδημα και ο αντίστοιχος φόρος. Αναλυτικότερα, 
το 1961 το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα στην «Περιφέρεια Πρωτευού
σης» ήταν το 65,4% ενώ το 1983 ήταν 54,3% και συνεπώς για τη «λοιπή 
χώρα» από 34,6% έφτασε 45,7%, αντίστοιχα. Το 1961, επίσης, ο αντί
στοιχος φόρος για την «Περιφέρεια Πρωτευούσης» ήταν το 74,6%, ενώ 
το 1983 μειώθηκε σε 60,8% και για τη «λοιπή χώρα» από 25,4% έφτασε 
σε 39,2%. Αξιοσημείωτο είναι ότι και το ποσοστό των εισοδημάτων που 
προέρχονται από κινητές αξίες εμφανίζει σημαντική αύξηση στη «λοιπή 
χώρα». Συγκεκριμένα, ενώ το 1961 ήταν το 13,2% του συνολικού δηλω
θέντος εισοδήματος, το 1983 έφτασε το 29%. Το ίδιο έντονη επίσης είναι 
η τάση αύξησης από τις μισθωτές υπηρεσίες και εμπορικές - βιομηχανι
κές επιχειρήσεις. 

Παρά την ευνοϊκή αυτή εξέλιξη, σαν ένδειξη του βαθμού 'αποκέν
τρωσης, εντούτοις τα ποσοστά συμμετοχής της «Περιφέρειας Πρωτεού-
σης» παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, το 35% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας και το 50% όλων των φορολογουμέ
νων, οι οποίοι πληρώνουν το 61% του συνόλου του φόρου και δηλώνουν 
το 54% του συνολικού εισοδήματος, κατοικούν στην «Περιφέρεια 
Πρωτευούσης». 

1.3.3. Σύγκριση φορολογικού βάρους Ελλάδας-ΕΟΚ 

Αναφορικά με τη θέση της φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα μας 
σε σχέση με εκείνη στις χώρες της ΕΟΚ, επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλη
μα δεν είναι το ύψος της συνολικής φορολογίας αλλά η άδικη κατανομή 
της μεταξύ των διάφορων τάξεων εργαζομένων. Πράγματι, από τον Πίνα
κα 1.6 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τη χαμηλότερη μέση φο
ρολογική επιβάρυνση (φόροι ως προς ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές) από όλες 
τις χώρες-μέλη της ΕΟΚ και ότι η επιβάρυνση αυτή ποτέ δεν έχει υπερβεί 
το 20%. 

Αυτό το ποσοστό δεν πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ότι οι Έλληνες 
φορολογούνται ελαφρότερα από τους άλλους και τούτο γιατί θα πρέπει 
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να ληφθεί υπόψη η ποσότητα-ποιότητα των προσφερόμενων δημόσιων 
αγαθών-υπηρεσιών, καθώς και οι άμεσες έμμεσες κοινωνικές επιχορηγή
σεις προς τους εργαζομένους στη χώρα μας και σε εκείνες της ΕΟΚ. 

Αναλυτικότερα, το 1981 το ποσοστό αυτό ήταν 19,1%, όταν της Δα
νίας ήταν 44,3%, της Ιρλανδίας 33% με πλησιέστερη χώρα την Ιταλία 
21,6% και μέσο όρο των χωρών της ΕΟΚ 28,1%. Η διαχρονική επίσης 
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι ασήμαντη, αφού το 1970 ή
ταν 17,7% και το 1981 έφτασε το 19,1%, ενώ σε άλλες χώρες αυξήθηκε 
κατά πολλές ποσοστιαίες μονάδες. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο από 
24,6% έφτασε στο 31,4%, στη Δανία από 38,7% σε 44,3%, στην Ιρλανδία 
από 28,7% σε 33% κ.ο.κ. Η χαμηλή επίσης μέση φορολογική επιβάρυνση 
της χώρας μας για τη ΙΟετία 1971-1981 φαίνεται από τη στήλη με το μέ
σο όρο αυτών των ετών. 

Το παραπάνω συμπέρασμα δεν αλλάζει εάν στο σύνολο των φορο
λογικών εσόδων συμπεριλάβουμε και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι
σης, όπως φαίνεται από τους σχετικούς Πίνακες Π. 15 έως Π.21. Αναφο
ρικά με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων, η Ελλάδα αποτελεί εξαί
ρεση, δεδομένου ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ στο 
σύνολο των φορολογικών εσόδων και το υψηλότερο στην έμμεση φορο
λογία, ενώ μέχρι το 1981 εμφανίζεται να έχει σχετικά ικανοποιητικό πο
σοστό στη φορολογία περιουσίας. Ο ΦΕΦΠ σαν ποσοστό του ΑΕΠ για 
τη ΙΟετία 1971-1981 ήταν της τάξης του 3% όταν ο μέσος όρος των χω
ρών της ΕΟΚ ήταν 11%. Το 1981 υπολογίζεται σε 4% έναντι 24% της 
Δανίας, 15% του Βελγίου, 12% της Ιρλανδίας, και με πλησιέστερη τη 
Γαλλία με 6%. Όλες οι χώρες παρουσιάζουν διαχρονικά σημαντική βελ
τίωση αυτού του ποσοστού (όπως το Βέλγιο που από 8,7% το 1970 έφτα
σε 15,8% το 1981, η Ιρλανδία από 5,7% σε 12,1% και η Ιταλία από 3% σε 
8,9% αντίστοιχα), με συνέπεια τη μείωση της έμμεσης φορολογίας, ενώ 
στη χώρα μας από 2,5% μόλις έφτασε το 4%. Η ίδια τάση παρατηρείται 
επίσης στη ΦΕΝΠ, όπου το ποσοστό στο ΑΕΠ αυτής της φορολογίας εί
ναι ασήμαντο και κυμαίνεται γύρω στη μονάδα, ενώ ο μέσος όρος των 
χωρών της ΕΟΚ για το 1981 ήταν 2,6% (π.χ. Λουξεμβούργο 6%, Βέλγιο 
3%, Ολλανδία 3% κ.ο.κ.). Η εικόνα δεν αλλάζει όταν στο ποσοστό της 
ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ 1985 ΚΑΙ 1986 ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

Η κατάθεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1986,και 
φυσικά κι εκείνη του 1985, συνεπάγεται αλλαγές σε ορισμένα στατιστικά 
μεγέθη της μελέτης. Συγκεκριμένα, έχουμε διαθέσιμα τα προϋπολογισθέν-
τα στοιχεία για το 1986 και είναι σκόπιμο να τα λάβουμε υπόψη για να 
διαμορφώσουμε μια πιο πρόσφατη εικόνα της πορείας των φορολογικών 
εσόδων. Επιπλέον, έχουμε την τελική διαμόρφωση για τα έτη 1983 και 
1984 (ενώ στη μελέτη είχαμε διαθέσιμες εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων) 
και τις εκτιμήσεις πραγματοπριήσεων για το 1985 (σε σχέση με τα 
προϋπολογισθέντα που χρησιμοποιήσαμε). 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.7, η συνολική φορολογική επιβά
ρυνση για το 1983 διαμορφώθηκε σε 21,0%, το 1984 σε 22,2%, το 1985 
σε 22,6% και το 1986 αναμένεται να φτάσει σε 26,9% του ΑΕΠ σε σχέση 
με 17,3% του 1981. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την αύξηση 
των άμεσων φόρων και ειδικότερα από το ΦΕΦΠ παρελθόντων οικονομι
κών ετών για πρώτη φορά βεβαιούμενο. 

Σχετικά με την ποσοστιαία συνολική αύξηση των φορολογικών εσό
δων (καθαρών) κατά την περίοδο 1981-1986, αυτή ανέρχεται σε 272,8% 
ενώ για την προηγουμένη περίοδο 1976-1981 ήταν 128,7%. Αναλυτικό
τερα, οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 157,7% κατά την περίοδο 1976-
1981 και κατά 289,7% μεταξύ 1981-1986, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι φόροι περιουσίας αυξήθηκαν κατά 162,1% (1976-1981) και 102,6% 
(1981-1986). 

Εξάλλου, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε συνολικά κατά 15,6% 
στο διάστημα 1976-1981 και κατά 6% την τελευταία πενταετία 1981-
1986. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 

Εξέλιξη των φορολογικών εσόδων κατά την περίοδο 1976-1986 

Έτη 

Ι. Άμεσοι φόροι (0100 -» 0941) 

1976 

48,0 

Απόλυτα ποσά 

1981 1983 

123,7 200,9 

1984 

253,2 

1. ΦΕΦΠ 21,6 82,6 142,3 182,5 
Φόρος στο εισόδημα (0111) 5,2 18,7 35,5 35,4 
Προκαταβολή (0112) 3,0 9,0 15,9 16,1 
Παρακράτηση (0113) 11,0 46,1 79,3 103,2 

1.1. Σύνολο (0111 -• 0113) και υπέρ ΟΓΑ (0511) 19,2 73,8 130,7 165,9 

ΦΕΦΠ παρελθόντων οικονομικών 
ετών (0611 και 0631) 2,4 8,5 11,6 16,5 

2. ΦΕΝΠ (0120 +0512 + 0612 +0632) 7,1 22,7 23,8 34,1 
3. Φόροι περιουσίας (0200) 2,9 7,6 11,7 13,3 
4. Λοιποί άμεσοι φόροι 16,2 10,8 23,1 23,3 

Π. Έμμεσοι φόροι (1000 -> 1950 και 4100) 115,5 265,3 477,5 595,1 

5. Δασμοί και φόροι εισαγόμενων (1100 και 1380) 27,2 57,2 99,3 98,3 
6. Δασμοί και εισφορές υπέρ ΕΟΚ (4100) - 8,1 12,9 11,8 
7. Φόρος κατανάλωσης εγχώριων 

προϊόντων (1300 μείον 1380) 44,2 102,3 191,8 263,2 
8. Φόροι συναλλαγών (1400) 36,3 85,8 153,5 202,5 
9. Λοιποί έμμεσοι φόροι 7,8 11,9 20,0 19,3 

ΠΙ. Σύνολο φορολογικών εσόδων 

10. Επιστροφές φόρων (3100 -• 3129) 

IV. Καθαρά φορολογικά έσοδα 

163,5 

4,4 

159,1 

389,0 

25,5 

363,9 

678,4 

28,0 

650,4 

848,3 

9,2 

839,1 

V. Ποσοστό στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
(σε αγοραίες τιμές) 
Ι. 
Π. 
III. 
IV. 

Π. Ποσοστά μεταβολής % 
Ακαθ. Εγχώριο Προϊόν 
Καθαροί φόροι 
ΦΕΦΠ (0111 -• 0113) 
Ακαθ. Εγχώριο Προϊόν 
Καθαροί φόροι 
ΦΕΦΠ (0111 - 0 1 1 3 ) 

(σε τρέχουσες τιμές) 
(σε τρέχουσες τιμές) 
(σε τρέχουσες τιμές) 
(σε τιμές 1970) 
(σε τιμές 1970) 
(σε τιμές 1970) 

5,6 
13,6 
19,2 
18,7 

22,8 
34,9 
26,3 

6,1 
16,6 
9,2 

5,9 
12,6 
18,5 
17,3 

21,8 
12,3 
16,3 
-0,2 
-7,9 
-5,0 

6,5 
15,4 
21,9 
21,0 

21,7 
23,1 
26,0 

0,3 
3,6 
S ,8 

6,7 
158 

22,5 
22,2 

19,8 
29,0 
26,9 

2,6 
8,4 
7,0 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Εκτέλεση Προϋπολογι

σμού Εσόδων, 1982-85 και προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1986. 

1. Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων. 

2. Προϋπολογισθέντα. 
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(σε δισ. δρχ.) Συνολιιτή μεταβολή % Ποσοστιαία σύνθεση % 

19851 19862 1981/1976 1986/1981 1976 1983 1984 19851 19862 

314,0 482,0 157,7 289,7 29,4 29,6 29,8 30,4 35.1 

282,4 283,4 13,2 21,0 21,5 21,6 23,0 
3,2 5,2 4,2 4,6 4,7 
1,8 2,3 1,9 2,0 2,0 
6,7 11,7 12,2 12,7 12,7 

11,9 19,3 19,6 19,4 19.4 

221,8 
47,5 
21,0 

131,0 
200,0 

22,8 
44,9 
13,5 
33,8 

316,7 
64,0 
28,5 

174,0 
266,8 

49,9 
74,9 
15,4 
75,0 

1,5 1,7 1,9 2,2 3,6 
4,3 3,5 4,0 4,2 5,5 

162,1 102,6 1,8 1,7 1,6 1,3 1,1 
9,9 3,4 2,7 3,3 5,5 

719,3 890,0 129,7 235,5 70,6 70,4 70,2 69,6 64,9 

91,4 105,4 
13,6 17,2 

312,7 379,3 
280,7 355,7 

20,9 32,4 

6,9 
15,8 
22,7 
22,6 

21,7 
23,0 
20,6 

1,8 
3,0 
1,0 

9,5 
17,6 
27,2 
26,9 

19,2 
31,5 
33,4 

1,0 
11,1 
13,0 

16,6 

27,1 
22,1 

4,8 

14,6 
1,9 

28,4 
22,6 

2,9 

11,6 
1,4 

31,0 
23,9 

2,3 

8,8 
1,3 

30,3 
27,2 

2,0 

7,7 
1,3 

27,7 
25,8 

2,4 

1033,3 

1,3 

1032,0 

1372,0 

15,2 

1356,8 

137,9 

128,7 

252,7 

272,8 

100,0 

-

-

100,0 

-

-

100,0 

-

-

100,0 

-

-

100,0 

-

-
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Είναι εμφανής, και με βάση τα νεότερα στοιχεία, η αύξηση των φό
ρων και της φορολογικής επιβάρυνσης, γενικότερα, κατά τα τελευταία 
χρόνια. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων, προβλέπεται 
ότι οι άμεσοι φόροι θα φτάσουν το 1986 στο 35,1% των φορολογικών 
εσόδων έναντι 30,4% το 1985 και 31,8% το 1981, και οι έμμεσοι φόροι 
64,9% έναντι 69,6% το 1985 και 68,2% το 1981. Το ποσοστό συνεπώς 
συμμετοχής των άμεσων φόρων κατά το 1986 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 
ενώ των έμμεσων θα μειωθεί. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αύξηση 
αυτή των άμεσων φόρων θα προέλθει κυρίως από τη φορολογία εισοδή
ματος φυσικών προσώπων και ιδιαίτερα από φόρους παρελθόντων οικο
νομικών ετών και όχι π.χ. από τους φόρους περιουσίας των οποίων το 
ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των φορολογικών εσόδων προβλέπεται 
να μειωθεί το 1986 (1,1%) σε σχέση με το 1985 (1,3%) και το 1981 (2%). 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ), 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΕΦΠ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΦΟΡΟΛΟΠΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (FISCAL DRAG) ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΕΦΠ (ΤΑΦ) 

2.1. Γενική τοποθέτηση 

Στο Κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η επίδραση του επιταχυνόμενού πλη
θωρισμού στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και γίνεται 
μέτρηση της δημοσιονομικής απορρόφησης. Στη συνέχεια, αναλύεται το 
σύστημα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της φορολογίας και παρατί
θενται οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της αναπροσαρμογής αυτής στη 
διαμόρφωση του φορολογικού βάρους και στους στόχους της οικονομι
κής πολιτικής γενικότερα. 

Ο πληθωρισμός επηρεάζει κατά διάφορους τρόπους όλους τους πο
λίτες· καταναλωτές, μισθωτούς, αποταμιευτές, κεφαλαιούχους, δανειστές, 
δανειζόμενους, φορολογουμένους κτλ. Εδώ αναλύουμε τις επιδράσεις 
του πληθωρισμού στη φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων και 
ιδιαίτερα σε εκείνη του προσωπικού εισοδήματος. 

Η επίδραση του πληθωρισμού στο φορολογικό σύστημα, μέσω μετα
βολών στα φορολογικά έσοδα, διαφοροποιεί την κατανομή του φορολογι
κού βάρους μεταξύ νοικοκυριών και εισοδηματικών ομάδων και συνεπώς 
το επίπεδο και τη διανομή του διαθέσιμου εισοδήματος. Ειδικότερα, οι ει
δικοί φόροι επί της αξίας (ad valorem taxes) ακολουθούν την αύξηση των 
τιμών των προϊόντων αλλά οι ειδικοί φόροι κατά μονάδα προϊόντος (spe
cific taxes) δεν επηρεάζονται από τον πληθωρισμό. Αντίθετα, ο φόρος ει
σοδήματος φυσικών προσώπων, που βασίζεται σε προοδευτική φορολο
γική κλίμακα, αυξάνεται εξαιτίας του πληθωρισμού ταχύτερα από ό,τι τα 
ονομαστικά εισοδήματα. 

Επομένως η επίδραση του πληθωρισμού στη φορολογία εξαρτάται 
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από τη μορφή του φόρου. Η διαφορική αυτή επίδραση προκύπτει από τις 
διαφορετικές ελαστικότητες των διάφορων κατηγοριών των φόρων έναντι 
των αυξήσεων των τιμών. Συγκεκριμένα, η ελαστικότητα αυτή είναι υψη
λότερη για τους φόρους εισοδήματος σε σύγκριση με τους φόρους κατα
νάλωσης και έτσι ο πληθωρισμός αυξάνει περισσότερο τη φορολογική 
επιβάρυνση του εισοδήματος παρά της κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, το 
μέγεθος της επίδρασης του πληθωρισμού στη συνολική φορολογική επι
βάρυνση εξαρτάται από τη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος και 
γενικότερα από τη σχέση άμεσων/έμμεσων φόρων1. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
πληθωρισμού στο φορολογικό σύστημα και τα μέτρα που υιοθετούνται 
για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιδράσεων εξαρτώνται κυρίως 
από τη φιλοσοφία και το «μοντέλο» της κυβέρνησης, άρα είναι ένα πρό
βλημα κυρίως normative και όχι positive economics2. 

Ειδικότερα, στη ΦΕΦΠ που είναι προοδευτική ο πληθωρισμός αυτό
ματα οδηγεί στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης (υπερφορολόγη-
ση) χωρίς να γίνει καμιά αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή αλλα
γή της φορολογικής νομοθεσίας ή αύξηση της πραγματικής φοροδοτικής 
ικανότητας των φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, εάν ένας φορολογούμε
νος έχει φορολογητέο εισόδημα 620.000 δρχ. το 1984, ο μέσος φορολογι
κός του συντελεστής είναι 20%, στη συνέχεια, εάν οι τιμές και οι μισθοί 
αυξηθούν κατά 18%, τότε το ονομαστικό του εισόδημα από, 620.000 θα 
φτάσει τις 732.000 δρχ. Το πραγματικό του όμως εισόδημα άρα και η φο
ροδοτική του ικανότητα έμειναν αμετάβλητα και παραταύτα ο μέσος φο
ρολογικός του συντελεστής από 20% γίνεται 22,7%. Έτσι φορολογείται 
για πλασματική φοροδοτική ικανότητα και αύξηση ασοδήματος. Βέβαια, 
στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν πάρει καμιά μισθολογική αύξη
ση, τότε τα πράγματα φυσικά είναι πολύ χειρότερα γιατί το πραγματικό 
του εισόδημα θα γίνει 508.000 δρχ. που επιβαρύνεται με 20% μέσο πλα
σματικό φορολογικό συντελεστή αντί 17,6%3. 

1. Nowotny, Ε., «Inflation and Taxation: Reviewing the Macroeconomic Issues», 
Journal of Economic Literature, 1980, Vol. XVII, σελ. 1025 · National Bureau of Econom
ic Research, The Role of Direct and Indirect Taxes in the Federal Revenue System, Prin-
cetqn, Princeton University Press, 1964. 

2. Buchanan, J.M., «Inflation, Progression and Politics», στο βιβλίο Inflation, Econom
ic Growth and Taxation, ed. by the Institut Internationale de Finances, 29th session, 
1973, Barcelone, 1975, σελ. 41. 

3. Καράγιωργας, Δ., Δημοσία Οικονομική 2: Οι Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Αθήνα, Πα-
παζήσης, 1981, σελ. 337-340· Τζοάννος, Γ., «Η τιμαριθμική προσαρμογή των φορολογι
κών υποχρεώσεων», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 6.4.1978, σελ. 17-18. 
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Αναλυτικότερα, ο πληθωρισμός επηρεάζει τη φορολογική επιβάρυν
ση στο ΦΕΦΠ από τρεις κατευθύνσεις: τις απαλλαγές - εκπτώσεις - αφο
ρολόγητα, τη διάρθρωση των κλιμακίων και τη διάρθρωση των φορολο
γικών συντελεστών της κλίμακας. Οι επιδράσεις αυτές έχουν άμεσο αντί
κτυπο στη φορολογική βάση, την πραγματική προοδευτικότητα των φο
ρολογικών συντελεστών και το χρόνο καταβολής του φόρου. 

Πιο συγκεκριμένα, με την αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων, η 
φορολογική βάση διογκώνεται ενώ το πραγματικό εισόδημα μπορεί να 
μην έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογικής επιβάρυν
σης. Επίσης η πραγματική προοδευτικότητα των φορολογικών συντελε
στών μεταβάλλεται κυρίως εξαιτίας της μείωσης της πραγματικής αξίας 
των εκπτώσεων - απαλλαγών, δεδομένου ότι οι τελευταίες είναι σταθερές 
σε ονομαστικά ποσά. Παράλληλα, μειώνεται το πραγματικό εύρος των 
κλιμακίων του φορολογητέου εισοδήματος εξαιτίας του αυξανόμενου 
πληθωρισμού, με συνέπεια την αλλοίωση της προοδευτικότητας, δεδομέ
νου ότι οι φορολογικοί συντελεστές δε μεταβάλλονται. Ο πληθωρισμός 
δηλαδή ωθεί τους φορολογουμένους σε κλιμάκια φορολογητέου εισοδή
ματος με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ακόμη και όταν το 
πραγματικό τους εισόδημα δεν έχει αυξηθεί. Έτσι ο μέσος φορολογικός 
συντελεστής, για την πλειονότητα των φορολογουμένων, αυξάνεται και 
με αυτό τον τρόπο το φορολογικό σύστημα, όταν δε διορθώνεται από τις 
πληθωριστικές επιδράσεις, οδηγεί κατ' ουσία σε μια καθαρή πληθωριστι
κή αύξηση της φορολογίας. Η ποσοστιαία αύξηση των μέσων φορολογι
κών συντελεστών εξαρτάται από το ρυθμό μεταβολής του ονομαστικού 
εισοδήματος και την ελαστικότητα του φόρου, ενώ η απόλυτη αύξηση 
τους εξαρτάται και από τον οριακό φορολογικό συντελεστή. Εμπειρικές 
μελέτες γι' αυτό το θέμα σε διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, 
Ιταλία, Καναδά, Αυστραλία)1 έχουν καταλήξει στα εξής συμπεράσματα: 

α. Ο πληθωρισμός αυξάνει τη μέση φορολογική επιβάρυνση όλων 
των επιπέδων φορολογητέου εισοδήματος. 

β. Οι χαμηλοί σε σχέση με τους υψηλούς εισοδηματίες, καθώς και 
εκείνοι με πολυμελείς οικογένειες, υφίστανται το υψηλότερο ποσοστό αύ-

1. Sunley, Ε. and Pechman, J., «Inflation Adjustment for the Individual Income 
Tax», στο βιβλίο Inflation and the Income Tax, H. Aaron (ed.), Washington, D.C. Broo
kings Institute, 1976, σελ. 153· Allen, R. and Savage, D., «Indexing Income Personal Tax
ation», στο βιβλίο Indexing for Inflation, Leisner and King (eds.), London, Institute for 
Fiscal Studies, 1975, σελ. 41 · Taxation Review Committee, Preliminary Report, Camber-. 
ra, Australian Government Publishing Service, 1974, σελ. 19. 
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ξησης των μέσων .φορολογικών συντελεστών και αυτό κυρίως εξαιτίας 
των αφορολόγητων ποσών που δεν αναπροσαρμόζονται. 

Το όφελος επίσης του φορολογουμένου σε περίπτωση που καθυστε
ρεί την πληρωμή του φόρου, εξαιτίας του αυξανόμενου πληθωρισμού και 
της διογκούμενης φορολογικής επιβάρυνσης, είναι αυξανόμενο, εάν μά
λιστα ληφθεί υπόψη ότι ο τόκος ή η χρηματική ποινή που επιβαρύνουν 
την καθυστέρηση καταβολής του φόρου υστερούν έναντι του πληθωρι
σμού. Η αναβολή συνεπώς πληρωμής του φόρου είναι ίσως η φθηνότερη 
πηγή δανειοδότησης του φορολογουμένου. Γενικά μπορεί να υποστηρι
χθεί ότι όταν ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα οι φορο
λογούμενοι προσπαθούν να αντισταθμίσουν την απώλεια του πραγματι
κού τους εισοδήματος με διάφορα φορολογικά «τεχνάσματα» που τις πε
ρισσότερες φορές είναι αποτελεσματικά εξαιτίας και της ανεπαρκούς ορ
γάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών στον τομέα του φορολογικού 
ελέγχου. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι έχουν αντιληφθεί τις συνέπειες 
που έχει ο πληθωρισμός για το διαθέσιμο εισόδημα τους και δε διακατέ
χονται από φορολογικές ψευδαισθήσεις (fiscal illusions). 

Οι πιο πάνω επιδράσεις, όπως φαίνεται από την ανάλυση, έχουν επί
πτωση στη διαμόρφωση του ύψους της φορολογίας, στην κατανομή του 
φορολογικού βάρους μεταξύ διάφορων κλιμακίων εισοδήματος, επαγγελ
μάτων, εργαζομένων και νοικοκυριών, στην πραγματική αξία των φορο
λογικών εσόδων και στο ύψος της φοροδιαφυγής. Κατ' αυτό τον τρόπο η 
νομοθετημένη μορφή της ΦΕΦΠ αλλοιώνεται από τον πληθωρισμό και 
κατά συνέπεια αλλοιώνονται και οι στόχοι αυτής της φορολογίας. Οι επι
πτώσεις όμως δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές τις διαταραχές, αλλά επε
κτείνονται γενικότερα στην κατανομή των πόρων και στη σταθεροποίηση 
της οικονομίας. 

Όπως επισημαίνεται από την Έκθεση Radcliffe, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υιοθέτηση μιας ικανοποιητικής φορολογικής διάρ
θρωσης και δίκαιης κατανομής του φορολογικού βάρους είναι η σταθερό
τητα της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος1. Εάν η αγοραστική δύ
ναμη αυξομειώνεται, τότε όλες οι υποθέσεις μας για τις ιδιότητες ενός φο
ρολογικού συστήματος αλλοιώνονται. Επομένως είναι απαραίτητο κάθε 
εκλογικευμένο φορολογικό σύστημα να μελετάται σε πραγματικούς όρους 
και όχι χρηματικούς, και αυτό σημαίνει αναπροσαρμογή της χρηματικής 

1. H.M.S.O., Royal Commision of Taxation of Income and Profits, (Chairman, Lord 
Radcliffe), cod. 9474, 1955, σελ. 11. 
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αξίας κάθε φορολογικής βάσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η 
πραγματική αξία της τελευταίας. 

Γι ' αυτό το λόγο θεωρείται επιβεβλημένο, όταν ο ρυθμός πληθωρισμού 
επιταχύνεται, εκτός από την περίπτωση που είναι πολύ χαμηλός, να υιοθε
τηθεί συστηματικός τρόπος, για να γίνει μερική ή ολική αντιστάθμιση της 
επίδρασης του πληθωρισμού, ώστε η φορολογική υποχρέωση, σε πραγματι
κούς όρους, να μη μεταβληθεί εξαιτίας του πληθωρισμού. Η τιμαριθμική 
δηλαδή αναπροσαρμογή του φόρου έναντι του πληθωρισμού είναι απα
ραίτητη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 18ο αιώνα έχει εκδηλωθεί η 
επιδίωξη εφαρμογής της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Το ενδιαφέρον 
όμως γενικεύθηκε κατά τα πρόσφατα έτη εξαιτίας του επιταχυνόμενού 
πληθωρισμού. 

Εάν δεν ληφθούν μέτρα αυτόματα ή διακριτικά, γι' αυτή την αντι
στάθμιση, όταν το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου παραμένει 
αμετάβλητο, όπως έχουμε τονίσει, μια αύξηση στο χρηματικό εισόδημα 
οδηγεί αυτόματα σε αύξηση του ποσοστού του εισοδήματος που απορρο
φά ο φόρος. Η αυτόματη αυτή αύξηση του φόρου που προέρχεται από 
αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος καλείται δημοσιονομική αφαίμαξη 
ή απορρόφηση ή δημοσιονομικό μερίδιο (ονομαστικό Fiscal Drag). Αυτό 
το ονομαστικό FD διαφέρει του «πραγματικού FD» το οποίο αναφέρεται 
στην αλληλεπίδραση του φορολογικού συστήματος και των αυξήσεων 
στο πραγματικό εισόδημα και είναι λιγότερο ισχυρό1. Η περίπτωση της 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής αναφέρεται συνήθως στο ονομαστικό FD. 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των προοδευτικών φορολογι
κών συντελεστών, η φορολογική υποχρέωση ενός φορολογουμένου αυ
ξάνει ταχύτερα από το φορολογητέο εισόδημα του όσο πιο προοδευτική 
είναι η διάρθρωση των φορολογικών συντελεστών (π.χ. όσο στενότερα εί
ναι τα κλιμάκια και όσο πιο μεγάλες είναι οι διαφορικές αυξήσεις των φο
ρολογικών συντελεστών) και τόσο περισσότερο η πραγματική φορολογι
κή υποχρέωση αυξάνει όταν ο πληθωρισμός ωθεί προς τα πάνω τα χρη
ματικά εισοδήματα2. 

1. King, A.L., «The Impact of Inflation on Income Tax Liability», British Tax 
Review, 1973, σελ. 364· Tanzi, V., «A Proposal for a Dynamically Self-adjusting Person
al Income Tax», Public Finance, 1966, σελ. 507 και του ίδιου, «Inflation, Real Tax 
Revenue and the Case for Inflationary Finance: Theory with an Application to Argenti
na», International Monetary Fund Staff Papers, 1978, σελ. 417. 

2. Nowotny, Ε., στο ίδιο, σελ. 1029- Morgan, D., Over-Taxation by Inflation, Lon
don, Institute of Economic Affairs, 1977, σελ. 16. 
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Κατ'αρχήν, εξ ορισμού προοδευτικότητα σημαίνει ότι ο μέσος φορο
λογικός συντελεστής (?) αυξάνει με την αύξηση του εισοδήματος. Η μετα
βολή του αυτή δίνεται από τη σχέση: 

w = « - %) τ£γ-

Όπου: Ϋ = σχετική μεταβολή του εισοδήματος ως προς το προηγούμε
νο κλιμάκιο 

tp = οριακός φορολογικός συντελεστής 
ί:μ = μέσος φορολογικός συντελεστής. 

Από τη σχέση αυτή προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: 
α. Η διαφορά (tÇ — tg) μέσα σε ένα εισοδηματικό κλιμάκιο μειώνεται, 

δεδομένου ότι το ίμ αυξάνει ενώ το t p παραμένει σταθερό. 
β. Το προηγούμενο συνεπάγεται ότι η διαφορά αυτή συνεχώς μειώ

νεται προς τα υψηλά κλιμάκια γιατί στα κλιμάκια αυτά το ιμ συγκλίνει 
προς το tp. 

γ. Μέσα σε ένα εισοδηματικό κλιμάκιο μια δεδομένη μεταβολή του 
εισοδήματος (Ϋ) θα προκαλέσει μικρότερη αύξηση του φορολογικού βά
ρους όσο μεγαλύτερο είναι το αρχικό εισόδημα και η αύξηση του φορο
λογικού βάρους μειώνεται προς το μηδέν όσο υψηλότερο είναι το αρχικό 
εισόδημα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο όταν τα κλιμάκια εισοδήμα
τος της φορολογικής κλίμακας είναι ευρύχωρα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υποβάθμιση των φορολογικών απαλ
λαγών σε πραγματικούς όρους αγοραστικής δύναμης συμβάλλει περισσό
τερο στην αύξηση της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης παρά στην 
προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος καθεαυτού και είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας που φέρνει τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στη 
φορολογία για πρώτη φορά. Αυτό γίνεται πιο φανερό με μια απλή γραφι
κή απεικόνιση, υποθέτοντας μια αύξηση του πληθωρισμού. Ο πληθωρι
σμός θα φέρει στη φορολογία για πρώτη φορά τα πραγματικά εισοδήματα 
κάτω του Υ^ 

Το μεσαίο εισόδημα Υ2 θα φορολογηθεί με υψηλότερο οριακό φορο
λογικό συντελεστή κ.ο.κ. 
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Πραγματικός Ο.Φ.Σ 

Ονομαστικός Ο.Φ.Σ. 

1 
1 

ι 
I 

ι ' 
1 
• — ^ 

Υ' Υ-, Υ 2 Υ 3 ϋραγματυκό εισόδημα 

Συνεπώς με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, εάν όλες οι φορολογι
κές εκπτώσεις και τα κλιμάκια αναπροσαρμοστούν, το φορολογητέο εισό
δημα θα αυξηθεί κατά την ίδια αναλογία όπως το ακαθάριστο εισόδημα 
πριν την αφαίρεση των εκπτώσεων1. Επομένως η αναπροσαρμογή αυτή 
σημαίνει απομάκρυνση από ένα φορολογικό σύστημα που βασίζεται σε 
χρηματικούς όρους και προσέγγιση σε ένα σύστημα που θα βασίζεται σε 
πραγματικούς όρους. 

2.2. Ελαστικότητα του ΦΕΦΠ και δημοσιονομική απορρόφηση 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα φορολογικό σύστημα συμβάλλει 
στη διατήρηση των αρχικών χαρακτηριστικών της κλίμακας και στην 
αποφυγή της δημοσιονομικής απορρόφησης κυρίως όταν το φορολογικό 
έσοδο έχει εισοδηματική ελαστικότητα περίπου ίση με τη μονάδα (er = 1) 
όταν το ΑΕΠ ανέρχεται. Είναι συνεπώς σκόπιμο να διερευνήσουμε τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της ελαστικότητας του φορολογικού εσό
δου, δεδομένου ότι η er συνδέεται άμεσα με το μέγεθος της δημοσιονομι
κής απορρόφησης. 

1. OECD, The Adjustment of Personal Income Tax Systems for Inflation, a Report 

by the Committee of Fiscal Affairs, Paris, 1976, σελ. 38. 
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Αναλυτικότερα, είναι γνωστό ότι: 

A L / ΔΥ_ j ^ L Jo_ A T , τ 0 
e r ~ Τ 0 ' Υ0 - ΔΥ * Τ 0 - ΔΥ ' Υ0 -

σχετική μεταβολή των φόρων 

σχετική μεταβολή του εισοδήματος 

Όταν το ΑΕΠ ανέρχεται (σε τρέχουσες τιμές) το έσοδο της ΦΕΦΠ 

αυξάνει κυρίως εξαιτίας: α) της αύξησης του φορολογητέου ασοδήματος 

και β) της προοδευτικότητας των φορολογικών συντελεστών, δηλαδή: 

AL^ Jo_* _li_^ Jo_ 
ΔΥ ^ Y0

 η Y, Υ0 

Κατ' αυτό τον τρόπο νέοι εισοδηματίες προστίθενται στους φορολο

γουμένους και οι ήδη φορολογούμενοι μετακινούνται σε υψηλότερα φο

ρολογικά κλιμάκια. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αντίθετα με τις διαταραχές που προκα

λεί ο πληθωρισμός, εκείνες της πραγματικής αύξησης του εισοδήματος 

συνδέονται αποκλειστικά με την προοδευτικότητα του φόρου. Κάτω από 

κανονικές συνθήκες ένας σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης προϋποθέτει πε

ριοδικές μειώσεις του ΦΕΦΠ, δηλαδή μείωση της ελαστικότητας του φό

ρου σε σχέση και με τις πραγματικές μεταβολές του εισοδήματος. 

Επομένως η ελαστικότητα του εσόδου1 είναι μια συνάρτηση της 

μορφής: 

1. Η ευαισθησία του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει μετρηθεί από 
πολλούς συγγραφείς και με διάφορες μεθόδους. Βλ. Mishan, Ε. and Dicks - Mireaux, L., 
«Progressive Taxation in an Inflationary Economy», American Economic Review, 48, 
1958, σελ. 590-606· Blackburn, J., «Implicit Tax Rate Reductions with Growth, Progres
sive Taxes, Constant Progressivity and a Fixed Public Share», American Economic 
Review, 1967, Vol. 57, σελ. 162' Tanzi, V., «Measuring the Sensitivity of the Federal In
come Tax from Cross-Section Data: a New Approach», Review of Economics and Stati
stics, 5, No 2 σελ. 206· Choudhry, N., «Measuring the Elasticity of Tax Revenue: a Divi-
sia Index Approach», International Monetary Fund Staff Papers, 1979, Vol. 26, σελ. 97· 
Hutton, J. and Lambert, P., «Evaluating Tax Revenue Elasticities», The Economic Jour
nal, 1980, Vol. 90, σελ. 901 και των ίδιων, «Modeling the Effects of Income Growth and 
Discretionary Change on the Sensitivity of U.K. Income Tax Revenues», The Economic 
Journal, No 365, 1982, Vol. 92, σελ. 145. 
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er = f (eb, et) όπου: 

ΔΒ Y0 _Δί_ Bç_ 
% - ΔΥ ' B0

 K C t l Gt " ΔΒ t 0 

(η ej αυξάνει όσο πιο προοδευτικός είναι ο φόρος, ενώ όταν ο φόρος είναι 
αναλογικός ^ = 0 γιατί At = tj — t 0 = 0) όπου t = Τ/Β = μέσος φορολο
γικός συντελεστής και Β = φορολογητέο εισόδημα, δεδομένου ότι: 

ΔΤ _Υ, 

ΔΥ Τ, 
er = — αυτό συνεπάγεται: 

ο 

0 + et · -Ο1—)eb κ αι 

εάν et = 0, τότε er = % 
εάν επίσης, eb = 1 και et = 0, τότε er = 1 

Υποθέτοντας συνεπώς ότι % παραμένει1 σταθερή (δηλαδή eb — 1), για 
να πετύχουμε er = 1, είναι ανάγκη et = 0. Αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό 
σημείο της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της φορολογίας, δηλαδή πώς η 
παραπάνω συνθήκη θα επιτευχθεί αυτόματα δεδομένου ότι ο φόρος είναι 
προοδευτικός; 

1. Είναι σκόπίμο να σημειωθεί ότι αναφορικά με τη σχέση e b = (ΔΒ/ΔΥ) · (Υ0/Β0) 
υποθέτουμε πως το Β δε συμπεριλαμβάνει το αφορολόγητο όριο (Γ0), άρα: 

Β = Σ Yi και όχι Β = Σ (Υί - r0). 
i = 1 i = 1 

Συνεπώς, εάν το εισόδημα παραμένει αμετάβλητο, τότε Β = κ·Υ, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος, που σημαίνει ότι εάν η αύξηση του εισοδήμα
τος <5ε συνοδεύεται με αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η % μένει ανεπηρέαστη. 
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2.3. Μέτρηση της δημοσιονομικής απορρόφησης 
(fiscal drag) του ΦΕΦΠ κατά την περίοδο 1972-1984 

2.3.1. Μέθοδος μέτρησης της δημοσιονομικής απορρόφησης1 

Το φορολογικό έσοδο από τη ΦΕΦΠ είναι μια συνάρτηση της μορ
φής: 

Τ = α + t-Y ή dT = tdY + Ydt + da ή ΔΤ = ΔΤα + ΔΤδ (1) 

όπου: tdY = ΔΤα είναι η αυτόματη μεταβολή (automatic change) και 
Ydt + da = ΔΤδ είναι η διακριτική μεταβολή του φόρου (discretionary 
change)2, συνεπώς εάν da + Ydt = 0, τότε dT = tdY = ΔΤ α, δηλαδή η με
ταβολή του φόρου σε μια συγκεκριμένη περίοδο οφείλεται στην αυτόμα
τη μόνο μεταβολή του φόρου. Η αύξηση της δημοσιονομικής αφαίμαξης 
(FD), στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διακριτική μεταβολή των 
φορολογικών μεταβλητών της ΦΕΦΠ, είναι ουσιαστικά η διαφορά μετα
ξύ του εισπραττόμενου φόρου της περιόδου (t) και της φυσιολογικής αύ
ξησης του φόρου της περιόδου (t) που θα προέκυπτε εάν ο φόρος αυξανό
ταν σύμφωνα με την αύξηση του εισοδήματος: 

FDt = (Tt - ΤΜ) - (ΤΜ - - £ ΤΜ) = 

= Tt - ΤΜ Ι * - (2) 
Y t- i 

Εφόσον όμως υπάρχουν μεταβολές από την κυβέρνηση των μεταβλητών 
που προσδιορίζουν τη φορολογική επιβάρυνση της ΦΕΦΠ, τότε η μετα
βολή της φορολογικής αφαίμαξης θα πρέπει να μειωθεί/αυξηθεί (ανάλογα 
εάν υπάρχουν αυξήσεις ή μειώσεις) κατά τη μεταβολή των διακριτικών 
αυτών μεταβολών σε όρους εσόδων3. 

1. Ντάγκας Δ., «Η δημοσιονομική απορρόφηση (Fiscal Drag) από τους αμέσους 
φόρους: Ελλάδα 1960-82», στην έκδοση Η Ελληνική Οικονομία, Τράπεζα της Ελλάδος, 
1982, σελ. 186-201. 

2. Hansen, Β., Fiscal Policy in seven Countries, 1955-65, Paris, OECD, 1969, σελ. 
21· Balopoulos, E., Fiscal Policy Models of the British Economy, Amsterdam, North 
Holland, 1967, σελ. 59. Βλ. επίσης Ντόγκας, Δ., στο ίδιο, σελ. 188. 

3. Υπάρχουν εναλλακτικές σχέσεις με τις οποίες υπολογίζεται το FD (βλ. NJJ5.R. 
1972, Φεβρουάριος και 1973, Αύγουστος), π.χ. σε όρους άμεσων επιπτώσεων στη συνο
λική ζήτηση: FD = t.dYfun (Yfuu = επίπεδο εισοδήματος σε πλήρη απασχόληση). Επί-
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FD t = (Tt - T M ) - (T M - * j — - T,,) - ΔΤ* = ( 3 ) 

= Tt - Tt_, . i Δ τ δ 
Y t- i 

Η σχέση (3) στηρίζεται στη γνωστή ανάλυση της μεταβολής του φο
ρολογικού εσόδου. Συγκεκριμένα, η αύξηση/μείωση του εσόδου από τη 
ΦΕΦΠ μπορεί να προέλθει από τη μεταβολή του ονομαστικού εισοδήμα
τος, τη μεταβολή των μεταβλητών που προσδιορίζουν το φορολογητέο 
εισόδημα (κλίμακα-αφορολόγητα ποσά - εκπτώσεις - απαλλαγές), τα μέ
τρα που οδηγούν στη μείωση της φοροδιαφυγής και τέλος από τη μετα
βολή του αριθμού των φορολογουμένων ή/και τη μεταβολή της διανομής 
του εισοδήματος. Προκύπτει εξάλλου ότι όταν η εισοδηματική ελαστικό
τητα του φόρου είναι e > 1, η δημοσιονομική αφαίμαξη1 είναι θετική 
FD > 0, όταν e < 1 ή FD < 0 και όταν e = 1, τότε FD = 0 . 

Η μεταβολή της δημοσιονομικής απορρόφησης, όπως δίνεται από 
τη σχέση (3), αναφέρεται στη συνολική, δηλαδή από την αύξηση των τι
μών και από εκείνη του πραγματικού εισοδήματος. Για να απομονώσουμε 
την πρώτη, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε την FD t της σχέσης (3) με την 
αύξηση των τιμών ως προς την αύξηση του εισοδήματος (FDj). 

Το τμήμα της δημοσιονομικής απορρόφησης που προέρχεται από 
την αύξηση του πληθωρισμού είναι αφαίμαξη του φορολογουμένου γιατί 
αυξάνεται το φορολογικό του βάρος χωρίς αύξηση του πραγματικού του 
εισοδήματος. 

Οι παραπάνω σχέσεις μας δίνουν τη δημοσιονομική απορρόφηση 
για ένα συγκεκριμένο έτος, συνεπώς εάν θέλουμε να δούμε το μέγεθος της 
για μια περίοδο ετών, δεν έχουμε παρά να αθροίσουμε τις ετήσιες αυξο
μειώσεις. Όσον αφορά την καθαρή δημοσιονομική απορρόφηση (FDj), 
αρκεί να προσθέσουμε σε εκείνη που προκύπτει εξαιτίας του πληθωρι
σμού τη θετική/αρνητική διακριτική μεταβολή. 

σης το FD μπορεί να οριστεί σαν η αυτόματη μεταβολή του φόρου από τη μεταβολή του 
μέσου φορολογικού συντελεστή που προέρχεται από τις μεταβολές του εισοδήματος 
(δηλαδή οι μη αναλογικές αυτόματες μεταβολές του φόρου): FD = dt (Υ + dY). Βλ. επί
σης Ντόγκας, Δ., στο ίδιο, σελ. 188. 

1. Price, R., «Some Aspects of the Progressive Income Tax Structure in the U.K.», 
N.I.E.R., August, 1973; σελ. 52-63· Allen, R. and Savage, D., «Inflation and the Personal 
Income Tax», National Institute Economic Review, Cambridge, November, 1974, σελ. 
61-74. 
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2.3.2. Στατιστικά αποτελέσματα και ερμηνεία τους 

Σύμφωνα με τις εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω στο 
ΦΕΦΠ, και ειδικότερα στη μέτρηση της εισοδηματικής ελαστικότητας( 

και της δημοσιονομικής αφαίμαξης, προκύπτει ότι υπάρχει θετική δημο
σιονομική αφαίμαξη στο φόρο αυτό1. Τούτο έχει επιβεβαιωθεί και για την 
Ελλάδα και μάλιστα από πρόσφατες μελέτες2, ότι δηλαδή ο ΦΕΦΠ πα
ρουσιάζει σημαντική δημοσιονομική αφαίμαξη. Η πρώτη συστηματική 
εργασία για τη μέτρηση της δημοσιονομικής απορρόφησης στη χώρα μας 
έγινε το 19823 στην οποία αναλύονται εναλλακτικές μέθοδοι μετρήσεως. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δεν αποκλίνουν από εκείνα των 
προηγούμενων μελετών. 

Στον Πίνακα 2.1 φαίνεται η εισοδηματική ελαστικότητα του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη λογαριθμική συνάρτηση που 
εκτιμήθηκε για την περίοδο 1970-1984. Η συνάρτηση είναι της μορφής: 
T t = α + Υζ, όπου η εισοδηματική ελαστικότητα αντιστοιχεί στο β και Τ{ 

είναι οι διάφορες μορφές της μεταβλητής του ΦΕΦΠ και ειδικότερα: 

1. Mishan, Ε. and Dicks-Mireaux, L., στο ίδιο, σελ. 590-606· Prest, Α., «The Sensi
tivity of the Yield of Personal Income Tax in the U.K.», The Economic Journal, 1962, 
Vol. 72, σελ. 576-596· Price, R., στο ίδιο, σελ. 52-63· Barker, S. and Woodward, H., «In
flation, Growth and Economic Policy in the Medium-Term», N.I.E.R., May, 1972, σελ. 
37-55. Οι παραπάνω μελετητές έχουν επίσης καταλήξει στο ότι η δημοσιονομική αφαί
μαξη στη ΦΕΝΠ είναι ασήμαντη ενώ στους έμμεσους φόρους, που οι περισσότεροι επι
βάλλονται στη μονάδα του προϊόνος, είναι αρνητική. 

2. Καράγιωργας, Δ., Η προοδευτικότης του ελληνικού φόρου Εισοδήματος και η 
Σταθεροποιητική αυτού επίδρασις, Αθήναι, Τράπεζα της Ελλάδος, 1963, σελ. 18 (για την 
περίοδο 1956-1962)· Μπαλόπουλος, Η., «Ποσοτική ανάλυσις του Φόρου εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων», Επιθεώρησις Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 1964, σελ. 
121 (για την περίοδο 1957-1962)· Ντάγκας, Δ., στο ίδιο, σελ. 186 (για την περίοδο 
1960-1981)· Τάτσος, Ν., «Η εισοδηματική ελαστικότητα του Προσωπικού φόρου εισο
δήματος στην Ελλάδα», ΣΠΟΥΔΑΙ, Δεκέμβριος 1981, σελ. 1120· Kousoulakos, J., Eco
nometric Analysis of Fiscal Policy in Developing Countries: the Case of Greece, D. Phil, 
thesis (unpublished), University of York (England), 1979· Provopoulos, G., The Dis
tribution of Fiscal Burdens and Benefits by Income Groups in Greece», Greek Economic 
Review, 1979, σελ. 77, Λοϊζίδης, Ι., Η Μέτρηση της προοδευτικότητας της Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Μια θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση με αναφορά 
στην Ελλάδα, διδακτορική διατριβή, εγκριθείσα από την ΑΣΟΕ, 1984. 
3. Ντόγκας, Δ., στο ίδιο, 1982. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Λογαριθμικές συναρτήσεις και εισοδηματικές ελαστικότητες του ΦΕΦΠ 

Εξαρτημένη 
μεταβλητή 

Τ 1 

τ, 

τ; 

τ; 

τ2 

τ2 

τ; 

τ2 

τ3 

τ3 

. τ; 

τ; 

τ4 

τ4 

Σταθερά* 

-8,07 
(-11,90) 

-7.94 
(-10,46) 

-8,01 
(-12,8) 

-7,78 
(-11,5) 

-8,29 

(11,16) 

-8,08 
(-9,98) 

-8,34 
(-12,2) 

-8,10 
(-10,9) 

-8,32 
(-13,15) 

-8,11 
(-11,75) 

-8,37 

(-14,1) 

-8,09 
(-12,8) 

-8,62 
(-12,06) 

-8,36 
(-10,97) 

Υ2 

1,35 
(27,6) 

1,35 
(29,9) 

1,36 
(25,3) 

1,37 
(27,7) 

1,35 
(29,6) 

1,36 
(31,7) 

1,37 
(26,4) 

Υ3 

1,36 
(24,60) 

1,35 
(27,3) 

1,36 
(23,0) 

1,37 
(25,1) 

1,36 
(26,9) 

1,36 
(29,3) 

1,37 
(24,4) 

R2 

0,994 

0,994 

0,991 

0,991 

0,989 

0,989 

0,990 

0,989 

0,992 

0,992 

0,990 

0,989 

0,986 

0,986 

D.W. 

2,21 

2,23 

2,04 

2,03 

2,19 

2,18 

2,11 

2,10 

2,07 

2,07 

1,97 

1,94 

2,07 

2,04 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 (συνέχεια) 

Εξαρτημένη 
μεταβλητή 

τ; 

τ; 

τ5 

τ5 

τ; 

τ; 

τ6 

τ6 

Υ* 

τ; 

τ7 

τ7 

τ; 

τ; 

' Σταθερά* 

-8,76 
(-13,4) 

-8,48 
(-12,0) 

-8,29 
(-14,75) 

-8,08 
(12,95) 

-8,37 
(-15,6) 

-8,08 
(-13,9) 

-10,18 
(-9,59) 

-9,78 
(-10,4) 

-10,09 
(-10,22) 

-9,73 
(-10,82) 

-15,35 
(-13,17) 

-14,91 
(-15,78) 

-15,20 
(-14,03) 

-14,73 
(-14,62) 

γ 2 

1,38 
(29,2) 

1,35 
(33,4) 

1,36 
(35,1) 

1,48 
(19,2) 

1,48 
(20,5) 

1,78 
(21,0) 

1,78 
(22,0) 

γ ? 

1,38 
(26,6) 

1,36 
(29,8) 

1,36 
(32,0) 

1,47 
(21,2) 

1,47 
(22,1) 

1,77 
(25,3) 

1,77 
(23,5) 

R2 

0,988 

0,987 

0,993 

0,993 

0,991 

0,991 

0,990 

0,990 

0,986 

0,987 

0,991 

0,992 

0,957 

0,960 

D.W. 

2,02 

2,00 

2,08 

2,08 

1,99 

1,95 

1,99 

2,07 

1,90 

1,91 

1,98 

2,12 

2,28 

2,35 

Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στην t statistic. 
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T t = κωδικοί Ol l i μέχρι 0113, 0511, 0611, 0631 
T2 = T t — επιστροφές 
Τ3 = Oll i μέχρι 0113 
Τ4 = Τ3 — επιστροφές 
Τ5 = βεβαιωθέντα Ol l i μέχρι 0113 
Τ6 = βεβαιωθέντα με βάση τις δηλώσεις του ΦΕΦΠ 
Τ7 = βεβαιωθέντα με βάση τις δηλώσεις μόνο των μισθωτών. 

Το Τ{ αναφέρεται στις αντίστοιχες κατηγορίες του Tj, αλλά έχουν 
αφαιρεθεί οι διακριτικές μεταβολές του φόρου για κάθε έτος. 

Τέλος, το Υ[ διακρίνεται σε Υ2 και Υ3 που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ και 
στο ΑΕΠ του μη αγροτικού τομέα, αντίστοιχα, σε τρέχουσες τιμές. Όπως 
φαίνεται από τις συναρτήσεις που έχουν εκτιμηθεί, τα αποτελέσματα είναι 
πολύ ικανοποιητικά και πληρούν τα στατιστικά κριτήρια (δηλαδή τα t, R2 

και D.W.). Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά την εκτίμηση των 
συναρτήσεων έγινε απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) με 
την εφαρμογή της μεθόδου των Cochrane-Orcutt. 

Η εισοδηματική ελαστικότητα του φόρου είναι σε όλες τις περιπτώ
σεις μεγαλύτερη της μονάδας (e>l) και κυμαίνεται μεταξύ 1,35 και 1,38, 
με μόνη εξαίρεση τα Τ6 και Τ7 όπου φτάνει 1,47 μέχρι 
1,78. Αυτό εξηγείται γιατί τα Τ6 και Τ7 αναφέρονται στα στοιχεία των φο
ρολογικών δηλώσεων και η ελαστικότητα του Τ7 δείχνει το μέγεθος της 
δημοσιονομικής αφαίμαξης για την κατηγορία των μισθωτών. Αυτός 
εξάλλου είναι ο λόγος και η σημασία της διερεύνησης και υπολογισμού 
των εισοδηματικών ελαστικοτήτων όχι μόνο για το σύνολο του ΦΕΦΠ, 
αλλά και για διάφορες υποκατηγορίες του. Από τις εκτιμήσεις του Πίνα
κα 2.1 παρατηρούμε ότι η διάκριση του εισοδήματος σε συνολικό και σε 
μη αγροτικό δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαστικότητα του ΦΕΦΠ, 
παρά το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας ουσιαστικά δε φορολογείται. Πα
ρατηρούμε επίσης ότι η εισοδηματική ελαστικότητα για το σύνολο και τις 
υποκατηγορίες του ΦΕΦΠ δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των μεταβλη
τών Τ και Τ παρά μόνο κατά μια ελάχιστη αύξηση της ελαστικότητας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στη μεταβλητή Τ' όπου έχουν αφαιρεθεί οι διακρι
τικές μεταβολές του φόρου. 

Οι υπολογισμοί της δημοσιονομικής απορρόφησης, όπως φαίνεται 
από τον Πίνακα 2.2., επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις που προκύπτουν από 
τις εισοδηματικές ελαστικότητες των φορολογικών συναρτήσεων που 
εκτιμήθηκαν. Περιοριστήκαμε στους εισπραχθέντες φόρους (Τ2 και Τ4), 
αφού αφαιρέθηκαν οι επιστροφές, επειδή οι βεβαιωθέντες ή δηλωθέντες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Μέτρηση της δημοσιονομικής απορρόφησης στο ΦΕΦΠ (Τ2) 

Απόλυτα ποσά (σε εκατομ. δρχ.) 

Έτος 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983° 

1984
 α 

Φόρος 

(Τ
2
) 

8000 

10500 

15700 

15200 

19900 

27300 

33500 

46500 

68900 

71500 

102700 

145200 

193800. 

FD 

-745 

276 
3457 

721 

762 

3575 

7122 

5697 

15611 

1198 

25183 

30830 

27560 

Βάση 

FD
1 

-261 

182 
3457 

483 

526 

2824 

4558 

4615 

14050 

1198 

24931 

30213 

24253 

γ , 

FD
2 

-961 

182 
3457 

-3517 

1226 

3624 

-1442 

4615 

12050 

-9802 

13931 

20213 

16253 

LFDß
2 

-961 
-779 
2678 
-839 
387 
4011 
2569 
7184 
19234 
9432 
23363 
43576 
59829 

FD 

-779 
340 
3163 

. 596 
519 
2879 
6904 
4725 
15193 
-1076 
27042 
31755 
29012 

Βάση Y, 

FD, 

-210 

194 
3163 

417 

322 
2044 

4557 

3544 

14731 

-1076 

27042 

28897 

25821 

ι 

FD
2 

-910 

194 

3163 

-3583 

1022 

2844 

-1443 

3544 

12737 

-12076 

16042 

18897 

17821 

ΣΈΌ2 

-910 

-716 

2447 

-1136 

-114 

2730 

1287 

4831 

17568 

5492 

21534 

40431 

58252 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ 

1972-1984 758700 59829 169684 58252 151696 
1975-1981 282800 6754 41978 3045 30658 
1979-1981 186900 6863 35SSO 4205 27891 
1982-1984 441700 50397 126768 52760 120217 

α. Τα στοιχεία για το 1983 αναφέρονται στις «εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων», ενώ για 
το 1984 στα «προύπολογισθέντα», σύμφωνα πάντοτε με τον προϋπολογισμό. 

β. Η συσσωρευτική δημοσιονομική απορρόφηση για ένα έτος t δίνεται από την σχέση: 
ΣΈΌ t = FD t + FD t_i+ FD {̂  και εκείνη για μια χρονική περίοδο t έως t2 δίνε
ται από τη σχέση: ΣΈΌ t + Σ¥Ό t + 1 + ΣΈΌ t + 2 . 
Εδώ υποθέτουμε ότι το 1972 είναι το έτος βάσης. 
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Ποσοστά (%) 

FD/T 

- 9 
3 

22 
5 
4 

13 
21 
12 
23 

2 
25 
21 
14 

Βάση 

F D / T 

- 3 
2 

22 
3 
3 

10 
14 
10 
20 

2 
24 
21 
13 

• · — 

Υι 

FD2/T 

-12 
2 

22 
- 2 3 

6 
13 

- 4 
10 
17 

-14 
14 
14 

8 

8 
2 
4 

11 

ZFD2/T 

- 1 2 
- 7 
17 

- 6 
2 

15 
8 

15 
28 
13 
23 
30 
31 

22 
15 
19 
29 

FD/T 

- 1 0 
3 

20 
4 
3 

11 
21 
10 
22 

- 2 
26 
22 
15 

--—̂  ' -

Βάση 

FD,/T 

- 3 
2 

20 
3 
2 
7 

14 
8 

21 
- 2 
26 
20 
13 

1 

Y3 

FD2/T 

-11 
2 

20 
-24 

5 
10 

- 4 
8 

18 
-17 

16 
13 
9 

8 
1 
2 

12 

EFD2/T 

- 1 1 
- 7 
16 

- 7 
- 1 
10 
4 

10 
25 

8 
21 
28 
30 

20 
11 
15 
27 
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φόροι διαφέρουν σημαντικά από τις πραγματοποιήσεις αλλά και από αυ
τό που πράγματι πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Για να είναι πιο κοντά 
στην πραγματικότητα το ύψος της δημοσιονομικής απορρόφησης, χρησι
μοποιούμε εναλλακτικές μορφές εισοδήματος (ΥΧ, Υ3) —δηλαδή ρυθμοί 
μεταβολής του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του μη αγροτικού ΑΕΠ— 
και στη συνέχεια δίνουμε έμφαση στο μέσο όρο της δημοσιονομικής 
απορρόφησης με βάση τις δύο αυτές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα είναι 
πάρα πολύ σημαντικά και διαφωτιστικά και δείχνουν πώς εξελίσσονται 
διαχρονικά τόσο η πληθωριστική όσο και η καθαρή δημοσιονομική απορ
ρόφηση. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τους Πίνακες 2.2 και Π. 1, αλ
λά και από τα σχετικά Διαγράμματα 2.1 και 2.2, η δημοσιονομική απορ
ρόφηση έχει φτάσει ακόμη και στο 25% του εισπραχθέντος φόρου (Τ2) 
στο ποσό των 27 δισ. δρχ. και συγκεκριμένα το 1982, ενώ η μικρότερη, 
και μάλιστα αρνητική, παρατηρείται το 1972 και 1981. Εάν ληφθούν υπό
ψη η πραγματική αύξηση του εισοδήματος και οι διακριτικές μεταβολές 
(που συνήθως είναι ελαφρύνσεις στην περίπτωση του ΦΕΦΠ), η αδικαιο
λόγητη δημοσιονομική απορρόφηση παραμένει σημαντική, της τάξης 
του 15% του εισπραχθέντος φόρου. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον να δού
με για διάφορες περιόδους πώς κινήθηκε η συσσωρευτική καθαρή (αδι
καιολόγητη) δημοσιονομική απορρόφηση. Συγκεκριμένα, για την περίο
δο 1972-1984 (με βάση το μέσο όρο των Υν Υ3) η συνολική καθαρή δη
μοσιονομική απορρόφηση ήταν το 22% του εισπραχθέντος φόρου της αν
τίστοιχης περιόδου, δηλαδή 160 δισ. δρχ., για την περίοδο 1975-1981 
13%, δηλαδή 35 δισ. δρχ., για την 3ετία 1979-1981 17%, δηλαδή 32 δισ. 
δρχ., ενώ για την τριετία 1982-1984 28%, δηλαδή 123 δισ. δρχ. Από τα 
στοιχεία αυτά φαίνεται καθαρά πως το κράτος απορροφά περισσότερο φό
ρο από τους εργαζομένους όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός. Θα πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι δε συγκρίνουμε τα ποσά της δημοσιονομικής απορ
ρόφησης σε σταθερές τιμές, γιατί θεωρούμε ότι το ποσοστό δημοσιονομι
κής απορρόφησης ως προς τον εισπραχθέντα φόρο σε τρέχουσες τιμές εί
ναι το σημαντικότερο στοιχείο και επιπλέον το αποτέλεσμα δεν αλλάζει 
εάν αποπληθωρίσουμε με τον ίδιο δείκτη τόσο τη δημοσιονομική απορ
ρόφηση όσο και το φόρο. 

Τα όσα αναφέραμε για το σύνολο του ΦΕΦΠ, δηλαδή τη μεταβλητή 
Τ2, ισχύουν και για μέρος του ΦΕΦΠ (δηλαδή το Τ4) που περιλαμβάνει 
τους κωδικούς 0111-0113 μείον επιστροφές (δε συμπεριλαμβάνει ΟΓΑ 
και ΦΕΦΠ παρελθόντων οικονομικών ετών) και ο Πίνακας Π. 1 είναι σα
φής για τη δυσμενή εξέλιξη της δημοσιονομικής απορρόφησης κατά την 
περίοδο 1972-1984. 
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Όπως έχουμε τονίσει, το φαινόμενο της διευρυνόμενης πληθωριστι
κής καθαρής δημοσιονομικής απορρόφησης δημιουργεί πολλές διαταρα
χές στην οικονομία, στην κατανομή και το ύψος του φορολογικού βά
ρους των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων που προσφέρουν εξαρτημένη 
εργασία. Γι' αυτό επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση της σύνδεσης του 
πληθωρισμού με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της φορολογικής 
υποχρέωσης στη ΦΕΦΠ και η κατάργηση των εκπτώσεων από το φόρο 
αντί από το εισόδημα. 

2.4. Ανάλυση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 
της φορολογίας (ΤΑΦ) 

Τα βασικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε είναι τα 
εξής: 

α. Πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για 
να αντισταθμιστούν οι επιδράσεις του πληθωρισμού; Εάν ναι, θα πρέπει 
αυτή η αναπροσαρμογή να γίνεται αυτόματα ή με διακριτικά μέτρα; 

β. Ποιος δείκτης πληθωρισμού ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί για 
την πραγματοποίηση αυτής της αναπροσαρμογής; 

γ. Ποιες μεταβλητές της φορολογίας εισοδήματος πρέπει να αναπρο
σαρμοστούν; 

δ. Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις της τιμαριθμικής αναπρο
σαρμογής; 

2.4.1. Η δικαιολογητική βάση εφαρμογής του μηχανισμού της ΤΑΦ 

Όπως έχουμε τονίσει, ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στο χρημα
τικό εισόδημα και έτσι οι ετήσιες,αυξήσεις που παίρνουν οι εργαζόμενοι 
(για να αντισταθμίσουν κυρίως τις.αυξανόμενες τιμές) τους οδηγούν συ
νήθως σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια και, επειδή η φορολογία είναι 
προοδευτική, φορολογούνται με ολοένα υψηλότερους φορολογικούς 
συντελεστές. Συνεπώς μια αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος οδηγεί 
σε αύξηση του μέσου φορολογικού συντελεστή ακόμη και όταν οι ορια
κοί φορολογικοί συντελεστές δεν αυξάνονται. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη 
μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των φορολογουμένων 
και την αύξηση των πραγματικών φορολογικών εσόδων. Επιπλέον το βά
ρος της αυξανόμενης φορολογίας κατανέμεται αυθαίρετα μεταξύ των διά-
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φορών φορολογουμένων και με τρόπο που πιθανόν δεν ανταποκρίνεται 
στην επιθυμητή και επιδιωκόμενη, μέσω της φορολογίας, αναδιανομή του 
εισοδήματος. Έχει επικριθεί ο «κεκρυμμένος πληθωριστικός φόρος», ο 
οποίος είναι αδικαιολόγητος για τον απλούστατο λόγο ότι η αναδιανομή 
του διαθέσιμου εισοδήματος δεν ενδείκνυται να εξαρτάται από την εξέλι
ξη του πληθωρισμού. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμε
νο της αναδιανομής του εισοδήματος διαμέσου του πληθωρισμού είναι 
γνωστό και διαπιστώνεται, η επίπτωση του όμως δεν είναι στον ίδιο βαθ
μό γνωστή. Ωστόσο μπορεί να υποστηριχθεί ότι η επίδραση του πληθωρι
σμού στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι περισσότερο 
άδικη για τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια γιατί οι οριακοί φορολογικοί 
συντελεστές αυξάνονται ταχύτερα (το εύρος των κλιμακίων είναι μικρό
τερο σε σχέση με τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια). Επιπλέον η φοροδο
τική ικανότητα των χαμηλών εισοδηματιών μπορεί να παραμένει αμετά
βλητη (σε όρους αγοραστικής δύναμης), επειδή όμως η φορολογική βάση 
είναι σε χρηματικούς (και όχι πραγματικούς) όρους ένας εισοδηματίας 
μπορεί να μετακινηθεί από την κατάσταση μη φορολόγησης σε εκείνη 
που θα φορολογείται. Αναπόφευκτα, οι παραπάνω επιδράσεις έχουν σαν 
συνέπεια οι μισθωτοί να αυξάνουν τις μισθολογικές τους απαιτήσεις, για
τί το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα τους μειώνεται εξαιτίας της πραγ
ματικής αύξησης του φόρου, με τελικό αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 
πληθωρισμού. 

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ΦΕΦΠ αποβλέπει κυρίως στο να 
καταστήσει ·το φόρο προοδευτικό, να προστατεύσει το φορολογούμενο 
από το FD 1 , να διατηρήσει διαχρονικά τα αναδιανεμητικά χαρακτηριστι
κά της φορολογικής κλίμακας που είχε όταν νομοθετήθηκε (εφόσον δεν 
αλλάζει η κατανομή του εισοδήματος), να συγκρατεί τις διακυμάνσεις 
χωρίς να βλάπτει την ανάπτυξη (αφού η ΤΑΦ γίνεται όταν Yt > Yt-l), να 
παρέχει στο φορολογικό σύστημα ευκαμψία (built-in flexibility) κατά το 
στάδιο της ύφεσης, ταυτόχρονα να μη συμβάλλει στην άκαιρη αύξηση 
του πλεονάσματος στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης και τέλος να επι-

1. Von Furstenberg, G., «Individual Income Taxation and Inflation», National Tax 
Journal, 1975, σελ. 117· OECD, The Adjustment of Personal Income Tax Systems for 
Inflation, a Report by the Committee of Fiscal Affairs, Paris, 1976, σελ. 41, Taxation 
Review Committee, στο ίδιο, σελ. 20- Vukelich, G., «The Effect of Inflation on Real Tax 
Rates», Canadian Tax Journal, 1972, σελ. 327· Allen, R. and Savage, D., «Inflation and 
the Personal Income Tax», National Institute Economic Review, Cambridge, November, 
1974, σελ. 61. 
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τυγχάνονται αυτοί οι στόχοι αυτόματα, χωρίς να είναι αναγκαία κάθε φο
ρά η παρέμβαση του νομοθέτη. Οι ετήσιες ή και πιο συχνές μεταβολές 
των φορολογικών νόμων μπορούν ασφαλώς να πετύχουν το ίδιο αποτέ
λεσμα με την ΤΑΦ, αλλά κλονίζουν την εμπιστοσύνη των φορολογουμέ
νων και είναι χρονοβόρες και επίπονες για το νομοθέτη1. 

Οι οπαδοί της ΤΑΦ υποστηρίζουν ακριβώς την επίτευξη αυτών των 
στόχων, και συγκεκριμένα ότι η μέθοδος αυτή είναι υπέρ της φορολογι
κής δικαιοσύνης και της δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος. Επί
σης τονίζουν και το γεγονός ότι οι πολυμελείς οικογένειες (χαμηλές εισο
δηματικές τάξεις) είναι εκείνες που θίγονται από τον πληθωρισμό και ευ
νοούνται από την ΤΑΦ. Επιπλέον υποστηρίζεται ότι η μείωση των φορο
λογικών εσόδων εξαιτίας της αναπροσαρμογής θα έχει ευνοϊκή επίδραση 
στο μέγεθος του δημόσιου τομέα και θα οδηγήσει στον περιορισμό της 
αύξησης των δημόσιων δαπανών. 

Δεν πρέπει βέβαια εδώ να παραλείψουμε και τη γνώμη εκείνων που 
υποστηρίζουν ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας δεν εί
ναι πάντοτε αναγκαία ή επιθυμητή, ιδιαίτερα από τις κυβερνήσεις. Είναι 
γεγονός ότι όταν η αύξηση του τιμαρίθμου είναι της τάξης του 2% δε 
συντρέχουν ισχυροί λόγοι για εφαρμογή τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 
επειδή οι διαταραχές που προκαλεί αυτό το επίπεδο πληθωρισμού δεν εί
ναι σημαντικές. Αντίθετα, όταν ο ρυθμός αυτός είναι της τάξης του 20% 
(πράγμα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε πολλές 
οικονομίες), οι αντίθετοι προς την εφαρμογή της τιμαριθμικής αναπρο
σαρμογής δεν είναι πολύ πειστικοί. Μια άλλη περίπτωση κατά την οποία 
η τιμαριθμική αναπροσαρμογή μπορεί να μη θεωρηθεί απόλυτα απαραί
τητη είναι εκείνη όπου μια χώρα συγκεντρώνει μόνο ένα πολύ μικρό πο
σοστό των φορολογικών της εσόδων από φορολογία εισοδήματος και η 
παρατηρούμενη προοδευτικότητα είναι σχετικά μικρή. Πιθανότατα, επί
σης, να μην είναι δυνατό ή επιθυμητό για την κυβέρνηση να παραιτηθεί 
από το έσοδο που προέρχεται από τη φορολογία εισοδήματος, εξαιτίας 
του πληθωρισμού, εφόσον η εναλλακτική λύση θα ήταν περιορισμός των 
ανελαστικών δημόσιων δαπανών και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται 
στις μεταβιβαστικές πληρωμές προς τις χαμηλές εισοδηματικές ομάδες 
του πληθυσμού. 

1. Weckstein, R., «Fiscal Reform and Economic Growth», National Tax Journal, 
17, 1964, σελ. 322· Dernburg, J., «Indexing the Individual Income Tax for Inflation: with 
this Help to Stabilize the Economy», Joint Economic Committee of U.S. Congress, 
Studies in Fiscal Policy, Paper No 2, December, 27, 1976, σελ. 45. 
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Υποστηρίζεται επίσης ότι κάτω από συνθήκες πλεονάζουσας ζήτη
σης η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, που αποβλέπει στη μείωση της φορο
λογικής επιβάρυνσης, θα συμβάλει στη χειροτέρευση της κατάστασης. 
Αυτός είναι και ο κυριότερος ισχυρισμός εναντίον της τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής της φορολογίας εισοδήματος, ότι δηλαδή το μέτρο αυ
τό μπορεί να αποδυναμώσει την προσπάθεια της κυβέρνησης για αντιμε
τώπιση του πληθωρισμού και να οδηγήσει στον περιορισμό των δυνατο
τήτων της για άσκηση φορολογικής πολιτικής ανάλογα με την εξέλιξη 
της οικονομικής συγκυρίας. Επιπλέον υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή τι
μαριθμικής αναπροσαρμογής μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ότι ο πληθωρι
σμός αναμένεται να συνεχιστεί, πράγμα που θα οδηγήσει στην ενίσχυση 
των πληθωριστικών πιέσεων. Και τούτο γιατί οι προσδοκίες για τη μελ
λοντική εξέλιξη του πληθωρισμού είναι δυνατό να επηρεαστούν δυσμε
νώς, ενώ αντίθετα απαιτούνται στην περίπτωση αυτή μέτρα για την απο
δυνάμωση τους. Αυτή η άποψη όμως παραγνωρίζει το γεγονός ότι η τι
μαριθμική αναπροσαρμογή μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά την προδιάθεση 
των εργατοϋπαλληλικών συνδικάτων στις διαπραγματεύσεις τους για μι
σθολογικές αυξήσεις. Συγκεκριμένα, εφόσον οι διαπραγματεύσεις γίνον
ται σε όρους πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή θα ληφθεί σαν μέρος της αύξησης των μισθών και ημε
ρομισθίων, με συνέπεια τη μείωση του πληθωρισμού κόστους και τελικά 
τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων εργαζομένων-εργοδοτών1. Εάν 
μάλιστα η αναπροσαρμογή είναι σχεδόν αυτόματη, θα συμβάλει και στην 
αποφυγή συχνών φορολογικών και μισθολογικών αναπροσαρμογών και 
συνεπώς στον περιορισμό των προστριβών εργαζομένων και κράτους. 

Επίσης οι διαφωνούντες με τη μέθοδο της τιμαριθμικής αναπροσαρ
μογής ισχυρίζονται ότι ο δημόσιος τομέας θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέ
ση λόγω της μείωσης των εσόδων από τη φορολογία και επιπλέον, δεδο
μένου ότι οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει τείνουν να 
αυξηθούν ταχύτερα από εκείνες του ιδιωτικού τομέα, για να διατηρηθούν 
οι δημόσιες δαπάνες σε πραγματικούς όρους στο ίδιο επίπεδο απαιτείται 
αύξηση τους σε χρηματικούς όρους μεγαλύτερη από την αύξηση του γε-

1. Ruggeri, G.C., «On the Effectiveness of Tax Indexing as an Anti-inflationary 
Devise», Kyklos, 1975, σελ. 766· Bondonio, P., «Personal Income Taxation, Wage Dif
ferentials, and Inflation with Special Reference to Italy», στο βιβλίο The Political Econo
my of Taxation, A. Peacock and F. Forte (eds.), New York, St. Martin's Press, 1981, σελ. 
49· Seidman, L., «Tax-Based Income Policies», Brooking Papers on Economic Activity, 
No 2, 1978, σελ. 19. 
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νικού επιπέδου των τιμών. Αυτό, κατά τη γνώμη τους, θα οδηγήσει στην 
αύξηση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα και στη συνέχεια θα ενισχύ
σει τις πληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας. Ο ισχυρισμός όμως αυτός 
δεν είναι πολύ πειστικός, γιατί η ΤΑΦ θα συγκρατήσει τις μισθολογικές 
απαιτήσεις των εργαζομένων, άρα και την αύξηση των δαπανών προσω
πικού του δημοσίου, θα οδηγήσει επίσης στην αύξηση των εσόδων από 
φόρους κατανάλωσης γιατί θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και επι
πλέον υπάρχουν πάντοτε περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας του 
δημόσιου τομέα και συνεπώς εξοικονόμησης πόρων αλλά και ορθολογι
κότερης κατανομής των δημόσιων δαπανών. Επιπλέον ένας λόγος που 
συνηγορεί υπέρ της αυτόματης αναπροσαρμογής είναι ότι η τελευταία 
ενεργεί σαν ανασχετικός παράγοντας στο ρυθμό αύξησης των δημόσιων 
δαπανών1. Συγκεκριμένα, στη Δανία και Ολλανδία η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή ανάγκασε τις κυβερνήσεις να προβούν σε λεπτομερή δι
καιολόγηση κάθε αύξησης των δημόσιων δαπανών, με συνέπεια τον πε
ριορισμό τους. Παράλληλα είναι δυνατό να αναπληρωθεί ολικά ή μερικά 
η απώλεια εσόδου από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής (άμεσων και έμ
μεσων φόρων) ή την αύξηση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και 
φορολογίας κληρονομιών-δωρεών ή από την τιμαριθμική αναπροσαρμο
γή ορισμένων έμμεσων ειδικών φόρων που επιβάλλονται σε απόλυτο πο
σό στη μονάδα του προϊόντος (specific taxes). Ειδικότερα, όπως έχουμε 
τονίσει, μερικοί έμμεσοι φόροι εκφράζονται σαν ποσοστό στην τιμή η 
οποία μεταβάλλεται σύμφωνα με τον πληθωρισμό, άλλοι όμως είναι στα
θεροί σε χρηματικούς όρους (ειδικοί φόροι). Στην πρώτη περίπτωση τα έ
σοδα εξελίσσονται αυτόματα με τη μεταβολή του πληθωρισμού, εμπεριέ
χουν δηλαδή αυτόματα την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ενώ στη δεύτε
ρη, εάν αυτοί οι φόροι δεν αναμορφωθούν, παράλληλα με την εξέλιξη του 
πληθωρισμού, η αγοραστική δύναμη αυτού του εσόδου μειώνεται και άλ
λοι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν για να αντισταθμίσουν αυτή την απώ
λεια2. 

1. OECD, στο ίδιο, σελ. 35, 1976. 
2. Στη χώρα μας πολλοί σημαντικοί έμμεσοι φόροι (όπως οι φόροι μπίρας, κρα

σιού, οινοπνεύματος, καπνού κλπ.) επιβάλλονται σαν απόλυτο δραχμικό ποσό επί της 
μονάδας του προϊόντος και όχι επί της αξίας. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί 
κατά δύο τρόπους: α) να εφαρμοστεί τιμαριθμική αναπροσαρμογή αυτών των φόρων, β) 
να μετατραπούν σε ειδικούς φόρους σαν ποσοστό επί της αξίας των προϊόντων. 
Οποιοσδήποτε τρόπος και αν εφαρμοστεί θα έχει την ίδια επίπτωση στις τιμές των 
προϊόντων επί των οποίων επιβάλλονται οι ειδικοί αυτοί φόροι. Θα πρέπει βέβαια να ση-
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Τέλος, υποστηρίζεται ότι μια δυσκολία που προκύπτει με την εισα
γωγή του συστήματος της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής είναι ότι ο έ
λεγχος των δηλώσεων, και κατά συνέπεια ο υπολογισμός της φορολογι
κής υποχρέωσης, γίνεται δυσκολότερος, επειδή οι φορολογικές απαλλα
γές και τα κλιμάκια εισοδήματος θα μεταβάλλονται ετησίως, με συνέπεια 
να εμφανίζονται ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εκτίμηση της φορολογικής 
υποχρέωσης στις προσωπικές και ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης υποστη
ρίζεται ότι στην περίπτωση εφαρμογής του συστήματος αυτοϋπολογι-
σμού του φόρου ο φορολογούμενος μπορεί να εμπλακεί σε περισσότερες 
δυσχέρειες. Θα πρέπει να παρατηρηθεί όμως ότι οι δυσκολίες αυτές παρα
κάμπτονται με την υποβοήθηση των φοροτεχνικών υπηρεσιών και την 
έγκαιρη έκδοση σχετικών φυλλαδίων και πινάκων υπολογισμού του φό
ρου. 

Οι κυριότερες από τις αντιρρήσεις εναντίον της τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής αμβλύνονται εάν η τελευταία γίνει την κατάλληλη στιγ
μή από την κυβέρνηση, κρίνοντας ότι η αναπροσαρμογή αυτή θα 'της δη
μιουργήσει λιγότερα δημοσιονομικά και οικονομικά γενικότερα προβλή
ματα (timing). Επιπλέον η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται λιγότερο δεσμευ
τική για την κυβέρνηση εάν δεν είναι αυτόματη αλλά προβλέπεται να κα
θορίζεται όταν το κρίνει σκόπιμο και πιθανότατα να μην είναι πλήρης, 
δηλαδή να μην αντισταθμίζει το 100% του πληθωρισμού αλλά μέρος αυ
τού. Τέλος, μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα διακριτικά (discretionary) 
δημοσιονομικά μέτρα, ιδιαίτερα όταν δεν είναι αυτόματη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή απλο
ποιεί ακόμη και το μηχανισμό του φορολογικού συστήματος, δεδομένου 
ότι το κατώτερο όριο φορολογίας (tax threshold, δηλαδή το σημείο που έ
να πρόσωπο γίνεται υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης) δεν υποτιμάται σε 
πραγματικούς όρους από τον πληθωρισμό, αλλιώς θα έφερνε προς φορο
λογία μεγάλο αριθμό χαμηλών φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, εκτιμά-

μειωθεί ότι οι ειδικοί φόροι στα αγαθά αυτά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του συνολικού 
κόστους των αγαθών για τον καταναλωτή. Γι* αυτό το λόγο μια αύξηση στο κόστος 
τους θα έχει πολύ διαφορετική επίπτωση στον καταναλωτή ανάλογα με το εάν ο φόρος 
είναι επί της αξίας ή κατά μονάδα προϊόντος (π.χ. μια μικρή αύξηση στο κόστος παρα
γωγής μπίρας σχετικά με την τιμή των άλλων αγαθών θα προκαλέσει μια κατά πολύ μι
κρότερη αύξηση στην τιμή της μπίρας για τον καταναλωτή, παρά εάν ένας ειδικός φό
ρος κατά ποσότητα αναπροσαρμοστεί τιμαριθμικά, παρά όταν ο ειδικός αυτός φόρος εί
χε επιβληθεί κατ* αξίαν. Επιπλέον το φορολογικό έσοδο στην περίπτωση αυτή θα είναι 
λιγότερο ευαίσθητο σε τυχαίους ειδικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος αυτών 
των προϊόντων. 
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ται ότι το 1974, στον Καναδά, η εφαρμογή της τιμαριθμικής αναπροσαρ

μογής μείωσε τον αριθμό των φορολογουμένων κατά 175.000. Η μείωση 

αυτή του αριθμού των υποβαλλόμενων δηλώσεων υποβοηθά το έργο των 

φοροτεχνικών υπηρεσιών και ενισχύει τη δυνατότητα ελέγχου των δηλώ

σεων1. 

Συνεπώς πολλά επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της αυτόματης 

Τ ΑΦ και ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζεται με την εισοδηματική πολιτική. 

2.4.2. Επιλογή του κατάλληλου δείκτη για τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

της ΦΕΦΠ 

2.4.2.1. Γενικά 

Κατά την εφαρμογή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της ΦΕΦΠ 

ανακύπτουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα που αναφέρονται κυρίως στη 

μορφή του δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί και στην ελαχιστοποίηση της 

επιβράδυνσης μεταξύ τρέχοντος ρυθμού πληθωρισμού και εκείνου για 

την τιμαριθμοποίηση της φορολογίας. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που ανακύπτει για την εφαρμογή της 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της φορολογίας αναφέρεται στη χρησιμο

ποίηση ενός δείκτη που θα είναι αποδεκτός από όλες τις ενδιαφερόμενες 

πλευρές2. Ειδικότερα, ο δείκτης που θα επιλεγεί θα πρέπει να καλύπτει ό-

1. Εδώ όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η 
μείωση του αριθμού αυτών που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, τόσο για τους φο
ρολογουμένους όσο και για τις φορολογικές αρχές, ανακύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα έλ
λειψης στοιχείων-δηλώσεων για την έρευνα της κατανομής του εισοδήματος και της 
διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων που θα βοηθούσε στον περιορισμό της φο
ροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, εάν στους χαμηλούς εισοδηματίες που δεν υποχρεώνονται 
να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προστεθούν και εκείνοι που νόμιμα 
τα εισοδήματα τους απαλλάσσονται της φορολογίας και εκείνοι που φοροδιαφεύγουν, οι 
μελετητές στερούνται στατιστικών στοιχείων για να έχουν την εικόνα της κατανομής 
του συνόλου του δηλωθέντος εισοδήματος και φυσικά της κατανομής του συνόλου του 
εθνικού εισοδήματος. Επιπλέον η φορολογική αρχή δεν έχει στη διάθεση της όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για να τα διασταυρώσει και να ελέγξει τους φοροφυγάδες· π.χ. τα 
ενοίκια που καταβάλλουν οι χαμηλοί εισοδηματίες δεν τα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες και 
φοροδιαφεύγουν. Επομένως σκόπιμο είναι όλοι οι εργαζόμενοι (είτε έχουν φορολογητέο 
εισόδημα είτε όχι) να συνηθίσουν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. 

2. Cropper, P. J., «United Kingdom Indexation of Personal Income Tax Allow
ances», Interfax, 1978, σελ. 134· Hope, Α., «Indexation and Taxation», Indexation and 
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σο το δυνατό περισσότερη έκταση, ώστε να ανταποκρίνεται στο κριτήριο 
ότι η επίσημη μεταβολή της αγοραστικής δύναμης αντανακλά κατά το 
δυνατό καλύτερα τις μεταβολές του πραγματικού εισοδήματος του «τυπι
κού φορολογουμένου» εξαιτίας του πληθωρισμού. Είναι όμως πιθανό να 
αμφισβητηθεί η ικανότητα ενός μόνο αριθμού-δείκτη να αντανακλά τις 
μεταβολές του πραγματικού εισοδήματος διάφορων κοινωνικο-οικονομι-
κών ομάδων, κυρίως γιατί τα πραγματικά πρότυπα δαπανών των νοικο
κυριών είναι συνήθως πολύ διαφορετικά από εκείνα στα οποία βασίζονται 
οι δημοσιευόμενοι δείκτες. 

Όλοι οι δείκτες τιμών παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες γιατί κυρίως 
πάσχουν από σφάλματα δείγματος-τιμοληψίας και σε πολλές χώρες οι δη
μοσιευόμενοι δείκτες πληθωρισμού διαφέρουν από τους πραγματικούς. 
Έτσι παρατηρείται πολλές φορές το παράδοξο οι νοικοκυρές να αγανα
κτούν για την ακρίβεια ενώ οι στατιστικές υπηρεσίες να εμφανίζουν μείω
ση του τιμαρίθμου. Παρά τις αδυναμίες αυτές, απαραίτητο είναι να γίνει η 
επιλογή του πιο κατάλληλου και εύκολα διαθέσιμου δείκτη τιμών για την 
ΤΑΦ. 

2.4.2.2. Μορφές «δεικτών» αναπροσαρμογής 

Οι δείκτες μεταξύ των οποίων συνήθως γίνεται επιλογή είναι οι 

εξής: 
α. Δείκτης λιανικών πωλήσεων. Όπως είναι γνωστό,«ο δείκτης αυτός 

μετρά τις κινήσεις του γενικού επιπέδου τιμών που πληρώνει ο κατανα
λωτής για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζει. Αντίθετα ο δείκτης χονδρι
κής πώλησης δεν περιέχει το ποσοστό κέρδους του λιανέμπορου και τους 
έμμεσους φόρους που πληρώνονται στο στάδιο του λιανικού εμπορίου. 
Κατά τη χρησιμοποίηση του δείκτη λιανικών πωλήσεων ανακύπτουν ση
μαντικά προβλήματα, για παράδειγμα, κατά πόσο ο δείκτης είναι αντιπρο
σωπευτικός για φορολογουμένους σε διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος 
και εάν ο δείκτης θα συμπεριλαμβάνει την επίδραση των μεταβολών των 
έμμεσων φόρων και των όρων εμπορίου. 

Έχει αποδειχθεί ότι ο δείκτης τιμών δεν αντιπροσωπεύει το κατανα
λωτικό πρότυπο του συνόλου του πληθυσμού και γι' αυτό παρατηρείται 
πολλές φορές μια αύξηση τιμών να ευνοεί τους χαμηλούς εισοδηματίες, 

Inflation, ed. by the Financial Times Ltd., EAG, 1975 σελ. 22· Meade, J.E., στο ίδιο, 25· 
OECD, στο ίδιο, σελ. 17 · Petrei, Α., «Inflation Adjustment Schemes under the Personal 
Income Tax», IMF Staff Papers, No 22, July, 1975, σελ. 540. 
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π.χ. στην περίπτωση που οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων σε σχέση 
με τα άλλα αγαθά είναι χαμηλότερες, η μεταβολή του δείκτη τροφίμων 
υστερεί του δείκτη τιμών καταναλωτή. Επομένως είναι φανερό ότι οι σχε
τικές τιμές παίζουν σημαντικό ρόλο για τις επιπτώσεις της τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής και γι* αυτό ο πιο κατάλληλος δείκτης θα ήταν εκείνος 
με εύρος μεγαλύτερο του δείκτη τιμών καταναλωτή που θα εφαρμοζόταν 
ενιαία για όλα τα κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος. Ακόμη πιο δίκαιο 
θα ήταν εάν για κάθε κλιμάκιο εφαρμοζόταν διαφορετικός δείκτης τιμα
ριθμικής αναπρσαρμογής. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολο να εφαρ
μοστεί στην πράξη και επιπλέον υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις ως 
προς το κατά πόσο το εισόδημα που δηλώνεται για φορολογία δείχνει το 
καταναλωτικό πρότυπο, δεδομένου ότι οι φοροφυγάδες τις περισσότερες 
φορές εμφανίζονται σαν χαμηλοί εισοδηματίες. Γι' αυτούς τους λόγους ο 
πιο κατάλληλος, εύχρηστος και με τα λιγότερα αρνητικά χαρακτηριστικά 
θεωρείται ο δείκτης τιμών καταναλωτή. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι ο δείκτης λιανικών πωλήσεων 
αντανακλά τις μεταβολές των έμμεσων φόρων και των επιδοτήσεων προς 
τους καταναλωτές. Ανακύπτει συνεπώς το ερώτημα κατά πόσο είναι ενδε
δειγμένο ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που θα χρησιμοποιηθεί για την τι
μαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας εισοδήματος, να συμπεριλαμ
βάνει και τους έμμεσους φόρους, δεδομένου ότι μια μεταβολή των έμμε
σων φόρων οδηγεί σε αύξηση των δημόσιων εσόδων, τα οποία στη συνέ
χεια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αυξανόμενων δημόσιων 
δαπανών. Κατά συνέπεια η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδή
ματος του φορολογουμένου αντισταθμίζεται από τη βελτίωση των προ
σφερόμενων δημόσιων αγαθών. Βέβαια υπάρχει περίπτωση, και αυτό 
συμβαίνει στην πράξη, οι φορολογούμενοι να μη συσχετίζουν τη φορο
λογική τους επιβάρυνση με το όφελος από τα δημόσια αγαθά. Η κατάστα
ση διαφέρει όταν υπάρχουν επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές, όπου 
μία αύξηση στις επιδοτήσεις εμποδίζει το δείκτη κόστους ζωής να ανέβει 
τόσο όσο θα συνέβαινε στην αντίθετη περίπτωση. Υποστηρίζεται ότι είναι 
απαραίτητη η διόρθωση του «δείκτη» από την επίδραση των καθαρών έμ
μεσων φόρων, δηλαδή η αφαίρεση της επίδρασης των επιδοτήσεων από 
τις τιμές. 

Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουμε ότι όταν λέμε «έμμεσους φόρους» 
εννοούμε όλους τους φόρους που μετακυλίονται προς τα εμπρός, δηλαδή 
προς τις τιμές, μπορεί συνεπώς αυτοί να είναι και άμεσοι φόροι. Ακριβώς 
αυτό προβλέπεται από τις φορολογικές νομοθεσίες ορισμένων χωρών: 
εκπίπτονται οι φόροι και τα τέλη από τον τιμάριθμο ενώ προστίθενται οι 
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επιδοτήσεις που δίνονται με σκοπό τη συγκράτηση των τιμών (π.χ. περί
πτωση Δανίας). 

Εξάλλου, ο αποκλεισμός της επίδρασης της μεταβολής των έμμεσων 
φόρων στις τιμές ενδείκνυται, κατά τους υποστηρικτές αυτής της άπο
ψης, για λόγους αποτελεσματικότερης δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδι
κότερα, εάν οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται στα πλαίσια μιας περιοριστικής 
δημοσιονομικής πολιτικής, ο μη αποκλεισμός της επίδρασης τους από το 
«δείκτη» θα οδηγούσε σε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. 

Εδώ όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους που 
αυξάνονται οι συντελεστές των έμμεσων φόρων και ο δείκτης λιανικών 
πωλήσεων διογκώνεται, εάν αυτοί δε συμπεριληφθούν στο δείκτη της τι
μαριθμικής αναπροσαρμογής, τότε η φορολογική επιβάρυνση αυξάνει και 
κατά τους έμμεσους και κατά τους άμεσους φόρους ενώ το πραγματικό ει
σόδημα του φορολογουμένου έχει επηρεαστεί από το γενικό επίπεδο τι
μών. 

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται στην περίπτωση που η μέση ετή
σια αύξηση μισθών-ημερομισθίων (ΑΤΑ) υστερεί έναντι του πραγματι
κού γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή γιατί ο φορολογούμενος έχει δι
πλή απώλεια: από τη χαμηλή αύξηση του ακαθάριστου μισθού και από τη 
μικρή μείωση του φόρου εισοδήματος (δηλαδή μείωση του διαθέσιμου 
προσωπικού εισοδήματος). Επομένως είναι λογικό κάθε αύξηση των έμ
μεσων φόρων, που συνεπάγεται αύξηση του ΔΤΚ, να μην αφαιρείται από 
το «δείκτη» της ΤΑΦ, ώστε να συμβάλλει στη μείωση της φορολογίας ει
σοδήματος, πράγμα που πολλές φορές είναι επιθυμητό εάν η δημοσιονο
μική πολιτική αποβλέπει στη διατήρηση της συνολικής φορολογικής επι
βάρυνσης στα ίδια περίπου επίπεδα. Επιπλέον, εάν αυτό συνεξεταστεί με 
τη γενικότερη φορολογική πολιτική σε συνδυασμό με την εισοδηματική 
πολιτική, μια αύξηση των έμμεσων φόρων γίνεται ευκολότερα αποδεκτή 
από τους φορολογουμένους εάν τους εξηγηθεί η ευεργετική συνέπεια αυ
τής της αύξησης στον προσωπικό φόρο εισοδήματος (διαθέσιμο εισόδη
μα). 

Όπως είναι φανερό από την παραπάνω ανάλυση, οι απόψεις διαφέ
ρουν σημαντικά και επειδή ο υπολογισμός του ΔΤΚ χωρίς τους έμμε
σους φόρους είναι δύσκολος, πολύ λίγες χώρες έχουν αφαιρέσει αυτή την 
επίδραση από το «δείκτη» για την ΤΑΦ (π.χ. Δανία, Ολλανδία). 

Παρόμοια δυσκολία προκύπτει και με τους διεθνείς όρους εμπορίου. 
Συγκεκριμένα, όταν η τιμή των εισαγόμενων αγαθών αυξάνει, ο δείκτης 
λιανικών πωλήσεων επηρεάζεται αυξητικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με 
τις συνεχείς ανατιμήσεις των εισαγόμενων πρώτων υλών και του πετρε-
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λαίου κατά τα τελευταία έτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, και ιδιαίτερα 
στη δεύτερη, θα πρέπει να τονιστεί ότι το επίπεδο ευημερίας αναπόφευκτα 
θα σημειώσει πτώση, γαιτί αγοράζονται λιγότερα εισαγόμενα αγαθά για 
κάθε μία μονάδα εξαγόμενων εγχώριων προϊόντων. Κατά συνέπεια, όταν 
η μεταβολή των «όρων εμπορίου» της χώρας είναι δυσμενής, τότε γίνεται 
μια πρόσθετη μεταβίβαση καθαρών πόρων στο εξωτερικό (με την 
προϋπόθεση, βέβαια, ότι το εμπορικό ισοζύγιο δε χειροτερεύει) και φυσι
κά οι διαθέσιμοι πόροι της εθνικής οικονομίας μειώνονται. Με άλλα λό
για, το διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων δεν επηρεάζεται σε 
πραγματικούς όρους, μειώνεται όμως το πραγματικό εθνικό εισόδημα. 
Έτσι εάν ο «δείκτης» μειωθεί κατά το ποσοστό των «όρων εμπορίου», τε
λικά μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων εφόσον δε 
γίνει μείωση της φορολογικής υποχρέωσης. Επομένως δεν ενδείκνυται 
ούτε και επιβάλλεται αυτόματη αναπροσαρμογή του φορολογητέου εισο
δήματος και μείωση της φορολογίας για όλους τους φορολογουμένους, 
σε αντιστάθμιση της αύξησης των τιμών των εισαγομένων, και δεν είναι 
σκόπιμο να εφαρμοστεί η αρχή ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ανα
κουφιστούν αυτόματα από κάθε επιπλέον βάρος αυτής της μορφής. Αυτό 
ασφαλώς δεν αποκλείει την περίπτωση να γίνουν ορισμένες μεταβολές 
για την ανακατανομή του πραγματικού φορολογικού βάρους, πλην όμως 
εάν αυτό είναι επιθυμητό μπορεί να γίνει με μεταβολές συγκεκριμένων 
φορολογικών συντελεστών. Συνεπώς, θεωρητικά τουλάχιστον, ενδείκνυ
ται να αποκλειστούν οι επιδράσεις των δυσμενών όρων εμπορίου στον τι
μάριθμο για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας. Στην πρά
ξη όμως η διόρθωση αυτή είναι αρκετά δύσκολη και αυτός είναι ο λόγος 
που καμιά σχεδόν χώρα (εκτός από την Αυστραλία) σήμερα δεν έχει προ
βεί στη χρησιμοποίηση ενός τέτοιου διορθωμένου «δείκτη». 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι αν και οι περισσότερες χώ
ρες δε διορθώνουν τον ΔΤΚ για την ΤΑΦ κατά τους έμμεσους φόρους 
ή/και τους όρους εμπορίου, εντούτοις στην πράξη έμμεσα πραγματο
ποιείται αυτή η διόρθωση, εάν ληφθεί υπόψη ότι η ΤΑΦ γίνεται συνήθως 
με δείκτη που είναι μικρότερος του ΔΤΚ, π.χ. με 20% αντί 25% ή 30% 
που είναι ο τιμάριθμος. Επιπλέον, όταν γίνεται τιμαριθμοποίηση μόνο 
των κλιμακίων και όχι των άλλων στοιχείων της φορολογίας (όπως αφο
ρολόγητα, εκπτώσεις, πίστωση φόρου κ.ο.κ.) αυτό ισοδυναμεί με ΤΑΦ με 
ένα δείκτη πολύ χαμηλότερο του ΔΤΚ. 

β. Δείκτης τιμών ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (σε τιμές συντελε
στών παραγωγής). Κύριο χαρακτηριστικό του δείκτη αυτού, σε σχέση με 
τον προηγούμενο δείκτη τιμών καταναλωτή, είναι ότι δε συμπεριλαμβά-
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νει τους έμμεσους φόρους και περιορίζεται στις τιμές μόνο των εγχωρίως 
παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον ο δείκτης αυτός περιέχει 
τις τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών, αλλά και εκείνες των αγαθών και 
υπηρεσιών που αγοράζει ο δημόσιος τομέας. Αυτό όμως σημαίνει ότι αυ
ξομειώσεις των έμμεσων φόρων, των τιμών των εισαγομένων, των τιμών 
των κεφαλαιουχικών αγαθών και των τιμών των αγαθών που αγοράζει το 
δημόσιο θα προκαλέσουν αυξομειώσεις στις τιμές του ΑΕΠ σε σχέση με 
το δείκτη καταναλωτή. Συγκεκριμένα, μείωση στις τιμές των εισαγόμε
νων αγαθών σε σχέση με τα εγχωρίως παραγόμενα, πτώση στην πραγμα
τική αξία των έμμεσων φόρων, αύξηση στις τιμές των κεφαλαιουχικών 
αγαθοόν σε σχέση με τις τιμές των καταναλωτικών και μια αύξηση των τι
μών των αγαθών που αγοράζει ο δημόσιος τομέας σε σχέση με τις τιμές 
των αγαθών της ιδιωτικής κατανάλωσης θα οδηγήσουν σε αύξηση του 
δείκτη του ΑΕΠ σε σχέση με το δείκτη λιανικών τιμών. Συνεπώς ο δεί
κτης αυτός παρουσιάζει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα έναντι του 
δείκτη τιμών καταναλωτή και ειδικότερα στην περίπτωση χρησιμοποίη
σης του για τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας, η φορολογική 
υποχρέωση δε θα προσδιορίζεται μόνο από το πραγματικό εισόδημα αλλά 
και από τις σχετικές τιμές. 

γ. Δείκτης μισθών και ημερομισθίων. Όπως έχουμε τονίσει και στα 
προηγούμενα, εάν δε γίνεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ΦΕΦΠ, εμ
φανίζεται το φαινόμενο της δημοσιονομικής απορρόφησης (FD). Τούτο 
συμβαίνει γιατί όταν το χρηματικό εισόδημα ανέρχεται, δεδομένου ότι η 
κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος είναι προοδευτική, αυξάνεται το ει
σόδημα που φορολογείται. Ειδικότερα, μια αύξηση των χρηματικών εισο
δημάτων μετακινεί αυτόματα τους φορολογουμένους από χαμηλά σε 
υψηλά κλιμάκια και αναπόφευκτα σε υψηλότερους φορολογικούς συντε
λεστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρηματικά εισοδήματα ανέρχονται 
είτε λόγω αύξησης των τιμών (χρηματικό και ονομαστικό FD) ή λόγω 
αύξησης του πραγματικού (παραγωγικότητα) κατά κεφαλήν προϊόντος 
(πραγματικό FD). Η χρησιμοποίηση του δείκτη τιμών καταναλωτή αντι
σταθμίζει το ονομαστικό όχι όμως και το πραγματικό FD και κατά συνέ
πεια όταν το εισόδημα ανεβαίνει, επειδή το πραγματικό εισόδημα ανέρχε
ται, δε θα γίνει αναπροσαρμογή εάν οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες. 

Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε το δείκτη μισθών, αντιμετωπίζουμε 
ταυτόχρονα το χρηματικό και το πραγματικό FD. Η αναπροσαρμογή αυ
τού του είδους είναι πολύ δικαιολογημένη από το γεγονός ότι εάν το 
πραγματικό προϊόν αυξάνει εξαιτίας της αύξησης της παραγωγικότητας, 
τότε το δικαιότερο φορολογικό σύστημα θα είναι εκείνο που κατανέμει το 
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όφελος μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε σύγκριση με εκείνο το 
σύστημα που αυτόματα αυξάνει την αναλογία των πόρων που εισρέουν 
στο δημόσιο από τη φορολογία. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι χρησιμοποιώντας το δείκτη μισθών και 
ημερομισθίων για την αναπροσαρμογή της φορολογίας, η απώλεια εσό
δων για το δημόσιο θα είναι πολύ υψηλότερη (υπερ-αναπροσαρμογή) σε 
σχέση με εκείνη που θα προκύπτει εάν χρησιμοποιηθεί ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή ή του ΑΕΠ. 

δ. Δείκτης τον χρηματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος. Ο δείκτης αυ
τός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον προηγούμενο, επιπλέον όμως εί
ναι δυνατό κατά την περίοδο της ύφεσης να έχει αντίστροφα αποτελέσμα
τα και αποσταθεροποιητική επίδραση. Βέβαια είναι πολύ πιθανό οι μέσοι 
μισθοί να κινηθούν παράλληλα με το χρηματικό κατά κεφαλήν εισόδημα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή ο δείκτης αυτός είναι το γινόμενο 
ενός δείκτη τιμών και ενός δείκτη παραγωγικότητας, η φορολογία εισο
δήματος θα είναι προοδευτική μόνον όσον αφορά τις αυξήσεις του εισο
δήματος, επιπλέον της αύξησης των τιμών και της παραγωγικότητας. Οι 
δείκτες αυτοί είναι σε ονομαστικούς όρους και συνδέονται με τη μεταβο
λή του πληθωρισμού, ιδιαίτερα στη συνήθη περίπτωση που γίνεται αυτό
ματη και πλήρης τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών - ημερομι
σθίων. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ενώ ο δείκτης της αμοιβής 
κατά απασχολούμενο είναι αντιπροσωπευτικότερος του κατά κεφαλήν ει
σοδήματος, για τον απλούστατο λόγο ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα μπο
ρεί να αυξάνει λιγότερο από τη μέση αμοιβή, αφού το πρώτο αναφέρεται 
στο σύνολο του πληθυσμού ενώ το δεύτερο στον αριθμό των απασχολου
μένων, εντούτοις ο δείκτης της μέσης αμοιβής έχει αποδειχθεί δύσχρη
στος στην πράξη. 

Από την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό ότι η επιλογή του «δεί
κτη» είναι κυρίως πολιτική απόφαση γιατί κάθε δείκτης έχει τα δικά του 
χαρακτηριστικά, τεχνικά προβλήματα, μειονεκτήματα και πλεονέκτημα 
τα. Επιπλέον δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ένας από τους σημαντικό
τερους παράγοντες, που λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση για την επιλο
γή του συγκεκριμένου «δείκτη», είναι η επίδραση του στην απώλεια εσό
δων από την αναπροσαρμογή της φορολογίας. Γι' αυτό το λόγο οι κυβερ
νήσεις αποφεύγουν το δείκτη μισθών και ημερομισθίων, που οδηγεί σε 
μεγαλύτερη απώλεια φορολογικών εσόδων, και συνήθως διαπραγμα
τεύονται ένα χαμηλότερο του δείκτη τιμών καταναλωτή που κατ' ουσία 
είναι διορθωμένος κατά τους έμμεσους φόρους. Σ' αυτό όμως αντιδρούν 
τα συνδικάτα των εργαζομένων και τελικά ο δείκτης που συνήθως εφαρ-
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μόζεται είναι πολύ κοντά στο δείκτη τιμών καταναλωτή. Θα πρέπει βέ
βαια να τονιστεί ότι ακόμη και η επιλογή αυτού του δείκτη είναι σε βάρος 
του φορολογουμένου και όχι σε βάρος του δημοσίου, για τον απλούστα
το λόγο ότι η αναπροσαρμογή της φορολογίας γίνεται αφού έχει διαμορ
φωθεί ο δείκτης και έχει επηρεάσει την κατανάλωση, και μάλιστα με επι
βράδυνση 6-12 μηνών. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν αντισταθμίζεται πλήρως 
ούτε το ονομαστικό-χρηματικό FD. 

2.4.2.3. Το πρόβλημα των χρονικών επιβραδύνσεων, κατασκευής και χρη
σιμοποίησης των δεικτών 

Προκειμένου να προβούμε στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή της 
φορολογίας εισοδήματος, αφού πια έχουμε επιλέξει τη μορφή του «δεί
κτη», ανακύπτει το πρόβλημα ότι αναπόφευκτα θα υπάρχει μια καθυστέ
ρηση μεταξύ της τρέχουσας μεταβολής των τιμών (και συνεπώς της αγο
ραστικής δύναμης) και του «δείκτη», αλλά και μεταξύ του χρόνου δη
μιουργίας του εισοδήματος και του χρόνου πληρωμής του φόρου. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: ποιας χρονικής περιόδου το «δείκτη» θα 
χρησιμοποιήσουμε, δεδομένου ότι τα δημοσιευόμενα στοιχεία των «δει
κτών» εμφανίζουν κάποια καθυστέρηση; Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η επιβράδυνση μεταξύ της κίνησης των σχετικών τιμών. Βασι
κά επισημαίνονται δύο επιβραδύνσεις: της κατασκευής και δημοσίευσης 
των δεικτών και της χρησιμοποίησης τους στην αναπροσαρμογή της φο
ρολογίας. Δεν είναι επιθυμητή, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονου και αβέ
βαιου πληθωρισμού, η καθυστέρηση στη δημοσίευση των δεικτών, αλλά 
αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί και οπωσδήποτε θα υπάρξει κάποια 
καθυστέρηση. Το μειονέκτημα αυτό, βέβαια, επιδεινώνεται γιατί η 
αναπροσαρμογή της φορολογίας γίνεται συνήθως μία φορά το έτος, δη
λαδή ανακοινώνεται με την κατάθεση του προϋπολογισμού κατά το τέλος 
του προηγούμενου έτους και αρχίζει η ισχύς της για το νέο οικονομικό έ
τος και κατ' ανάγκη για το εισόδημα που θα κτηθεί κατά το επόμενο ημε
ρολογιακό έτος. Συγκεκριμένα, θα αναπροσαρμοστεί η φορολογική κλί
μακα για την περίοδο π.χ. Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1985, σύμφωνα με τον 
τιμάριθμο της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1984 ή με τον προβλε
πόμενο (συνήθως υποεκτιμημένο) τιμάριθμο μέσα στο 1985. 

Η απώλεια αυτή εισοδήματος για το φορολογούμενο είναι αναπό
φευκτη, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η δυσχέρεια πρόβλεψης του δείκτη τι
μών για το επόμενο έτος και η επίδραση αυτής της πρόβλεψης στις 
προσδοκίες και τα αιτήματα των εργαζομένων. Εξάλλου, θα υπάρχει δυ-
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σκολία στη συμφωνία πρόβλεψης του ρυθμού πληθωρισμού εκ μέρους 
των παραγωγικών τάξεων και της κυβέρνησης, γιατί η τελευταία θα έχει 
πολλούς λόγους να ισχυριστεί ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός θα είναι 
χαμηλότερος από εκείνον του προηγούμενου έτους. Εδώ θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι η επιβράδυνση αυτή επηρεάζει σημαντικά τους φορολογουμέ
νους εκείνους των οποίων ο φόρος εισπράττεται στην πηγή και λιγότερο 
τις περιπτώσεις των φορολογουμένων κατά τις οποίες υπάρχει επιβρά
δυνση στη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων. Κατά συνέπεια, ανακύπτει 
θέμα φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ φορολογουμένων διάφορων πη
γών εισοδημάτων (π.χ. οι μισθωτοί πληρώνουν το φόρο μηνιαίως ενώ οι 
μη μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι τον πληρώνουν ουσιαστικά με 
καθυστέρηση ενός τουλάχιστον έτους). 

2.4.3. Μεταβλητές της φορολογίας εισοδήματος που πρέπει να υποστούν 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

Όπως έχουμε τονίσει, ένα φορολογικό σύστημα είναι ουδέτερο σε 
σχέση με τον πληθωρισμό εάν μεγάλες σχετικά μεταβολές του ονομαστι
κού εισοδήματος και των τιμών δεν οδηγούν σε μεταβολή του μέσου φο
ρολογικού συντελεστή (δηλαδή et = 0). 

Κατ' αυτό τον τρόπο ο φόρος θα είναι προοδευτικός μόνο σε σχέση 
με τις αυξήσεις του εισοδήματος που υπερβαίνουν τις αυξήσεις των τι
μών (πραγματικού εισοδήματος), ενώ θα είναι αναλογικός όσον αφορά 
την αύξηση του «πληθωριστικού» (ονομαστικού) εισοδήματος. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή 
της φορολογίας κατά διάφορους τρόπους: 

α. Διακριτική αναπροσαρμογή ή εισαγωγή ενός μηχανισμού σε μό
νιμη βάση. 

β. Αναπροσαρμογή που θα καλύπτει πλήρως ή μερικώς τον πληθω
ρισμό. 

γ. Αναπροσαρμογή μόνο όταν ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού 
ξεπεράσει ένα όριο, π.χ. 5%. Το ποσοστό αυτό είναι ασήμαντο σε ετήσια 
βάση, όταν όμως συσσωρευτεί για ορισμένα έτη θα δημιουργήσει πρό
βλημα. Γι' αυτό ακριβώς προβλέπεται αναπροσαρμογή όταν η συσσω
ρευτική αύξηση του πληθωρισμού από ένα έτος βάσης φτάσει σε ένα ορι
σμένο επίπεδο. 

Ανεξάρτητα από τη μορφή της, η αναπροσαρμογή μπορεί να καλύ
πτει όλες ή μερικές από τις μεταβλητές: κλιμάκια, οριακούς φορολογι-
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κούς συντελεστές, αφορολόγητα όρια και απαλλαγές. 
Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες εναλλακτικές μορφές τιμαριθμο

ποίησης των στοιχείων μεταβλητών της ΦΕΦΠ στη διεθνή βιβλιογραφία 
είναι τέσσερις: 

ί. Αναπροσαρμογή των οριακών φορολογικών συντελεστών, ώστε 
μειώνοντας τους να αντισταθμιστεί η αύξηση της φορολογικής επιβάρυν
σης εξαιτίας του πληθωρισμού. Μολονότι ο τρόπος αυτός πετυχαίνει τη 
μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, εντούτοις δεν μπορεί να κατευθύ
νει αποτελεσματικά την αναδιανομή του φορολογικού βάρους προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση. Και τούτο, κυρίως, επειδή χαμηλοί εισοδηματίες, 
εξαιτίας μιας μικρής αύξησης του εισοδήματος, θα μπουν στη φορολογία, 
έστω με χαμηλό οριακό φορολογικό συντελεστή, ενώ υψηλοί εισοδημα
τίες θα ωφεληθούν από το χαμηλότερο οριακό φορολογικό συντελεστή. 
Επιπλέον τα περιθώρια μείωσης των φορολογικών συντελεστών είναι πε
ριορισμένα σε περιόδους συνεχούς αύξησης του πληθωρισμού, γιατί στο 
τέλος σχεδόν θα μηδενιστούν όλοι οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές. 
Επειδή αυτή η μέθοδος παρουσιάζει τα παραπάνω μειονεκτήματα καμιά 
χώρα δεν την έχει χρησιμοποιήσει. 

ii. Αποπληθωρισμός του επιπλέον, λόγω πληθωρισμού, εισοδήματος 
σε σχέση με ένα έτος βάσης, υπολογισμός, στη συνέχεια, του φορολογη
τέου εισοδήματος σε τιμές του έτους βάσης και πολλαπλασιασμός του 
φόρου που προκύπτει με το λόγο των τιμών τρέχοντος οικονομικού έ
τους προς τιμές έτους βάσης. Όπως είναι φανερό, η μέθοδος αυτή είναι 
πολύπλοκη και δύσχρηστη. 

iii. Το ποσό που προκύπτει από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή 
την αύξηση των μισθών λόγω πληθωρισμού να είναι αφορολόγητο. Κατ' 
αυτό τον τρόπο η φορολογική επιβάρυνση σε πραγματικούς όρους, και 
κατά συνέπεια ο μέσος φορολογικός συντελεστής, θα μειώνονται συνε
χώς εφόσον υπάρχει πληθωρισμός, πράγμα που οδηγεί σε υπερτιμαριθμο-
ποίηση. 

iv. Ετήσια αναπροσαρμογή των κλιμακίων, εκπτώσεων και αφορο
λόγητων ορίων με το ρυθμό πληθωρισμού. Με τη μέθοδο αυτή οι φορο
λογικοί συντελεστές επιβάλλονται σε «πραγματικά» και όχι σε «ονομαστι
κά» εισοδήματα. Η μέθοδος αυτή είναι εκείνη που χρησιμοποιείται συ
χνότερα στην πράξη1. Συγκεκριμένα: α) όλες οι εκπτώσεις, εκτός από 

1. Petrei, Α., στο ίδιο, σελ. 540· OECD, στο ίδιο, σελ. 18· Donald, G.J., Inflation 
and the Use of Indexing in Developing Countries, New York, Praeger Publishers, 1978, 
σελ. 21· Tanzi, V., Inflation and the Personal Income Tax: An international Perspective, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1980, σελ. 18. 
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εκείνες που βασίζονται σε δαπάνες, θα πρέπει να υποστούν τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή (πιθανόν και οι μεταβιβαστικές πληρωμές) για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το minimum του αφο
ρολόγητου εισοδήματος ακολουθεί την εξέλιξη του δείκτη κόστους ζωής 
και β) όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια θα πρέπει επίσης να αναπροσαρμο
στούν πλήρως με το σχετικό «δείκτη» πληθωρισμού για να επιτευχθεί 
πλήρης τιμαριθμοποίηση (ουδετεροποίηση) των συντελεστών. Έτσι θα 
διατηρηθεί ένας σταθερός ρυθμός προοδευτικότητας του φόρου σε πραγ
ματικούς όρους. 

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί ότι η πλήρης τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή μόνο των προσωπικών απαλλαγών και εκπτώσεων θα 
συμβάλει στην πλήρη ουδετερότητα των επιπτώσεων του πληθωρισμού 
για εκείνους τους φορολογουμένους που το εισόδημα τους είναι πολύ χα
μηλό. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό οι εκπτώσεις 
που θα αναπροσαρμοστούν να είναι μεγαλύτερες από το χρηματικό εισό
δημα του φορολογουμένου. Είναι φανερό όμως ότι η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή μόνο των προσωπικών εκπτώσεων δεν εξουδετερώνει 
τελείως τις επιδράσεις του πληθωρισμού για εκείνους τους εισοδηματίες 
που βρίσκονται οριακά κάτω από τα υψηλότερα ή στα υψηλότερα εισοδη
ματικά κλιμάκια φορολογίας. Συνεπώς η πλήρης ουδετερότητα θα επιτευ
χθεί μόνο με επιπλέον τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όχι μόνο των εκπτώ
σεων αλλά και των εισοδηματικών κλιμακίων. 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι υιοθετείται η αναπροσαρμογή με βάση το 
δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι εκπτώσεις και απαλλαγές συνδέονται με 
αυτό το δείκτη κατά τον εξής τρόπο: Aj = α Ρ 1 ? στη συνέχεια, εάν το Pj 
αυξηθεί, θα αυξηθεί και το Α^ Κατά τον ίδιο τρόπο τα κλιμάκια (εύρος) 
θα αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τη σχέση: 

Αρχικό εύρος εισοδηματικού κλιμακίου (χρόνος t t) x (δείκτης τιμών χρόνος t2) 

Δείκτης τιμών (χρόνος tj) 

ήτοι: 

Ε ( ϋ = W" p ( g =
 ΤΓ 'Ε ι 

Εάν π.χ. υποθέσουμε ότι το εύρος του πρώτου κλιμακίου είναι 10.000 
δρχ., το P t = 100 και Ρ 2 = 200, τότε το εύρος του νέου κλιμακίου θα πρέ
πει να αναπροσαρμοστεί στο νέο ύψος που δίνεται από τη σχέση: 
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E2 = "J: x 200 = 20.000 δρχ. 

Κατ' αυτό τον τρόπο εάν ο τιμάριθμος διπλασιαστεί, θα διπλασιαστεί και 
το εύρος των κλιμακίων. 

Γενικά για την αναπροσαρμογή των εκπτώσεων - απαλλαγών - αφο
ρολόγητων και των κλιμακίων δεν έχουμε παρά να βρούμε τη σχέση 
εξάρτησης των υφιστάμενων εκπτώσεων και εύρους των κλιμακίων με 
τον επιλεγόμενο δείκτη. 

Ας υποθέσουμε επίσης ότι τα αρχικά αφορολόγητα, το κατώτερο και 
το ανώτατο φορολογητέο εισόδημα της κλίμακας έχουν καθοριστεί με βά
ση το κατά κεφαλήν εισόδημα. Τότε για την αναπροσαρμογή δεν έχουμε 
παρά να συσχετίσουμε τα κλιμάκια και τα αφορολόγητα όρια με το κατά 
κεφαλήν εισόδημα. Εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι Υ = 100.000 
δρχ. και η προσωπική απαλλαγή Γ0 = 20.000 = 4 Υ, όταν το Υ αυξηθεί, 
αυτόματα αυξάνεται και το Γ0. Επίσης, εάν το εύρος του πρώτου κλιμα
κίου είναι 50.000, τότε η σχέση εύρους και Υ είναι 50.000 = ^Υ· Εάν τώ
ρα το Υ γίνει 200.000, το εύρος θα γίνει 100.000. Το ίδιο ισχύει και για τα 
υπόλοιπα κλιμάκια, δηλαδή r, = fi(Y). 

Κατ' αυτό τον τρόπο η σχέση προσωπικού εισοδήματος, αφορολό
γητων ορίων και φορολογικού εισοδηματικού κλιμακίου παραμένει αμε
τάβλητη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχήμα της καμπύλης των μέσων φο
ρολογικών συντελεστών, σε συνδυασμό με το επίπεδο των αφορολόγη
των ορίων και τη σχέση τους με το κατά κεφαλήν εισόδημα, παίζει ση
μαντικό ρόλο για το βαθμό επίδρασης του πληθωρισμού στη διαμόρφωση 
της φορολογικής επιβάρυνσης. Συγκεκριμένα, όσο τα αφορολόγητα ποσά 
είναι περισσότερο πολλαπλάσια του κατά κεφαλήν εισοδήματος, τόσο δυ
σκολότερα χάνουν την αξία τους λόγω του πληθωρισμού και τόσο λιγό
τεροι νέοι φορολογούμενοι γίνονται υπόχρεοι υποβολής φορολογικής 
δήλωσης. Στη διαμόρφωση της καμπύλης των ΜΦΣ και στην αναμενόμε
νη επίδραση του πληθωρισμού, σημαντικό ρόλο επίσης παίζει το μέγεθος 
του εύρους των κλιμακίων και οι μεταβολές των ΟΦΣ από το ένα κλιμά
κιο στο άλλο. Δηλαδή όσο πιο μεγάλο είναι το εύρος των κλιμακίων τόσο 
πιο αργότερα ο πληθωρισμός θα μετατοπίσει ένα φορολογούμενο στο 
επόμενο κλιμάκιο φορολογητέου εισοδήματος και όσο πιο απότομες είναι 
οι αυξήσεις των ΟΦΣ τόσο πιο μεγάλη θα είναι η φορολογική επιβάρυν
ση λόγω του πληθωρισμού. 

Η ΤΑΦ των κλιμακίων και των αφορολόγητων ορίων δε δημιουργεί 
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διοικητικά προβλήματα στις φορολογικές αρχές ούτε περιπλοκές στους 
φορολογουμένους, δεδομένου ότι ο πίνακας υπολογισμού του φόρου 
προκύπτει αυτόματα και ανάλογα με το ύψος του ποσοστού αναπροσαρ
μογής. 

2.4.4. Επιπτώσεις οπό την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας 
εισοδήματος 

Προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις κυριότερες επιπτώσεις που αυτή συ
νεπάγεται στους διάφορους στόχους της οικονομικής πολιτικής, όπως 
κατανομή του εισοδήματος, σταθεροποίηση της οικονομίας, κατανομή 
πόρων, εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης του εργατικού δυναμικού 
κτλ. 

Είναι σκόπιμο, προτού αναπτύξουμε τις επιδράσεις της φορολογικής 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις επιδιώξεις της οικονομικής πολιτι
κής, να αναφερθούμε στην επίπτωση της στην εξασφάλιση των απαραίτη
των δημόσιων εσόδων για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών. 
Το απόλυτο ποσό, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής, των εσόδων από 
τη φορολογία εισοδήματος, ceteris paribus, μετά την εφαρμογή της τιμα
ριθμικής αναπροσαρμογής θα μειωθεί. Πράγματι, αυτό συνέβη και στις 
χώρες που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα η ΤΑΦ, π.χ. στη Δανία, Ολλαν
δία, Καναδά. Το μέγεθος της μείωσης εξαρτάται από το κατά πόσο η 
αναπροσαρμογή είναι πλήρης ή μερική, αυτόματη ή διακριτική και φυσι
κά από τη μορφή του «δείκτη» που χρησιμοποιείται για την τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή (π.χ. δείκτης τιμών καταναλωτή, κατά κεφαλήν εισόδη
μα ή δείκτης μισθών και ημερομισθίων). Το τι θα συμβεί επίσης στην ελα
στικότητα της φορολογίας εισοδήματος θα εξαρτηθεί κυρίως από τους 
πιο πάνω παράγοντες. Πάντως, αναμένεται η συνολική ελαστικότητα της 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων να μειωθεί λόγω της διαρ
ρύθμισης αυτής. Αυτό ακριβώς συνέβη τόσο στην Ολλανδία όσο και 
στον Καναδά, με τη διαφορά όμως ότι η ελαστικότητα αυτή παρέμεινε με
γαλύτερη της μονάδας (e > 1). Αντίθετα στη Δανία, επειδή η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή αναφερόταν τόσο στο πραγματικό όσο και στο χρηματι
κό εισόδημα, η συνολική ελαστικότητα ήταν μικρότερη της μονάδας 
(e <1). Στην Ελλάδα, επειδή η ΤΑΦ εφαρμόζεται κυρίως μόνο στα κλιμά
κια και όχι στα αφορολόγητα ποσά, η ελαστικότητα δε μειώθηκε σημαντι
κά και παρέμεινε μεγαλύτερη της μονάδας. 
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Η άμεση συνεπώς επίπτωση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της 
φορολογίας συνδέεται με τη μεταβολή του μεγέθους του δημόσιου τομέα. 
Η επίπτωση αυτή, εκτός από την οικονομική της βάση, όπως έχουμε ανα
λύσει, έχει και πολιτική προέκταση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η 
ΤΑΦ οδηγεί σε μείωση της άμεσης φορολογίας και στον περιορισμό της 
χρηματοδότησης περισσότερων δημόσιων δαπανών, ceteris paribus, και 
συνεπώς δε συμβάλλει στην αύξηση του μεγέθους του δημόσιου τομέα. 
Γι* αυτό το λόγο τα πολιτικά κόμματα που είναι υπέρ της επέκτασης του 
δημόσιου τομέα δεν εισηγούνται τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ενώ εκείνα 
που είναι εναντίον της μεγέθυνσης του δημόσιου τομέα είναι υπέρ της 
ΤΑΦ. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η ΤΑΦ δεν είναι βέβαιο ότι 
οδηγεί σε περιορισμό της δυνατότητας1 επέκτασης του δημόσιου τομέα 
(χρηματοδότηση περισσότερων δαπανών) επειδή μπορεί να μειωθεί ή να 
μην αυξηθεί σημαντικά η άμεση φορολογία, για τον απλούστατο λόγο ότι 
κατ' αρχήν η συμμετοχή της δεν είναι πολύ σημαντική στο σύνολο των 
δημόσιων εσόδων· εξάλλου η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στη 
ΦΕΦΠ θα οδηγήσει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και επομέ
νως στην αύξηση τόσο της κατανάλωσης όσο και των έμμεσων φόρων. Η 
εφαρμογή της ΤΑΦ επίσης είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μείωση της 
φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος, με συνέπεια όχι μόνο να μη 
μειωθούν τα φορολογικά έσοδα αλλά τουναντίον να αυξηθούν. 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι κυριότερες επιπτώσεις της τιμαριθ
μικής αναπροσαρμογής της φορολογίας εισοδήματος στους βασικούς 
στόχους της οικονομικής πολιτικής. 

2.4.4.1. Επιπτώσεις στην κατανομή του φορολογικού βάρους και του δια
θέσιμου εισοδήματος 

Η ύπαρξη προοδευτικότητας στη ΦΕΦΠ έχει κριθεί επιθυμητή τόσο 
από την πλευρά της φορολογικής ισότητας (equity) όσο και από εκείνη 
της σταθεροποίησης της οικονομίας. Αυτό στηρίζεται στη διαπίστωση ό-

1. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε, εξάλλου, ότι οι χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει 
την ΤΑΦ και αντ' αυτής έχουν πάρει διάφορα διακριτικά μέτρα πολιτικής είχαν μεγαλύ
τερη απώλεια εσόδων. Βλ. Goetz, C. and Weber, W., «Intertemporal Changes in Real Fe
deral Income Tax Rates, 1954-1970», National Tax Journal, 1971, σελ. 51· Okner, B., 
«Distributional Aspects of Tax Reform during the Past fifteen Years», National Tax Jour
nal, 1979, σελ. 11· Paish, F., Studies in an Inflationary Economy: the U.K., 1948-61, 
London, Macmillan, 1962, σελ. 24. 
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τι η προοδευτικότητα υποβοηθά την ανακατανομή του εισοδήματος, είναι 
σύμφωνη με την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας (ability-to-pay) και 
επιπλέον ενισχύει την αυτόματη σταθεροποίηση του φόρου (built-in flexi
bility) η οποία, στη συνέχεια, περιορίζει τις κυκλικές διακυμάνσεις (cycli
cal fluctuations). Η ΤΑΦ αποβλέπει ακριβώς στο στόχο αυτό, δηλαδή 
στη διατήρηση της προοδευτικότητας όπως έχει προβλεφθεί από το νομο
θέτη. 

Όπως έχουμε τονίσει, ο πληθωρισμός με πολλούς τρόπους επηρεά
ζει ή αλλοιώνει τη φορολογική αυτή ισότητα όπως έχει προσδιοριστεί 
από το νομοθέτη (ιδιαίτερα την κάθετη φορολογική ισότητα) και γενικό
τερα την κατανομή του φορολογικού βάρους. Συγκεκριμένα, από το επί
πεδο και το μέγεθος των διακυμάνσεων του πληθωρισμού εξαρτώνται οι 
επιδράσεις του στις διάφορες κατηγορίες και ύψος του φορολογητέου ει
σοδήματος, καθώς και στις διάφορες ομάδες των φορολογουμένων ανά
λογα με τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Η προοδευτικότητα της 
ΦΕΦΠ, σε συνδυασμό και με τις ανόμοιες χρονικές υστερήσεις στην κα
ταβολή της φορολογικής υποχρέωσης (παρακράτηση και μη του φόρου) 
επιτείνουν τις διαταραχές του πληθωρισμού. Η ΤΑΦ, όπως είναι φυσικό, 
αποβλέπει στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων του πληθωρισμού που 
δημιουργούνται κυρίως από την προοδευτικότητα του φόρου, δεδομένου 
ότι με την ΤΑΦ οι μέσοι φορολογικοί συντελεστές δε μεταβάλλονται λό
γω του πληθωρισμού. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αποφυγή χειροτέρευ
σης της κατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την καλυτέρευ
ση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, και ιδιαίτερα εκείνων των εισο
δηματιών που έχουν πολλά προστατευόμενα μέλη. Μολονότι δεν είναι 
εύκολο να υπολογιστούν επακριβώς οι επιπτώσεις αυτές, για τα διάφορα 
εισοδηματικά κλιμάκια, είναι βέβαιο ότι εάν δε γίνει τιμαριθμική αναπρο
σαρμογή, ο μέσος φορολογικός συντελεστής των χαμηλότερων εισοδη
ματικών τάξεων θα αυξηθεί αισθητά, λόγω του πληθωρισμού, ενώ το δια
θέσιμο εισόδημα των υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων θα μειωθεί ση
μαντικά. 

Σε χώρες όπου εφαρμόστηκε η διαρρύθμιση αυτή φάνηκαν καθαρά 
οι ευνοϊκές επιπτώσεις της στην κατανομή του φορολογικού βάρους και 
του διαθέσιμου εισοδήματος (π.χ. Ολλανδία, Δανία, Καναδάς, Αγγλία, 
Αυστραλία) και στη μείωση του FD 1 . Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα εξαι-

1. OECD, στο ίδιο, σελ. 17- Aaron," Η. (ed.), Inflation and the Income Tax, Wash
ington, D.C. Brooking Institution, 1976, σελ. 23. 
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τίας της μη ορθολογικής κλίμακας αλλά και του περιορισμού της Τ ΑΦ 
μόνο στα κλιμάκια. 

Μια σημαντική επίσης διαπίστωση από την εφαρμογή της τιμαριθμι
κής αναπροσαρμογής είναι ότι αυτή διορθώνει τη μεροληψία κατά των 
μισθωτών, έναντι των άλλων φορολογουμένων, δεδομένου ότι οι τελευ
ταίοι πληρώνουν τους φόρους τους με βάση το εισόδημα του προηγούμε
νου έτους, ενώ οι μισθωτοί με βάση εκείνο του τρέχοντος έτους, χωρίς 
καμιά καθυστέρηση. 

Δε θα πρέπει να μας διαφεύγει, βέβαια, ότι τα συμπεράσματα αυτά 
βασίζονται στην υπόθεση ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα σημαντικό 
μέτρο για να αντισταθμίσει την απώλεια των φορολογικών εσόδων εξαι
τίας της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Αυτό όμως στην πραγματικότη
τα είναι δύσκολο να συμβεί, γιατί η κυβέρνηση, είτε λόγω της ανάγκης 
χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών είτε για λόγους ενεργού ζήτη
σης, πιθανότατα να λάβει συμπληρωματικά μέτρα (π.χ. αύξηση έμμεσων 
φόρων που είναι συνήθως αντίστροφα προοδευτικοί) προκειμένου να 
αναπληρώσει την απώλεια αυτών των δημόσιων εσόδων. Ωστόσο θα μπο
ρούσε να υποστηριχθεί ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αποχωριστούν 
προς το παρόν από τις επιπτώσεις της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. 

2.4.4.2. Επιπτώσεις στη σταθεροποίηση της οικονομίας 

Η επίπτωση της ΤΑΦ στη σταθεροποιητική πολιτική είναι η πιο συ
ζητημένη στη διεθνή βιβλιογραφία και γι' αυτό το λόγο θα δώσουμε εδώ 
λεπτομερέστερη ανάλυση αυτής της επίπτωσης1. Η πολιτική ομάδα που 
είναι εναντίον της ΤΑΦ υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της δείχνει ηττοπά
θεια της κυβέρνησης που συνεπάγεται ψυχολογικές επιπτώσεις στους πο
λίτες, με συνέπεια η μάχη κατά του πληθωρισμού να είναι χαμένη υπόθε
ση γιατί η ΤΑΦ υποβοηθά στο να συνηθίσουν οι πολίτες να ζουν με τον 
πληθωρισμό. Μπορεί όμως να υποστηριχθεί και το αντίθετο, δηλαδή ότι 
η ΤΑΦ διευκολύνει τη σταδιακή σταθεροποίηση της οικονομίας, δεδομέ-

1. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι συζητώντας για τις επιδράσεις της ΤΑΦ στη 
σταθεροποίηση της οικονομίας εννοούμε, όπως και οι περισσότεροι μελετητές, κυρίως 
σταθεροποίηση των τιμών με το δραστικό περιορισμό των άλλων μεταβλητών της στα
θεροποίησης, όπως προϊόν, απασχόληση. Το μειονέκτημα αυτό ανάλυσης ανακύπτει 
γιατί τιμές-προϊόν, απασχόληση δεν εξελίσσονται κατά τον ίδιο τρόπο και ταυτόχρονα 
παρατηρείται οι τιμές να προηγούνται ή να ακολουθούν μεταβολές του προϊόντος ή της 
απασχόλησης και οι φόροι να ακολουθούν με υστέρηση μιας μεταβολής των τιμών. 
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νου ότι μπορεί η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης να συνδυαστεί με 
την εισοδηματική πολιτική δίνοντας μικρότερες αυξήσεις στους εργαζο
μένους, αφού το διαθέσιμο εισόδημα τους έχει αυξηθεί με την τιμαριθμο
ποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια τη 
μείωση των δημόσιων δαπανών για μισθούς και τον περιορισμό της αντί
δρασης των εργαζομένων και την αποφυγή απεργιακών κινητοποιήσεων. 
Εξάλλου, το πολιτικό κόστος μιας κυβέρνησης που αποφεύγει τη μείωση 
της φορολογικής επιβάρυνσης έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ υψηλό. 

Όσον αφορά την επίπτωση της ΤΑΦ στο σταθεροποιητικό προορι
σμό του φορολογικού συστήματος καθεαυτού, έχουν εκφραστεί πολλές 
και διάφορες απόψεις. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η τιμαριθμοποίηση 
μειώνει την αυτόματη σταθεροποιητική επίδραση της πληθωριστικής αύ
ξησης του φορολογικού εσόδου και έτσι απαιτούνται περισσότερες δια
κριτικές ρυθμίσεις1 και ότι όταν φορολογείται μόνο η αύξηση της πραγ
ματικής αγοραστικής δύναμης, αυτό μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την 
αυτόματη σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος2. Άλλοι όμως 
ισχυρίζονται ότι η ΤΑΦ συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό του 
πληθωρισμού3. 

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι κατά την περίοδο πλεονάζουσας ζήτη
σης ο πληθωρισμός και η αύξηση των χρηματικών εισοδημάτων αυξά
νουν το έσοδο από το φόρο εισοδήματος, και κατ' αυτό τον τρόπο αυτό
ματα συμπιέζουν την ενεργό ζήτηση και αντίστροφα, στην περίπτωση 
της ύφεσης. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερο είναι το ποσο
στό του εσόδου που προέρχεται από το φόρο εισοδήματος στο σύνολο 
της φορολογίας, όσο περισσότερο προοδευτικό είναι το σύστημα και όσο 
πιο έντονα λειτουργεί το σύστημα παρακράτησης του φόρου. Η τιμαριθ
μική αναπροσαρμογή περιορίζει εκείνο το μέρος της σταθεροποιητικής 
επίδρασης που συνδέεται με την αύξηση των τιμών, δεν περιορίζει όμως 
τις επιδράσεις που συνδέονται με την αύξηση του πραγματικού εισοδήμα
τος. Γι' αυτούς τους λόγους η αναπροσαρμογή καθεαυτή θα είναι απο
σταθεροποιητική σε ορισμένες περιπτώσεις, και πράγματι μπορεί να επι
τευχθεί, στην περίπτωση απουσίας της, περισσότερη ευκαμψία στη χρονι-

1. Heller, W. and Fishlow, Α., News Letter, National City Bank of Minneapolis, 
June, 1974, σελ. 11. 

2. Royal Commission of Taxation, Taxation on Incom, Ottawa, Queen's Printer, 
1966, Vol. 3, σελ. 14. 

3. Friedman, M., «Using Escalators to Help Fight Inflation», Fortune, July, 1974, 
σελ. 94. 
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κή κλιμάκωση των αναπροσαρμογών και συντονισμός τους με τη γενικό
τερη κατάσταση της οικονομίας. 

Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ οι αυτόματοι σταθερο
ποιητές μπορεί γενικά να είναι αξιόλογο συμπλήρωμα σε άλλα μέσα πολι
τικής, σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να μην έχουν επιθυμητά αποτε
λέσματα. Για παράδειγμα, στην περίοδο στασιμοπληθωρισμού, οι τιμές 
μπορεί να ανεβαίνουν ενώ το προϊόν να παραμένει στάσιμο ή ακόμη και 
να μειώνεται, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, ένα προοδευτικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος 
μπορεί να είναι αποσταθεροποιητικό, εκτός εάν ληφθούν μέτρα να εξου
δετερωθούν οι επιδράσεις του πληθωρισμού, πράγμα το οποίο επιτυγχά
νει η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας. 

Είναι φανερό συνεπώς ότι δεν υπάρχει συμφωνία στο σημείο αυτό 
και η επίπτωση εξαρτάται κυρίως από τη διάρθρωση και το δυναμισμό 
της κάθε οικονομίας1. Πάντως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ΤΑΦ μειώ
νει τον αυτόματο σταθεροποιητή της φορολογίας, αλλά αυτό δε σημαίνει 
ότι βλάπτει τη σταθεροποιητική οικονομική πολιτική. Εξάλλου, το πιθα
νότερο είναι η ΤΑΦ να μειώσει την ανάγκη για μεγάλες ή συχνές διακρι
τικές φορολογικές μεταβολές, πράγμα που υποβοηθά τη σταθεροποίηση 
της οικονομίας. Η ΤΑΦ επίσης μπορεί να συγκρατήσει τις πληθωριστικές 
πιέσεις στις περιπτώσεις που η χρονική υστέρηση μεταξύ αυξανόμενων 
εισπράξεων φορολογικών εσόδων και πραγματοποίησης δαπανών είναι 
μικρή. Η ευνοϊκή επίπτωση της ΤΑΦ φαίνεται επίσης από τη διαπίστω
ση ότι ο στασιμοπληθωρισμός, που χαρακτηρίζει σήμερα τις οικονομίες 
πολλών χωρών, οδηγεί στη διατήρηση αυξανόμενου πραγματικού φορο
λογικού βάρους ακόμη και όταν η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρή ύφε
ση. 

Γενικά θα μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής: 
α. Οι αυτόματοι σταθεροποιητές του φορολογικού συστήματος θα 

αποδυναμωθούν από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές λό
γω της εισαγωγής της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Δεν πρέπει όμως 
να μας διαφεύγει ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές επιδρούν δυσμενώς 
στην αναζωπύρωση της οικονομίας κατά την περίοδο της ύφεσης. 

β. Ένα άλλο επίμαχο σημείο είναι κατά πόσο οι ετήσιες αναπροσαρ-

1. Grady, P. and Stephenson, D., «Some Macroeconomic Effects of Taxes Reform 
and Indexing», Canadian Journal of Economics, 1977, σελ. 378· Bossons, J. and Wilson, 
T., «Adjusting Tax Rates for Inflation», Canadian Tax Journal, 1973, σελ. 185· Aaron, 
Η., στο ίδιο, σελ. 22. 
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μογές των φορολογικών συντελεστών καλυτερεύουν ή χειροτερεύουν τον 
οικονομικό κύκλο σε σύγκριση με τις περιοδικές αναπροσαρμογές από 
καιρού σε καιρό. Εφόσον η κυβέρνηση είναι ελεύθερη να συνδυάσει αυ
τόματες αναπροσαρμογές με διακριτικά αντικυκλικά φορολογικά μέτρα, 
η τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν περιορίζει την ευκαμψία της δημοσιο
νομικής πολιτικής. Ειδικότερα, στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική πε
ρίοδο, ο φόρος εισοδήματος σπάνια έχει χρησιμοποιηθεί σαν μέσο σταθε
ροποιητικής πολιτικής. Οι φορολογικοί συντελεστές έχουν αλλάξει πολ
λές φορές, αλλά συνήθως ανακοινώνονται πολλούς μήνες πριν αρχίσουν 
να ισχύουν. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται έτσι ώστε να 
υπάρχει χρονικό όριο ασφάλειας. 

γ. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή όχι 
μόνο δεν αποδυναμώνει την αντιπληθωριστική πολιτική, αλλά τουναν
τίον την ενισχύει, ιδιαίτερα εφόσον συνδυαστεί με την εισοδηματική πο
λιτική. 

δ. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμο
γή δεν επηρεάζει το σύνολο του οικονομικού κυκλώματος, δεδομένου ότι 
πολλοί εργαζόμενοι αλλά μη φορολογούμενοι πλήττονται από τις αυξα
νόμενες τιμές και δεν καλύπτονται από την ΤΑΦ. 

2.4.4.3. Επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων 

Όπως έχουμε τονίσει, μια από τις συνέπειες της τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής είναι η μείωση της αυτόματης αύξησης της φορολογίας 
που θα προερχόταν από τον πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει, ceteris paribus, 
μετακίνηση πόρων από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Εάν όμως 
επιβληθούν έμμεσοι φόροι για να αντισταθμίσουν την απώλεια αυτή εσό
δων για το δημόσιο, τότε η κατανομή πόρων δε θα είναι της προηγούμε
νης μορφής. Εδώ βέβαια δίνουμε έμφαση στην πρώτη περίπτωση. Η επί
πτωση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της φορολογίας στην κατανο
μή των πόρων θα εξαρτηθεί από τη μορφή του δείκτη αποπληθωρισμού 
με τον οποίο θα συνδέσουμε τη φορολογία. Συγκεκριμένα, στην περίπτω
ση που οι φόροι συνδέονται με το δείκτη του κατά κεφαλήν εισοδήματος, 
η ελαστικότητα των φόρων σε σχέση με το συνολικό εισόδημα είναι ίση 
με τη μονάδα και η προοδευτικότητα του φόρου δε μεταβάλλεται. Του
ναντίον, όταν η τιμαριθμική αναπροσαρμογή βασίζεται σε δείκτη τιμών 
συντελεστών, η αρνητική επίπτωση στην αύξηση της φορολογίας είναι 
μικρότερη παρά εάν βασιζόταν στο δείκτη αγοραίων τιμών, εφόσον βέ-
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βαια αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι. 
Θα μπορούσε, πάντως, να υποστηριχθεί ότι η ΤΑΦ περιορίζει πολ

λές αρνητικές διαταραχές στην κατανομή των πόρων. Συγκεκριμένα, 
οδηγεί στη συγκράτηση της αύξησης των φορολογικών εσόδων και της 
μέσης φορολογικής επιβάρυνσης (φόροι/ΑΕΠ) και στη συνέχεια στη μη 
αύξηση του δημόσιου τομέα, ceteris paribus. Κατ' αυτό τον τρόπο λιγότε
ροι πόροι θα περνούν από το δημόσιο τομέα (crowding out effect) και συ
νεπώς περισσότεροι από το τεστ της αγοράς που καθιστά αποδοτικότερη 
την κατανομή των πόρων. Στην αντίθετη περίπτωση, που δεν εφαρμόζε
ται η ΤΑΦ, αναμένεται μετακίνηση περισσότερων εργαζομένων σε υψη
λότερους ΟΦΣ, με συνέπεια την αποδυνάμωση του κινήτρου για προσφο
ρά περισσότερης εργασίας και για βελτίωση της παραγωγικότητας της ερ
γασίας. Επομένως η μη ΤΑΦ διαταράσσει κατά πολλούς τρόπους την ορ
θολογική κατανομή των πόρων κυρίως εξαιτίας της ανομοιόμορφης επί
δρασης στους εργαζομένους, στη φορολογική βάση και γενικότερα στο 
διαθέσιμο εισόδημα διάφορων ομάδων εργαζομένων. Το τελευταίο συμ
βαίνει κυρίως γιατί ο προοδευτικός φόρος εισοδήματος πλήττει αναλογι
κά περισσότερο την αποταμίευση (με την υπόθεση ότι με την αύξηση του 
εισοδήματος αυξάνεται και το αποταμιευόμενο τμήμα του), δεδομένου ό
τι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, ο φόρος αποροφά την 
αποταμίευση1. 

Τόσο η διατύπωση γενικά αποδεκτών συμπερασμάτων με βάση τη 
θεωρητική ανάλυση όσο και η ποσοτική μέτρηση του βαθμού βελτίωσης 
ή μη της κατανομής των πόρων, έστω και στατιστικά, από εναλλακτικές 
μορφές φορολογίας, που κατ' ουσία βασίζονται στο υπερβάλλον βάρος ή 
στη μέτρηση της απώλειας πλεονάσματος2, είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας 
των μεθοδολογικών και στατιστικών προβλημάτων τα οποία ανακύ
πτουν3. Είναι όμως αποδεδειγμένο ότι ο φόρος εισοδήματος μεταβάλλει 
τη διάρθρωση των σχετικών τιμών και προκαλεί δυσμενείς επιδράσεις 
στην κατανομή των πόρων, με συνέπεια τη μείωση του προϊόντος, υποθέ
τοντας βέβαια ότι η προσφορά εργασίας δεν είναι ανελαστική. Αυτό συμ-

1. Hobson, J., Taxation in the New State, London, 1919, σελ. 14. 
2. Harberger, A.C., Taxation, Resource Allocation and Welfare: The Role of Direct 

and Indirect Taxes in Federal Revenue System, NPER and Brookings Institution, Prince
ton University Press, 1964, σελ. 25. 

3. Little, I., «Direct versus Indirect Taxes», The Economic Journal, September, 1951, 
σελ. 577. 
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βαίνει γιατί οι φόροι εισοδήματος επιδρούν επί των σχετικών τιμών όλων 
των προϊόντων ενώ οι ειδικοί φόροι επί της δαπάνης επηρεάζουν τη σχε
τική τιμή των προϊόντων που υπόκεινται σε αυτούς σε σχέση με τις τιμές 
των προϊόντων που δεν υπόκεινται στους φόρους αυτούς. Γι' αυτό το λό
γο η παλαιότερη άποψη, ότι ο φόρος εισοδήματος είναι προτιμότερος από 
τους ειδικούς φόρους επί της δαπάνης, δεν ισχύει όταν η προσφορά εργα
σίας και κεφαλαίου δεν είναι ανελαστική. 

2.4.4.4. Επίπτωση στο κίνητρο για εργασία 

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας εισοδήματος αναμέ
νεται να μειώσει τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές σε όλα τα επί
πεδα εισοδήματος. Στη συνέχεια, οι χαμηλότεροι αυτοί συντελεστές θα 
αυξήσουν την τιμή του ελεύθερου χρόνου, δεδομένου ότι: 

τ W 
Ρ = (1—tp) ρ (όπου W = ωριαίος μισθός), 

με συνέπεια την υποκατάσταση υπέρ περισσότερης εργασίας. Παράλλη
λα, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή στις επόμενες περιόδους θα οδηγήσει 
σε μείωση των'μέσων φορολογικών συντελεστών για όλα τα επίπεδα ει
σοδήματος. Επίσης εάν υποθέσουμε ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι ένα 
κατώτερο αγαθό, αναμένεται ένα εισοδηματικό αποτέλεσμα υπέρ λιγότε
ρης εργασίας. Εντούτοις, επειδή ο ελεύθερος χρόνος σε περιόδους υψη
λού πληθωρισμού και αυξανόμενων προσωπικών αναγκών είναι κατώτε
ρο αγαθό, η εφαρμογή της ΤΑΦ αναμένεται ότι θα ενισχύσει το κίνητρο 
για προσφορά περισσότερης εργασίας και για βελτίωση της παραγωγικό
τητας, γιατί δε θα μετακινεί τους εργαζομένους με την παραμικρή αύξηση 
εισοδήματος σε υψηλότερο οριακό φορολογικό συντελεστή της φορολο
γικής κλίμακας. Επιπλέον αποτρέπει τους εργαζομένους να στραφούν 
στην προσφορά εργασίας σε τομείς της παραοικονομίας για να αποφύ
γουν τη φορολόγηση του πρόσθετου ονομαστικού εισοδήματος τους με 
υψηλότερο οριακό φορολογικό συντελεστή. 

Μπορούμε συνεπώς να υποστηρίξουμε ότι η επίπτωση της ΤΑΦ στο 
κίνητρο για εργασία θα εξαρτηθεί από το εάν ο εργαζόμενος προσφέρει 
εξαρτημένη ή ανεξάρτητη εργασία, εάν έχει τη δυνατότητα μετακύλισης 
του φόρου προς τις τιμές ή τον εργοδότη του, εάν είναι συνδικαλισμένος 
ή όχι και από το εάν ανήκει σε συνδικάτο που διαθέτει μεγάλη ή μικρή 
διαπραγματευτική δύναμη. 

Ανεξάρτητα πάντως από τους παραπάνω παράγοντες, οι εμπειρικές 
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μελέτες που έχουν γίνει για πολλές χώρες έχουν δείξει ότι η προσπάθεια 
για προσφορά περισσότερης και ποιοτικά-επιστημονικά ανώτερης εργα
σίας μειώνεται όσο υψηλότεροι παραμένουν οι φορολογικοί συντελεστές. 
Επομένως αναμένεται ότι η ΤΑΦ θα ενισχύσει το κίνητρο για περισσότε
ρη και ποιοτικά καλύτερη εργασία και θα διατηρήσει την αύξηση του ερ
γατικού δυναμικού γιατί ωφελεί τις πολυμελείς οικογένειες και συντελεί 
στην αποφυγή της δημογραφικής συρρίκνωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Μέτρηση της δημοσιονομικής απορρόφησης στο ΦΕΦΠ (Τ̂ ) για την περίοδο 1972-19861 

Έτη 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985* 

1986* 

1977 

1986 

1977-

1981 

IV82 

1986 

Τ
2 

8400 

11.300 

16.700 

16.200 

21.700 

29.900 

36.400 

50.100 

73.100 

76.500 

114.400 

143.100 

184.900 

233.800 

300.800 

1243.000 

266.000 

977.000 

FD 

4M 

632 

3.208 

410 

1.090 

3.342 

6.699 

4.709 

1.536 

15.019 

19.749 

18.996 

1.409 

Απόλυτα ποσά 

FD, 

-133 

360 

3.818 

287 

1.079 

969 

4.421 

3.532 

14.827 

-1.505 

33.512 

13.817 

17.182 

18.236 

1.367 

FD
2 

-833 

360 

3.818 

-3.713 

1779 

1.769 

-1579 

3.532 

12.827 

-12.505 

22.512 

3.817 

9.182 

10.236 

21.367 

σε εκατομ. 

IFD 

493 

139 

3.347 

3.757 

4.847 

8.189 

14.888 

19.597 

34.727 

33.191 

65.414 

80.433 

100.182 

119.178 

120.587 

: ' ν 

110.592 

485.794 

δρχ-

SFD, 

133 

227 

4.045 

4.332 

5.411 

6.380 

10.801 

14.333 

29.160 

27.655 

61.167 

74.984 

92.166 

110.402 

111.769 

538.817 

88.329 

450.488 

L F D
2 

-833 

-473 

3.345 

-368 

1.411 

3.180 

1.601 

5.133 

17.960 

5.455 

27.967 

31.784 

40.966 

51.202 

72.569 

<7.817 

33.329 

224.488 

FD 

Τ 

-5,9 

5,6 

19,2 

2,5 

5,0 

11,2 

18,4 

9,4 

20,7 

-2,0 

28,2 

10,5 

10,7 

8,1 

0,5 

Ποσοστά (%) 

FD, 

Τ 

1,6 

3,2 

22,9 

1,8 

5,0 

3,2 

12,1 

7,0 

20,3 

•2,0 

29,3 

9,7 

9,3 

7,8 

0,5 

FD
2 

Τ 

-9,9 

3,2 

22,9 

-22,9 

8,2 

5,9 

4,3 

7,0 

17,5 

-16,3 

19,7 

2,7 

5,0 

4,4 

7,1 

ZFD ZFD,; 

Τ 

-5,9 

1,2 

20,0 

23,2 

22,3 

27,4 

40,9 

39,1 

47,5 

43,4 

57,2 

56,2 

54,2 

51,0 

40,1 

47,7 

42.0 

49.6 

Τ 

1,6 

2,0 

24,2 

26,7 

24,9 

21,3 

29,7 

28,6 

39,9 

36,2 

75,5 

52,4 

49.8 

47,2 

37,2 

43,1 

33.6 

46.0 

E F D
2 

Τ 

9,9 

-4,2 

20,0 

-2,3 

6,5 

10,6 

4,4 

10,2 

24,6 

7,1 

19,7 

22,2 

22,2 

21,9 

24,1 

20,6 

12.7 

22.9 

* Τα στοιχεία για το 1985 είναι εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων και για το 1986 προύπολογισθέντα σύμφωνα με τον προϋπολογι
σμό του οικονομικού έτους 1986. 

1. Οι εκτιμήσεις της δημοσιονομικής απορρόφησης βασίστηκαν στο μη-αγροτικό εισόδημα σε τρέχουσες τιμές και στο 

ΦΕΦΠ, όπου: Τ, =01 ί 1 μέχρι 0113 + 0511 +0611 +0631 —επιστροφές φόρου. Η κατανομή των φόρων παρελθόντων οικονο

μικών ετών (0611 και 0631) βασίστηκε στη σχέση: Ί = -= Σ Τ,.; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΦ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
(ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ), ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΕΦΠ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3.1. Η εφαρμογή τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 
της ΦΕΦΠ σε χώρες του εξωτερικού 

Οι ευνοϊκές επιπτώσεις της ΤΑΦ στην οικονομία, σε συνδυασμό με 
τον αυξανόμενο ρυθμό πληθωρισμού, κατά τα τελευταία έτη έχουν κάνει 
τη μέθοδο αυτή πολύ δημοφιλή και είναι πολλές οι χώρες που την εφαρ
μόζουν με διάφορες παραλλαγές1. Η πλειονότητα των χωρών εφαρμό
ζουν τον πλήρη μηχανισμό της ΤΑΦ, αναπροσαρμόζοντας τις εκπτώσεις-
αφορολόγητα όρια και τα φορολογητέα κλιμάκια κατά τακτά διαστήματα, 
και συνήθως χρησιμοποιούν σαν δείκτη αναπροσαρμογής το δείκτη τιμών 
καταναλωτή. 

Η έκταση και η συχνότητα αυτών των αναπροσαρμογών διαφέρουν 
αισθητά για τις διάφορες χώρες. Στις περισσότερες χώρες η κυβέρνηση 
κάθε χρόνο υποχρεούται να παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο τη φορολογι
κή κλίμακα για επικύρωση. Οι νέες φορολογικές κλίμακες συνήθως συνο
δεύονται από εισηγητικές επεξηγηματικές εκθέσεις που δικαιολογούν για
τί έγιναν ή δεν έγιναν μεταβολές. 

1. OECD, στο ίδιο, σελ. 27· Patinkin, D., «What Advanced Countries Can Learn 
from the Experience with Indexation», στην έκδοση Indexation, the Brazilian Experien
ce, M. Nadiri et al. (eds.), N.E.R. Occasional Papers, 4, No 1, 1977, σελ. 178· Donald, 
G., στο ίδιο, σελ. 32· Giersch, Η. et al., Essays on Inflation and Indexation, Washington, 
American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974, σελ. 40· Financial Times 
Ltd., EAG., Indexation and Inflation, London, 1975· Tanzi, V., Inflation and the Person
al Income Tax: an International Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 
1980, σελ. 45, Morgan, D., στο ίδιο, σελ. 42. 
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Αναλυτικότερα, στις χώρες: Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, 
Ισλανδία, Αγγλία, Δανία, Καναδάς, Ολλανδία, η νομοθεσία προβλέπει τις 
εξής ρυθμίσεις για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογίας εισο
δήματος φυσικών προσώπων: 

-Γαλλία: Το άρθρο 15 του Ν. 59-1472/28.12.1959 όπως αναμορ
φώθηκε την 1.1.1968 (άρθρο 15, προϋπολογισμός 1968) προβλέπει ότι: 
«Εάν υπάρξει αύξηση πάνω από 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
στο δείκτη τιμών, όπως προδιαγράφεται στο "259 ITEMS" που υπολογί
ζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο για Στατιστικές και Οικονομικές Μελέτες 
της Γαλλίας, το Κοινοβούλιο μελετά την αναμόρφωση των κλιμακίων 
της φορολογικής κλίμακας για τους ιδιώτες που αναφέρονται στο άρθρο 
197-1 του γενικού φορολογικού Νόμου». 

— Λουξεμβούργο: Το άρθρο 125 του Νόμου Φορολογίας Εισοδήμα
τος περιέχει τη διάταξη: «Εάν ο μέσος δείκτης τιμών... για το πρώτο εξά
μηνο του έτους διαφέρει κατά 5% του πρώτου εξαμήνου του προηγούμε
νου έτους, η κυβέρνηση θα επιδιώξει να αναπροσαρμοστεί το σχέδιο του 
προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους, ώστε νά λάβει υπόψη αυτή τη με
ταβολή». 

— Ελβετία: Το 1971, μετά από δημοψήφισμα, στο Σύνταγμα προστέ
θηκε το άρθρο 41 TER.: «Οι επιδράσεις των αυτόματων αυξήσεων στα 
ονομαστικά εισοδήματα που υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος θα πρέπει 
να αντισταθμίζονται περιοδικά». 

— Ισλανδία: Η χώρα αυτή έχει σαν αρχή να προβαίνει σε αυτόματες 
αναπροσαρμογές των κλιμακίων και φορολογικών εκπτώσεων με βάση έ
να φορολογικό δείκτη (tax index). 

— Αγγλία: Κατά το οικονομικό έτος 1978-1979 και τα επόμενα 5, η 
κλίμακα και τα αφορολόγητα ποσά θα πρέπει να αυξάνονται με ρυθμό όχι 
μικρότερο του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (Fi
nancial Act 1977, section 22, παράγραφοι 2-3). 

— Δανία: Αναπροσαρμογή της κλίμακας και απαλλασσόμενων πο
σών με το ΔΤΚ απαλλαγμένο από μεταβολές στα καύσιμα και ενέργεια. 
Για το 1983 αντικαταστάθηκε η αυτόματη με τη διακριτική μεταβολή (Ν. 
544/1982). 

— Καναδάς: Αναπροσαρμογή των απαλλασσόμενων ποσών και της 
κλίμακας ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου (τμήμα 117.1 του Νό
μου Φορολογίας Εισοδήματος). 

— Ολλανδία: Η κλίμακα ΦΕΦΠ και τα απαλλασσόμενα ποσά θα πρέ
πει να αναπροσαρμόζονται ετησίως ανάλογα με ένα διορθωτικό παράγον
τα με βάση έναν πίνακα (τουλάχιστον 80% του ΔΤΚ, απαλλαγμένο από 
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τους έμμεσους φόρους και επιδοτήσεις). 
Τέλος, η Σουηδία και η Ιαπωνία κάνουν σχεδόν κάθε έτος τιμαριθμι

κή αναπροσαρμογή της ΦΕΦΠ. 
Οι φορολογικές αυτές διαρρυθμίσεις στις παραπάνω χώρες έγιναν 

συνήθως τόσο στα εισοδηματικά κλιμάκια όσο και στις εκπτώσεις από το 
εισόδημα και καλύπτουν όλες τις πηγές εισοδήματος. Κατ' αυτό τον τρό
πο επιτεύχθηκε διεύρυνση των κλιμακίων σε χρηματικούς όρους (ενώ 
χωρίς την τιμαριθμική αναπροσαρμογή τα εισοδηματικά κλιμάκια θα στέ
νευαν σε πραγματικούς όρους) και αποκατάσταση (μερική ή ολική) της 
πραγματικής αξίας των εκπτώσεων και απαλλαγών. Έτσι φορολογείται 
το πραγματικό εισόδημα, που θεωρείται σαν το καταλληλότερο κριτήριο 
για φορολογία σε σύγκριση με το χρηματικό εισόδημα. 

Οι διάφορες χώρες, ανάλογα με τη μορφή της ΤΑΦ που ακολου
θούν, μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

i. Χώρες με πλήρη ετήσια αυτόματη ΤΑ: Καναδάς, Αυστραλία, Αρ
γεντινή, Ουρουγουάη. 

ii. Χώρες με μερική ετήσια αυτόματη ΤΑ: Σουηδία, Αγγλία, Περού. 
iii. Χώρες με ΤΑ, αλλά και διακριτικά μέτρα: Γαλλία, Λουξεμβούρ

γο, Ολλανδία, Ισραήλ, Ελλάδα. 
ίν. Χώρες με αναπροσαρμογή της φορολογίας αλλά χωρίς άμεση 

σύνδεση με τον τιμάριθμο: Βραζιλία, Χιλή, Δανία, Ισλανδία, Ελβετία. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Σουηδία έκανε ΤΑ μόνο των κλιμα

κίων, ενώ η Αγγλία και το Περού μόνο των εκπτώσεων. Η Γαλλία και το 
Λουξεμβούργο κάνουν αναπροσαρμογή αυτόματα όταν ο τιμάριθμος ξε
περνά το 5%, ενώ η Ολλανδία και το Ισραήλ καλύπτουν μόνο το 75-80% 
του τιμαρίθμου κατά την αναπροσαρμογή. Η Βραζιλία καθόρισε τα αφο
ρολόγητα και ανώτατα όρια των κλιμακίων σαν πολλαπλάσια του μεγα
λύτερου κατώτερου μισθού. Τέλος, στην Ελλάδα από το 1980 εφαρμόζε
ται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κλιμακίων και πολλές φορές και 
των αφορολόγητων ποσών, αλλά παράλληλα αναμορφώνεται η φορολο
γική κλίμακα. 

Η μορφή του «δείκτη» για ΤΑΦ που έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες 
χώρες φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 
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Χώρα 

1. Αγγλία 
2. Αργεντινή 

3. Αυστραλία 
4. Βραζιλία 

5. Γαλλία 
6. Δανία 

7. Ελλάδα 
8. Ισλανδία 
9. Ισραήλ 

10. Καναδάς 
11. Λουξεμβούργο 
12. Ολλανδία 
13. Ουρουγουάη 
14. Περού 
15. Σουηδία 

16. Χιλή 

Έτος 

εφαρμογής 
της ΤΑΦ 

1978 

1974 και 
1976 
1976 
1961 

1969 
1970 

1981 
1966 

1976 
1974 
1968 
1971 
1968 

1973 
1979 

1954 

Διακριτικά 

μέτρα 

Ό χ ι 

Όχι 
Ό χ ι 
Ναι 

Ναι 

Ό χ ι 

Ναι 
Ναι 

Ναι 

Όχι 
Ναι 
Ναι 

Όχι 
Ναι 

Όχι 
Ναι 

Δείκτης που χρησιμοποιήθηκε 

Δείκτης λιανικών τιμών 

Δείκτης χονδρικών τιμών 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Δείκτης τιμών καταναλωτή ή 
βασικός μισθός 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Ωριαία αμοιβή βιομηχανικού 
εργάτη 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Μεταβολή ονομαστικού εισοδήματος 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Δείκτης συνολικού πληθυσμού 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Βασικό ημερομίσθιο 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Βασικό ημερομίσθιο 

Όπως έχουμε τονίσει, σε πολλές χώρες η ΤΑΦ χρησιμοποιείται σαν 
συμπληρωματικό όργανο άσκησης εισοδηματικής πολιτικής και τα εργα
τικά συνδικάτα διαπραγματεύονται σε όρους καθαρών μισθών (μετά την 
πληρωμή των φόρων), και συγκεκριμένα: 

— Στον Καναδά, το Οικονομικό Συμβούλιο ανέφερε ότι το 1970 ένας αυ
ξανόμενος αριθμός εισοδηματικών ομάδων λάβαινε υπόψη στις 
διαπραγματεύσεις του όχι μόνο τις μεταβολές των τιμών αλλά σαφώς 
και τις μεταβολές των φόρων. 

— Στην Αυστρία, τα συνδικάτα τα έτη 1971 και 1972 ζήτησαν διαπραγμα
τεύσεις με βάση τη μείωση της φορολογίας σαν αντιστάθμισμα των 
απαιτήσεων τους για μισθολογικές αυξήσεις και το πέτυχαν. 

— Στην Αγγλία, τα συνδικάτα όλο και περισσότερο λαβαίνουν υπόψη τις 
συνέπειες της φορολογίας όταν διαπραγματεύονται μισθολογικές αυξή
σεις. 
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3.2. Η εφαρμογή της ΤΑΦ στην Ελλάδα και υφιστάμενες 
αδυναμίες της κλίμακας και των αφορολόγητων ποσών 

Η υιοθέτηση της ΤΑΦ έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας με την 
κατάθεση από τον υπουργό Οικονομικών του προϋπολογισμού του οικο
νομικού έτους 1981 το Νοέμβριο του 19801. Στη συνέχεια νομοθετήθηκε 
τον Ιούνιο του 1981 με το Ν. 1160/1981. 

Πιο συγκεκριμένα, στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 1981 προβλέπεται ότι: «Για πρώτη φορά γίνεται 
αποπληθωρισμός της φορολογικής κλίμακας με τη διεύρυνση κατά 20% 
των κλιμακίων της, χωρίς μεταβολή των φορολογικών συντελεστών. Με 
το μέτρο αυτό αντισταθμίζεται η επίδραση του πληθωρισμού στη φορο
λογική επιβάρυνση»2. Παράλληλα, αυξήθηκαν και τα αφορολόγητα ποσά 
φόρου ή εισοδήματος, όπως της συζύγου, των παιδιών, των μισθωτών και 
των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμαριθμο
ποίηση του 1981 αναφερόταν στην κλίμακα που νομοθετήθηκε το 19753. 

Η τιμαριθμοποίηση αυτή συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, δηλαδή 
το 1982 και το 1983. Συγκεκριμένα, για το 1982 υιοθετήθηκε η τιμαριθ
μοποίηση της ισχύουσας κλίμακας κατά 25%4, ενώ για το 1983 κατά 
20%5. Παράλληλα, αυξήθηκαν για το 1982 οι μειώσεις φόρου (tax credits) 
για τη σύζυγο και τα παιδιά, όπως επίσης και το αφορολόγητο ποσό για 
το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ για το 1983 αυξήθηκε μόνο το 
αφορολόγητο ποσό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. 

Αντίθετα, για τα εισοδήματα του 19846 αναμορφώθηκε η φορολογι
κή κλίμακα με τη διεύρυνση μόνο ορισμένων κλιμακίων, πράγμα που δη-

1. Η εισαγωγή της ΤΑΦ στην Ελλάδα ήταν εισήγηση του συγγραφέα (21.7.1980) 
προς τον υπουργό Οικονομικών. Βλ. Αγαπητός, Γ., Αναμόρφωση υφιστάμενης κλίμακας 
Φ.Ε.Φ.Π., Memo, Ιούλιος 1980, σελ. 4· ΙΟΒΕ, Πληθωρισμός και ο προσωπικός φόρος 
Εισοδήματος, Αθήνα, Οκτώβριος 1980, σελ. 7· και Τζοάννος, Γ., στο ίδιο, σελ. 17. 

2. Υπουργείο Οικονομικών, Εισηγητική Έκθεση επί του Προϋπολογισμού, οικονο
μικό έτος 1981, Νοέμβριος 1980, σελ. 174. 

3. Ν. 12/1975, άρθρο 5. 

4. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 1982, Μάρτιος 1982, 
σελ. 193-194. 

5. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 1983, Νοέμβριος1982, 
σελ. 44-45. 

6. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 1984, Νοέμβριος 1983 
σελ. 151-153. 
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μιουργεί προβλήματα στην προοδευτικότητα της και ουσιαστικά οδηγεί 
στη χειροτέρευση της δομής της κλίμακας του 1983 (δηλαδή του 1975), 
όπως θα αναλύσουμε πιο κάτω. Ουσιαστικά η αναμόρφωση της κλίμακας 
απομακρύνθηκε από τη μέθοδο της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των 
κλιμακίων που εφαρμόστηκε τα τελευταία έτη. 

Αναλυτικότερα, τα αφορολόγητα ποσά όπως προβλέπονται στους 
αντίστοιχους φορολογικούς νόμους για τα κτώμενα εισοδήματα μέσα στα 
έτη 1975-1985 συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1. 

Παρατηρούμε ότι η εξέλιξη των αφορολόγητων ποσών δεν είναι ορ
θολογική, υπάρχει διαφορετική εξέλιξη για κάθε κατηγορία φορολογου
μένων και η αναπροσαρμογή τους δε συνδέεται με την εξέλιξη του τιμα
ρίθμου ή κάποιου άλλου «δείκτη», π.χ. του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 
Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι τα γενικά αφορολόγητα ποσά εισοδήμα
τος για κάθε φορολογούμενο, τη σύζυγο, τα παιδιά και τα προστατευόμε
να μέλη, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός ή μη, έχουν 
παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητα από το 1975 και δεν ανταποκρίνονται 
στον πραγματικό σκοπό για τον οποίο είχαν καθιερωθεί. Έτσι τα αφορο
λόγητα ποσά το 1983 για το φορολογούμενο είναι 20.000 δρχ., για τη σύ
ζυγο 20.000 δρχ., για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί 15.000 δρχ., 
25.000 δρχ. και 35.000 δρχ. αντίστοιχα και για τα προστατευόμενα μέλη 
που συνοικούν με το φορολογούμενο 15.000 δρχ. Είναι φανερό ότι αν τα 
ποσά αυτά αποπληθωριστούν με την αύξηση των τιμών από το 1975, το 
1983 θα πλησιάσουν το μηδέν. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι, για τα εισοδήματα του 1977 και 
μετά, θεσπίστηκε η έκπτωση από το φόρο (tax credit) τόσο για το φορολο
γούμενο και τη σύζυγο όσο και για τα παιδιά και τα προστατευόμενα μέ
λη. Για παράδειγμα, το ποσό αυτό ήταν για τη σύζυγο 1.500 δρχ. το 
1977, παρέμεινε το ίδιο για το 1978 και 1979, το 1980 έφτασε στις 3.300 
δρχ., το 1981 στις 3.850 δρχ., το 1982 στις 4.800 δρχ. και παρέμεινε το ί
διο για το 1983. Τα ποσά όμως αυτά είναι πολύ χαμηλά εάν σκεφθεί κα
νείς ότι ο μέσος φορολογικός συντελεστής όλων των φορολογουμένων 
είναι περίπου 15%, άρα το ποσό αυτό σε όρους αφορολόγητου εισοδήμα
τος ανέρχεται σε 10.000 δρχ. για το 1977 και σε 32.000 δρχ. για το 1983. 
Αντίθετα το αφορολόγητο ποσό της συζύγου των 20.000 δρχ. του 1975 
εάν τιμαριθμοποιηθεί για την περίοδο 1975-1983, θα ξεπεράσει τις 80.00Q 
δρχ. Επίσης αν υποθέσουμε ότι το εισόδημα ενός φορολογουμένου φορο
λογείται με 50% οριακό φορολογικό συντελεστή, τότε ο φόρος που χάνει 
για το 1983 από τη μη τιμαριθμοποίηση του αφορολόγητου αυτού ποσού 
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ανέρχεται σε: 80.000 - 20.000 => 60.000 x 0.50 => 30.000 - 4.800 = 
25.400 δρχ., ποσό που θάπρεπε να επιστρέφεται στο φορολογούμενο. 

Φαίνεται, συνεπώς, πόσο άδικο είναι αυτό το σχήμα της έκπτωσης 
ποσού φόρου αντί εισοδήματος, ιδιαίτερα σε περιόδους επιταχυνόμενου 
πληθωρισμού, και επιπλέον η εφαρμογή και των δύο σχημάτων δημιουρ
γεί σύγχυση και τεχνικά προβλήματα. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έκπτωση φόρων, σαν 
αφορολόγητα ποσά, αντίκειται στην αρχή της φθίνουσας οριακής χρησιμό
τητας του εισοδήματος1, δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος κατά 50.000 
δρχ. για ένα φορολογούμενο με εισόδημα 2.000.000 δρχ. έχει μικρότερη 
χρησιμότητα από εκείνη που έχουν οι 50.000 δρχ. για το φορολογούμενο 
με εισόδημα 300.000 δρχ. Οι εκπτώσεις συνεπώς ενδείκνυται να γίνονται 
από το εισόδημα και στη συνέχεια η κλίμακα, που γι ' αυτό εξάλλου το λόγο 
είναι προοδευτική, θα κάνει τη μείωση του φόρου ανάλογα με τον οριακό 
φορολογικό συντελεστή του κάθε φορολογουμένου. Τέλος, ενώ η μέθοδος 
της έκπτωσης φόρου διευκολύνει (είναι εύκολος ο υπολογισμός της απώ
λειας εσόδων από μια δεδομένη αύξηση) και συμφέρει το δημόσιο (θα έχει 
μεγαλύτερη απώλεια εσόδων εάν τιμαριθμοποιούσε το εκπιπτόμενο εισό
δημα αντί του ποσού έκπτωσης φόρου), εντούτοις αδικεί τους φορολο
γουμένους που δηλώνουν υψηλό εισόδημα σε σχέση με τους φοροφυγά
δες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και θα πρέπει ακόμη και να τους 
επιστραφεί φόρος. 

Η παραπάνω κατάσταση, με βάση τα μειονεκτήματα 'του tax credit, 
έχει επιδεινωθεί, δεδομένου ότι για τα εισοδήματα του 1984 (όπως προ
βλέπεται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού οικονομικού έ
τους 1984) έχουν καταργηθεί οι γενικές εκπτώσεις από το εισόδημα και 
δίνονται μόνον εκπτώσεις από το φόρο. Παράλληλα όμως διατηρούνται 
οι εκπτώσεις από το εισόδημα για διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων 
(μισθωτών - γεωργών - ελεύθερων επαγγελματιών) και το αφορολόγητο 

1. Chapman, S., «The Utility of Income and Progressive Taxation», The Economic 
Journal, March, 1913, σελ. 19· Fagan, E., «Recent and Contemporary Theories of 
Progressive Taxation», Journal of Political Economy, August, 1938, σελ. 13· Blum, W. 
and Kalven, H., The Uneasy Case for Progressive Taxation, The University of Chicago 
Press, 1963, σελ. 23. Όπως επισημαίνουν οι παραπάνω μελετητές, οι βασικές υποθέσεις 
στις οποίες στηρίζεται ο προοδευτικός φόρος εισοδήματος είναι τρεις: α) το εισόδημα, 
που θεωρείται ο καλύτερος δείκτης της φοροδοτικής ικανότητας, β) η αρχή της ίσης 
οριακής θυσίας και γ) η υπόθεση της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας του εισοδήμα
τος. Εάν η οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος θεωρηθεί σταθερή, τότε η αρχή της ί
σης θυσίας δεν οδηγεί σε προοδευτική φορολογία. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 

Εξέλιξη εκπτώσεων - απαλλαγών 
(οικογένεια 4 μελών) 

Σε χυλ. δρχ. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Έτη 
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ποσό εισοδήματος των 80.000 δρχ. για όλους τους φορολογουμένους. 
Συγκεκριμένα, αντί των 20.000 δρχ. έκπτωση από το εισόδημα του φορο
λογουμένου, καθιερώνεται έκπτωση φόρου 3.000 δρχ. Αυτή όμως η έκ
πτωση είναι πολύ μικρότερη από το φόρο που επιστρέφεται στο φορολο
γούμενο, και αυτό είναι φανερό εάν υποθέσουμε ότι το φορολογητέο του 
εισόδημα είναι μόνο 440.000 δρχ., δηλαδή με οριακό φορολογικό συντε
λεστή 25%, ο φόρος είναι 5.000 δρχ., άρα ο φορολογούμενος χάνει 2.000 
δρχ. και συνεπώς πληρώνει περισσότερα. Η αύξηση αυτή του φορολογι
κού βάρους στην πραγματικότητα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν το πο
σό των 20.000 δρχ. είχε τιμαριθμοποιηθεί μέχρι το 1984. Για τη σύζυγο 
:ου φορολογουμένου καταργείται επίσης η έκπτωση των 20.000 δρχ., και 
η έκπτωση του φόρου από 4.800 δρχ. γίνεται 11.000 δρχ., δηλαδή μείωση 
φόρου κατά 6.200 δρχ. Στο ίδιο με το πιο πάνω συμπέρασμα καταλήγου
με εάν υποθέσουμε αύξηση κατά τον τιμάριθμο του αφορολόγητου ποσού 
των 20.000 δρχ. ή του tax credit των 4.800 δρχ. Το ίδιο συμβαίνει με την 
κατάργηση των αφορολόγητων ποσών εισοδήματος για τα παιδιά και τα 
προστατευόμενα μέλη και με την εφαρμογή μόνο έκπτωσης από το φόρο. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για ένα ζευγάρι νέων που μόλις δημιούρ
γησαν οικογένεια, και έχουν ανάγκες για να στήσουν το νοικοκυριό τους, 
η φορολογική τους επιβάρυνση αυξάνεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, ενώ 
είχαν αφορολόγητο 40.000 δρχ. στις οποίες αντιστοιχεί φόρος 16.000 
δρ%· (π·Χ· οριακός φορολογικός συντελεστής 40%) συν 4.800 δρχ. tax 
credit, σύνολο 20.800 δρχ., με τις καινούργιες ρυθμίσεις όχι μόνο δεν αυ
ξήθηκε η έκπτωση φόρου αλλά τουναντίον μειώθηκε σε 14.000 δρχ. 
(3.000 + 11.000). Το ίδιο ισχύει και για μια οικογένεια με 2 παιδιά: ο φο
ρολογούμενος είχε αφορολόγητο 70.000 δρχ., δηλαδή 28.000 δρχ. μείω
ση φόρου (70.000 x 40%) συν 17.300 έκπτωση φόρου, δηλαδή σύνολο 
45.300 δρχ., ενώ με τις καινούργιες ρυθμίσεις η συνολική έκπτωση είναι 
μόνο 42.000 δρχ., συνεπώς δεν έχει μείωση αλλά αύξηση της φορολογι
κής επιβάρυνσης κατά 3.300 δρχ. 

Όσον αφορά το εκπιπτόμενο ποσό για διάφορες κατηγορίες φορο
λογουμένων, παρατηρούμε από τον Πίνακα 3.1 και το Διάγραμμα 3.1 ότι 
το ποσό αυτό για τους μισθωτούς κατά την περίοδο 1975-1977 παρέμεινε 
σταθερό, το 1977-1978 αυξήθηκε κατά 50%, παρέμεινε το ίδιο για το 
1979, το 1980 αυξήθηκε πάλι κατά 50%, το 1981 αυξήθηκε κατά 40%, 
και τα επόμενα έτη 1982-1984 αυξήθηκε κατά την αύξηση του τιμαρίθμου 
(25%, 19% αντίστοιχα). Το εκπιπτόμενο ποσό για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες από το 1975 μέχρι το 1977 ήταν το ίδιο, δηλαδή 12.500 
δρχ., το 1978 αυξήθηκε κατά 60%, δηλαδή σε 20.000 δρχ., παρέμεινε το ί-
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διο μέχρι το 1980, το 1980-1981 αυξήθηκε κατά 75% και το 1982 κατά 
26%, παραμένοντας το ίδιο για το 1983 και 1984. Παρατηρούμε συνεπώς 
ότι οι ρυθμοί μεταβολής των αφορολόγητων εκπτώσεων ανεβοκατεβαί
νουν όπως το θερμόμετρο του Μαρτίου, χωρίς κάποια ορθολογική συμ
περιφορά. 

Το παράδοξο είναι ότι εάν είχε εφαρμοστεί αυτόματη τιμαριθμοποίη
ση των αφορολόγητων ποσών, η απώλεια φορολογικών εσόδων θα ήταν 
μικρότερη, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3.1, και τα αφορολόγητα το 
1984 θα είχαν φτάσει στο ίδιο περίπου ύψος με τα ισχύοντα. Όμως η εξέ
λιξη τους θα ήταν ορθολογική και δε θα δημιουργούσε αμφισβητήσεις και 
αδικίες. 

Επομένως τα αφορολόγητα ποσά και οι εκπτώσεις που ισχύουν μέ
χρι σήμερα δε διέπονται από καμιά δημοσιονομική αρχή ή οικονομικά -
κοινωνικά κριτήρια και γι* αυτό το λόγο δεν είναι ρεαλιστικές ούτε εξυ
πηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους υιοθετήθηκαν στον αρχικό νό
μο του 1955 και δημιουργούν αδικίες στην κατανομή της φορολογικής 
επιβάρυνσης. Ταυτόχρονα όμως ενισχύουν το κίνητρο για φοροδιαφυγή 
γιατί a priori θεωρούν ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων σαν φοροφυγά
δες (π.χ. τους μη μισθωτούς) ή είναι ανεξάρτητες του ύψους του δηλω
θέντος εισοδήματος. 

3.2.1. Η ανάγκη αναμόρφωσης της κλίμακας και εφαρμογής σωστής 
ΤΑΦ 

Όπως αναφέραμε στην αρχή, η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας νο
μοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1981 και εφαρμόστηκε για τα εισοδήματα 
του 1981. Η κλίμακα που εφαρμόζεται η ΤΑΦ και για τα επόμενα έτη 
1982 και 1983 είναι εκείνη του 1975 χωρίς ουσιαστικά να αλλάξει η τε
λευταία· απλώς συνεχίστηκε ο ίδιος ακριβώς τρόπος τιμαριθμοποίησης. 
Η δομή όμως της ισχύουσας αυτής κλίμακας του 1975 είναι κάθε άλλο 
παρά ορθολογική και το «κτίσιμο» της παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήμα
τα στον καθορισμό τόσο των κλιμακίων όσο και των φορολογικών συντε
λεστών. Συγκεκριμένα, η κλίμακα αυτή (1983) χαρακτηρίζεται από έλλει
ψη γενικής αρχής εξέλιξης των φορολογικών συντελεστών και εισοδημα
τικών κλιμακίων, με συνέπεια, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.2, να πα
ρουσιάζονται τα εξής παράδοξα: ο οριακός φορολογικός συντελεστής για 
το πρώτο κλιμάκιο 80.000 - 130.000 δρχ. φτάνει κατευθείαν από μηδέν 
στο 11%, κατόπιν μέχρι το εισόδημα 470.000 δρχ. αυξάνεται κατά 3 πο-
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σοστιαίες μονάδες rat ύστερα μέχρι το εισόδημα των 5.300.000 δρχ. κατά 
4 μονάδες. Η ίδια ανεξήγητη αρρυθμία παρατηρείται στα κλιμάκια, π.χ. 
το εύρος του πρώτου κλιμακίου μεταβάλλεται κατά 66%, του δεύτερου 
40%, του τρίτου 28%, και των άλλων κλιμακίων κατά 22%, 31%, 24% 
κ.ο.κ. 

Το αυθαίρετο αυτό «κτίσιμο» της κλίμακας οδηγεί στην ύπαρξη κλι
μακίων με δυσανάλογο εύρος, ιδιαίτερα για εισοδήματα μεγαλύτερα από 
1.700.000 δρχ. Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα Π.5 των οριακών φο
ρολογικών συντελεστών, για ορισμένα κλιμάκια μια μικρή αύξηση του 
ονομαστικού εισοδήματος είναι ικανή να μετατοπίσει το φορολογούμενο 
στο επόμενο κλιμάκιο και σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, ενώ για 
άλλα κλιμάκια μόνο εάν το ονομαστικό εισόδημα διπλασιαστεί υπάρχει 
πιθανότητα ο φορολογούμενος να φορολογηθεί με υψηλότερο οριακό φο
ρολογικό συντελεστή, π.χ. κλιμάκια 1.012.000 - 1.732.000 δρχ. Συνεπώς 
είναι απαραίτητο το εύρος των κλιμακίων να μεταβάλλεται αναλογικά, ώ
στε τα πολύ μεγάλα κλιμάκια να υποδιαιρεθούν σε περισσότερα του ενός. 

Η αρρυθμία αυτή των συντελεστών και του εύρους των κλιμακίων, 
όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.2, οδηγεί φυσικά στη μη κανονική εξέ
λιξη του μέσου φορολογικού συντελεστή, με συνέπεια την άδικη και επα
χθέστερη φορολογία κάθε επιπρόσθετης μονάδας του εισοδήματος. 

Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 3.2, που παρουσιάζει την εξέ
λιξη του εύρους των κλιμακίων και των οριακών φορολογικών συντελε
στών, η αρρυθμία αυτή που αναφέραμε συνεχίζεται και μετά την τιμαριθ
μική αναπροσαρμογή της κλίμακας για τα εισοδήματα των ετών 1981-
1983. Αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί, μολονότι έγινε τιμαριθμοποίηση των 
κλιμακίων, δεν άλλαξε καθόλου η δομή της κλίμακας του 1975. Θα πρέ
πει όμως να σημειώσουμε ότι ακόμη και με την πεπαλαιωμένη δομή της 
κλίμακας αυτής (που η αρρυθμία κλιμακίων και οριακών φορολογικών 
συντελεστών οδηγεί στη μη ομαλή εξέλιξη της προοδευτικότητας της), η 
τιμαριθμοποίηση των τελευταίων ετών διευρύνει διαχρονικά την ποσο
στιαία μεταβολή από κλιμάκιο σε κλιμάκιο, ιδιαίτερα μέχρι το φορολογη
τέο εισόδημα των 500.000, ενώ για ποσά ανώτερα από αυτό η μεταβολή 
αυτή διαχρονικά για την περίοδο 1975-1983 παραμένει σχεδόν η iòta. 

Εάν βέβαια η τιμαριθμοποίηση είχε γίνει από το 1976, η φορολογική 
επιβάρυνση του εισοδήματος θα είχε μειωθεί σημαντικά και η δημοσιονο
μική απορρόφηση εξαιτίας του πληθωρισμού θα είχε ελαχιστοποιηθεί, ό
πως φαίνεται από το σχετικό Διάγραμμα Π.4. 

Η νέα κλίμακα του 1984, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.3 και το 
Διάγραμμα 3.2, όχι μόνο δε βελτίωσε εκείνη του 1983 αλλά τουναντίον 
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την επιδείνωσε και επιπλέον απομακρύνθηκε από το σύστημα της τιμα
ριθμικής αναπροσαρμογής των κλιμακίων και των αφορολόγητων ποσών 
εισοδήματος. Αναλυτικότερα: 

α. Μέρος του ποσοστού του ΟΓΑ ενσωματώθηκε στους οριακούς 
φορολογικούς συντελεστές, χωρίς να εκπίπτεται, με συνέπεια την αύξηση 
μάλλον της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης (Πίνακας 3.2), γιατί μέχρι 
το 1983 η εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήταν εκπιπτόμενη δαπάνη για το επόμενο 
έτος και συνεπώς ανάλογη με τον οριακό φορολογικό συντελεστή του 
φορολογουμένου ήταν και η μείωση του φόρου. Θα πρέπει βέβαια να ση
μειώσουμε ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν απορρόφησε 
όλο το ποσοστό του ΟΓΑ με σκοπό να εξισορροπήσει τη μείωση του φό
ρου από την επιστροφή του ΟΓΑ μέχρι το 1983. 

β. Η μεταβολή του εύρους από κλιμάκιο σε κλιμάκιο κυμαίνεται από 
75% μέχρι 14%, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις το εύρος των κλιμακίων 
αντί να αυξηθεί σε σχέση με την κλίμακα του 1983, μειώθηκε, π.χ. από το 
πέμπτο μέχρι το δέκατο και τα δύο προτελευταία κλιμάκια (Πίνακας 3.2). 

γ. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής από 60% έφτασε 63% ο 
οποίος, άσχετα εάν ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει μέρος του ΟΓΑ, θεω
ρείται υψηλός και ενισχύει το κίνητρο για φοροδιαφυγή. 

δ. Η αύξηση των οριακών φορολογικών συντελεστών (Πίνακας 3.2) 
δεν είναι η ίδια για όλα τα κλιμάκια ή ανάλογη με τον ΟΓΑ αλλά κυμαί
νεται από 0,0% μέχρι 11,5% κατά μη συστηματικό τρόπο και στο δέκατο 
πέμπτο κλιμάκιο η μεταβολή είναι αρνητική, δηλαδή -1,8%. Όπως είναι 
φυσικό, η κατά τυχαίο τρόπο μεταβολή των οριακών φορολογικών συν
τελεστών οδηγεί σε μη ορθολογική μεταβολή της κατανομής του φορο
λογικού βάρους. Ειδικότερα, μέχρι το φορολογητέο εισόδημα των 
260.000 δρχ. ο φόρος (συμπεριλαμβανόμενου του ΟΓΑ) σε σχέση με το 
1983 αυξάνεται, για τις 350.000 δρχ. και 440.000 δρχ. μειώνεται, κατόπιν 
αυξάνεται κατά 0,1% μέχρι 3,4% και ξαφνικά για το εισόδημα των 
1.580.000 δρχ. η αύξηση φτάνει το 4,3% ενώ στο τελευταίο κλιμάκιο των 
4.880.000 δρχ. πέφτει στο 4%. Εάν, επίσης, τις μειώσεις φόρου 
1983/1984 τις δούμε σε δραχμές, και όχι σε ποσοστά, η κατανομή της 
μείωσης δεν είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 1983 ο φο
ρολογούμενος των 140.000 δρχ. θα πληρώσει λιγότερο φόρο κατά 244 
δρχ., εκείνος των 980.000 κατά 14.093 δρχ., εκείνος όμως των 3.380.000 
δρχ. θα πληρώσει λιγότερο φόρο κατά 40.500 δρχ., ενώ εκείνος με 
4.880.000 δρχ. θα πληρώσει λιγότερο φόρο κατά 51.428 δρχ. 

Εάν, τέλος, συγκρίνουμε ισοδύναμα ονομαστικά φορολογητέα εισο
δήματα 1984 και 1983, φυσικά δεν υπάρχει μείωση του φόρου, με συνέ-
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πεια τη διατήρηση της δημοσιονομικής απορρόφησης (fiscal drag). 
ε. Η παραπάνω διαπίστωση επαληθεύεται και από την εξέλιξη των 

μέσων φορολογικών συντελεστών για τα διάφορα κλιμάκια αλλά και σε 
σύγκριση με εκείνους των κλιμακίων του 1982 και 1983 (Διάγραμμα 3.2). 
Αναλυτικότερα, ο μέσος φορολογικός συντελεστής (αφού αφαιρεθεί ο 
ΟΓΑ που επιστρέφεται το επόμενο έτος) της κλίμακας του 1984 ενώ μέ
χρι τα 2,5 εκατομ. δρχ. είναι χαμηλότερος εκείνου της κλίμακας του 
1983, μετά γίνεται κατά πολύ μεγαλύτερος ακόμη και εκείνου του 1982, 
ενώ μετά τα 4 εκατομ. δρχ. γίνεται μικρότερος του μέσου φορολογικού 
συντελεστή του 1982 και τέλος μετά τα 4,5 εκατομ. δρχ. γίνεται μικρότε
ρος ακόμη και εκείνου του 1983. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο μέσος φο
ρολογικός συντελεστής της κλίμακας του 1984 είναι πολύ υψηλότερος 
από εκείνον που θα προέκυπτε εάν γινόταν τιμαριθμοποίηση της κλίμα
κας του 1983 με ρυθμό πληθωρισμού 20%, όπως είχε συμβεί το 1983 σε 
σχέση με το 1982 (βλέπε Διάγραμμα 3.2). 

Η απομάκρυνση από το σύστημα της αυτόματης τιμαριθμοποίησης 
των κλιμακίων και η δημιουργία μιας αυθαίρετης κλίμακας σε σχέση με 
το 1983 έχει αλλοιώσει την κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης. Ό 
πως φαίνεται από τον Πίνακα 3.2, ενώ τα κλιμάκια εισοδήματος έπρεπε 
να διευρυνθούν κατά 20% όπως το 1983, η διεύρυνση για το 1984 είναι 
άστατη και κυμαίνεται από 0% έως 69,8% και σε πολλές περιπτώσεις 
μειώνεται κατά -55,6%. Το χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο κλιμάκιο 
των 80.000 δρχ. μένει χωρίς αναπροσαρμογή, όπως επίσης και τα κλιμά
κια 6-8, με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες για τους φορολογουμένους. 

στ. Η μείωση του φόρου της κλίμακας 1984 σε σχέση με το 1983 
(αφού αφαιρεθεί ο ΟΓΑ το 1984) δεν είναι ορθολογική ούτε συστηματική 
(στο προτελευταίο μάλιστα κλιμάκιο σημειώνεται αύξηση 2,7%) και είναι 
μεγαλύτερη για τα υψηλά σε σχέση με τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια 
(Πίνακας 3.3). Η μείωση αυτή, εξάλλου, είναι μικρότερη εκείνης της κλί
μακας του 1983 σε σχέση με το 1982. Συγκεκριμένα, η μείωση του φόρου 
για το 1983/1984 κυμαίνεται από 2,2% μέχρι 8,5% ενώ για το 1982/1983 
ήταν 2,5% μέχρι f ,,8% και ο αστάθμητος μέσος όρος της μείωσης για το 
1982/1983 ήταν της τάξης του 6% ενώ για το 1983/1984 είναι μόνο 3%. 

ζ. Ο βαθμός προοδευτικότητας της φορολογικής επιβάρυνσης, όπως 
επίσης και εκείνης των οριακών και μέσων φορολογικών συντελεστών1 

1. Ο βαθμός προοδευτικότητας της φορολογικής επιβάρυνσης δίνεται από τη σχέ

ση: tp (Ε Γ Ε 0 ) : Ιμ(Ε0), των οριακών φορολογικών συντελεστών: {tp ( E ^ ^ - tp (Ει-Ε0)} / 
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(Πίνακες 3.4 και Π.3), δείχνει την κακή διάρθρωση των κλιμακίων. Αυτό 
φαίνεται σαφέστερα στο Διάγραμμα 3.3 που δείχνει την εξέλιξη της προο
δευτικότητας της κλίμακας αλλά και την απόκλιση της από τη μονάδα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κλίμακα του 1984 παρουσιάζει σημαντική βελ
τίωση στην εξέλιξη της προοδευτικότητας της φορολογικής επιβάρυνσης 
σε σχέση με τις κλίμακες 1975-1982, αλλά η προτεινόμενη από την πα
ρούσα μελέτη κλίμακα εξασφαλίζει πλήρη ομαλότητα αυτής της προο
δευτικότητας και, στην τελευταία περίπτωση, ελαττώνεται η απόκλιση 
από τη μονάδα ομαλά και συστηματικά. 

3.3. Συνδυασμός φορολογικής και εισοδηματικής πολιτικής 

Όπως έχουμε τονίσει, η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας οδηγεί στην 
ομαλή εξέλιξη των αποκλίσεων οριακών και μέσων φορολογικών συντε
λεστών (βλέπε Πίνακα 3.4). 

Η διατήρηση σταθερής απόκλισης μεταξύ οριακών και μέσων φορο
λογικών συντελεστών μετά την τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλι
μακίων διευκολύνει την κυβέρνηση να συνδυάσει τη φορολογική με την 
εισοδηματική πολιτική κατά αποτελεσματικό τρόπο, ικανοποιώντας ταυ
τόχρονα και τους εργαζομένους. Πράγματι, αυτός ο συνδυασμός εφαρμό
ζεται με επιτυχία σε πολλές χώρες1. Εξάλλου, έχει δοκιμαστεί και στη χώ
ρα μας, αλλά όχι σε συστηματική βάση, με στόχο την επίτευξη χαμηλότε-

(Ε2-Ε,) και των μέσων φορολογικών συντελεστών: {tpiEj-Eo) - L (Ε0)| / Ε,, όπου tp = 
οριακός φορολογικός συντελεστής, ίμ = μέσος φορολογικός συντελεστής και Ε = εισό
δημα φορολογητέο. Βλ. Blum, W. and Kalven, Η., στο ίδιο, σελ. 17· Fagan, Ε., στο ίδιο, 
σελ. 23· Musgrave, R., στο ίδιο, σελ. 43· Musgrave, R. and Thin, T., «Income Tax 
Progression, 1929-48», Journal of Political Economy, 1948, σελ. 498· Musgrave, R. and 
Musgrave, P., Public Finance in Theory and Practice, New York, McGraw-Hill Book 
Company, 1973, σελ. 45· Prest, Α., Public Finance in Theory and Practice, 5th edition, 
London, Weidenfeld & Nicolson, 1977, σελ. 33· Καράγιωργας, Δ., Η προοδευτικότης του 
ελληνικού φόρου εισοδήματος και η Σταθεροποιητική αυτού επίδρασις, Αθήναι, Τράπεζα 
της Ελλάδος, 1963, σελ. 17· Τάτσος, Ν., «Η Προοδευτικότητα του Φόρου εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων: 1972-81», ΣΠΟΥΔΑΙ, Σεπτέμβριος, 1982, σελ. 527. 

1. Ο Άγγλος υπουργός Οικονομικών κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού το 
1977 είχε δηλώσει ότι «το κλειδί επιτυχίας ενός μονοψήφιου ρυθμού πληθωρισμού είναι 
η σύνδεση της φορολογικής πολιτικής του τρέχοντος έτους με την εισοδηματική πολιτι
κή του επόμενου έτους». Βλ. επίσης Bondonio, P., στο ίδιο, σελ. 49· Seidman, L., στο ί
διο, σελ. 23. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 

3 

2(-

- Κλύμακες Α χαυ Α 

Εξέλιξη της προοδευτικότητας της φορολογικής 
επιβάρυνσης των κλιμάκων 1975-1984 

και των προτεινόμενων Aj και Α2 

Κλύμαχα 1984 

. Κλύμακα 1983 

Κλύμακα 1982 

Κλίμακα 1981 

Κλύμακα 1980 

Κλύμακες 1975-1979 

^Κ 
J Ι L -Ι L J Ι L J I I I I I » 

α/α κλυμακύων ευσοδηματος 
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ρου ρυθμού πληθωρισμού και ανακατανομής του φορολογικού βάρους 
υπέρ των χαμηλών εισοδηματιών1. 

Όπως έχουμε τονίσει, κάθε αύξηση του εισοδήματος του εργαζομέ
νου, άσχετα αν είναι πραγματική ή ονομαστική, είναι πολύ πιθανό να φο
ρολογηθεί με υψηλότερο οριακό φορολογικό συντελεστή και αν η αύξη
ση των μισθών είναι η ίδια με την αύξηση του πληθωρισμού, τότε μειώνε
ται το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Γι' αυτό το λόγο τα συνδικάτα και 
οι εργαζόμενοι γενικότερα για να διατηρήσουν διαχρονικά την ίδια πραγ
ματική καθαρή αύξηση μισθών και ημερομισθίων, επειδή δεν διακατέχον
ται από ψευδαισθήσεις (φορολογικές ή χρηματικές - tax or money illu
sion), ζητούν υψηλότερες αυξήσεις από εκείνες των τιμών με συνέπεια" 
την παραπέρα ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Στη θεωρία δεν έ
χει δοθεί μεγάλη σημασία στις αλυσιδωτές αυτές επιδράσεις τιμών - φό-| 
ρων - μισθών - τιμών, παρά το γεγονός ότι πολλές εμπειρικές μελέτες έ
χουν αποδείξει τη μετακύλιση του ΦΕΦΠ προς τα εμπρός (τιμές2), πράγ
μα που ενισχύει περισσότερο τον πληθωρισμό (tax-push inflation). 

Ο βαθμός αντίδρασης των εργαζομένων στη φορολογική απορρόφη
ση που οδηγεί ο πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την προοδευτική φορο
λογική κλίμακα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ο κυριότερος των 
οποίων είναι η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. 

Αναφορικά με το μηχανισμό της δυνατότητας μετακύλιση ς του 
ΦΕΦΠ, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα εργατικά συνδικάτα μπορεί να 
πετύχουν με τις διαπραγματεύσεις, που βασίζονται σε «καθαρό από το φό
ρο πραγματικό μισθό», τη μετακύλιση των αυξήσεων του φόρου προς τα 
εμπρός, δηλαδή προς τις τιμές. 

Συνεπώς η ΤΑΦ, σε συνδυασμό με την εισοδηματική πολιτική, συμ
βάλλει στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες πολλές 

, φορές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι οι 

1. Οικονόμου, Γ., Η πολιτική τιμών και εισοδημάτων στην Ελλάδα: Αξιοποίηση της 
Διεθνούς Εμπειρίας, Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1981, σελ. 29, 73, 322. 

2. Π.χ. για Καναδά, Ολλανδία, Αγγλία Αμερική, Σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, 
βλ: Artis, Μ., Fiscal Policy for Stabilisation, στο βιβλίο του W. Beckerman, 1972, 
σελ. 10- Pitchford, J. and Turnovsky, S., «Income Distribution and Taxes», Economica, 
1975, σελ. 272· Auld, D.A.L., «The Impact of Taxes on Wages and Prices» 
National Tax Journal, 1974, σελ. 147· Burrows, P. and Hitiris, T., «Estimating the 
Impact of Income Policy», Bulletin of Economic Research, 1972, σελ. 42· Ηανσεν, Β., 
The Economic Theory of Fiscal Policy, translated by P.E. Burke, G. Allen & Unwin 
Ltd., 1967, σελ. 27. 
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δημόσιες δαπάνες αυξάνονται εξαιτίας του πληθωρισμού περισσότερο 
από ό,τι η φορολογία. 

Ο Lundberg, που πρώτος έδωσε έμφαση στο σημείο αυτό, υπέθεσε ό
τι εάν ο δείκτης τιμών είναι Ρ 0 και οι μισθοί Υ0 που φορολογούνται με μέ
σο φορολογικό συντελεστή ιμ, τότε το διαθέσιμο εισόδημα θα είναι 
Υ0 (Μμ). Εάν σημειωθεί μια αύξηση του πληθωρισμού ΔΡ = P^PQ, η αύ
ξηση του εισοδήματος που πρέπει να γίνει για να διατηρήσει ο εργαζόμε
νος το ίδιο διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα θα εξαρτηθεί και από τον 
οριακό φορολογικό συντελεστή με τον οποίο θα φορολογηθεί το επιπλέον 
εισόδημα. Η αύξηση αυτή του πραγματικού εισοδήματος δίνεται από τη 
συνάρτηση: Ϋ = f (ρ, ΐμ, tp) ή τη σχέση: 

ΥΠ σ-υ _ Υο(ΐ-υ + ΔΥ (1-g ( 3 ) 

Po Ρ ι 

Έτσι η ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος είναι: 

Y = i > ( T T y - ) ( 4 ) 

i _ t p 

Ο παράγοντας στην παρένθεση είναι ο «πολλαπλασιαστής μισθών» και 
συνεπάγεται ότι αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος στα 
υψηλότερα κλιμάκια είναι δυνατή μόνο εάν Ϋ>Ρ, εξαιτίας της εξέλιξης 
των οριακών και μέσων φορολογικών συντελεστών καθώς αυξάνεται το 
εισόδημα1. 

Από την παραπάνω σχέση παρατηρούμε ότι αποφασιστικός παρά
γοντας για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης αύξησης των μισθών δεν 
είναι μόνο ο μέσος φορολογικός συντελεστής, αλλά η σχέση του με τον 
οριακό φορολογικό συντελεστή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόκλιση 
μέσου και οριακού φορολογικού συντελεστή εξαρτάται από το επίπεδο ει
σοδήματος και είναι μικρή στα χαμηλά εισοδήματα, αυξάνεται φτάνοντας 
στο μέγιστο και κατόπιν αρχίζει να μειώνεται. Όσον αφορά τη σχέση μέ
σου φορολογικού συντελεστή και εισοδήματος, διαγραμματικά εμφανίζε
ται ως εξής: 

1. Lundberg, Ε., Instability and Economic Growth, New Haven, Yale University 
Press, (Swedish Edition 1953), 1968, σελ. 99. Βλ. επίσης Bondonio, P., στο ίδιο, σελ. 49· 
Matthiessen, L., «Index-Tied Income Taxes and Economic Policy», Swedish Journal of 
Economics, 1973, σελ. 49. 
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Στο σημείο Υ0 η καμπύλη του ιμ έχει τη μεγαλύτερη κλίση της και 
κατά συνέπεια το αποτέλεσμα του φόρου θα είναι πολύ ισχυρό εάν οι ερ
γαζόμενοι καταφέρουν να διατηρήσουν το διαθέσιμο εισόδημα τους. Συ
νεπώς είναι φανερό ότι ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος διαφέρει το 
μέγεθος του «αποτελέσματος του φόρου» ακόμα και στην περίπτωση που 
ο οριακός φορολογικός συντελεστής και ο πληθωρισμός παραμένουν στο 
ίδιο επίπεδο. 

Εάν εφαρμόσουμε την εξίσωση (4) για την ελληνική περίπτωση, και 
συγκεκριμένα νια τις κλίμακες των ετών 1975-1984 και για την προτεινό
μενη κλίμακα, τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.5, 
3.6, 3.7, Π.11 και Π.12, είναι πολύ διαφωτιστικά. 

Βασικό στοιχείο εδώ είναι το ύψος του «πολλαπλασιαστή μισθών» 
(Πίνακες 3.6 και Π.11)· στη συνέχεια, ανάλογα με τη μεταβολή των τι
μών, διαμορφώνεται η ονομαστική αύξηση των μισθών (Πίνακες 3.7 και 
Π.12). Έτσι για το 1982 ο πολλαπλασιαστής κυμαίνεται από 1,08 μέχρι 
1,21, για το 1983 από 1,07 μέχρι 1,20 ενώ για το 1984 από 1,09 μέχρι 
1,31 · για τις κλίμακες At και Α2 είναι ο ίδιος και κυμαίνεται από 1,0 μέχρι 
1,31. Αξιοσημείωτο είναι ότι όταν γίνεται τιμαριθμοποίηση όλων των 
κλιμακίων εισοδήματος με αμετάβλητους τους οριακούς φορολογικούς 
συντελεστές, οι πολλαπλασιαστές μισθών είναι οι ίδιοι για τις δύο διαδο
χικές κλίμακες, όπως συνέβη σχεδόν για τις κλίμακες 1982-1983 και συμ
βαίνει ακριβώς για τις προτεινόμενες Αγ και Α2. Εξάλλου, το αντίθετο 
φαίνεται στην κλίμακα του 1984 που δε διέπεται από μια συγκεκριμένη 
αρχή κτισίματος και όπου οι πολλαπλασιαστές μισθών είναι πολύ μεγα
λύτεροι σε σχέση με το 1983, πράγμα που σημαίνει ότι οι ονομαστικές 
αυξήσεις μισθών θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον πληθωρι
σμό για να διατηρήσουν οι εργαζόμενοι το ίδιο πραγματικό διαθέσιμο ει
σόδημα με εκείνο του προηγούμενου έτους. Βέβαια πρέπει να αφαιρεθεί/ 
προστεθεί η μείωση/αύξηση των μέσων φορολογικών συντελεστών από 
την αύξηση των αφορολόγητων ποσών και τις πιστώσεις φόρου. Ωστόσο 
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δεν προβαίνουμε στη διόρθωση αυτή, υποθέτοντας ότι η αύξηση των εκ
πτώσεων είναι σχετικά η ίδια για το 1983 και 1984. Αναφορικά με τις κλί
μακες 1975-1979, παρατηρούμε ότι οι πολλαπλασιαστές μισθών κυμαί
νονται από 1,0 μέχρι 1,21 ενώ για την κλίμακα του 1980 παρουσιάζεται 
αύξηση στους πολλαπλασιαστές μισθών. 

Επομένως εάν συγκρίνουμε τις ονομαστικές αυξήσεις που πήραν οι 
εργαζόμενοι με εκείνες που θα έπρεπε να πάρουν με βάση τους πολλα
πλασιαστές μισθών (φυσικά με βάση το μέσο πολλαπλασιαστή μισθών 
γιατί κάθε κλιμάκιο εισοδήματος έχει δικό του πολλαπλασιαστή μισθού, 
βλέπε Πίνακα 3.6), θα δούμε πόσο μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο 
εισόδημα τους. Ιδιαίτερα σε περιόδους τμηματικών και ετεροχρονισμέ
νων αυξήσεων μέσα στο έτος, η παραπάνω μείωση είναι σημαντική, ειδι
κά για ακαθάριστα εισοδήματα πάνω από 600.000 δρχ. ετησίως. 

Ειδικότερα για το 1984, από τη σύγκριση των πολλαπλασιαστών μι
σθών και των προβλεπόμενων ονομαστικών αυξήσεων μισθών, με προ
βλεπόμενο πληθωρισμό 18%, προκύπτουν οι πιο κάτω διαπιστώσεις για 
τα συγκεκριμένα επίπεδα φορολογητέου εισοδήματος: π.χ. για το φορο
λογητέο εισόδημα των 620.000 δρχ. και με την υπόθεση ότι ο πληθωρι
σμός θα είναι της τάξης του 18%, δεδομένου ότι ο πολλαπλασιαστής μι
σθών είναι 1,22, η απαιτούμενη αύξηση του ονομαστικού μισθού θα πρέ
πει να είναι 22%. Η μέση όμως προβλεπόμενη αύξηση μισθού μέσα στο 
1984 για το συγκεκριμένο φορολογούμενο θα είναι της τάξης του 18%· 
συνεπώς για να διατηρήσει το διαθέσιμο εισόδημα του 1984 στο επίπεδο 
του 1983 υπολείπονται 5 ποσοστιαίες μονάδες. Εξάλλου, για ένα φορολο
γούμενο με φορολογητέο εισόδημα 860.000 δρχ., του οποίου ο πολλα
πλασιαστής είναι 1,30, η απαιτούμενη αύξηση μισθού είναι 23,4% ενώ η 
αύξηση του μισθού του σύμφωνα με την ΑΤΑ δε θα υπερβεί το 17,5%· 
υπολείπεται συνεπώς κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες για να διατηρήσει το 
περισινό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του. Για την εξεύρεση, βέβαια, 
της τελικής εξέλιξης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, επειδή η 
μέχρι τώρα αξιολόγηση είναι ουσιαστικά στατική (γιατί αναφέρεται σε 
συγκεκριμένη μόνο κλίμακα), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι μειώ
σεις της κλίμακας σε σχέση με το προηγούμενο έτος όσο και οι αναπρο
σαρμογές των εκπτώσεων - απαλλαγών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Από την παρουσίαση της εξέλιξης της φορολογικής κλίμακας και 
των αφορολόγητων ποσών κατά την περίοδο 1975-1984 είναι φανερό ότι 
το προσωπικό εισόδημα φορολογείται κατά αυθαίρετο σχεδόν τρόπο χωρίς 
να υπάρχει ένας ορθολογικός μηχανισμός που να εξασφαλίζει και να εμπνέει 
εμπιστοσύνη στο φορολογούμενο. Η αστάθεια αυτή και η έλλειψη γενικών 
αρχών που διέπουν τη ΦΕΦΠ οδηγεί στην άδικη κατανομή του φορολο
γικού βάρους, στην εξασθένιση του κινήτρου για εργασία και στην αύξη
ση της φοροδιαφυγής. 

1. Προτεινόμενη κλίμακα: χαρακτηριστικά και επιπτώσεις 

Είναι συνεπώς απαραίτητο να κτιστεί μια νέα φορολογική κλίμακα 
που θα εξασφαλίζει ομαλή εξέλιξη της προοδευτικότητας των μέσων φο
ρολογικών συντελεστών (εύρος κλιμακίων και οριακοί φορολογικοί συν
τελεστές), να καθοριστούν αφορολόγητα ποσά εισοδήματος, με βάση έναν 
αντικειμενικό οικονομικό δείκτη (π.χ. το κατά κεφαλήν εισόδημα), να κα
ταργηθεί η έκπτωση από το φόρο και τέλος να γίνεται αναπροσαρμογή ό
λων αυτών των μεταβλητών, που προσδιορίζουν τη φορολογική επιβά
ρυνση του προσωπικού εισοδήματος, σε σταθερή βάση ανάλογα με την 
εξέλιξη του τιμαρίθμου ή του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 

Η νέα αυτή φορολογική κλίμακα θα πρέπει να διέπεται από ορισμέ
νες βασικές αρχές, που θα την καθιστούν βιώσιμη και αντικειμενική1, και 
θα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές, με την αύξηση του εισοδή-

1. Αγαπητός, Γ., στο ίδιο, 1980, σελ. 5. 
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ματος, θα μεταβάλλονται κατά τις ίδιες ποσοστιαίες μονάδες. 
β. Το εύρος όλων των κλιμακίων θα μεταβάλλεται κατά τον ίδιο ρυθ

μό. 
γ. Το κατώτατο και ανώτατο ποσό του πρώτου και του τελευταίου 

φορολογικού κλιμακίου θα καθοριστούν με βάση έναν οικονομικό δείκτη, 
π.χ. το κατά κεφαλήν εισόδημα (πολλαπλάσια του), ενώ ο αριθμός των 
κλιμακίων θα εξαρτηθεί από,τον καθορισμό του κατώτατου και ανώτατου 
φορολογικού συντελεστή και τη μεταβολή των φορολογικών συντελε
στών. 

δ. Τα αφορολόγητα επίσης ποσά που συνοδεύουν την κλίμακα θα 
καθοριστούν πάλι σύμφωνα με τον πιο πάνω δείκτη, π.χ. το κατά κεφα
λήν εισόδημα. 

ε. Η κλίμακα αυτή και τα αφορολόγητα ποσά θα αναπροσαρμόζον
ται σε ετήσια βάση ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου ή του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος. 

Κατ'αυτό τον τρόπο αποφεύγεται αρρυθμία των φορολογικών συντελε
στών και κλιμακίων και δεν υπεισέρχεται κανένα υποκειμενικό στοιχείο 
στο κτίσιμο της κλίμακας. Επιπλέον δε θα παρίσταται ανάγκη να αλλάζει 
η δομή της κλίμακας διαχρονικά και να παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις 
των μέσων φορολογικών συντελεστών, όπως φαίνεται καθαρά από το 
Διάγραμμα Π.3. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η καμπύλη 
των μέσων φορολογικών συντελεστών της κλίμακας του 1975 υπερβαίνει 
τις αντίστοιχες του 1967 και 1971 σε πολλά επίπεδα φορολογητέου εισο
δήματος, πράγμα που σημαίνει ότι το 1975 αυξήθηκε η φορολογική επι
βάρυνση για το ίδιο ονομαστικό εισόδημα σε σχέση με εκείνη των ετών 
1967 και 1971. 

Η προτεινόμενη φορολογική κλίμακα επιτυγχάνει: i) δικαιότερη και 
εφικτή φορολόγηση των εισοδημάτων, ii) ενίσχυση του κινήτρου για ερ
γασία, αύξηση της παραγωγικότητας, της ροπής για αποταμίευση και του 
αισθήματος δικαιότερης φορολόγησης του εισοδήματος και iii) τη δη
μιουργία μιας βιώσιμης κλίμακας, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη να αλ
λάζουν αλλά απλώς να αναπροσαρμόζονται τα κλιμάκια και τα αφορολό
γητα όρια με ένα δείκτη που θα επιλέγει η κυβέρνηση, ανάλογα με τη δυ
νατότητα ελάφρυνσης και το ύψος του πληθωρισμού. 

Με βάση τη μεθοδολογία αυτή κτίσαμε μια νέα κλίμακα (Πίνακας 
3.8) με αυστηρά δημοσιονομικά κριτήρια. Όσον αφορά το ύψος της απώ
λειας φορολογικών εσόδων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο υπολογισμός 
του δεν είναι τόσο εύκολος και ασφαλής όσο νομίζουν πολλοί γιατί ο 
υπολογισμός αυτός αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή με πολλούς 
άγνωστους παράγοντες. Επομένως ο υπολογισμός δεν μπορεί να είναι 
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ακριβής και η απώλεια είναι συνήθως υπερεκτιμημένη. Αυτό συμβαίνει 
γιατί ενώ πράγματι στη ΦΕΦΠ αναμένεται να παρουσιαστεί μείωση του 
ρυθμού αύξησης, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα οδηγήσει σε 
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη συνέχεια σε αύξηση 
των έμμεσων φόρων και επιπλέον η μείωση της φορολογικής επιβάρυν
σης στη ΦΕΦΠ θα συμβάλει θετικά στη μείωση της φοροδιαφυγής. Θα 
πρέπει συνεπώς για τον υπολογισμό της απώλειας να λαμβάνονται υπό
ψη, εκτός από τις άμεσες, και οι έμμεσες-πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η απώλεια, πάντως, φορολογικών εσό
δων με την προτεινόμενη κλίμακα Αί δεν είναι σημαντική για τον 
προϋπολογισμό. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κλίμακας Ai που προτείνε
ται και η επίπτωση της στη διάρθρωση των μέσων φορολογικών συντελε
στών φαίνονται από τα Διαγράμματα 3.4 και Π.4 και τους Πίνακες 3.4, 
3.9 και Π.3. Αναλυτικότερα: α) το κτίσιμο της κλίμακας είναι εντελώς αν
τικειμενικό και η κλίμακα είναι βιώσιμη, β) όλοι οι φορολογικοί συντελε
στές με την αύξηση του εισοδήματος αυξάνονται κατά 3 ποσοστιαίες μο
νάδες, γ) το εύρος όλων των κλιμακίων μεταβάλλεται κατά τον ίδιο ρυθ
μό, δηλαδή 30%, δ) το κατώτατο όριο του φορολογητέου εισοδήματος 
120.000 δρχ. που φορολογείται με 4% μαζί με το αφορολόγητο εισόδημα 
είναι το 1/2 του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, όπως επίσης 
και το ανώτατο φορολογητέο εισόδημα της κλίμακας των 4.500.000 δρχ. 
που φορολογείται με 58% είναι το 20πλάσιο του κατά κεφαλήν εισοδήμα
τος. Οι ιδιότητες αυτές της κλίμακας εξασφαλίζουν ομαλή πορεία των μέ
σων φορολογικών συντελεστών και συμμετρικό εύρος των φορολογικών 
κλιμακίων. Η μείωση επίσης του φόρου σε σχέση με την κλίμακα του 
1984 θα είναι σημαντική και ακόμη μεγαλύτερη εάν στο φόρο του 1984 
συμπεριληφθεί και ο ΟΓΑ. Επιπλέον, μια τιμαριθμοποίηση των κλιμα
κίων, κατά 20%, της Α2 (Πίνακας Π. 13) διατηρεί τους ίδιους μέσους φο
ρολογικούς συντελεστές και εξασφαλίζει ομαλή μείωση σε σχέση με την 
κλίμακα Αν όπως φαίνεται από τους Πίνακες 3.4 και Π. 14 και τα Δια
γράμματα 3.3 και 3.4. 

Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από την κλίμακα Αί σε 
σχέση με την ισχύουσα φαίνεται από τον Πίνακα 3.4 και φτάνει σε ποσο
στό 2% μέχρι 22%. Η μείωση επίσης του φόρου με βάση την κλίμακα Α! 
σε σχέση με την Α2 δίνεται από τον Πίνακα Π. 14 και φτάνει σε ποσοστό 
6% μέχρι 17%. Χαρακτηριστικό αυτής της μείωσης της κλίμακας Α2 εί
ναι η ομαλή εξέλιξη της όσο ανεβαίνουμε στην κλίμακα, με εξαίρεση τα 
πρώτα κλιμάκια επειδή η κλίμακα Α1 είναι εκείνη που εξομαλύνει την 
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κλίμακα του 1984, αλλά στο μέλλον, μετά τη δεύτερη τιμαριθμοποίηση, 
δε θα εμφανίζεται αυτή η ανωμαλία. Τα αποτελέσματα μιας συστηματικής 
τιμαριθμοποίησης μιας ορθολογικής κλίμακας, όπως είναι η Α15 είναι 
ευνοϊκά τόσο για το φορολογούμενο όσο και για την πολιτεία. Κατ' αρ
χήν οι μέσοι φορολογικοί συντελεστές θα παραμένουν πάντα αμετάβλητοι, 
συνεπώς, επειδή οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές δεν τιμαριθμοποιούν-
ται, η διαφορά μεταξύ μέσων και οριακών συντελεστών παραμένει η ίδια 
(Πίνακες 3.4 και Π.3), με αποτέλεσμα τη διατήρηση της αρχικής προο
δευτικότητας της κλίμακας, π.χ. της Αν όπως θα την ορίσει ο νομοθέτης. 
Τα αντίθετα αποτελέσματα εμφανίζονται όταν απομακρυνόμαστε από την 
τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων, π.χ. με την κλίμακα του 1984 όπου οι 
αποκλίσεις οριακών και μέσων φορολογικών συντελεστών εξελίσσονται 
κατά τυχαίο και άδικο τρόπο, πράγμα που δεν έχει συμβεί (Πίνακας 3.4) 
στην κλίμακα του 1983 γιατί είχε γίνει τιμαριθμοποίηση εκείνης του 1982 
(με εξαίρεση το πρώτο κλιμάκιο των 80.000 δρχ.). 

2. Προτεινόμενο σύστημα αφορολογήτων ποσών 
και φορολόγησης του οικογενειακού εισοδήματος 

Τα βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την παλαιότερη αλλά και 
την πρόσφατη βιβλιογραφία1, που πρέπει να διέπουν τα αφορολόγητα 
ποσά και τις εκπτώσεις είναι τρία: 

α. Το εκπιπτόμενο ποσό να είναι σε όρους εισοδήματος (όχι φόρου). 
β. Το ποσό αυτό να είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες εισοδημά

των. 
γ. Το ύψος του ποσού αυτού να είναι ανάλογο με τον αριθμό των με

λών της οικογένειας του φορολογουμένου. 
Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά των εκπιπτόμενων ποσών προκει

μένου να βρεθεί το φορολογητέο εισόδημα είναι σε πλήρη συνέπεια με τη 
βασική αρχή του Pigou, ότι ο ΦΕΦΠ θα πρέπει να συνδέεται με το καθα
ρό (clear income) και όχι με το εκκαθαρισμένο εισόδημα (net income) για
τί στο πρώτο, εκτός από τις δαπάνες κτήσης του εισοδήματος, αφαιρούν
ται και ποσά εισοδήματος για δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου 
και των προστατευόμενων μελών του. Ο ορισμός αυτός του φορολογη-

1. Levy, Μ., Income Tax Exemptions: an Analysis of the Effect of Personal Ex
emptions on the Income Tax Structure, Amsterdam, North-Holland Publishing Compa
ny, 1969, σελ. 29. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 

Σύγκριση του φόρου της προτεινόμενης κλίμακας Α, 
με εκείνον της κλίμακας του 1984 

Σύνολο 
φορολογητέου 
εισοδήματος 
κλίμακας 
1984 

80.000 
140.000 
200.000 
260.000 
350.000 
440.000 
530.000 
620.000 
740.000 
860.000 
980.000 

1.180.000 
1.580.000 
2.380.000 
3.380.000 
4.880.000 

Σύνολο 

Κλίμακα 
1984 

— 

7.200 
16.200 
27.000 
45.900 
68.400 
94.500 

124.200 
168.600 
217.800 
271.800 

367.800 
571.800 

1.003.800 
1.573.800 
2.473.800 

φόρου 

Κλίμακα 

Α, 

— 

7.050 
12.650 
21.650 
39.050 
60.050 
83.750 

109.550 
147.050 
187.850 
231.350 
307.750 
464.650 
852.060 

1.381.360 
2.253.160 

Ποσοστιαία (%) 
11 C1 ίΆΓΤΤΙ 
JXolUJO 11 

φόρου (Α,/1984) 

- 2,0 
- 22,0 
- 20,0 
- 15,0 
- 12,0 
- 11,0 
- 12,0 
- 13,0 
- 14,0 
- 15,0 
- 16,0 
- 17,0 
- 16,0 
- 12,2 
- 9,0 
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τέου εισοδήματος (clear income) είναι σύμφωνος με την αρχή της φορο
λογικής ισότητας, αλλά και με την αρχή ότι η φοροδοτική ικανότητα των 
φορολογουμένων αρχίζει μόνο μετά την αφαίρεση των δαπανών εκείνων 
που είναι απαραίτητες για να διατηρήσει ο ίδιος και τα προστατευόμενα 
μέλη του κάποιο ανεκτό και στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης. Δηλαδή το 
τμήμα εκείνο του εισοδήματος που καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίω
σης δε δημιουργεί φοροδοτική ικανότητα και η εξαίρεση του από τη φο
ρολογία ενισχύει την προοδευτικότητα του φόρου (αφανής προοδευτικό
τητα). Μόνο κατ' αυτό τον τρόπο η «σχετική φοροδοτική ικανότητα» εκ
φράζεται σε όρους τουλάχιστον αυτού του κοινού παρανομαστή1. Ο Pi
goli μάλιστα προχωρεί ακόμη περισσότερο και υποστηρίζει τη λογική ά
ποψη ότι τα εκπιπτόμενα ποσά εισοδήματος θα πρέπει να ορίζονται σε έ
να σταθερό ποσοστό για όλα τα επίπεδα του δηλωθέντος εισοδήματος, 
που σημαίνει ότι σαν απόλυτο ποσό θα αυξάνει με την αύξηση του ύψους 
του εισοδήματος. Ο Pigou θεωρεί ότι αυτός ο τρόπος είναι ο πιο κατάλλη: 

λος για διαφοροποίηση μεταξύ φορολογουμένων με/και χωρίς σύζυγο ή 
προστατευόμενα μέλη και υποστηρίζει ότι οι δαπάνες διαβίωσης του ί
διου του φορολογουμένου, αλλά και των προστατευόμενων μελών, είναι 
ανάλογες με το επίπεδο εισοδήματος και σύμφωνες με τη φθίνουσα ορια
κή χρησιμότητα του εισοδήματος. 

Οι αρχές αυτές που αναλύσαμε είναι αντίθετες με τη μέθοδο της έκ
πτωσης του φόρου (tax credit) που προβλέπει την έκπτωση ενός σταθε
ρού ποσού φόρου ανεξάρτητα επιπέδου εισοδήματος, αντί της μεθόδου 
έκπτωσης εισοδήματος2. 

Η μέθοδος της πίστωσης του φόρου, όπως έχουμε προαναφέρει, αν
τίκειται στα βασικά δημοσιονομικά κριτήρια της φοροδοτικής ικανότητας 
και οριζόντιας-κάθετης φορολογικής ισότητας. Επιπλέον, στην ελληνική 
περίπτωση που η φοροδιαφυγή είναι σημαντική, η εφαρμογή αυτής της 
μεθόδου της πίστωσης του φόρου απέδειξε ότι ευνοεί τους φοροφυγάδες 
σε σχέση με τους ειλικρινείς φορολογουμένους που δηλώνουν υψηλά ει
σοδήματα, για τον απλούστατο λόγο ότι και οι δύο αυτές κατηγορίες έ
χουν το ίδιο αφορολόγητο ποσό σε «όρους» φόρου. Επίσης η εφαρμογή 
της πίστωσης του φόρου οδηγεί ουσιαστικά στην ταύτιση δηλωθέντος 
και φορολογητέου εισοδήματος που αντίκειται σε όλες τις φορολογικές 

1. Curran, D. (ed.). Tax Philosophers: Two Hundred Years of Thought in Great 
Britain and the U.S., The University of Wisconsin Press, 1974, σελ. 66-68. 

2. Atkinson, A.B., The Tax Credit Scheme and Redistribution of Income, London, 
Institute for Fiscal Studies, No 9, 1973, σελ. 39. 
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αρχές που έχουν αναπτυχθεί και υποστηριχθεί από όλες τις κατηγορίες 
των φιλοσόφων της φορολογίας1. 

Επομένως όλες οι απόψεις συγκλίνουν υπέρ της έκπτωσης ποσών 
εισοδήματος και όχι φόρου. Η σχέση μεταξύ φορολογικής επιβάρυνσης 
και εκπτώσεων από το εισόδημα δίνεται2 από τη συνάρτηση: 

Φ = f{E-A(x+l)}, εφόσον Ε ^ A (χ+1) (1) 
Εάν < Α (χ+1), τότε Φ =0, όπου: 

Φ = σύνολο φόρου 
Ε = καθαρό δηλωθέν εισόδημα 
χ = αριθμός προστατευόμενων μελών 
Α(χ) = έκπτωση αφορολόγητων των προστατευόμενων μελών 
Α(1) = αφορολόγητο ελάχιστο όριο διαβίωσης. 

Από τη συνάρτηση (1) προκύπτει ότι: 

αΦ/dx = tp {Α (χ+1) - Α (χ)} και dtp/dE>0 (2) 

Συνεπώς η μείωση του φόρου αυξάνεται με την αύξηση του εισοδήματος 
και του οριακού φορολογικού συντελεστή, και φυσικά με την αύξηση του 
αριθμού των προστατευόμενων μελών του φορολογουμένου. Η μείωση 
αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη όσο αυξάνει το δηλωθέν εισόδημα στην πε
ρίπτωση που οι εκπτώσεις είναι συνάρτηση του ύψους του δηλωθέντος 
εισοδήματος, δηλαδή όταν Α (χ+1) = ß(E) 

Αντίθετα, η έκπτωση φόρου είναι ανεξάρτητη του ύψους του εισοδή
ματος και του οριακού φορολογικού συντελεστή και αυξάνεται ανάλογα 
με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή η μέθοδος αυτή 
αποβλέπει μόνο στην ενίσχυση της δημογραφικής ανάπτυξης (χωρίς αυ
τό βέβαια, κατά τη γνώμη μας, να επιτυγχάνεται, εξαιτίας του ασήμαντου 
ποσού που εκπίπτεται σε σχέση με τις δαπάνες των παιδιών και της λαν
θασμένης υπόθεσης ότι όλοι γενικά οι οικογενειάρχες είναι φορολογού
μενοι και επίσης αλλοιώνει όλη τη φιλοσοφία της ΦΕΦΠ, γιατί οι κοινω
νικές παροχές δεν πρέπει να συγχέονται με τη φορολογία αυτή3. Εξάλ-

1. Curran, D. (ed.), στο ίδιο, σελ. 67. 
2. Δράκος, Γ., «Δέκα προτάσεις Βελτιώσεως του Ελληνικού Φορολογικού Συστή

ματος», ΣΠΟΥΔΑΙ, τεύχος 4, 1976. 

3. Πράγματι, δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση στη χρησιμοποίηση της ΦΕΦΠ για 
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής γιατί αυτό τελικά έχει αντίθετο αποτέλεσμα, δεδομέ-
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λου, είναι άδικο ένας οικογενειάρχης με 5 παιδιά που δεν έχει φορολογη
τέο εισόδημα να μην καρπούται αυτές τις κοινωνικές φορολογικές μειώ
σεις γιατί, όπως γνωρίζουμε, η έκπτωση φόρου δίνεται μόνον εφόσον 
προκύπτει φόρος (δεν υπάρχει negative tax). Είναι επίσης άδικο ένας ειλι
κρινής οικογενειάρχης φορολογούμενος με εισόδημα π.χ. 900.000 δρχ. 
να έχει την ίδια έκπτωση φόρου με ένα γιατρό που δηλώνει 500.000 δρχ. 
ενώ το πραγματικό του εισόδημα είναι 2.000.000 ή 3.000.000 δρχ. 

Για τους παραπάνω λόγους η έκπτωση των αφορολόγητων ποσών 
από το εισόδημα είναι από φορολογικής πλευράς ο πιο ορθόδοξος τρόπος 
ακόμη και για δημογραφικούς σκοπούς. Εάν θέλουμε να καταστήσουμε 
τη ΦΕΦΠ δικαιότερη και όργανο δημογραφικής ανάπτυξης, ο πιο αποτε
λεσματικός τρόπος είναι η μεταχείριση του φορολογητέου εισοδήματος 
των συζύγων και των μελών σαν οικογενειακού εισοδήματος1. Συγκεκρι
μένα, σύμφωνα με αυτό το σύστημα της φορολογίας εισοδήματος φυσι
κών προσώπων (γαλλικό σύστημα), τα εισοδήματα της συζύγου και των 
προστατευόμενων μελών προστίθενται στο εισόδημα του συζύγου. Στη 
συνέχεια, το συνολικό αυτό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση 
των εκπτώσεων, διαιρείται με ένα συντελεστή που αναφέρεται στον αριθ
μό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας (income splitting). Βρί
σκεται μετά ο αναλογών φόρος του εισοδήματος που προέκυψε από την 
παραπάνω διαίρεση και τέλος ο φόρος αυτός πολλαπλασιάζεται με το 
συντελεστή που διαιρέθηκε το συνολικό εισόδημα, ώστε να προκύψει ο 
συνολικός οικογενειακός φόρος. Συγκεκριμένα, εάν Ε = οικογενειακό ει
σόδημα, Α = εκπτώσεις, x = συντελεστής μελών οικογένειας (άγαμος χ = 
1, έγγαμος χ = 2, έγγαμος με παιδί χ = 2,5, έγγαμος με δύο παιδιά χ = 3 
Κ.Ο.Κ.), τότε: 

Ε-Α 
Ε = = φορολογητέο εισόδημα 

νου ότι οι ομάδες των πολιτών που την έχουν ανάγκη συνήθως δεν έχουν φορολογητέο 
εισόδημα. Η αποσύνδεση συνεπώς της φορολογίας από την κοινωνική πολιτική θα έχει 
ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο για το κράτος (γιατί έτσι θα γνωρίζει τι δίνει) όσο και για 
τον εργαζόμενο. Για παράδειγμα, ένας ανάπηρος που έχει, σε σχέση με έναν που δεν έχει 
φορολογητέο εισόδημα, εξασφαλίζει περισσότερα οφέλη από το κράτος ή ένας φτωχός 
εργαζόμενος προκειμένου να αποκτήσει στέγη δε θα καρπωθεί την έκπτωση των τόκων 
του στεγαστικού δανείου που καρπούται ένας υψηλός εισοδηματίας. Γι' αυτό το σωστό 
είναι να υπάρχει άμεσα επιδοτούμενο επιτόκιο για όλους τους εργαζομένους. 

1. Βλ. τμήμα 1.2 της παρούσας μελέτης· Δράκος, Γ., στο ίδιο, 1976, σελ. 779· 

OECD, The Treatment of Family Units in OECD Member Countries Under Tax and 

Transfer Systems, a Report by the Committee of Fiscal Affairs, Paris, 1977, σελ. 32. 
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και 

Φί = E · ΐμ = αναλογών φόρος (ίμ = μέσος φορολογικός συντελεστής) 

και συνολικός φόρος: ΣΦί = Ε · ίμ · χ 

Είναι φανερό ότι το σύστημα αυτό της ΦΕΦΠ ευνοεί σημαντικά την 
πολυμελή οικογένεια για τον απλούστατο λόγο ότι με τη διαίρεση του ει
σοδήματος του φορολογουμένου με τον αριθμό των προστατευόμενων 
μελών ο φόρος που αντιστοιχεί είναι πολύ μικρότερος, αφού το επιμέ
ρους φορολογητέο εισόδημα αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλότερο οριακό φο
ρολογικό συντελεστή. Το σύστημα αυτό ευνοεί και τους μισθωτούς που με 
το σημερινό σύστημα δεν έχουν τη δυνατότητα να κατακερματίσουν το 
φορολογικό τους εισόδημα για να πληρώσουν λιγότερο φόρο όπως μπο
ρούν να κάνουν οι κάτοχοι εισοδημάτων από οικοδομές ή μετοχές. 

Γι' αυτούς τους λόγους ενδείκνυται η εφαρμογή της έκπτωσης ενός 
ποσού από το εισόδημα που θα εκπίπτεται σαν ελάχιστο όριο διαβίωσης 
και θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών για 
όλες ανεξάρτητα τις κατηγορίες εισοδημάτων είτε αυτοί προσφέρουν εξαρ
τημένη είτε ανεξάρτητη εργασία. Ο αντίλογος της απώλειας φορολογικών 
εσόδων δεν ευσταθεί γιατί η ωφέλεια, σε όρους φορολογικής δικαιοσύ
νης, αλλά και έμμεσης αύξησης των άλλων φορολογικών εσόδων από 
την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, είναι πολλαπλάσια αυτού του 
ταμειακού κόστους. Επιπλέον, η πολιτεία κατ' αυτό τον τρόπο θα μετα
χειρίζεται το ίδιο όλους τους φορολογουμένους χωρίς να εκτιμά εκ των 
προτέρων ότι de facto μια κατηγορία φοροδιαφεύγει, πράγμα που τελικά 
οδηγεί στη μείωση της φοροδιαφυγής. Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημά
νουμε ότι ειδικότερα για την ελληνική οικονομία (όπου η παραοικονομία 
παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις με τη συνεχή αύξηση των παρασιτικών 
επαγγελμάτων και τη συνακόλουθη συρρίκνωση του ποσοστού της προ
σφερόμενης εξαρτημένης εργασίας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού 
της χώρας, γεγονός που συνεπάγεται, όπως είναι φυσικό, την αδυναμία 
σύλληψης της φορολογητέας ύλης) είναι απαραίτητη η σημαντική αύξη
ση του ποσοστού μείωσης του φόρου που παρακρατείται στην πηγή (δη
λαδή το 10% να αυξηθεί σε 20%), ώστε να διευρυνθεί η απόκλιση μεταξύ 
παρακρατούμενου και αναλογούντα φόρου, χωρίς, φυσικά, να αυξηθεί το 
σημερινό ειδικό αφορολόγητο ποσό για τους μισθωτούς. Άλλωστε, αυτή 
η ρύθμιση είναι δίκαιη, αφού το 10% που ισχύει σήμερα είναι πολύ χαμη
λό, ευνοεί το κράτος αλλά αδικεί το φορολογούμενο, και δεν έχει καμιά 
σχέση ούτε με τον πληθωρισμό ούτε με το επιτόκιο. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν ληφθούν υπόψη τα σημερινά αφορολόγητα 
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ποσά (εισοδήματος και έκπτωσης φόρου), η εξέλιξη του τιμαρίθμου από 
το 1975 και το κατά κεφαλήν εισόδημα, αφού καταργηθεί η έκπτωση φό
ρου, τα αφορολόγητα ποσά, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για το οι
κονομικό έτος 1985 (σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες κλίμακες Α1 και 
Aj), βασίζονται σε κοινωνικά και δημοσιονομικά κριτήρια και είναι τα 
εξής: 140.000 δρχ. για το φορολογούμενο και 140.000 δρχ. για τη σύζυ
γο, 75.000 δρχ. για το πρώτο, 95.000 δρχ. για το δεύτερο και 140.000 
δρχ. για το τρίτο παιδί. Τα αφορολόγητα ποσά συνδέονται με το κατά 
κεφαλήν εισόδημα ως εξής: τα αφορολόγητα ποσά ενός ζευγαριού χωρίς 
παιδιά ισούνται περίπου με το κατά κεφαλήν εισόδημα (280.000 δρχ.) 
ή με το συνολικό ποσό του ετήσιου κατώτατου βασικού μισθού, πράγμα 
πολύ λογικό σαν κατώτατο όριο διαβίωσης. Επιπλέον τα αφορολόγητα 
ποσά για την οικογένεια με 2 παιδιά είναι (450.000 δρχ.), ποσό 
1,7 φορές μεγαλύτερο του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Στη συνέχεια, τα 
αφορολόγητα αυτά ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με 
την εξέλιξη του τιμαρίθμου με τον ίδιο δείκτη που θα γίνεται η αναπρο
σαρμογή των κλιμακίων εισοδήματος της κλίμακας ΦΕΦΠ. 

3. Αναμόρφωση της ΦΕΦΠ προς την κατεύθυνση 
της έμμεσης φορολογίας 

Από πολλούς συγγραφείς έχει συζητηθεί η υποκατάσταση του φό
ρου εισοδήματος από την έμμεση φορολογία1. Πολλές Δυτικές χώρες 
(π.χ. Αγγλία, Σουηδία, Ιρλανδία, ΗΠΑ) προσπαθούν να μειώσουν τη φο
ρολογία εισοδήματος με παράλληλη αύξηση των φόρων κατανάλωσης, 
και ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Η μεταταστροφή αυτή της φορολογίας εισοδήμα
τος προς την έμμεση φορολογία έχει πολλούς υποστηρικτές, όπως τους 
Kaldor, Feldstein, Meade. Η στροφή αυτή ξεκινά από την υπόθεση ότι οι 

1. Atkinson, A.B., «On the Switch to Indirect Taxation», Fiscal Studies, the Journal 
of I.F.S., No 2, July, 1981, Vol. 2, σελ. 11· Kaldor, N., An Expenditure Tax, London, 
Unwin, 1955· Pechman, J., What Should be Taxed: Income or Expenditure, Washington, 
The Brooking Institution, Studies of Government Finance, 1980, σελ. 34· Vartholomeos, 
J., The Substitution of Value-Added Tax for the Corporate Income Tax: The British Ca
se, unpublished M. Phil, thesis, University of York (England), 1973, σελ. 44· Παπανδρό-
πουλος, Α., «Καν αν καταργούσαμε το φόρο εισοδήματος», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 
Αθήνα, 28.6.1979, σελ. 11 · Hansen, Β., The Economic Theory of Fiscal Policy, translated 
by P.E. Burke, London, G. Allen & Unwin Ltd., 1967, σελ. 39· Meade, J.E., στο ίδιο, 
σελ. 46. 
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φορολογίες αυτές είναι ουσιαστικά δύο «δίδυμες αδελφές» των οποίων οι 
επιπτώσεις συχνά είναι παρόμοιες, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. 
Εξάλλου, η βασική υπόθεση στη διάκριση άμεσων-έμμεσων φόρων ήταν 
ότι οι έμμεσοι φόροι μετακυλίονται ενώ οι άμεσοι δε μετακυλίονται και 
τους φέρει αυτός που τους πληρώνει. Αυτό όμως δε συμβαίνει στην πρά
ξη, πράγμα που έχει επιβεβαιωθεί και από οικονομετρικές μελέτες τόσο 
για το φόρο του προσωπικού εισοδήματος όσο και για το ΦΕΝΠ. Πράγ
ματι, όταν οι εργαζόμενοι αντισταθμίζουν μια αύξηση του ΦΕΦΠ με μια 
αύξηση των μισθών (πληθωρισμός κόστους) ή όταν οι ελεύθεροι επαγγελ
ματίες επιρρίπτουν το φόρο εισοδήματος στις τιμές του καταναλωτή, αυ
τό φυσικά δε διαφέρει από την επίπτωση ενός φόρου κατανάλωσης. Η 
διάκριση συνεπώς είναι εικονική και απλώς οδηγεί στην άδικη κατανομή 
του φορολογικού βάρους. 

Ο ΦΕΦΠ, όπως λειτουργεί, διαστρέφει τις προσωπικές αποφάσεις-
επιλογές των εργαζομένων και καταναλωτών και κατά συνέπεια η αντικα
τάσταση του με ένα φόρο επί της δαπάνης, που επιτρέπει στους εργαζομέ
νους να ξοδεύουν το εισόδημα τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, θα 
έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην αποταμίευση, την κατανομή των πόρων, 
την ανάπτυξη και το επίπεδο ευημερίας των εργαζομένων χωρίς μείωση 
των φορολογικών εσόδων του κράτους. Εάν μάλιστα συνδυαστεί η μετα
στροφή αυτή με το ΦΠΑ (π.χ. στην Αγγλία το 1979 μειώθηκε ο βασικός 
φορολογικός συντελεστής της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και αυ
ξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής του ΦΠΑ), που μπορεί να είναι ένας 
προοδευτικός έμμεσος φόρος, το φορολογικό σύστημα στην πραγματικό
τητα γίνεται προοδευτικότερο. 

Οι βασικές επιπτώσεις αυτής της φορολογικής αναμόρφωσης θα 
εξαρτηθούν από το τι επακριβώς θα αλλάξει τόσο στη ΦΕΦΠ όσο και 
στην έμμεση φορολογία, π.χ. εάν θα διευρυνθεί η φορολογική βάση ή θα 
αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές των φόρων κατανάλωσης-ΦΠΑ 
(αγαθών βασικής ανάγκης ή πολυτελείας) σε συνδυασμό με αύξηση των 
αφορολόγητων ποσών της ΦΕΦΠ ή τη μείωση των οριακών φορολογι
κών συντελεστών της κλίμακας. Πάντως, οι πιο ανώδυνες επιπτώσεις 
αναμένονται από την αύξηση των αφορολόγητων ποσών του φόρου εισο
δήματος (αντί για τη μείωση των οριακών φορολογικών συντελεστών) 
και την παράλληλη αύξηση των συντελεστών των φόρων κατανάλωσης. 
Πράγματι, το πρόβλημα αναφέρεται στα αφορολόγητα ποσά γιατί, όπως 
έχει διαπιστωθεί διεθνώς και για τη χώρα μας, η αύξηση του φορολογικού 
βάρους από το φόρο εισοδήματος δεν έχει προέλθει από την αύξηση των 
οριακών συντελεστών αλλά από τη μείωση της πραγματικής αξίας των 
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αφορολόγητων ποσών διαχρονικά. 
Επομένως ο φόρος αυτός επί της δαπάνης θα οδηγήσει στην καλύτε

ρη απόδοση των φορολογιών, στη μείωση του δημοσιονομικού κόστους 
και των προστριβών των πολιτών με τις φοροτεχνικές υπηρεσίες, στην 
αύξηση της αποταμίευσης και θα ενισχύσει το κίνητρο για περισσότερη 
και ποιοτικά ανώτερη εργασία. Επιπλέον, θα ικανοποιήσει τους μισθω
τούς που δε θα φέρουν πια αυτοί το κυριότερο βάρος του φόρου εισοδή
ματος, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δε θα μπορούν να 
υποστηρίξουν ότι φοροδιαφεύγουν επειδή ο ΦΕΦΠ είναι εξουθενωτικός 
γι* αυτούς. 

Δεν είχε άδικο συνεπώς ο Γάλλος πολιτικός M. Jobert όταν το 1977 
εισηγήθηκε την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για να εξαφανιστεί η 
απάτη που καθιστά άδικο αυτό το φόρο. Το πώς ακριβώς μπορεί αυτή η 
αναμόρφωση να εφαρμοστεί θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτε
ρης μελέτης, ώστε να μετρηθούν οι επιπτώσεις της, αλλά και τα προβλή
ματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται. Σχετικά με τα τελευταία, θα πρέ
πει να επισημάνουμε ότι θα δημιουργηθούν διοικητικά προβλήματα κατά 
το μεταβατικό στάδιο αλλά ίσως προκύψει και σύγκρουση με τη ΦΕΝΠ 
εάν δεν αντικατασταθεί και αυτή με το ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση της χώρας μας υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιο
λογούν τη μελέτη αυτής της ολικής ή μερικής υποκατάστασης του φόρου 
εισοδήματος, και ιδιαίτερα του ΦΕΦΠ, από ένα «φόρο δαπάνης». Συγκε
κριμένα, οι παράγοντες που ουσιαστικά οδηγούν στην εξαφάνιση της βα
σικής αποστολής της προοδευτικότητας της ΦΕΦΠ και συνηγορούν υπέρ 
της σταδιακής εφαρμογής ενός προοδευτικού φόρου επί της δαπάνης με 
παράλληλη σταδιακή μείωση του ΦΕΦΠ είναι: η αυξανόμενη φοροδιαφυ
γή - αποφυγή, με την παράλληλη διεύρυνση της παραοικονομίας (μη 
εξαρτημένης εργασίας), η παρατηρούμενη διαχρονικά διακύμανση της 
φορολογικής επιβάρυνσης ως προς το ΑΕΠ και η αύξηση της φορολογι
κής επιβάρυνσης των μισθωτών υπηρεσιών, η δυνατότητα μετακύλισης 
του φόρου προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (forward ή backward shifting, 
δηλαδή ο εργαζόμενος με τις διαπραγματεύσεις προς τον εργοδότη και 
στη συνέχεια προς τον καταναλωτή, και ο ελεύθερος επαγγελματίας προς 
τον πελάτη του), η σταδιακή κατάργηση των εκπτώσεων από το εισόδημα 
και η αντικατάσταση τους με έκπτωση φόρου, η κλιμακωτή αύξηση των 
μισθών και η μη πλήρης τιμαριθμοποίηση της ΦΕΦΠ. Εξάλλου, έχει πα
ρατηρηθεί ότι ο εργαζόμενος, σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη ή εισοδη
ματικό επίπεδο και αν ανήκει, προτιμά την έμμεση επιβάρυνση των φό
ρων κατανάλωσης από την άμεση καταβολή του φόρου εισοδήματος, 
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αφού έτσι έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει ή να αποφύγει την αγορά 
ενός αγαθού ανάλογα με το ύψος του φόρου με τον οποίο έχει επιβαρυν
θεί το προϊόν. Αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά με την απροθυμία του 
ελεύθερου επαγγελματία να δηλώσει το ακριβές ύψος του εισοδήματος 
του και τη δυσαρέσκεια του μισθωτού όταν ο φόρος του παρακρατείται 
στην πηγή και του μειώνει αμέσως το διαθέσιμο εισόδημα του. 

Η σταδιακή μείωση της ΦΕΦΠ και η κάλυψη ενός τμήματος της 
μείωσης από τους φόρους κατανάλωσης δεν πρέπει να ληφθεί σαν δραμα
τική μεταστροφή της φορολογικής πολιτικής ή της διάρθρωσης των φό
ρων, δεδομένου ότι η φορολογία αυτή, όπως λειτουργεί στη χώρα μας, δε 
διαφέρει από ένα φόρο δαπάνης αφού απαλλάσσει τόσο την άμεση (τόκοι 
καταθέσεων) όσο και την έμμεση αποταμίευση με την απαλλαγή από τη 
φορολογία των εισοδημάτων που κατευθύνονται προς: α) απόκτηση στέ
γης (απαλλαγή τόκων στεγαστικών δανείων), β) συντάξεις (απαλλαγή ει
σφορών για συνταξιοδοτικά και επικουρικά ταμεία) και γ) αγορά νέων με
τοχών ή μεριδίων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ 1985 ΚΑΙ 1986 ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΦΠ 

1. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1985 

Όπως τονίζεται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 1985, οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στη 
δραστική μείωση του βάρους από τη ΦΕΦΠ. Συγκεκριμένα, οι κυριότε
ρες νέες ρυθμίσεις αναφέρονται στα ακόλουθα: 
— Εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας. 
— Αύξηση των εκπτώσεων από το φόρο (tax credit). 
— Αύξηση του ανώτατου ποσού μείωσης για μισθωτούς - συνταξιούχους 

- ημερομίσθιους. 
— Χορήγηση, όπως συμβαίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους 

εμπόρους - βιοτέχνες έκπτωσης εισοδήματος 44 χιλ. δρχ. χωρίς δι
καιολογητικά. 

— Αύξηση του αφορολόγητου ακαθάριστου εισοδήματος των αγροτών 
από 1.250.000 δρχ. σε 1.650.000 δρχ. 

Παράλληλα προβλέπεται να ενταθεί η προσπάθεια σύλληψης της 
φορολογητέας ύλης που φοροδιαφεύγει με τη βελτίωση του μηχανογρα
φικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να είναι δυνατή η 
διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και να εισαχθεί το σύστημα 
του δειγματοληπτικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της φορολογικής πολιτικής που απεικο
νίζεται στον προϋπολογισμό του 1985 είναι: 

α. Η διεύρυνση, αντί για μείωση, των περιπτώσεων απαλλαγών, γε
γονός που καθιστά διάτρητη τη φορολογική βάση και την αρχή της ίσης 
φορολογικής μεταχείρισης και έτσι ενισχύει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή 
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από τους εισοδηματίες εκείνους που δεν τυγχάνουν κάποιας φορολογικής 
έκπτωση ς/απαλλαγή ς. 

β. Η διατήρηση του συστήματος των εκπτώσεων από το φόρο, ενώ, 
όπως έχουμε αναλύσει, το σύστημα αυτό περιέχει πολλά μειονεκτήματα. 
Ταυτόχρονα, οι αναπροσαρμογές που γίνονται είναι ασήμαντες και δεν 
αντιπροσωπεύουν παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό των δαπανών για την 
εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών επιβίωσης του φορολογουμένου και 
ιδιαίτερα του οικογενειάρχη. Επιπλέον, αυτό το σύστημα εκπτώσεων φό
ρου δεν εφαρμόζεται αμιγές αλλά παράλληλα διατηρούνται και μάλιστα 
υιοθετούνται νέες εκπτώσεις για τους εμπόρους - βιοτέχνες, όχι από το 
φόρο αλλά από το εισόδημα, γεγονός που καθιστά άδικο και πολύπλοκο 
το φορολογικό σύστημα. 

γ. Η εισαγόμενη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ
πων για τα εισοδήματα του 1985 δεν είναι φυσικά ούτε νέα ούτε ορθολο
γική. Δεν είναι νέα γιατί ουσιαστικά βασίζεται στην κλίμακα του 1984 και 
δεν είναι ορθολογική γιατί το κτίσιμο της δε βασίζεται σε δημοσιονομικά 
κριτήρια που θα της έδιναν ορισμένα συστηματικά χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα και θα την καθιστούσαν βιώσιμη για πολλά χρόνια. 

Από τη συνοπτική αυτή ανάλυση είναι εμφανές ότι οι νέες φορολο
γικές ρυθμίσεις για το 1985 δεν αναιρούν την κυρίως ανάλυση της μελέ
της μας αλλά ούτε οδηγούν στην ανάκληση κάποιας πρότασης που έχου
με εισηγηθεί, αφού η ΦΕΦΠ συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τις ίδιες 
αδυναμίες όπως μέχρι το 1984. 

Ειδικότερα, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε πιο αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά της κλίμακας του 1985 και τις διαφορικές επιπτώσεις της 
στη διαμόρφωση του φορολογικού βάρους, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
κλίμακα του 1984, αλλά και με την κλίμακα Α2 που προτάθηκε στην πα
ρούσα μελέτη. Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3.5, όπου συγκρίνονται 
οι μέσοι φορολογικοί συντελεστές, η κλίμακα του 1985 μειώνει σημαντι
κά τη μέση φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με εκείνη της κλίμακας του 
1984. Εξάλλου, η μείωση αυτή φαίνεται και από τη σύγκριση των ορια
κών φορολογικών συντελεστών των δύο κλιμάκων (Διάγραμμα 3.6). Εδώ 
βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ όλοι οι μέσοι φορολογικοί συν
τελεστές της κλίμακας του 1985 είναι κατώτεροι από εκείνους του 1984, 
στους οριακούς δε συμβαίνει το ίδιο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από 
το Διάγραμμα 3.5 των οριακών φορολογικών συντελεστών, μέχρι του πο
σού των 2.000.000 δρχ. φορολογητέου εισοδήματος υπάρχει σημαντική 
μείωση σε σχέση με το 1984, μετά όμως από το επίπεδο αυτό εισοδήμα
τος υπάρχουν αυξομειώσεις των οριακών φορολογικών συντελεστών. Η 
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μείωση του φόρου της κλίμακας του 1985 σαν ποσοστιαία μεταβολή σε 
σχέση με εκείνη του 1984, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.12, είναι 
κατά μέσο όρο της τάξης του 25%. Φυσικά για τα χαμηλά εισοδήματα αυ
τή είναι μεγαλύτερη, ενώ για τα υψηλότερα είναι μικρότερη του 25%. Θα 
πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση αυτή των μέσων φορολογικών συντελε
στών δεν έχει προκύψει κυρίως από την τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων 
εισοδήματος αλλά από τη μείωση των οριακών φορολογικών συντελε
στών. Συνεπώς δεν τηρήθηκε η μέχρι το 1984 πολιτική της αμιγούς τιμα
ριθμοποίησης της κλίμακας και γι' αυτό το λόγο οι μεταβολές των κλιμα
κίων σε σχέση με το 1984 δεν ακολουθούν μια συστηματική κατεύθυνση 
αλλά αλλού παρουσιάζεται μείωση αλλού αύξηση. Εξάλλου, ενώ δεν έγι
νε αμιγής τιμαριθμική αναπροσαρμογή, παράλληλα δεν κτίστηκε μια και
νούργια ορθολογική κλίμακα με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια η κλίμακα και του 1985 να παρουσιάζει τα ίδια μειονεκτήματα 
(π.χ. ακανόνιστο εύρος κλιμακίων, τυχαία εξέλιξη οριακών φορολογικών 
συντελεστών) με τις προηγούμενες κλίμακες. Πιστεύοντας ότι η κλίμακα 
που προτάθηκε από την παρούσα μελέτη έχει πολλά χαρακτηριστικά ορ
θολογισμού, οι αδυναμίες της κλίμακας του 1985 γίνονται πιο εμφανείς 
εάν συγκρίνουμε την τελευταία με την κλίμακα Α2 (όπου Α2 = Aj x 
1,20), που σύμφωνα με τη μελέτη θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 1985. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 3.12, παρατηρούμε ότι η 
κλίμακα του 1985 σε σχέση με την Α2 αλλού μειώνει τη φορολογική επι
βάρυνση και αλλού την αυξάνει, και ακριβώς αυτό είναι το αδύνατο ση
μείο γιατί δεν έχει κτιστεί ορθολογικά. Επιπλέον διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ τους τόσο τα ποσοστά των μειώσεων όσο και εκείνα των αυξή
σεων του φορολογικού βάρους. Το πρόβλημα συνεπώς παραμένει και εί
ναι απαραίτητο να εφαρμοστεί εξαρχής μια νέα κλίμακα της φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Τέλος, ο συνδυασμός εισοδηματικής και φορολογικής πολιτικής για 
το 1985 φαίνεται από τους πολλαπλασιαστές μισθών (Πίνακας 3.10) που 
προκύπτουν από τη σχέση οριακών και μέσων φορολογικών συντελε
στών, καθώς και από την απαιτούμενη αύξηση των ονομαστικών μισθών 
(Πίνακας 3.11), ώστε ο φορολογούμενος να παραμείνει στην ίδια εισοδη
ματική θέση μετά από το φόρο της κλίμακας. Η ελάχιστη απαιτούμενη αύ
ξηση των ονομαστικών μισθών για τον παραπάνω σκοπό, είναι 24% και η 
μέγιστη 31,7%, εφόσον βέβαια ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη τιμών κα
ταναλωτή θα είναι της τάξης του 24% μέσα στο 1985. Παράλληλα, η προ
βλεπόμενη ανώτατη αύξηση των ονομαστικών μισθών σύμφωνα με την 
ΑΤΑ, δεν πρόκειται να υπερβεί το 17,0%. Συνεπώς, παρά τη μείωση του 
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φόρου της κλίμακας του 1985, το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα εκτιμά
ται ότι είναι μειωμένο το 1985. 

2. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1986 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις στη ΦΕΦΠ για το 1986 είναι οι εξής: 
1. Η κλίμακα υπολογισμού του ΦΕΦΠ δεν μεταβάλλεται (δηλαδή δεν έ

γινε τιμαριθμοποίηση). Κατά συνέπεια, τα ονομαστικά εισοδήματα του 
1986 θα φορολογηθούν με την κλίμακα του 1985 με συνέπεια τα πραγ
ματικά εισοδήματα να φορολογηθούν επαχθέστερα σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο, εκτός εάν η αύξηση των μισθών είναι μεγαλύτε
ρη από την αύξηση του πληθωρισμού. 

2. Αυξάνονται κατά 20% περίπου οι μειώσεις του φόρου (tax credits) των 
πολυτέκνων (τέσσερα και άνω παιδιά) και των αναπήρων. 

3. Αυξάνεται η μείωση του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από 
κάθε είδους συντάξεις, από 255.000 δρχ. σε 300.000 δρχ. και υπολογί
ζεται σε ποσοστό 50% μέχρι το ποσό καθαρού εισοδήματος 600.000 

δρ%· 
4. Αυξάνεται από 350.000 δρχ. σε 410.000 δρχ. το ποσό του συνολικού 

εισοδήματος από κάθε πηγή των συνταξιούχων (άνω των 65 ετών), για 
το οποίο δεν βεβαιώνεται φόρος. 

5. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ φορολογική εισφορά στις επιχειρήσεις 
και στους ελεύθερους επαγγελματίες, ανάλογα με τα κέρδη και τα εισο
δήματα που δηλώθηκαν το 1985 και αποκτήθηκαν το 1984. Συγκεκρι
μένα: 

Μέχρι 500.000 δρχ 3% 

500.001-1.000.000 δρχ 5% 
1.000.000 -2.000.000 δρχ 7% 
Άνω των 2.000.000 δρχ 10% 

6. Προβλέπονται μέτρα για την απλούστευση και την αναμόρφωση του 
φορολογικού συστήματος και για την πάταξη της φοροδιαφυγής (επι
βολή αυστηρότερων διοικητικών κυρώσεων και ποινικοποίηση φορο
λογικής απάτης). Επιπλέον, καθιερώνονται μαχητά τεκμήρια στη φο
ρολογία των εισοδημάτων που δεν προέρχονται από μισθωτές υπηρε
σίες και αναπροσαρμόζονται τα ισχύοντα τεκμήρια και προβλέπεται 
να καταργηθούν σταδιακά από το 1986 οι διαφοροποιήσεις που υπάρ-
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χουν στις φορολογικές απαλλαγές και ο ειδικός τρόπος φορολογίας 
ορισμένων εισοδημάτων. 

2.1. Πολιτική εισοδημάτων για το 1986 

α. Πάγωμα μισθών για το τελευταίο τετράμηνο του 1985, δηλαδή, την 
1.1.1986 κανένας εργαζόμενος δε θα πάρει μισθολογική αύξηση για 
την αύξηση του πληθωρισμού κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμ
βρίου 1985. 

β. Τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος ΑΤΑ από την 1.1.1986 ως 
εξής: ΐ) αναπροσαρμογή των ονομαστικών αμοιβών με βάση την προ
βλεπόμενη εξέλιξη των τιμών στο επόμενο τετράμηνο (και όχι με βά
ση τον πληθωρισμό που σημειώθηκε στο προηγούμενο τετράμηνο), ii) 
αφαίρεση από την αναμενόμενη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή 
της επίπτωσης του εισαγόμενου πληθωρισμού, 

γ. Καθιέρωση με νόμο, για το 1986 και 1987, κανόνα ότι το ανώτατο πο
σοστό αύξησης των αποδοχών για τους μισθωτούς του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα θα είναι εκείνο που προκύπτει από την τροποποιημέ
νη ΑΤΑ. 

δ. Στους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα των οποίων οι συ
νολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές είναι την 31.12.1985 μεγαλύ
τερες από 150.000 δρχ. δεν θα χορηγηθεί ΑΤΑ μετά την 1.1.1986. 

Οι φορολογικές διαρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση της 
αύξησης των μισθών, θα οδηγήσουν στην αύξηση του φορολογικού βά
ρους και στη σημαντική μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήμα
τος του 1986. Αναμένεται όμως ότι τόσο η φορολογική πολιτική όσο και 
η εισοδηματική πολιτική θα συμβάλλουν στη συγκράτηση των πληθωρι
στικών πιέσεων και στη σταθεροποίηση, συνεπώς, της οικονομίας, εφό
σον βέβαια συγκρατηθούν οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλά 
επίπεδα. 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΟΚ, ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΕΝΠ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ 

ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

4.1. Στόχοι της φορολογικής εναρμόνισης 

Για την καλύτερη αξιολόγηση του ελληνικού φορολογικού συστή
ματος και την ανάλυση των κυριότερων μεταβολών που είναι απαραίτη
τες για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση του με τα προδιαγραφόμε
να πρότυπα της Κοινότητας, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τη φιλοσο
φία και την εξέλιξη της φορολογικής εναρμόνισης και να αναλύσουμε τις 
δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Κοινότητα στον τομέα αυτό, καθώς και 
τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο αυτό θα 
αναλυθούν οι στόχοι της φορολογικής εναρμόνισης στην Κοινότητα, οι 
δυσκολίες που έχουν προκύψει για την πραγματοποίηση της και οι κυ
ριότεροι φόροι που προβλέπεται να εναρμονιστούν. Τέλος, θα δοθεί μια 
συνοπτική εικόνα της κατάστασης στην Ελλάδα αναφορικά με την πορεία 
της εναρμόνισης των διάφορων φορολογιών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση της οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης 
είναι η σταδιακή δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, δηλαδή μιας «κοινής 
αγοράς» που θα εμπεριέχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της «εγχώριας 
αγοράς». Συγκεκριμένα, η συνθήκη της Ρώμης ορίζει επακριβώς ότι: 
«Common market means the free movement of goods and services, per
sons and capital, a common external tariff and undistorted competition 
within the community»1. 

1. Minet, P., Full Text of the Rome Treaty and an ABC of the Common Market, 
London, C. Johnson, 1961, σελ. 105 - 218, άρθρο 3· Shoup, C. (ed.), Fiscal Harmoni
zation in Common Markets, New York and London, Columbia University Press, 1967. 
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Για τη δημιουργία αυτού του είδους αγοράς, αναγκαία προϋπόθεση 
είναι η σταδιακή προσέγγιση των οικονομικών πολιτικών κάθε κράτους -
μέλους, που θα οδηγήσει στην κατάργηση των φορολογικών συνόρων 
και στην εναρμόνιση των φορολογικών βαρών στο χώρο της ΕΟΚ. Έχει 
αποδειχθεί ότιη κατάργηση των δασμών μεταξύ των χωρών της ΕΟΚ και 
η εφαρμογή κοινής δασμολογικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών 
δεν αρκούν για τη δημιουργία μιας «κοινής αγοράς» όπου θα διακινούνται 
ελεύθερα τα αγαθά-υπηρεσίες και οι συντελεστές παραγωγής1. Η ύπαρξη 
διαφορετικών φορολογικών συστημάτων εμποδίζει την επίτευξη αυτού 
του βασικού σκοπού της Κοινότητας και συνεπώς είναι απαραίτητη η 
εφαρμογή μιας «κοινής φορολογικής πολιτικής». Τα φορολογικά έσοδα 
αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ σε όλες τις χώρες - μέλη και 
έτσι η φορολογία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία κάθε χώ
ρας, δεδομένου ότι επηρεάζει τόσο τη διάρθρωση της κατανάλωσης, πα
ραγωγής όσο και τα κέρδη των επιχειρήσεων, την κατανομή των επενδύ
σεων και τις συνθήκες ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, για να πραγματο
ποιηθεί οικονομική ενοποίηση θα πρέπει να προηγηθεί η φορολογική 
εναρμόνιση, ώστε η φορολογία να χρησιμοποιηθεί σαν όργανο της κοι
νής οικονομικής ή δημοσιονομικής πολιτικής. Πάντως, η φορολογική 
εναρμόνιση δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στο να θεσμοθετηθεί μια κοι
νοτική φορολογική πολιτική, δηλαδή να αποτελεί αυτοσκοπό. Τουναν
τίον η φορολογική εναρμόνιση αποτελεί ένα μέρος των μέσων πολιτικής και 
της δύναμης της Κοινότητας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Ο όρος «φορολογική εναρμόνιση» στις αρχές της ΙΟετίας του 1960 
εθεωρείτο σαν υιοθέτηση μιας πανομοιότυπης φορολογικής βάσης, φορο
λογικών συντελεστών και φορολογικών συστημάτων2. Στην πράξη όμως 
αυτό δεν ήταν εφικτό και έτσι το μόνο που προσπαθεί να πετύχει η ΕΟΚ 
για την πραγματοποίηση, μακροχρόνια, ενός «κοινού ευρωπαϊκού φορο
λογικού συστήματος», είναι η σταδιακή σύγκλιση των φορολογικών συ
στημάτων των κρατών - μελών3. Η φορολογική «εναρμόνιση», συνεπώς, 

1. Agraa, Ε. (ed.), The Economics of European Community, Oxford, Philip Allan 
Publishers, 1980, σελ. 207. 

2. Dosser, D., British Taxation and the Common Market, Knight, 1973, σελ. 95. 
3. Prest, Α., «Fiscal Policy», στο βιβλίο Economic Policies of the EEC, P. Coffey, 

(ed.), Macmillan Press, 1979, σελ. 76· Burke, R., «Address at the Economic and Moneta
ry Committee of the European Parliament», Intertax, 1979, σελ. 243 και του ίδιου, 
«Convergence of Tax Systems in the European Community», Fiscal Studies, No 4, 1980, 
Vol.. Βλ. επίσης, Denton, G., «Reflections on Fiscal Federalism in the EEC», Journal of 
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σε αντιδιαστολή με την «ευθυγράμμιση», αποβλέπει στο να επιτευχθεί μια 
αρμονία των φορολογικών συστημάτων και όχι μια εξομοίωση τους. Αυ
τή θα επιτευχθεί με την εξάλειψη των διαφορών των εθνικών φορολογι
κών συστημάτων, ώστε αυτά να μην αποτελούν πλέον ανασχετικό παρά
γοντα στην κατανομή των οικονομικών πόρων της Κοινότητας. Η εναρ
μόνιση αυτή είναι απαραίτητη γιατί κάθε χώρα, ανάλογα με τα δικά της 
χαρακτηριστικά (επίπεδο ανάπτυξης, κοινωνική διάρθρωση, πολιτική πα
ράδοση κ.ά.), έχει διαμορφώσει το φορολογικό της σύστημα και επιπλέον 
κάθε χώρα προσπαθεί να χρησιμοποιεί τη φορολογία σαν μέσο προστα
σίας της εγχώριας παραγωγής, με την επιβολή π.χ. ορισμένων προστα
τευτικών φόρων ή περιορισμών. Σ' αυτό όμως είναι σαφώς αντίθετη η 
Συνθήκη της Ρώμης (άρθρα 95 και 96) που απαγορεύει τη λήψη τέτοιων 
μέτρων. Επίσης η έλλειψη ομοιόμορφης φορολογικής νομοθεσίας οδηγεί 
στην απομόνωση των εθνικών αγορών και κατά συνέπεια δεν υποβοηθά 
στην οικονομική ενοποίηση της Κοινότητας. Η ύπαρξη, τέλος, «διαφορε
τικών» φορολογικών βαρών στις χώρες - μέλη δημιουργεί διαταραχές 
στις τιμές και, στη συνέχεια, στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων 
των διάφορων κρατών - μελών. Η φορολογική εναρμόνιση προβλέπει 
ακριβώς στην εξασφάλιση ελεύθερης διακίνησης των αγαθών - υπηρε
σιών - προσώπων - κεφαλαίων και ελεύθερης εγκατάστασης, ίδιων συνθη-, 
κών ανταγωνισμού, και γενικότερα στην ελαχιστοποίηση των διαταρα
χών στην κατανομή των πόρων, στην εξασφάλιση σταθεροποίησης των 
οικονομιών και στη μείωση των περιφερειακών εισοδηματικών ανισοτή
των στον κοινοτικό χώρο. Στη συνέχεια αυτού του Κεφαλαίου θα εξετά
σουμε κατά πόσο η ΕΟΚ μέχρι τώρα έχει πετύχει αυτούς τους στόχους. 

Common Market Studies, No 4, June, 1978, Vol. XVI, σελ. 290· Dosser, D., «Economic 
Analysis of Tax Harmonization», στο βιβλίο Fiscal Harmonization in Common Markets, 
CS. Shoup (ed.), Columbia University Press, 1967, Vol,2· Dosser, D. and Han, S., 
«Taxes in the EEC and Britain: The Problem of Harmonization», International Institute 
of International Affairs PEP, London, 1968· European Commission, Report of the Study 
Group on the Role of Public Finance in European Integration, (The MacDougall Report), 
Vol. 2, Brussels, April, 1977 Km Report from the Commission to the Council on Scope for 
Convergence of Tax Systems in the Community, Brussels, Com (80), 139 final, 1980. 
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4.2. Ανάλυση της αναγκαιότητας εναρμόνισης 
της άμεσης φορολογίας και προβλεπόμενο 
πλαίσιο δράσης της ΕΟΚ 

Η ιδρυτική Συνθήκη της ΕΟΚ (άρθρο 98) προβλέπει το συμψηφι
σμό μόνο των έμμεσων φόρων στα σύνορα της Κοινότητας και δεν τον 
επιτρέπει στην περίπτωση των άμεσων φόρων. Το γεγονός ότι η Συνθήκη 
της Ρώμης δεν αναφέρεται ρητά (άρθρα 100 - 102) στην εναρμόνιση των 
φόρων εισοδήματος αλλά μόνο των έμμεσων (άρθρο 99) οφείλεται στην 
αντίληψη εκείνης της εποχής του 1960, ότι οι φόροι αυτοί δεν επηρεά
ζουν την εξέλιξη των τιμών, το εμπόριο και τους όρους ανταγωνισμού 
στο χώρο της Κοινότητας. Η αντίληψη αυτή αποδείχθηκε αργότερα εκ 
των πραγμάτων, με την εξέλιξη της Κοινότητας, ότι ήταν λανθασμένη 
και έγινε αντιληπτό ότι για να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομική 
ένωση και ενιαία αγορά ήταν απαραίτητο να εξαφανιστούν οι διαταρακτι-
κοί παράγοντες που εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των συντελε
στών της παραγωγής (κεφαλαίου - εργασίας) και γενικότερα την ελευθε
ρία του τόπου εγκατάστασης1. Μεταξύ των παραγόντων που δημιουρ
γούν αυτές τις διαταραχές συγκαταλέγονται και οι άμεσοι φόροι, όταν δεν 
είναι ουδέτεροι και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα, οι φόροι 
αυτοί εμποδίζουν την επίτευξη των βασικών στόχων της Κοινότητας, 
που αναφέρονται στο συντονισμό των συγκυριακών οικονομικών πολιτι
κών και στη δημιουργία δυναμικού βιομηχανικού τομέα με την προσπά
θεια συγκέντρωσης επιχειρήσεων στο χώρο της Κοινότητας. 

Η σημασία των άμεσων φόρων πρέπει να αποδοθεί στην επίπτωση 
των φόρων εισοδήματος στους συντελεστές της παραγωγής: κεφάλαιο 
και εργασία. Ειδικότερα, ο ΦΕΝΠ επηρεάζει τον πολύ σημαντικό συντε
λεστή παραγωγής (δηλαδή το κεφάλαιο) και η δημιουργία ενιαίας ευρω
παϊκής κεφαλαιαγοράς θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα ελεύθερης διακί
νησης των κεφαλαίων. Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, 
συνεπώς, εάν δεν εναρμονιστεί, θα δημιουργήσει διαταραχές στον τομέα 
αυτό. Ο ΦΕΦΠ επίσης επηρεάζει την καθαρή αμοιβή εργασίας και επομέ
νως τη διακίνηση των εργαζομένων. Εάν λοιπόν αποβλέπουμε στη δη
μιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, η εναρμόνιση της φορο
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι αναγκαία. Η σημασία επί-

1. Μούσης, Ν., «Να ποιο είναι το φορολογικό σύστημα της Κοινής Αγοράς», Οικο
νομικός Ταχυδρόμος, Αθήνα, 28.6.1979. 
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σης των άμεσων φόρων στη δημιουργία κοινής αγοράς γίνεται σημαντι
κότερη εάν αμφισβητηθεί η υπόθεση της μη μετακύλισης των φόρων ει
σοδήματος προς τις τιμές. Επιπλέον δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η 
εναρμόνιση της ΦΕΦΠ είναι τόσο αναγκαία όσο και εκείνη της ΦΕΝΠ, 
γιατί εάν εναρμονιστεί μόνον η ΦΕΝΠ, τότε τα διανεμόμενα μερίσματα 
θα φορολογούνται διαφορετικά και συνεπώς θα υπάρχουν φορολογικά 
εμπόδια στη διακίνηση τους και τελικά θα επηρεαστεί η διακίνηση των 
επενδυόμενων κεφαλαίων. Αναλυτικότερα, οι άμεσοι φόροι, όπως επιση
μαίνεται στο πρόγραμμα που είχε υποβάλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο1, 
είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν, για τους εξής κυρίως λόγους: 

α. Ο συντονισμός και η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέ
σεων για την εφαρμογή μιας μακροχρόνιας κοινής φορολογικής πολιτι
κής θα υποβοηθήσει στην εξασφάλιση αποτελεσματικότερης κοινής κοι
νοτικής οικονομικής πολιτικής. 

β. Οι φόροι εισοδήματος πρέπει να είναι ουδέτεροι, ώστε να μη δια
φοροποιούν το κόστος παραγωγής και την αποδοτικότητα του κεφαλαίου 
και τελικά τους όρους ανταγωνισμού στο χώρο της Κοινότητας. Για πα
ράδειγμα, η χαμηλή φορολογία των κερδών σε μια χώρα δε διαφέρει από 
μια έμμεση επιχορήγηση των εγχώριων επιχειρήσεων, όπως επίσης χαμη
λή φορολογία του εργατικού εισοδήματος σε μια χώρα διαφοροποιεί, ce
teris paribus, το εργατικό κόστος και κατά συνέπεια το κόστος παραγω
γής στο χώρο της Κοινότητας. Επίσης, το διαφορετικό ύψος των φορο
λογικών συντελεστών των άμεσων φόρων, ή/και ο τρόπος εφαρμογής 
του συστήματος παρακράτησης των φόρων στην πηγή, έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στη διακίνηση κεφαλαίου και εργασίας και στην κατανομή 
των πόρων στον κοινοτικό χώρο γενικότερα. Ακόμη η μη εναρμόνιση 
της φορολογυτής νομοθεσίας δε συντελεί στη μείωση της διπλής φορολό
γησης των κερδών ή των εισοδημάτων γενικότερα στο χώρο της Κοινό
τητας, ιδιαίτερα λόγω της ύπαρξης διαφορετικών συστημάτων παρακρά
τησης των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

γ. Η ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων φορολογίας εισοδήματος 
δεν υποβοηθά στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, σε γε
νικές γραμμές, εμποδίζει ή αποθαρρύνει τη συγχώνευση μικρών επιχειρή-

1. Πρόγραμμα της Κοινότητας 1967. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα 
αυτό της Επιτροπής δεν είχε ανταπόκριση από το Συμβούλιο. Το 1971 όμως το Συμ
βούλιο (22.3.71) αποφάσισε την πραγματοποίηση της οικονομικής και νομισματικής έ
νωσης και έτσι βρήκε αφορμή η Επιτροπή να υποβάλει το 1973 στο Συμβούλιο νέες 
προτάσεις για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας. 
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σεων, γιατί αναπόφευκτα δημιουργείται διαφορετική ή δυσμενής φορολό
γηση της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, με τελικό απο
τέλεσμα την παρεμπόδιση του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης δυνα
μικής και διεθνώς ανταγωνίσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

δ. Η διαφορετική φορολόγηση των κερδών στις χώρες - μέλη της 
ΕΟΚ ευνοεί τις πολυεθνικές εταιρίες που έχουν τη δυνατότητα να διακι
νούν τα κέρδη τους εκεί όπου φορολογούνται λιγότερο. Χωρίς αμφιβο
λία, οι πολυεθνικές εκμεταλλεύονται πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από τις διαφορές στα φορολογικά συστήματα των διάφορων 
χωρών, κάνοντας κερδοσκοπικές εικονικές συναλλαγές (υπερτιμολογή-
τεις, υποτιμολογήσεις, χαμηλότοκα δάνεια) μεταξύ θυγατρικών και μη

τρικών εταιριών και ανακαλύπτοντας τις χώρες που χαρακτηρίζονται 
«φορολογικοί παράδεισοι». 

Η εναρμόνιση συνεπώς της άμεσης φορολογίας (εισοδήματος φυσι
κών και νομικών προσώπων), όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυ
ση, είναι απαραίτητη και η Κοινότητα έχει προδιαγράψει ένα γενικό πλαί
σιο δράσης γι' αυτό το σκοπό, που επιδιώκει τα εξής: 

ΐ. Προσέγγιση των γενικών δομών των φορολογιών εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων. 

ii. Προσέγγιση των φορολογικών συντελεστών των κερδών των επι
χειρήσεων. 

iii. Εξαφάνιση της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (δηλαδή οι 
φορολογικές αρχές της κατοικίας του φορολογουμένου θα συμψηφίζουν 
τον παρακρατούμενο φόρο από οποιοδήποτε κράτος - μέλος για τον υπο
λογισμό του οφειλόμενου φόρου ή εκείνου που πρέπει να επιστραφεί). 

iv. Εναρμόνιση των συστημάτων παρακράτησης φόρων στην πηγή 
για μερίσματα ή τόκους ομολογιών. 

ν. Προσέγγιση της γενικής βάσης υπολογισμού των φορολογητέων 
κερδών των επιχειρήσεων. 

vi. Προσέγγιση των φοροτεχνικών μεθόδων και διαδικασιών (βε
βαίωση φόρων, σχέσεις θυγατρικών - μητρικών επιχειρήσεων, συγχωνεύ
σεις, εκκαθαρίσεις). 

4.3. Δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Κοινότητα 
για την πραγματοποίηση φορολογικής 

εναρμόνισης 

Η Κοινότητα, στην προσπάθεια της να δημιουργήσει τις απαραίτη
τες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της, όπως αυτοί προδια-
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γράφονται στη Συνθήκη της Ρώμης, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες 
κατά την εναρμόνιση ορισμένων τομέων των οικονομιών των κρατών -
μελών. Αναπόφευκτα, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εναρμόνιση των φο
ρολογικών συστημάτων, που συνιστούν έναν από τους πιο ευαίσθητους 
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Οι κυριότερες 
δυσχέρειες στην πραγματοποίηση της φορολογικής εναρμόνισης είναι 
πολιτικής και οικονομικής φύσης και οφείλονται κυρίως σε διαφορές 
στην οικονομική και κοινωνική δομή των χωρών - μελών, την ιστορία, 
την παράδοση, την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων και τη φιλοσοφία ανα
φορικά με το ρόλο της φορολογίας γενικά αλλά και των επιμέρους φόρων 
ειδικότερα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δυσχέρειες αυτού του είδους 
ανέμενε η Κοινότητα αλλά όχι σ' αυτό το βαθμό. Αυτός, εξάλλου, είναι ο 
λόγος που η εναρμόνιση προχωρεί με αργό ρυθμό. Πιο αναλυτικά, οι ση
μαντικότεροι παράγοντες που δημιούργησαν αυτές τις δυσχέρειες είναι: 
α) η ΕΟΚ έχει να εναρμονίσει τομείς σε χώρες με διαφορετικά και πολύ
πλοκα οικονομικά συστήματα, β) η φορολογική εναρμόνιση έρχεται σε 
σύγκρουση με την προσπάθεια των κυβερνήσεων να ασκήσουν έλεγχο 
στις οικονομίες τους, γ) η φορολογική εναρμόνιση συνδέεται αναπόσπα
στα με τη νομισματική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η πραγ
ματοποίηση της δεύτερης εξαρτάται από την πορεία της πρώτης1, δ) η 
διαφορετική γενική θεώρηση της οικονομικής πολιτικής και ειδικότερα 
της φορολογικής πολιτικής σαν οργάνου για την άσκηση οικονομικής 
πολιτικής, ε) το διαφορετικό μέγεθος του δημόσιου τομέα, η διαφορετική 
κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης - τοπι
κής αυτοδιοίκησης - δημόσιων επιχειρήσεων - οργανισμών, αλλά και το 
διαφορετικό ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης και στ) το διαφορετικό 
επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών βεβαίωσης και είσπραξης των δημό
σιων εσόδων. 

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να αναφερθούμε σε τρία σημεία: 
i. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των φορολογικών συστη

μάτων των χωρών - μελών, η διάρθρωση των δημόσιων εσόδων, το ύψος 
του φορολογικού βάρους ή το ποσοστό συμμετοχής των επιμέρους φό
ρων, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, οι 
οποίες συνεχίζουν και σήμερα να είναι σημαντικές και πολλές φορές με
γεθύνονται διαχρονικά (Πίνακες 1.6 και Π. 15 έως Π.21). Οι μεγάλες αυ
τές διαφορές, όπως είναι φυσικό, δε διευκολύνουν την εναρμόνιση των 

1. Simonet, Ν., «Tax Harmonization and the Economic and Monetary Union», In
terfax, 1975, σελ. 40. 
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φορολογικών συντελεστών των κρατών - μελών και γι' αυτό η Κοινότητα 
αναγκάζεται να κινείται με μεγάλη προσοχή στον τομέα αυτό, για να απο
φευχθούν σημαντικά προβλήματα κατά τη μεταβατική περίοδο στις οικο
νομίες των κρατών-μελών της Κοινότητας. Είναι πράγματι πολύ δύσκο
λο να εξαφανιστούν οι διαφορές στη διάρθρωση του φορολογικού συστή
ματος, στο συνολικό φορολογικό βάρος και στην κατανομή των φορολο
γικών εσόδων μεταξύ διάφορων φόρων και μεταξύ διάφορων ομάδων ερ
γαζομένων, δεδομένου ότι αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα αλλά έχουν 
προκύψει από την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της κάθε χώρας. Ο 
αντίκτυπος της εναρμόνισης στη διάρθρωση των συνολικών δημόσιων 
εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές αναμένεται να είναι αισθη
τός γιατί τα κράτη - μέλη πρέπει να προβούν σε αντισταθμιστικές ρυθμί
σεις σε ορισμένους φόρους (ιδιαίτερα στο ΦΕΦΠ), που σημαίνει αναμόρ
φωση της διάρθρωσης των συνολικών τους εσόδων από φόρους και κοι
νωνικές εισφορές. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ορισμένες επιπτώσεις, όπως 
αλλαγή στα πρότυπα κατανάλωσης, παραγωγής και εμπορίου, το κόστος 
ζωής, τη μέθοδο χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης κτλ. 

ii. Ένα από τα βασικά προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων είναι το 
δικαίωμα να ψηφίζουν τους φόρους τους. Η φορολογική δηλαδή αυτο
διαχείριση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εθνικής κυριαρχίας και 
προς το παρόν όλα τα κράτη - μέλη δίνουν μεγάλη σημασία στη διατήρη
ση του στοιχείου αυτού. Εμφανίζεται, συνεπώς, ένα πολιτικής φύσης θέ
μα, που θα επιλυθεί μόνον εάν οι χώρες - μέλη παραιτηθούν από μέρος 
αυτής της δύναμης. Ένα πρόσθετο πρόβλημα επίσης είναι το γεγονός ότι 
οι πολίτες είναι πολύ ευαίσθητοι στον τομέα της φορολογίας, επειδή πι
στεύουν ότι οι φορολογίες είναι υψηλές και πολύπλοκες. 

iii. Αλληλοσυγκρούονται πολλές φορές οι δύό βασικοί στόχοι: η 
προοδευτική προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής των κρατών - μελών 
που προβλέπει το άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΟΚ και η εναρμόνιση των 
φορολογικών συστημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένα κράτη ίσως 
να έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν κατά διάφορο τρόπο τα μέσα πολι
τικής για να εφαρμόσουν εθνική οικονομική πολιτική. Η φορολογία, από 
αυτή την άποψη, είναι πολύ σπουδαίο μέσο πολιτικής κυρίως γιατί 
προσδιορίζει, σε ένα μεγάλο βαθμό, την πολιτική δημόσιων δαπανών και 
κινήτρων για επενδύσεις. 

Παρά τα παραπάνω εμπόδια, η διαδικασία εναρμόνισης μπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητική και επιτυχής κυρίως επειδή πολλοί αντικρουόμε
νοι στόχοι μεταξύ φορολογικής εναρμόνισης και ελευθερίας των κρατών 
- μελών να χρησιμοποιούν τους φόρους σαν όργανο δημοσιονομικής και 
οικονομικής πολιτικής έχουν επιτυχώς αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι η 
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Κοινότητα περιορίστηκε σε ρυθμίσεις που αναφέρονται μόνο στη διάρ
θρωση και τη βάση της φορολογίας. Βέβαια η κατάσταση θα αλλάξει ση
μαντικά όταν η εναρμόνιση επεκταθεί και στους φορολογικούς συντελε
στές. Στην περίπτωση αυτή αναπόφευκτα τα κράτη - μέλη θα αντιμετωπί
σουν προβλήματα. 

4.4. Συνοπτική ανάλυση των συγκεκριμένων προσπαθειών 
της Κοινότητας για φορολογική εναρμόνιση 

Όπως έχουμε προαναφέρει, για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί από την ιδρυτική Συνθήκη της ΕΟΚ, η Κοινότητα έχει δώσει προτε
ραιότητα στην εξαφάνιση των εμποδίων που προκαλούν διαταραχές στο 
εμπόριο, δηλαδή στους δασμούς και τις διαφορές στα φορολογικά συστή
ματα έμμεσων και άμεσων φόρων. Ειδικότερα, οι διαταραχές στο διεθνή 
ανταγωνισμό αντιμετωπίστηκαν με την κοινή δασμολογική πολιτική που 
ολοκληρώθηκε το 1967. Στον τομέα της φορολογίας η Κοινότητα ακο
λούθησε τη διαδικασία εισαγωγής κοινού συστήματος έμμεσων φόρων 
και την υιοθέτηση κοινής φορολογικής βάσης, ενώ στους άμεσους φό
ρους επιδιώκει τη σύγκλιση των συστημάτων με παράλληλη διεργασία 
για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, όπως στην περίπτωση της έμ
μεσης φορολογίας. 

Είναι σκόπιμο εδώ να αξιολογήσουμε την εξέλιξη της φορολογικής 
εναρμόνισης, από της ίδρυσης της Κοινότητας, και το κατά πόσο αυτή έ
χει συμβάλει στην επίτευξη των βασικών στόχων που προβλέπει η Συν
θήκη της Ρώμης. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τι έχει γίνει με τις επιμέ
ρους φορολογίες, δίνοντας πάντοτε έμφαση στην εναρμόνιση της άμεσης 
φορολογίας, που είναι το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Όπως τονίσαμε, η φορολογική εναρμόνιση αποβλέπει1 στην υπο
βοήθηση της προώθησης των εξής στόχων: 

α. Ελεύθερη διακίνηση αγαθών (άρθρα 9-37) 

Στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και τη δημιουργία τελωνεια-

1. European Commission, O.J. No C 28/27.3.1971 σελ. 1· O.J. No L 366, 
28.12.1978, σελ. 31· O.J. No C 267/21.12.1975, σελ. 11· O.J. No C 21/26.1.1980, σελ. 
6. 
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κής ένωσης η Κοινότητα έχει σημειώσει επιτυχία. Η υιοθέτηση του ΦΠΑ 
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και συντελεί στην επίτευξη της φο
ρολογικής ουδετερότητας. Η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών προϋποθέ
τει και εναρμόνιση των συστημάτων των ειδικών φόρων, για να εκλεί
ψουν πολλοί διαταρακτικοί παράγοντες που συνδέονται με τη διάρθρωση 
των ειδικών φόρων. Στον τομέα αυτό τα αποτελέσματα είναι μάλλον απο
γοητευτικά γιατί μόνον η εναρμόνιση των ειδικών φόρων στα τσιγάρα έ
χει αποφασιστεί και επιτευχθεί μερικώς. 

β. Ελεύθερη κίνηση των προσώπων (άρθρα 48-51) 

Αναφορικά με την ελεύθερη κίνηση των προσώπων, η Κοινότητα 
υπέβαλε στο Συμβούλιο μια εισήγηση για κατευθυντήρια οδηγία, σχετικά 
με τον προσωπικό φόρο εισοδήματος για τους εργαζόμενους σε κράτη -
μέλη στα οποία δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι1. Συγκεκριμένα, στην εισήγη
ση αυτή τονίζεται ότι: «In order to ensure greater freedom of movement of 
workers, it is essential to reduce the differences that exist in the taxation 
on the employment income of resident and non-resident workers». Σκοπός 
της εισήγησης είναι να περιοριστεί η διακριτική μεταχείριση και τα μειο
νεκτήματα που δημιουργούνται, ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερη ελευ
θερία στη διακίνηση των εργατών διαμέσου της μείωσης των διαφορών 
που υπάρχουν στη φορολογία του προσωπικού εισοδήματος από εργασία 
των μόνιμων και μη μόνιμων κατοίκων. 

y. Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων (άρθρα 67-73) 

Η κίνηση κεφαλαίων εμποδίζεται προς το παρόν από φορολογικά 
εμπόδια, όπως διακριτικά μέτρα, διπλή φορολογία και πολύπλοκες διοι
κητικές διαδικασίες. Επιπλέον διαφορές στη φορολογία εταιριών και 
στους συντελεστές του παρακρατούμενου φόρου οδηγούν στις ανώμαλες 
κινήσεις κεφαλαίων, και οι οποίες εξαρτώνται από φορολογικές συνθήκες 
και όχι από χρηματοδοτικά κριτήρια. Οι φορολογικές αυτές συνθήκες 

1. European Commission, Proposal for a Council Directive concerning the Harmo
nization of Income Taxation Provisions with Respect to Freedom of Movement of Work
ers within the Community, Brussels, Com (79), 737 final, 13.12.1979 και European Com
mission, Report on Problems Raised by the Different Turn over Tax Systems Applied wi
thin the Common Market, ECSC (The Tinbergen Report), 1953. 
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προσθέτουν δυσκολίες στη λειτουργία του ευρωπαϊκού νομισματικού συ
στήματος. Επομένως είναι σημαντικό να εκλείψουν τα φορολογικά εμπό
δια, ώστε να υπάρχει φορολογική ουδετερότητα για να εξασφαλιστεί ορ
θολογική κίνηση κεφαλαίων. Κατ' αυτό τον τρόπο η τοποθέτηση επενδύ
σεων θα προσδιορίζεται όχι από τις φορολογικές ρυθμίσεις αλλά από οι
κονομικούς παράγοντες και θα επιτευχθεί αποδοτικότερη χρησιμοποίηση 
των χρηματοδοτικών πόρων και των συντελεστών παραγωγής της Κοι
νότητας. Αυτό, εξάλλου, προβλέπεται ρητά από τη Συνθήκη της Ρώμης: 
«Capital should flow free without any tax obstacles to generate profits and 
dividends paid out of these profits to flow without any tax impediment». 

Αναφορικά με την άμεση φορολογία, η κίνηση κεφαλαίων συνδέεται 
με τις φορολογικές ρυθμίσεις της ΦΕΝΠ. Η Επιτροπή έχει υποβάλει στο 
Συμβούλιο εμπεριστατωμένη εισήγηση (που αναλύεται λεπτομερώς στο 
Κεφάλαιο 5) για κατευθυντήρια οδηγία που αποσκοπεί στην υιοθέτηση: 
α) ενός κοινού συστήματος φορολογίας των εταιριών, προβλέποντας και 
μερική αποφυγή της διπλής φορολογίας των μερισμάτων με την εφαρμο
γή της μεθόδου πίστωσης του φόρου (tax credit) και β) ενός εναρμονισμέ
νου συστήματος παρακράτησης του φόρου των μερισμάτων. Κατ' αυτό 
τον τρόπο οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι βιομηχανίες, θα μπορούν να 
αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεύρυνσης της αγοράς και βελ
τίωσης της ανταγωνιστικότητας τους διεθνώς. Ταυτόχρονα μελετάται η 
εξεύρεση μηχανισμού για τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων προς το 
εξωτερικό, ώστε να εμποδιστεί η διοχέτευση κεφαλαίων στις εκτός της 
ΕΟΚ χώρες. Η διαρροή αυτή είναι ανεπιθύμητη, ιδιαίτερα προς το παρόν, 
εξαιτίας του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών της Κοι
νότητας. 

δ. Εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού (άρθρα 85-102) 

Η εξασφάλιση συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού είναι ένας άλλος 
σημαντικός στόχος. Στον τομέα των έμμεσων φόρων, τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί αναφέρονται στο ΦΠΑ και την εναρμόνιση της διάρθρωσης των 
ειδικών φόρων που όχι μόνο αποσκοπούν στην εξασφάλιση ελεύθερης 
διακίνησης των αγαθών και υπηρεσιών, αλλά συμβάλλουν και στην πολι
τική του ανταγωνισμού. Στον τομέα των άμεσων φόρων, ένα αρχικό βήμα 
έγινε προς αυτή την κατεύθυνση το 1975 με τη γνωστή εισήγηση για την 
εναρμόνιση του συστήματος ΦΕΝΠ και προβλέπεται ένα δεύτερο βήμα 
προς την κατεύθυνση εναρμόνισης της βάσης υπολογισμού αυτού του 
φόρου. Αυτός ο τομέας είναι πράγματι πολύ ευρύς γιατί εμπεριέχει πολλά 
θέματα που αναφέρονται στα φορολογικά κίνητρα, τις αποσβέσεις, την 
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υπεραξία του κεφαλαίου, την αποτίμηση των αποθεμάτων, τη μεταφορά 
των ζημιών κτλ. Παράλληλα με την εναρμόνιση των φορολογικών συ
στημάτων, η δημιουργία, συνθηκών ανταγωνισμού απαιτεί επίσης τη λή
ψη μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής1. Φοροαποφυγή και 
φοροδιαφυγή αποτελούν σοβαρά προβλήματα τόσο για τα κράτη - μέλη 
όσο και για την Κοινότητα γιατί οδηγούν σε δημοσιονομικές απώλειες, 
παραβίαση της αρχής της φορολογικής ισότητας, διαταραχή στην κίνηση 
κεφαλαίων και στις συνθήκες ανταγωνισμού. 

Συμπερασματικά, η κατάργηση των φορολογικών συνόρων μέσα 
στην Κοινότητα προϋποθέτει την ευθυγράμμιση των φορολογικών συν
τελεστών του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων. Το φορολογικό βάρος των 
εταιριών στο χώρο της ΕΟΚ θα ευθυγραμμιστεί μόνον όταν επιτευχθεί 
εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών και της βάσης υπολογισμού. 
Επίσης η εναρμόνιση των φορολογικών κινήτρων συνδέεται αναπόσπα
στα με τη βάση υπολογισμού αλλά και με την κοινοτική οικονομική πολι
τική γενικότερα. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να γίνει πραγματικότητα η φο
ρολογική εναρμόνιση απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών -
μελών και της Κοινότητας, ώστε να αποφεύγεται κάθε φορολογική μεταρ
ρύθμιση που μπορεί να εμποδίσει ή να επιβραδύνει τη διαδικασία της φο
ρολογικής εναρμόνισης στην Κοινότητα2. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις 
επιμέρους φορολογίες. 

4.4.1. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) 

Η εισαγωγή κοινού συστήματος ΦΠΑ έγινε με την πρώτη και δεύτε
ρη κατευθυντήρια οδηγία του Συμβουλίου (11.4.1967)3, υποβοηθώντας 

1. European Commission, O.J. No C 35/14.2.1975, σελ. 1· O.J. No L 
336/27.12.1977, σελ. 15· O.J. No C/301/21.12.1976, σελ. 4 και O.J. No L 
331/27.12.1979 σελ. 1. Βλ. επίσης, Canellopoulos, Α., Measures Against International 
Tax Evasion, (Address in the Colloquy on International Tax Avoidance and Evasion), 
Strasburg, 5-7 March, 1980, σελ. 5· Feeman, R. Α., Tax Looploles: The Legend and the 
Reality, Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1973, 
σελ. 10. 

2. Πρόγραμμα Δράσης για τη Φορολογία, European Commission Com (75), 391 fi
nal. 

3. Βλ. κατευθυντήριες οδηγίες European Commission, O.J. No 71, 14.4.1967· O.J. 
No L 145, 13.6.1977, σελ. 1· O.J. No L 331, 27.12.1979. 

188 



κατ' αυτό τον τρόπο στην επίτευξη φορολογικής ουδετερότητας των συ
ναλλαγών μέσα στην Κοινότητα. Το κοινό σύστημα του ΦΠΑ απέκτησε 
περισσότερη σημασία μετά το 1970, όταν η Κοινότητα στήριξε τους ί
διους της πόρους στη φορολογία αυτή1. Ουσιαστική όμως πρόοδος της 
φορολογικής αυτής εναρμόνισης έγινε με την έκτη οδηγία (17.5.1977), 
που τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.1979 και προβλέπει εναρμόνιση της φο
ρολογικής βάσης. Η οδηγία αυτή αναφέρεται κυρίως στην εναρμόνιση ό
λων εκείνων των ρυθμίσεων που επηρεάζουν το ύψος των ίδιων πόρων 
από το ΦΠΑ και, ειδικότερα, τους κανόνες που προσδιορίζουν τη φορο
λογική υποχρέωση, τον ορισμό των φορολογητέων συναλλαγών, τα φο
ρολογητέα ποσά κτλ. Πράγματι, η έκτη οδηγία αντιπροσωπεύει ένα απο
φασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση εναρμόνισης του ΦΠΑ, η πληρό
τητα όμως της διαδικασίας δεν παύει να είναι πολύ μακριά. Συγκεκριμέ
να, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.1, υπάρχουν ακόμη σημαντικές 
αποκλίσεις στη διάρθρωση και τους φορολογικούς συντελεστές του ΦΠΑ 
στις χώρες - μέλη. Για παράδειγμα, η Δανία έχει ένα φορολογικό συντελε
στή και η Ιταλία πέντε. Το ύψος επίσης των φορολογικών συντελεστών 
κυμαίνεται από 0% μέχρι 38% (Ιταλία). Ακόμη και οι κανονικοί φορολο
γικοί συντελεστές διαφέρουν και κυμαίνονται από 10% (Λουξεμβούργο) 
μέχρι 25% (Ιρλανδία). 

Όλες αυτές οι διαφορές θα πρέπει να συγκλίνουν προς το μηδέν για 
να επιτευχθεί η κατάργηση των φορολογικών συνόρων, ώστε τα προϊόν
τα να μπορούν να εισάγονται ελεύθερα στη «χώρα προορισμού» χωρίς να 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Στην περίπτωση των ιδιωτών εισα
γωγέων, μπορεί κανείς να εφαρμόσει την «αρχή της προέλευσης», ώστε ο 
καταναλωτής στη χώρα Χι να πληρώνει το ΦΠΑ που επιβάλλεται στη 
χώρα Χ2. Στην περίπτωση όμως των επιχειρήσεων, τα αγαθά μπορεί να 
υπόκεινται στο ΦΠΑ της «χώρας προορισμού», εκπίπτοντας το φόρο που 
πληρώθηκε στη «χώρα προέλευσης», δηλαδή ο αγοραστής στη χώρα Xj 
θα έχει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που πληρώθηκε για τη συγκε
κριμένη αγορά στη χώρα Χ2 στην περίπτωση αγαθών που αγοράστηκαν 
από έναν έμπορο στη χώρα Χ2. Κατ' αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί κατα
νομή των εσόδων του ΦΠΑ, τουλάχιστον για τις εμπορικές συναλλαγές, 
σύμφωνα με τη «χώρα - προορισμού». 

1. Αυτό προβ?ιέπει το άρθρο 201 της Συνθήκης της Ρώμης το οποίο υλοποιήθηκε 
με την απόφαση της Κοινότητας της 21.4.1970 (O.J. No L. 94, 28.4.1970, σελ. 19). Βλ. 
επίσης, ΕΟΚ, Τα Δημόσια Οικονομικά της Ευρώπης, (Ό. Strasser), μετάφραση Ε. Βαγια-
κάκου — Σαμαρτζή, Αθήνα, 1980, σελ. 15. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Συντελεστές του ΦΠΑ στις χώρες της ΕΟΚ (διαμόρφωση. μέχρι την 1.3.1983) 

Χώρα 

1. Γερμανία 

2. Βέλγιο 

3. Δανία 

4. Γαλλία 

5. Ιρλανδία 

6. Ιταλία 

7. Λουξεμβούργο 

8. Ολλανδία 

9. Αγγλία 

10. Ελλάδα 

Ημερομηνία 
εισαγωγής 
και τελευταίας 
μεταβολής 

1.1.1968 
1.7.1983 

1.1.1971 
1.1.1983 

3.7.1967 
30.6.1980 

1.1.1968 
1.7.1982 

1.11.1972 
1.3.1983 

1.1.1973 
5.8.1982 

1.1.1970 
1.1.1971 

1.1.1969 
1.10.1976 

1.4.1973 
18.6.1979 

1.1.1987 

Διάρθρωση 
συντελεστών 

Μειωμένος συντελεστής 
Κανονικός συντελεστής 

Μηδενικός 
Μειωμένος 
Κανονικός 
Μέγιστος 

Μηδενικός 
Κανονικός 

Μειωμένος 
Κανονικός 
Μέγιστος 

συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 

συντελεστής 
συντελεστής 

συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 

Μηδενικός συντελεστής 
Μειωμένος συντελεστής 
Κανονικός συντελεστής 

Μηδενικός 
Μειωμένος 
Κανονικός 
Μέσος 
Μέγιστος 

Μειωμένος 
Κανονικός 

Μηδενικός 
Μειωμένος 
Κανονικός 

Μηδενικός 
Κανονικός 

συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 

συντελεστής 
συντελεστής 

συντελεστής 
συντελεστής 
συντελεστής 

συντελεστής 
συντελεστής 

-

Ύψος φορολογικών 
συντελεστών 

7% 
14% 

0% 
6% 

19% 
25% 

0% 
22% 

7% 
18,6% 

33% 

0% 
10% 
35% 

0% 
2% και 8% 

18% 
20% 
38% 

2% και 10% 
10% 

0% 
4% 

18% 

0% 
15% 

-

Πηγή: Commission of the European Communities, The Evolution of VAT Rates Applicable in the 
Member States of the Community, Position at 1st March 1983, XV/131/80-EN, 6th Rev., 
1983. 
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4.4.2. Οι ειδικοί φόροι 

Σε όλα τα κράτη - μέλη ένα σημαντικό ποσοστό των φορολογικών 
εσόδων προέρχεται από ειδικούς φόρους. Το ποσοστό όμως αυτό διαφέ
ρει σημαντικά και κυμαίνεται από 5% (Ολλανδία) μέχρι 24% (Ιρλανδία) 
των συνολικών εσόδων (φόροι και κοινωνικές εισφορές). 

Οι φόροι αυτοί δημιουργούν σοβαρές διαταραχές στον ανταγωνισμό 
και, σε συνδυασμό με τον προστατευτισμό που επιδιώκεται από τις εθνι
κές νομοθεσίες, δυσχεραίνουν τη δημιουργία ενός συνεπούς μηχανισμού 
αντισταθμιστικών πληρωμών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. 
Επιπλέον είναι δύσκολη η διείσδυση στις αγορές γιατί θα υπάρχουν αγα
θά που οι τελικές τιμές τους θα περιέχουν ένα μεγάλο μέρος από ειδικούς 
φόρους, που είναι και η συνηθισμένη περίπτωση. Αυτός είναι ο λόγος 
που η Επιτροπή από το 1972 προσπαθεί να πετύχει εναρμόνιση της διάρ
θρωσης των κυριότερων ειδικών φόρων για αγαθά που έχουν μεγάλη ση
μασία στο εμπόριο (καπνός, οινοπνευματώδη ποτά, μπίρα, κρασί και 
ορυκτέλαια)1. Σχετικά με τους ειδικούς φόρους σε άλλα προϊόντα, αυτοί 
θα διατηρηθούν και θα επιτρέπονται, εφόσον δε δημιουργούν πρόβλημα 
στις αντισταθμιστικές πληρωμές και στο συνοριακό φορολογικό έλεγχο. 
Για τους φόρους αυτούς ενδείκνυται να εφαρμοστεί η αρχή της «χώρας 
προέλευσης» τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες. 

4.4.3. Οι άμεσοι φόροι 

Στον τομέα της άμεσης φορολογίας η εναρμόνιση παρουσιάζει μεγά
λη καθυστέρηση, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την έμμεση φορολογία. Η 
Κοινότητα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας ούτε καν 
για το ΦΕΝΠ ή τουλάχιστον για το σύστημα παρακράτησης των φόρων 
στην πηγή. Από την πλευρά της Κοινότητας, προσπάθειες έχουν κατα
βληθεί προς την κατεύθυνση της φορολογίας εισοδήματος και ιδιαίτερα 
των νομικών προσώπων, όπου η Επιτροπή έχει υποβάλει πολλές εισηγή
σεις, αλλά το Συμβούλιο δεν τις έχει υλοποιήσει2. Επειδή η εναρμόνιση 

1. Βλ. European Commission, OJ. No C 43, 29.4.1972, σελ. 23· O.J. No C 92, 
31.10.73, σελ. 36· OJ. No L. 338, 28.12.1977, σελ. 22· Doc. Com (77) 338 final, σελ. 1 
και Doc. Com. (79) 261 final. 

2. Βλ. European Commission, OJ. No C 253, 5.11.1975, σελ. 2 και OJ. No C 39, 
22.3.1969. 
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της άμεσης φορολογίας συναντά πολλές δυσκολίες, λόγω της φύσης αυ
τών των φόρων, η προσπάθεια έχει συγκεντρωθεί περισσότερο στην επί
τευξη σταδιακής και επιμέρους σύγκλισης των φορολογιών αυτών, όπου 
αυτό είναι δυνατό με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 

Συγκεκριμένα, το 1979 κατευθυντήρια οδηγία της Κοινότητας, ό
πως έχουμε αναφέρει, προβλέπει την ίδια φορολογική μεταχείριση του 
προσωπικού εισοδήματος των εργαζομένων σε χώρες που δεν είναι η μό
νιμη κατοικία τους. 

Ο μόνος τομέας όπου έχει προχωρήσει η εναρμόνιση είναι η αντιμε
τώπιση της φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος. Δεν πρέπει να 
υποεκτιμάται η σημασία αυτού του βήματος, δεδομένου ότι η φοροδιαφυ
γή δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία μιας «κοινής αγοράς» γιατί 
διαταράσσει τους όρους ανταγωνισμού, τη διακίνηση του κεφαλαίου και, 
φυσικά, συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων, κάτι πολύ σημαντι
κό για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας και τους προϋπολογισμούς 
των χωρών - μελών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διμερείς μόνο συμφω
νίες μεταξύ των κρατών - μελών δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος, γιατί 
η φοροδιαφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Έτσι η 
Κοινότητα (10.2.1975), στην πρώτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής, προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει σωστός προσδιορι
σμός των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για τον 
καλύτερο υπολογισμό της φορολογικής βάσης ενώ για την καλύτερη 
απόδοση των εισπράξεων των φόρων προβλέπεται δικαστική δίωξη των 
φοροφυγάδων. Η υλοποίηση των μέτρων για τη φοροδιαφυγή βασίζεται 
στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών - μελών, στη συνεργα
σία των φοροτεχνικών οργάνων - υπηοεσιών των χωρών της Κοινότητας 
και στην καθιέρωση κοινών νομικών και διοικητικών ρυθμίσεων των φο
ρολογικών αρχών. Συγκεκριμένα, η κατευθυντήρια οδηγία της 
19.12.19771 καθιερώνει μια διαδικασία συστηματικής ανταλλαγής φορο
τεχνικών πληροφοριών για την ορθολογική φορολογία εισοδήματος-
περιουσίας και τον εντοπισμό των φοροφυγάδων. 

Εναρμόνιση της ΦΕΦΠ επιδιώκεται, επίσης, έμμεσα, με τη δημιουρ
γία ενιαίας κεφαλαιαγοράς στην Κοινότητα, την κατάργηση των φορολο
γικών συνόρων για την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, και με τη θέσπι
ση ίσης φορολογικής μεταχείρισης κερδών-μερισμάτων στο χώρο της 

1. European Commission, Council Directive Concerning Mutual Assistance by the 
Competent Authorities of the Member States in the Field of Direct Taxation, 
77/799/EEC, 19.12.1977a, σελ. 1. 
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ΕΟΚ. Η εξασφάλιση ελεύθερης ροής των μερισμάτων, για να επιτευχθεί 
ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, προϋποθέτει την εναρμόνιση της φορολο
γίας του προσωπικού εισοδήματος στις χώρες της Κοινότητας. 

Στον τομέα της ΦΕΝΠ η Κοινότητα έχει καταβάλει σημαντικές προ
σπάθειες. Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ το 1966 μελέτησε1 τα εμπόδια για την 
ανάπτυξη αγοράς κεφαλαίου και διατύπωσε κατευθυντήριες οδηγίες που 
αφορούν ειδικότερα τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες. Το 1969, επί
σης, με στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη δημιουργία δυναμικών 
επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο και τη μείωση της διπλής φορολο
γίας των κερδών, έγινε εισήγηση κοινής φορολογικής μεταχείρισης2 για 
όλες τις χώρες - μέλη, σχετικά με την ενοποίηση ή διάσπαση και τη συ
νεισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ εταιριών, όπως επίσης και με
ταξύ θυγατρικής και μητρικής εταιρίας. 

Ειδικότερα, για την εναρμόνιση της ΦΕΝΠ έχουν γίνει αρκετές και 
σημαντικές προσπάθειες στο χώρο της ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 
Newmark το 1963 υπέβαλε αναλυτική έκθεση στην οποία προτείνεται το 
δυαδικό σύστημα (two-rate system)3, η Επιτροπή Van den Tempel το 

1. European Commission, The Development of a European Capital Market (Serge 
Report), 1966, σελ. 1 και European Commission, Proposal for a Council Directive on the 
Elimination of double Taxation in Connection with the Adjustment of Transfer of Profits 
between Associated Enterprises, Brussels, Com (76), 611 final, 1976. Βλ. επίσης, Adams, 
J. and Wholley, J., «Proposal for the Harmonization of Corporate Tax Systems in the 
EEC», στην έκδοση The International Enterprises in Developed Countries, ed. by I.F.S., 
London, 1977, σελ. 133· Agapitos, G., Inflationary Effects and the Harmonization 
Aspects of Taxes on Profits with Reference to the U.K. Manufacturing Industries, 1971-
70, unpublished D. Phil, thesis, University of York (England), November, 1974, σελ. 7· 
Akhgtar, Μ.Α., «Taxation of Corporate Income: Some European Approaches», Federal 
Reserve Bank of New York, Quarterly Review, 1977, Vol. 2, σελ. 27· Chown, J., «The 
Harmonization of Corporation Tax in the EEC», British Tax Review, No 1, 1976, σελ. 
39· Chown, J. and Hopper, W., «Company Tax Harmonization in the EEC», Intertax, 
August, 1982, σελ. 275. 

2. European Commission, Proposal for a Council Directive on the Elimination of 
Double Taxation in Connection with the Adjustment of Transfer of Profits between Asso
ciated Enterprises, Brussels, Com (76), 611 final, 1976, σελ. 1 και European Commis
sion, Report from the Commission to the Council on Scope for Convergence of Tax Sy
stems in the Community, Brussels, Com (80), 139 final, 1980, σελ. 1. 

3. European Commission, Report of the Fiscal and Financial Committee: Tax Har
monization in the EEC, Brussels, 1962, an unofficial translation by H. Thurston (The 
Newmark Report), 1963, σελ. 2. 
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1970 πρότεινε το κλασικό σύστημα (classical system)1 και τέλος, η Επι
τροπή της ΕΟΚ το 1975, με εισήγηση κατευθυντήριας οδηγίας, πρότεινε 
το πιστωτικό σύστημα (imputation system)2. Πιο αναλυτικά, η Έκθεση 
Newmark δίνει έμφαση στις επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο (σε αντίθεση με 
την έκθεση Van den Tempel που δίνει έμφαση κυρίως στις διεθνείς επι
πτώσεις εναλλακτικών συστημάτων ΦΕΝΠ) και προτείνει για όλες τις 
χώρες - μέλη την ίδια διάρθρωση ΦΕΝΠ (δυαδικό σύστημα), ίδιους φορο
λογικούς συντελεστές για τα αδιανέμητα κέρδη και ομοιόμορφο παρα
κρατούμενο φόρο για τους μετόχους, που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 
25%. Επιπλέον η επιτροπή Newmark επισημαίνει ότι ο βασικός φορολο
γικός συντελεστής της ΦΕΝΠ δε θα πρέπει να διαφέρει σημαντικά από 
τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή της κλίμακας ΦΕΦΠ, ώστε να μην 
επηρεάζει η φορολογία την προτίμηση του επενδυτή για τη μορφή της 
επιχείρησης στην οποία θα τοποθετήσει τα κεφάλαια του. Η έκθεση Van 
den Tempel είναι υπέρ του κλασικού συστήματος γιατί, όπως υποστηρί
ζει, το σύστημα αυτό επιτυγχάνει, ταυτόχρονα «ουδετερότητα» στην εξα
γωγή κεφαλαίων (ο επενδυτής δεν επηρεάζεται από τη φορολογία αν θα 
επενδύσει στη χώρα του ή στο εξωτερικό) και φορολογική ισότητα στο 
διεθνές επίπεδο (δε μεταχειρίζεται διαφορετικά τους επενδυτές - μόνιμους 
κατοίκους της χώρας ή κατοίκους του εξωτερικού). Τέλος, η εισήγηση 
για κατευθυντήρια οδηγία του 1975 προβλέπει: 

α. Κοινό «πιστωτικό σύστημα» με μερική αντιστάθμιση του φόρου 
επί των κερδών υπό μορφή πίστωσης φόρου που συνδέεται με τα διανε
μόμενα κέρδη. Όλοι οι μέτοχοι, οπουδήποτε και εάν κατοικούν στην 
ΕΟΚ, καρπούνται τον ίδιο συντελεστή πίστωσης του φόρου των μερι
σμάτων των εταιριών. 

β. Κοινούς συντελεστές του φόρου επί των κερδών και της πίστω
σης του φόρου. 

γ. Αντισταθμιστικό φόρο ή προπληρωμή φόρου που θα επιβάλλεται 
στις εταιρίες που διανέμουν μερίσματα και δεν τους έχει επιβληθεί 

1. European Commission, Corporation Tax and Income Tax in the European Com
munities, (The Van den Tempel Report), Brussels, 1971, σελ. 1. 

2. European Commission, Proposal for a Directive of the Council Concerning the 
Harmonization of Systems of Company Taxation and of Withholding Taxes on Divi
dends, Com (75), 392 final, 2.7.1975, σελ. 1· International Bureau of Fiscal Documen
tation, The EEC Reports on Tax Harmonization, 1963, σελ. 10. 
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ΦΕΝΠ. Ο φόρος αυτός ισούται με την πίστωση φόρου αυτών των μερι
σμάτων. 

δ. Παρακρατούμενο φόρο επί των μερισμάτων (για ορισμένες περι
πτώσεις). 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Κοινότητα ουσιαστικά δεν έ
χουν γίνει καθόλου προσπάθειες για την εναρμόνιση της φορολογικής 
βάσης της ΦΕΝΠ. Η εναρμόνιση της βάσης είναι, κατά τη γνώμη μας, 
σημαντικότερη από εκείνη των συντελεστών ή της διάρθρωσης των συ
στημάτων, γιατί αν διαφέρει η φορολογητέα βάση, ακόμη και όταν οι 
συντελεστές είναι ίδιοι, η φορολογική επιβάρυνση θα διαφέρει από χώρα 
σε χώρα με τις γνωστές επιπτώσεις στη διακίνηση των κεφαλαίων. 

4.5. Διαδικασία και πορεία εναρμόνισης του ελληνικού 
φορολογικού συστήματος 

4.5.1. Γενικά 

' Η διαδικασία εναρμόνισης των διάφορων τομέων της ελληνικής οι
κονομίας με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ιδρυτικής Συνθήκης της 
ΕΟΚ ουσιαστικά έχει αρχίσει από το 1961 με την υπογραφή της Συμφω
νίας των Αθηνών, ύστερα από αίτηση της χώρας μας τον Ιούλιο του 1959 
για σύνδεση με την ΕΟΚ. Ο ρυθμός όμως των διαδικασιών εναρμόνισης 
εντατικοποιήθηκε από το 1979, όταν υπογράφηκε η Πράξη Προσχώρη
σης της Ελλάδας στην ΕΟΚ (ύστερα από αίτηση της Ελλάδας το 1975), 
που είχε σαν αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνει το 1981 το δέκατο πλήρες 
μέλος της Κοινότητας. 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης αναφερόμαστε κυρίως στην εναρμόνι
ση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας και λιγότερο στους δασμούς και 
τα φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης. Αναφορικά με τους δασμούς, όπως 
είναι γνωστό, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σύνδεσης, έχει γίνει πλήρης κα
τάργηση έναντι της ΕΟΚ, με εξαίρεση τα προϊόντα της 22ετίας, που η κα
τάργηση των δασμών τους έχει γίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό, χωρίς ό
μως να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό ισχύει για τα βιομηχανικά προϊόντα και 
για τα γεωργικά που δεν υπάγονται σε Κοινή Οργάνωση Αγοράς, ενώ για 
τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται σε ΚΟΑ εφαρμόζεται το κοινοτικό 
σύστημα σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της Πράξης 
Προσχώρησης. Σε σχέση με τα φορολογικά κίνητρα, η ΕΟΚ δεν έχει 
προχωρήσει στην εναρμόνιση τους, αν και αυτή θα πρέπει να συνεξετάζε-
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ται με τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης της ΦΕΝΠ. Πάντως, η 
χώρα μας έχει προβεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχής κι
νήτρων ανάπτυξης (investment grants) που είναι σύμφωνος με τις κατευ
θύνσεις με τις οποίες διαμορφώνονται τα συστήματα κινήτρων στις χώ
ρες της Κοινότητας. 

4.5.2. Γενικές κοινοτικές διατάξεις και προβλεπομένη εναρμόνιση του 
ελληνικού φορολογικού συστήματος 

Η εναρμόνιση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας εντάσσεται 
στο γενικότερο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας μας να ευθυγραμμι
στεί με τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (πρωτογενούς και παράγω
γου). Συγκεκριμένα, η φορολογική εναρμόνιση προβλέπεται από τις δια
τάξεις της Συνθήκης της Ρώμης του 1957 (άρθρα 95 έως 99 και 220), της 
Πράξης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες1 και 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των2. 

Όπως έχουμε αναλύσει, η Συνθήκη της Ρώμης προβλέπει κυρίως 
την εναρμόνιση των έμμεσων φόρων (γενικών και ειδικών), θέτοντας ένα 
βασικό κανόνα, ότι κανένα κράτος - μέλος δε θα επιβάλει (άμεσα ή έμμε
σα) βαρύτερους φόρους στα προϊόντα των λοιπών χωρών - μελών σε σχέ
ση με εκείνους που επιβαρύνουν τα προϊόντα του (εγχώρια - εισαγόμενα -
εξαγόμενα). Η Συνθήκη δεν περιέχει ρητές διατάξεις για την εναρμόνιση 
του τομέα της άμεσης φορολογίας, αυτό όμως προβλέπεται έμμεσα με τα 
άρθρα 2, 98 και 220. 

Η Πράξη Προσχώρησης προβλέπει ρυθμίσεις για την τεχνική της 
προσαρμογής ορισμένων ελληνικών φορολογικών διατάξεων και καθορί
ζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή των νέων κοινοτικών ρυθμίσεων (εξαι
ρέσεις, παρεκκλίσεις ή μεταβατικές ρυθμίσεις). 

1. Ν. 945/27.7.1979, «περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενεργείας», ως και της συμφωνίας «περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρω
παϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος». 

2. Βλ. Κρεκούκια, Γ., «Φορολογικά προβλήματα εν όψει της εντάξεως μας εις την 
ΕΟΚ», Ναυτεμπορική, 13.9.1977 και 1.8.1979· Δούγκας, Ε., «Φορολογική εναρμόνιση 
στα πλαίσια της ΕΟΚ», Ναυτεμπορική, 18.10.1978· Μητσός, Α., Η προσχώρηση στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, 1981, σελ. 15. 
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Τέλος, οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΟΚ αναφέρονται στον τρόπο 
εναρμόνισης των επιμέρους φορολογιών και δίνουν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πρέπει να κινηθούν οι ελληνικοί φορολογικοί νόμοι, ώστε να επι
τευχθεί εναρμόνιση σ' αυτό τον τομέα στο χώρο της ΕΟΚ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΟΚ, η 
χώρα μας έχει την υποχρέωση να προβεί στην εναρμόνιση της έμμεσης 
φορολογίας. Η εναρμόνιση αυτή αναφέρεται στους γενικούς, καθώς και σε 
ορισμένους ειδικούς, έμμεσους φόρους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έπρεπε, 
σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης, το αργότερο μέχρι την 1.1.1984, 
να εφαρμόσει το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), 
δηλαδή να αντικαταστήσει τους δύο βασικούς φόρους κατανάλωσης 
(ΦΚΕ και χαρτόσημο τιμολογίων) με το ΦΠΑ1. Στα πλαίσια όμως του 
«Μνημονίου» η υποχρέωση αυτή αναβλήθηκε για την 1.1.19862. Το 
Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αρχίσει τη σχετική προετοιμασία για 
την εισαγωγή του συστήματος του ΦΠΑ και προχωρεί στην κατάρτιση 
του σχετικού Σχεδίου Νόμου3, το οποίο βασίζεται στις οδηγίες που περι
λαμβάνονται στις διάφορες προδιαγραφές της Επιτροπής της ΕΟΚ και 
κυρίως στην έκτη κατευθυντήρια οδηγία που κατακυρώθηκε από το Συμ
βούλιο Υπουργών. 

Παράλληλα όμως, η βασική προϋπόθεση είναι να προετοιμαστεί το 
οργανωτικό υπόβαθρο για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του φο
ρολογικού συστήματος (μηχανοργάνωση της διαδικασίας βεβαίωσης - εί
σπραξης και εκπαίδευσης στελεχών για την εφαρμογή του ΦΠΑ). Αναφο
ρικά με τους ειδικούς φόρους, επειδή η Κοινότητα δεν έχει σημειώσει 
αξιόλογη πρόοδο στον τομέα αυτό, η χώρα μας δεν έχει ρητή υποχρέωση 
εναρμόνισης αυτών των φόρων (π.χ. φόροι στα πετρελαιοειδή, οινόπνευ
μα, ζάχαρη, βύνη, αυτοκίνητα, απορρυπαντικά, κηρώδεις ύλες, αμυλοσι-

1. Ζαχαρόπουλος, Κ., Η εφαρμογή τον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα, 
Αθήνα, 1984, σελ. 69-73. 

2. Η ΕΟΚ ανταποκρίθηκε σε νέο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για αναβολή 
εισαγωγής του ΦΠΑ και προσδιόρισε την 1.1.1987 σαν νέα ημερομηνία που έχει υπο
χρέωση η χώρα μας να εφαρμόσει το κοινοτικό σύστημα έμμεσης φορολογίας. 

3. Ο Υπουργός των Οικονομικών κατέθεσε (27.1.1986) στη Βουλή για συζήτηση 
και ψήφιση το σχέδιο νόμου «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας», το 
οποίο βασίζεται στις υποχρεωτικές, για όλα τα κράτη - μέλη, διατάξεις της Έκτης Κα
τευθυντήριας Κοινοτικής Οδηγίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ΦΠΑ αναμένεται κατά 
το 1987 να αποδώσει άνω των 400 δισ. δρχ. (40% του συνόλου των έμμεσων φόρων). 

Σε παράρτημα του παρόντος Κεφαλαίου παραθέτουμε μερικά από τα κυριότερα άρ
θρα του νομοσχεδίου. 
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ρόπι), με εξαίρεση τον ειδικό φόρο στα βιομηχανοποιημένα καπνά. Εξάλ
λου, για τη διατήρηση της προστασίας της εγχώριας παραγωγής, ύστερα 
από συζήτηση με την ΕΟΚ, αποφασίστηκε η μη άμεση κατάργηση των 
φόρων επί των εισαγόμενων προϊόντων, κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 9, 12,16 της Συνθήκης της Ρώμης, και η εφαρμογή ενός ρυθ
μιστικού φόρου στα παραπάνω προϊόντα. Ο ρυθμιστικός αυτός φόρος θα 
μηδενιστεί την 1.1.1989 και η σταδιακή μείωση του άρχισε από τη 
2.7.19841. 

Επειδή η εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας δεν είναι αντικείμενο 
της μελέτης μας, δεν αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο για το ΦΠΑ. Γι' αυτό 
το λόγο είναι σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ορισμένα χαρακτηριστικά και 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις αυτού του φόρου. Το σύστημα του ΦΠΑ, 
που προβλέπεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας, δε θα διαφέρει σημαντικά 
από εκείνο που εφαρμόζεται στις χώρες της ΕΟΚ. Ο ΦΠΑ,όπως εφαρμό
ζεται στην Κοινότητα, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και 
το λιανεμπόριο. 

β. Είναι γενικός φόρος και καλύπτει όλα τα αγαθά και υπηρεσίες 
(εκτός ορισμένων εξαιρέσεων). 

γ. Περιορίζεται μόνο στην προστιθέμενη αξία των καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών και απαλλάσσει εντελώς τα κεφαλαιουχικά αγαθά. 
Στην προστιθέμενη αξία περιλαμβάνονται όλοι οι άλλοι φόροι, δασμοί 
και επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, εκτός από το ΦΠΑ. 

δ. Εφαρμόζεται αποτελεσματικά με τρεις συνήθως φορολογικούς 
συντελεστές: τυπικό ή ενδιάμεσο, χαμηλό και υψηλό. 

ε. Προβλέπει διαφοροποιημένα καθεστώτα εφαρμογής του ΦΠΑ2, σε 
σχέση με το κανονικό καθεστώς του φόρου, για τις μικρές επιχειρήσεις 
και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για λόγους διαχειριστικής απλούστευ
σης του φόρου στις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες επιτηδευματιών. Επι
πλέον, για ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών, προβλέπει ιδιαίτερη μετα
χείριση, όπως ακίνητα, παραγγελιοδοχικές, χρηματοοικονομικές κτλ. 

στ. Εμπεριέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερου ελέγχου με 
αφαίρεση (τιμολογιακή μέθοδος ή μέθοδος πίστωσης του φόρου) του φό
ρου που καταβάλλεται στα προηγούμενα στάδια. 

1. Γναννακούρης, Π., «Ρυθμιστικός φόρος», Φορολογική Επιθεώρηση, Οκτώβριος, 
1983, σελ. 690. 

2. Ζαχαρόπουλος, Κ., στο ίδιο, 1984, σελ. 74-77. 
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ζ. Απαλλάσει πλήρως τα προϊόντα που εξάγονται και τις υπηρεσίες 
που συνδέονται με εξαγωγές. 

Η εισαγωγή του ΦΠΑ στη χώρα μας έχει θετικές αλλά και αρνητικές 
επιπτώσεις, και συγκεκριμένα1: 

ί. Θα απλοποιήσει το σύστημα της έμμεσης φορολογίας (μείωση του 
αριθμού των φόρων και μείωση του δημοσιονομικού - κοινωνικού κό
στους) και μπορεί να το καταστήσει προδευτικότερο. 

ii. Θα επηρεάσει τόσο τις απόλυτες όσο και τις σχετικές τιμές των 
αγαθών, ανάλογα με τη διάρθρωση των ονομαστικών συντελεστών του 
φόρου. Προβλέπεται μικρή αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών κα
ταναλωτή και μείωση των τιμών των κεφαλαιουχικών αγαθών. Επίσης 
αναμένεται μείωση, κατά μέσο όρο, στις σχετικές τιμές των εισαγόμενων -
εξαγόμενων προϊόντων (πάντοτε σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των 
εγχώριων προϊόντων). 

iii. Θα επηρεάσει ευνοϊκά τη διανομή του εισοδήματος εφόσον χρη
σιμοποιηθούν περισσότεροι των δύο φορολογικοί συντελεστές, γιατί έτσι 
θα δοθεί η δυνατότητα να εφαρμοστεί χαμηλός συντελεστής στα είδη 
πρώτης ανάγκης. 

iv. Θα επηρεάσει ευνοϊκά τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές, 
και η τελική επίδραση στο ισοζύγιο πληρωμών θα εξαρτηθεί από τη δια
φορά εισαγωγών - εξαγωγών. Θα επηρεάσει επίσης την ενεργό ζήτηση, το 
εισόδημα, το μέγεθος των αυτόματων σταθεροποιητών στην οικονομία 
και θα βελτιώσει την κατανομή των πόρων. 

Στον τομέα της άμεσης φορολογίας η χώρα μας δεν έχει προχωρήσει 
συστηματικά στην εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην ΕΟΚ, επειδή δεν 
υπάρχει ακόμη κοινό σύστημα τόσο στη ΦΕΦΠ όσο και στη ΦΕΝΠ. Ου
σιαστικά όμως, με τις διμερείς συμβάσεις με ευρωπαϊκές χώρες, για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας, η φορολογική μας νομοθεσία βρίσκεται 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες των προβλημάτων, της διάρθρωσης και των επι
πτώσεων του ΦΠΑ, βλέπε,Γεωργακόπουλος, Θ., Ο φόρος επί της προστιθέμενης αξίας, 
(Οικονομικαί Μονογραφίαι, No 21), Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1976, σελ. 10 και του ίδιου, Ο φό
ρος Προστιθέμενης Αξίας: στη θεωρία και στην πράξη, Αθήνα, Business Books, 1978, 
σελ. 20· Σαπουντζόγλου, Γ., Προβλήματα Εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
στην Ελλάδα, Αθήνα, ΙΟΒΕ, 1983, σελ. 17· Προβόπουλος, Γ., Ο φόρος Προστιθέμενης 
Αξίας: Τι είναι και πώς εφαρμόζεται, Αθήνα, ΙΟΒΕ, 1983, σελ. 39· ΚΕΠΕ, Μεταρρύθμι-
σις Εμμέσου Φορολογίας, Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Πρόγραμμα Αναπτύξεως 1976-
1980, 1976 και ΚΕΠΕ; Αημόσια Οικονομικά, Έκθεση Ομάδας Εργασίας, Πρόγραμμα 
Αναπτύξεως 1976-80, 1976· Dalamagas, Β., A Value Added Tax for Greece, Bangor, 
University of Wales Press, 1978. 
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σε αρμονία και με πολλές άλλες φορολογικές ρυθμίσεις που υπερισχύουν 
στο χώρο της Κοινότητας και φαίνεται ότι τελικά Ρα γενικευθούν σαν 
κοινό φορολογικό πλαίσιο. Άποψη μας, πάντως, είναι ότι το ελληνικό 
σύστημα άμεσης φορολογίας είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί, προς 
την κατεύθυνση πάντοτε που κινούνται τα κοινοτικά συστήματα, άσχετα 
εάν η χώρα μας έχει ή δεν έχει την υποχρέωση εναρμόνισης για ορισμέ
νους τομείς. Η παρούσα μελέτη αναλύει ακριβώς δύο περιπτώσεις που 
αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό της ΦΕΝΠ, σύμφωνα με την πρόταση 
της ΕΟΚ'και, όπως έχει αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, στην αν
τιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού στη ΦΕΦΠ, σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Κοινότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»1 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 

Επιβολή του φόρου 

1. Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία «Φόρος 
Προστιθέμενης αξίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στην περιοχή του 
Αγίου Όρους. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο του φόρου 

Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι: 
α. η παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματο-

1. Για κριτική ανάλυση του Σχεδίου Νόμου βλέπε, Ζαχαρόπουλος Κ., Φωτόπου
λος Γ. και Παπαναστασάτος Α., Εισαγωγή στο φόρο προστιθέμενης, αξίας: το Ελληνικό 
Σχέδιο Νόμου, Αθήνα, εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1986. 
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ποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο 
στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, 

β. η εισαγωγή αγαθών. 

Άρθρο 3 

Υποκείμενοι στο φόρο 

1. Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή 
αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο, οι
κονομική δραστηριότητα, αδιάφορα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επι
διωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής. 

Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο 
ανεξάρτητο, οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται 
με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομι
κή σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης όσον αφορά τους όρους ερ
γασίας, ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα άλλα Νο
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο 
για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν 
κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέ
λη, δικαιώματα ή εισφορές. 

Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου 
στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο πα
ράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες. 

Άρθρο 15 

Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

1. Στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολο
γητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξη
μένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. 

2. Κατ' εξαίρεση, στις κατωτέρω περιπτώσεις, ως φορολητέα αξία 
λαμβάνεται: 
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Άρθρο 16 

Φορολογητέο αξία στην εισαγωγή αγαθών 

1. Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία αποτελείται από την 
αξία των αγαθών που πλήρωσε ή πρόκειται να πληρώσει ο εισαγωγέας 
των αγαθών στον προμηθευτή του, εφόσον αυτή αποτελεί τη μόνη αντι
παροχή. 

Στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται αξία ή αυτή δεν αποτελεί τη 
μόνη αντιπαροχή, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η κανονική αξία των 
εισαγόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τη διάταξη της παραγρά
φου 2 του άρθρου 15. 

Προκειμένου για αγαθά προέλευσης τρίτων προς την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα χωρών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η δα
σμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών. 

2. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται: 
α. Οι οφειλόμενοι δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα. 

Άρθρο 23 

Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 

1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί 
στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, το φόρο με τον οποίον έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγα
θών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών 
που πραγματοποιήθηκε από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το 
μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγμα
τοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. 

2. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείμε
νο κατά το μέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται: 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

Άρθρο 32 

Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων 

1. Επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολο-
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γικών Στοιχείων δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν 
βιβλία πρώτης κατηγορίας υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών 
επιχειρήσεων του άρθρου αυτού, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειρι
στική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι ποσού δραχ
μών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000). 

Στο καθεστώς αυτό δεν υπάγονται: 
— Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό 
τουλάχιστο εξήντα τα εκατό (60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές 
και 
— οι αγρότες του άρθρου 33. 

2. Κατ' εξαίρεση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δή
λωσης και καταβολής φόρου: 

α. οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες κατά την προηγούμε
νη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι πο
σού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και 

β. οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που δεν έχουν υποχρέωση να 
τηρούν και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας. 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή: 

Άρθρο 33 

Ειδικό καθεστώς αγροτών 

1. Οι αγρότες, για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής 
τους και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς 
του άρθρου αυτού και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος 
νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες 
πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσης τους. 

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Ελληνικό Δημόσιο με 
καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ' 
αποκοπή συντελεστών που θα καθοριστούν με νεότερο νόμο, στην αξία 
της παράδοσης αγροτικών προϊόντων του Παραρτήματος IV του παρόν
τος νόμου, ή της παροχής αγροτικών υπηρεσιών. 

Όταν η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών γίνεται 
σε Συνεταιρισμούς ή Ενώσεις Συνεταιρισμών, οι κατ' αποκοπή συντελε
στές επιστροφής φόρου προσαυξάνονται κατά μία (1) εκατοστιαία μονά
δα. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία 
των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών λαμβάνε-
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ται αυτή που προκύπτει από τα οικεία παραστατικά του Κώδικα Φορολο
γικών Στοιχείων. 

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υπο
κειμένους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η ανωτέ
ρω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια. 

Άρθρο 57 

Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι 
διατάξεις: 

α. για την επιβολή φόρου κύκλου εργασιών στις πράξεις που προ
βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 

β. για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις που προβλέπουν 
οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενα αυ
τών σύμφωνα, καθώς και για την επιστροφή της μέσης από τέλη χαρτο
σήμου επιβάρυνσης στις εξαγωγές εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, με 
εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1477/1984 σε ό,τι αφορούν 
την επιστροφή της μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης με τους 
συντελεστές οι οποίοι ορίζονται στο Παράρτημα IV, στήλη (5) του νόμου 
αυτού. 

γ. του A.N. 505/1937 (ΦΕΚ - 79 Α') (Φόρος δημοσίων θεαμάτων)1. 
δ. του άρθρου 46 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ - 43 Α') (Φόρος εγχωρίων 

και εισαγόμενων καπνοβιομηχανικών προϊόντων). 
ε. του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του A.N. 

1524/1950 (ΦΕΚ - 246 Α'), που κυρώθηκε με το Ν. 1620/1951 (ΦΕΚ -
2 ΑΓ) (Φόρος υπέρ NAT και Ταμείου Φυματικών Θαλάσσης). 

στ. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3287/1955 (ΦΕΚ - 169 
Α') (Φόρος κατανάλωσης της ζάχαρης) και 

ζ. των κατωτέρω νόμων, με τους οποίους είχαν επιβληθεί φόροι που 
ενοποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 1477/1984: 
- του άρθρου 1 του A.N. 1901/1939 (ΦΕΚ - 332 Α') (Φόρος κατανάλω

σης στό εγχώριο και εισαγόμενο αμυλοσιρόπι), 
- του άρθρου 5 του A.N. 843/1948 (ΦΕΚ - 319 Α') (Φόρος στις βιομη

χανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις επί των αποδοχών των εργατών 
και υπαλλήλων), 

1. Οι επεξηγήσεις στις παρενθέσεις είναι του συγγραφέα. 
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— του Ν. 4324/1963 (ΦΕΚ - 152 Α') (Φόρος κατανάλωσης στις κηρώ-
δεις ύλες) και 

— του άρθρου 4 του A.N. 156/1967 (ΦΕΚ - 179 Α') (Φόρος κατανάλω
σης στα απορρυπαντικά). 

2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση 
του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να τροποποιούνται, συμπληρώνον
ται ή καταργούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων με 
σκοπό την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 59 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1987. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΕΝΠ) ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 

Στην αρχή αυτού του Κεφαλαίου αναλύεται η αναγκαιότητα διατή
ρησης ξεχωριστής φορολόγησης του εισοδήματος των νομικών προσώ
πων από εκείνη της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ακο
λουθεί μια συγκριτική ανάλυση των διάφορων συστημάτων που έχουν 
εφαρμοστεί ή ισχύουν στις χώρες της ΕΟΚ. Αναλύεται επίσης η ανα
γκαιότητα εναρμόνισης του φόρου νομικών προσώπων στην ΕΟΚ, οι αρ
χές που πρέπει να διέπουν αυτή την εναρμόνιση και η σημασία της γνώ
σης του βαθμού ή της κατεύθυνσης μετακύλισης του φόρου στις χώρες -
μέλη. Τέλος, αναπτύσσονται οι κατευθύνσεις που επικρατούν στην ΕΟΚ 
για εναρμόνιση αυτής της φορολογίας. 

5.1. Δικαιολογητική βάση για την ύπαρξη ξεχωριστής ΦΕΝΠ 

Στη θεωρία επικρατούν δύο απόψεις όσον αφορά τη φορολόγηση 
του εισοδήματος των νομικών προσώπων:1 

α. Το σύστημα της ενοποίησης της φορολογίας εισοδήματος που βα
σίζεται στην αρχή ότι όλο το εισόδημα των νομικών προσώπων θα πρέπει 
να φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων. 

β. Το σύστημα της κεχωρισμένης φορολογίας (classical system), σύμ
φωνα με το οποίο η ΑΕ έχει ξεχωριστή φοροδοτική ικανότητα από εκείνη 

1. Break, G., «Integration of the Corporate and Personal Income Taxes», National 
Tax Journal, 1969, σελ. 39-56· Ironside, D. impersonai Taxation: the Unified System, 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1972, σελ. 22· Reamonn, S., 
The Philosophy of the Corporate Tax, Dublin, Institute of Public Administration, 1970. 
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των φυσικών προσώπων και πρέπει να είναι ξεχωριστό υποκείμενο φορο
λογίας από εκείνο της φορολογίας του προσωπικού εισοδήματος. 

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η επιχείρηση ασκεί μια δραστηριό
τητα με την οποία τα «φυσικά πρόσωπα» κερδίζουν εισόδημα και δη
μιουργούν περιουσία. Η εταιρία κατ' ουσία δεν έχει δική της προσωπικό
τητα· απλώς απαρτίζεται από τους μετόχους και κατά συνέπεια θα πρέπει 
αυτοί να φορολογούνται για το εισόδημα της εταιρίας, δεδομένου ότι τού
το είναι το δικό τους εισόδημα. Δηλαδή αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι ό
λα αυτά τα εισοδήματα τελικά προορίζονται για ορισμένα άτομα (μετό
χους) και αποτελούν μέρος της φοροδοτικής τους ικανότητας, άρα τα φυ
σικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν την ικανότητα για την πληρωμή 
του αντίστοιχου φόρου. Κατά συνέπεια, τα κέρδη θα πρέπει να φορολο
γούνται στα πλαίσια της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων· 
δηλαδή οι μέτοχοι θα πληρώνουν φόρο για τα μερίσματα τους είτε τα έ
χουν εισπράξει είτε όχι. Κατά την άποψη αυτή, τόσο το κριτήριο της ικα
νότητας πληρωμής φόρου (ability-to-pay criterio) όσο και εκείνο του οφέ
λους (benefit-received criterio) συνδέονται μόνο με το φυσικό πρόσωπο 
και οποιαδήποτε και αν είναι η σπουδαιότητα της εταιρίας σαν μονάδας 
που παίρνει αποφάσεις (κοινωνική ή οικονομική μονάδα), αυτή δεν μπο
ρεί να εκλαμβάνεται σαν τελικός φορολογούμενος. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η παραπάνω άποψη πιθανόν να εί
χε κάποια βάση στο παρελθόν, όταν οι επιχειρήσεις ήταν ατομικές και η 
δραστηριότητα τους ήταν περιορισμένη. Σήμερα όμως, που οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις είναι πλέον ένας πολύπλοκος συνδυασμός επιχειρηματιών 
κατόχων κεφαλαίων, διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων και όχι 
ατομικές, η άποψη αυτή δεν έχει ερείσματα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο είναι ο αντικειμενικός διαχωρισμός ιδιοκτητών και διευθυνόν
των την επιχείρηση. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι αντικειμε
νικοί στόχοι των διευθυνόντων την επιχείρηση συχνά δε συμπίπτουν με 
εκείνους των μετόχων. Πολλές φορές μάλιστα οι μέτοχοι, οι οποίοι είναι 
πολυάριθμοι, δε γνωρίζουν με ακρίβεια τη δραστηριότητα της επιχείρη
σης ή ακόμη και δεν τους ενδιαφέρει. Το τελευταίο ιδιαίτερα στοιχείο 
οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις σήμερα είναι αρκετά μεγάλες 
και ο αριθμός των μετόχων ανέρχεται σε εκατοντάδες, με συνέπεια οι με
τοχές, που πολλές φορές είναι ανώνυμες, να αλλάζουν χέρια καθημερινά 
και να είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς ποιοι είναι οι κάτοχοι ώστε να 
φορολογηθούν. Συνεπώς η φοροδιαφυγή θα ήταν αδύνατο να ελεγχθεί 
και, επιπλέον, εάν η μοναδική μορφή φορολογίας εισοδήματος ήταν η φο
ρολογία του εισπραττόμενου προσωπικού εισοδήματος, τότε τα εισοδή-
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ματα από μη διανεμόμενα κέρδη θα παρέμεναν, σε μεγάλη έκταση, αφορο
λόγητα. 

Μπορούμε συνεπώς να ισχυριστούμε ότι —αν και η άποψη αυτή της 
ενοποίησης της φορολογίας εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώ
πων οδηγεί σε μια σημαντική βελτίωση της φορολογικής ισότητας των 
φυσικών προσώπων— είναι λανθασμένη η βασική υπόθεση ότι η εταιρία 
και ο μέτοχος είναι δύο ταυτόσημα πράγματα. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι φόροι επί των επιχειρήσεων δεν είναι στην ουσία φό
ροι επί των μετόχων. 

Ακριβώς στη διαφορά αυτή στηρίζεται η δεύτερη άποψη της κεχωρι-
σμένης φορολόγησης των κερδών της επιχείρησης σε σχέση με τη φορο
λογία φυσικών προσώπων. Η άποψη αυτή βασίζεται στη ρεαλιστική υπό
θεση ότι η επιχείρηση, από νομικής πλευράς, είναι μια οντότητα διαφορε
τική από τους ιδιοκτήτες και συνεπώς η επιβολή φόρου στο εισόδημα της 
επιχείρησης (ιδιαίτερα στο καθαρό μετά τη διανομή των μερισμάτων) εί
ναι σαφώς δικαιολογημένη. Αυτό απορρέει από την πραγματική διαπί
στωση ότι η εταιρία είναι μια ξεχωριστή οργανική μονάδα που δρα με δι
κά της κριτήρια και απολαμβάνει οφέλη από την πολιτεία σε όλες τις δρα
στηριότητες της. Επομένως είναι φανερό ότι η εταιρία έχει απρόσωπη φο
ροδοτική ικανότητα και ο φόρος νομικών προσώπων είναι ένα συστατικό 
στοιχείο στο όλο φορολογικό σύστημα. Εκτός από τη δικαιολογημένη 
αρχή της φοροδοτικής ικανότητας (ability-to-pay), η επιχείρηση χαρα
κτηρίζεται και από την αρχή του οφέλους των δημόσιων αγαθών 
(benefits-received). Πράγματι, ένα σημαντικό ποσοστό της κρατικής δρα
στηριότητας συνδέεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, έτσι ώστε η 
δραστηριότητα αυτή να διεξάγεται όσο γίνεται με περισσότερη ασφάλεια, 
ευκολία και αποδοτικότητα, αλλιώς, χωρίς την κρατική συμβολή, η επι
χειρηματική δραστηριότητα θα αναπτυσσόταν σε μια αναρχική κοινωνία. 
Πιο συγκεκριμένα, το κράτος παρέχει τις κατάλληλες οικονομικές και 
κοινωνικές προϋποθέσεις, την αστυνομία, την πυροσβεστική υπηρεσία, 
τους δρόμους, τα διάφορα φορολογικά χρηματο-πιστωτικά κίνητρα κτλ. 
Η κρατική αυτή συμπαράσταση και παροχή (άμεση ή έμμεση) αναμ
φισβήτητα απαιτεί όχι ασήμαντα ποσά του δημόσιου προϋπολογισμού. 

Η άποψη αυτή ενισχύεται επίσης και από πολλά άλλα επιχειρήματα, 
όπως: 

i. Η περιουσία της επιχείρησης, από νομική άποψη, ανήκει στην 
εταιρία και όχι στους μετόχους και συνεπώς δίωξη της επιχείρησης, για 
οποιοδήποτε λόγο, δε συνεπάγεται κατ' ανάγκη δίωξη των μετόχων. Πα
ράλληλα, ο νόμος παρέχει στα νομικά πρόσωπα το ειδικό προνόμιο να 
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λειτουργούν ως εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Limited). Αυτό σημαίνει 
ότι η υποχρέωση του μετόχου σε σχέση με την εταιρία περιορίζεται στο 
ύψος του ποσού της μετοχής. 

ii. Η δραστηριότητα της επιχείρησης δημιουργεί εξωτερικές αρνητι
κές οικονομίες που συνεπάγονται κοινωνικό κόστος, π.χ. μόλυνση περι
βάλλοντος, τεχνολογική ανεργία κ.ο.κ. 

Επιπλέον η ύπαρξη ξεχωριστής ΦΕΝΠ ενισχύεται και από το γεγο
νός ότι η φορολογία αυτή έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά σαν όργανο άσκησης οικονομικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής, δεδομένου ότι επηρεάζει σημαντικά την κατανομή των πόρων 
(κόστος κεφαλαίου, ροή κεφαλαίων), τη σταθεροποίηση (μερίσματα, δια
θέσιμο εισόδημα, κατανάλωση) και την οικονομική ανάπτυξη (επενδύ
σεις). 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η φορολογία των νομι
κών προσώπων δικαιολογείται τόσο από την αρχή του οφέλους όσο και 
από την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας. Συνεπώς μπορεί βάσιμα να 
υποστηριχθεί η αναγκαιότητα και ορθότητα της ύπαρξης ξεχωριστής φορο
λόγησης αυτού του εισοδήματος. Φυσικά η φορολογία αυτή δεν είναι «τέ
λεια», με την έννοια ότι δε διαθέτει τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν 
μια «προοδευτική» φορολογία γιατί ο φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη 
είναι αναλογικός. Γι' αυτό το λόγο ο φόρος αυτός χαρακτηρίζεται όχι σαν 
ο καλύτερος αλλά ο δεύτερα καλύτερος φόρος (second-best-tax)1 και, ό
πως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Musgrave2, «ο ΦΕΝΠ είναι αρεστός: 

α. Στις φορολογικές αρχές, γιατί έχει ταμειακή απόδοση. 
β. Στα εργατικά συνδικάτα, γιατί νομίζουν ότι ο φόρος μετακυλίεται 

στα κέρδη και οδηγεί σε προοδευτικότερη φορολογική διάρθρωση. 
γ. Στις επιχειρήσεις, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να μετακυλίσουν 

το φόρο στους καταναλωτές». 

5.2. Αξιολόγηση των συστημάτων φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων 

Στη βιβλιογραφία έχουν συζητηθεί πολλές μορφές συστημάτων που 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να φορολογηθούν τα κέρδη των νομι-

1. Goode, R., Corporation Income Tax, New York, Wiley, 1951, σελ. 218· Rea-
monn, S., στο ίδιο. 

2. Musgrave, R., «Taxation of Corporations», Twenty-second Tax Conference, Ca
nada, 1970, σελ. 125. 
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κών προσώπων. Η επιλογή ενός συστήματος στηρίζεται συνήθως σε δύο 
κριτήρια: α) κατά πόσο διαφορίζει ή όχι τα διανεμόμενα και μη κέρδη, β) 
στην ελαχιστοποίηση της διπλής φορολογίας των κερδών, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Οι μορφές φορολογίας των κερδών που έχουν συζητηθεί είναι οι 
εξής1: 

ϊ. Φορολόγηση των κερδών στην πηγή (επιχείρηση) με έναν ενιαίο 
συντελεστή· στη συνέχεια τα διανεμόμενα μερίσματα φορολογούνται 
σύμφωνα με την κλίμακα της ΦΕΦΠ χωρίς να εκπίπτεται ο ΦΕΝΠ (clas
sical system). Αυτό το σύστημα είναι άδικο, γιατί θεωρεί εντελώς διαφο
ρετική οντότητα την επιχείρηση από το μέτοχο και έτσι διατηρεί πλήρως 
τη διπλή φορολόγηση των μερισμάτων. Εντούτοις το κλασικό αυτό σύ
στημα έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως φοροτεχνική απλότητα, ουδε
τερότητα στις διεθνείς συναλλαγές και επίσης ενθαρρύνει την αυτοχρη
ματοδότηση των επιχειρήσεων2. 

ii. Μη φορολόγηση των κερδών στην πηγή (επιχείρηση) αλλά φορο
λόγηση των μερισμάτων μόνο στα χέρια των μετόχων (partnership sy
stem). Η μέθοδος αυτή είναι ανεπαρκής γιατί τα αδιανέμητα κέρδη είναι 
ελεύθερα του φόρου και επειδή δεν αναγνωρίζει ότι το νομικό πρόσωπο 
(εταιρία) έχει ίδια οντότητα, ξεχωριστή από εκείνη του μετόχου. 

iii. Εξομοίωση των διανεμόμενων κερδών με δαπάνη της επιχείρη
σης ώστε να εκπίπτεται κατά τον προσδιορισμό των κερδών της 
(deduction method). Το σύστημα αυτό δεν είναι αποδεκτό γιατί το επίπεδο 
των φορολογητέων κερδών, και κατά συνέπεια η φορολογική επιβάρυνση 
της επιχείρησης, θα εξαρτάται από το επίπεδο των διανεμόμενων κερδών. 

iv. Φορολόγηση της εταιρίας μέσω της έμμεσης φορολογίας. Η μέ
θοδος αυτή ουσιαστικά αναφέρεται στην υποκατάσταση του άμεσου φό
ρου των κερδών από το φόρο προστιθέμενης αξίας (substitution of the 
VAT for the corporation income tax). Η μέθοδος αυτή έχει προταθεί και 

1. Knatz, T., «Corporation Tax Systems», British Tax Review, 1972, σελ. 36· Prest, 
Α., «The Select Committee on Corporation Tax», British Tax Review, 1972, σελ. 15· 
Break, G., στο ίδιο, σελ. 39-56. 

2. European Commission, Corporation Tax and Income Tax in the European Com
munities, (The Van den Tempel Report), Brussels, 1971, σελ. 1· International Bureau of 
Fiscal Documentation, A Comperative Analysis of Classical, Dual Rate and imputation 
Systems and an Examination of the Corporate Tax Systems in Belgium, France, Germa
ny, Italy, the Netherlands, and the United Kingdom, Amsterdam, 1972, Vol. 12, No 5-6, 
σελ. 9. 
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αναλυθεί στις εκθέσεις NEDO και Richardson1. Ωστόσο έχουν εκφραστεί 
σοβαρές αντιρρήσεις ως προς τη δυνατότητα και σκοπιμότητα εφαρμο
γής αυτού του συστήματος φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων. 
Βασικά, για να υποκατασταθεί η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώ
πων με το φόρο προστιθεμένης αξίας, είναι απαραίτητο να έχουμε διαπι
στώσει ότι όλος ο φόρος επί των κερδών μετακυλίεται προς τα εμπρός 
(forward tax shifting 100%). Εάν αυτό δε συμβαίνει, που είναι και το πιθα
νότερο2, με την υπόθεση ότι ο ΦΠΑ μετακυλίεται προς τα εμπρός, η 
εφαρμογή αυτού του συστήματος απλώς θα αφήσει αφορολόγητα τα κέρ
δη και θα αυξήσει τις τιμές κατά το ποσό του φόρου. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνεται ότι κανένα από τα 
παραπάνω συστήματα δεν ανταποκρίνεται στα βασικά δημοσιονομικά 
κριτήρια για τη φορολογία των κερδών. Τα συστήματα όμως που ικανο
ποιούν τα βασικά δημοσιονομικά κριτήρια και οδηγούν στην ελαχιστο
ποίηση της διπλής φορολογίας3 είναι δύο, το «δυαδικό» και το «πιστωτι
κό»4. 

ν. Το δυαδικό σύστημα (split-rate ή dual-rate) φορολογεί τα διανεμό
μενα κέρδη με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή σε σχέση με τα αδια
νέμητα, που φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή. Τα μερίσματα εί-

1. National Economic Development Office (N.E.D.O), Value Added Tax, London, 
1971 H.M.S.O., Report of the Committee on Turnover Taxation, London, 1970, Ch. 6-
10- Vartholomeos, J., στο ίδιο. 

2. Agapitos, G., «Inflationary Effects of Profit Taxes with Reference to the U.K. 
Manufacturing Sector», Finanzarchiv, Band 85, 1976, σελ. 235 και του ίδιου, «The Im
pact of Taxes on Price Inflation», Bulletin of Economic Research, May, 1979, σελ. 19· 
Αγαπητός, Γ., «Πληθωριστικές επιδράσεις Αμέσου Φορολογίας: Κριτική Οικονομετρι
κών Υποδειγμάτων προς μέτρησιν του βαθμού Μετακυλίσεως του Φόρου Νομικών 
Προσώπων», ΣΠΟΥΛΑΙ, Α.Β.Σ.Π., 1975, σελ. 885· Βαρθολομαίος, Ι. «Μετακύλισις και 
επίπτωσις του φόρου επί των κερδών ανωνύμων εταιριών», ΣΠΟΥΔΑΙ, Α.Β.Σ.Π., 1976, 
σελ. 97. 

3. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ελληνικό σύστημα ΦΕΝΠ εξαφανίζει σχε
δόν τη διπλή φορολογία (οικονομική) γιατί ο φορολογικός συντελεστής, στο επίπεδο 
της επιχείρησης, για τα διανεμόμενα κέρδη, είναι μηδέν. Στη θεωρητική δηλαδή περί
πτωση όπου όλα τα κέρδη διανέμονται, ο ΦΕΝΠ στο επίπεδο της επιχείρησης είναι μη
δέν. Το σύστημα αυτό πληρεί πολλά δημοσιονομικά κριτήρια αλλά επειδή τα μερίσματα 
φορολογούνται κυρίως με τη ΦΕΦΠ, πιθανόν φοροδιαφεύγει ένα μέρος των διανεμόμε
νων κερδών και εδώ ακριβώς φαίνεται το πλεονέκτημα του συστήματος παρακράτησης 
φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη που ισχύει και στη χώρα μας. 

4. H.M.S.O., Reform of Corporation Tax, London, Cmnd, 4630, 1971, σελ. 4, 

παρ. 2. 
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ναι μειωμένα κατά το φόρο, ο οποίος εισπράττεται από το Δημόσιο, και 
αποτελεί μια προκαταβολή έναντι του φόρου εισοδήματος του μετόχου. 

vi. Σύμφωνα με το πιστωτικό σύστημα (imputation system), όλα τα 
κέρδη (διανεμόμενα και μη) υπόκεινται στον ίδιο φορολογικό συντελεστή 
και ο αντίστοιχος φόρος αφαιρείται από τα μερίσματα (αποδιδόμενος στο 
Δημόσιο) επειδή θεωρείται σαν μια προκαταβολή της φορολογικής υπο
χρέωσης του μετόχου. 

Επομένως το πιστωτικό σύστημα είναι μια μορφή μερικής ενοποίη
σης ΦΕΝΠ και ΦΕΦΠ όπου η πίστωση του φόρου δίνεται στο επίπεδο 
του μετόχου. Έτσι μέρος ή το σύνολο του ΦΕΝΠ που πληρώνεται από 
την επιχείρηση και σχετίζεται με τα διανεμόμενα κέρδη πιστώνεται για 
τους μετόχους. Συγκεκριμένα, ο μέτοχος συμπεριλαμβάνει στη φορολο
γική του δήλωση τα μερίσματα συν το ποσό :ου φόρου που έχει πιστωθεί. 
Στη συνέχεια, το ποσό της πίστωσης του φόρου συμψηφίζεται μερικώς ή 
ολικώς με την προσωπική του φορολογική υποχρέωση στη ΦΕΦΠ. Βέ
βαια εδώ δημιουργούνται πολλά προβλήματα, συγκεκριμένα στις περι
πτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται της ΦΕΝΠ, των αλλοδαπών 
μετόχων, των ημεδαπών μετόχων που παίρνουν εισόδημα από την αλλο
δαπή, και των μερισμάτων των επιχειρήσεων από επιχειρήσεις. Στις περι
πτώσεις αυτές θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να μην επιστρέφεται 
στο μέτοχο φόρος που ποτέ δεν έχει εισπραχθεί από το Δημόσιο. 

Το πιστωτικό σύστημα έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των άλ
λων συστημάτων ΦΕΝΠ. Πιο συγκεκριμένα: α) αποφεύγει ή περιορίζει 
(ανάλογα εάν προβλέπει ολική ή μερική πίστωση του φόρου) τη διπλή 
φορολόγηση των μερισμάτων με τη μέθοδο της έκπτωσης του παρακρα
τούμενου φόρου για τα μερίσματα από το συνολικό φόρο εισοδήματος 
του μετόχου, β) είναι πιο ουδέτερο αναφορικά με ne διάφορες νομικές 
μορφές της επιχείρησης και σχετικά με τις διάφορες μορφές χρηματοδό
τησης των επιχειρήσεων, γ) επιτυγχάνει δικαιότερη κατανομή της φορο
λογικής επιβάρυνσης, δ) αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και ε) ενθαρρύνει 
τους μικρούς αποταμιευτές να αποκτήσουν μετοχές. 

Παρατηρούμε ότι τα συστήματα αυτά ενθαρρύνουν τη διανομή των 
κερδών και ευνοούν τους μετόχους με χαμηλό εισόδημα, δεδομένου ότι η 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι προοδευτική και κατά 
συνέπεια τα συστήματα αυτά προτρέπουν αυτούς τους μετόχους να συμ
μετέχουν σε μετοχικό κεφάλαιο, πράγμα που πολλές φορές είναι πολύ 
επιθυμητό για την οικονομία. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πιστωτικό σύστημα έχει ορισμένα 
πλεονεκτήματα έναντι του δυαδικού, ιδιαίτερα αναφορικά με τις συμφω-

213 



νίες διπλής φορολογίας με άλλες χώρες, και επιπλέον ευνοεί το ισοζύγιο 
διεθνών πληρωμών. Στο δυαδικό σύστημα αναγνωρίζεται η διπλή φορο
λογία των μερισμάτων η οποία όμως μειώνεται σε κάποια έκταση επειδή 
τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με μικρότερο συντελεστή σε σχέση 
με τα αδιανέμητα. 

5.3. Αναγκαιότητα εναρμόνισης της ΦΕΝΠ στις χώρες - μέλη 
της ΕΟΚ και απαραίτητα χαρακτηριστικά 

της φορολογίας αυτής 

Η φορολογική εναρμόνιση αποβλέπει στην εφαρμογή της αρχής της 
«φορολογικής ουδετερότητας» (tax neutrality), που συμβάλλει στην εξα
σφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται για τον πλήρη ανταγωνισμό1. 
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, που αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της 
Συνθήκης Ίδρυσης της ΕΟΚ, η φορολογία με κανένα τρόπο δεν πρέπει 
να επηρεάζει την κίνηση των αγαθών και υπηρεσιών, των συντελεστών 
παραγωγής και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερα αναγκαία είναι η εναρμόνιση της ΦΕΝΠ, αν μάλιστα λη
φθεί υπόψη η αυξανομένη δραστηριότητα των πολυεθνικών επιχειρή
σεων και το γεγονός ότι το κεφάλαιο είναι ένας από τους πιο εύκολα με
τακινούμενους συντελεστές παραγωγής. 

Βέβαια, ισχυρίζονται μερικοί ότι η φορολογική εναρμόνιση της 
ΦΕΝΠ θα μειώσει τη δύναμη των εθνικών κοινοβουλίων και γενικότερα 
τη δυνατότητα των χωρών - μελών να ασκούν εθνική δημοσιονομική ή 
οικονομική πολιτική. Αυτό όμως δεν αληθεύει γιατί κατ' αρχήν δεν ορίζε
ται ένας συγκεκριμένος φορολογικός συντελεστής αλλά ένα εύρος συντε
λεστών και επιπλέον είναι δυνατό να υπάρχουν συντελεστές ακόμη και 
εκτός αυτού του εύρους. Στη ΦΕΝΠ, επίσης, οι φορολογικοί συντελεστές 
δεν έχουν ιστορικά χρησιμοποιηθεί για την άσκηση δημοσιονομικής πο
λιτικής αλλά τουναντίον διαχρονικά έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 

Η αρχή της «ουδετερότητας» του ΦΕΝΠ αναφέρεται στην «οικονο
μική αποδοτικότητα» αυτού του φόρου (economic efficiency). Συγκεκρι
μένα, ο φόρος δε θα πρέπει να οδηγεί σε κακή κατανομή του συντελεστή 
«κεφάλαιο» ούτε να παρεμβαίνει στην προτίμηση του επενδυτή όσον αφο
ρά τον τόπο ή τη χώρα επιλογής για την τοποθέτηση των κεφαλαίων του 

1. Minet, P., Full Text of the Rome Treaty and an ABC of the Common Market, Lon
don, C. Johnson, 1961, σελ. 105-218 (άρθρα 3, 30, 48 και 67). 
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ή του τόπου εγκατάστασης και διεξαγωγής της επιχειρηματικής του δρα
στηριότητας. Πράγματι, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μια από τις σοβα
ρές διαταραχές στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΟΚ αναφέρεται στην κα
τανομή των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στο χώρο της Κοινότητας. Ει
δικότερα, η συμβολή αυτού του φόρου στην επίτευξη άριστης κατανομής 
των πόρων1 στο χώρο της Κοινότητας εξαρτάται κυρίως από το κατά πό
σο «διαφορικός» είναι ο φόρος στις διάφορες χώρες. Αυτό συμβαίνει γιατί 
εάν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των συστημάτων στις χώρες - μέλη, 
διαφοροποιούνται και τα καθαρά κέρδη μετά από το φόρο, πιθανότατα και 
η διπλή φορολογία (διεθνής)2. Ειδικότερα, οι κυριότερες «αρχές» που 
μπορεί να εφαρμοστούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διεθνής δι
πλή φορολογία, είναι: 

ί. Η μέθοδος εξαίρεσης ή έκπτωσης τον φόρου. Σύμφωνα με τη μέθο
δο αυτή, η χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης επιτρέπει 
την έκπτωση των φόρων που πληρώθηκαν στο εξωτερικό και στη συνέ
χεια επιβάλλει το φορολογικό συντελεστή που ισχύει σ' αυτή τη χώρα 
στα κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση όλων των επιβαρύνσεων, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι του εξωτερικού. 

ii. Η μέθοδος της πίστωσης του φόρου. Σύμφωνα με αυτή, φόροι που 
πληρώθηκαν στο εξωτερικό πιστώνονται στο φόρο που πρέπει να πληρώ
σει ο φορολογούμενος στο εσωτερικό. Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει πλή
ρως το φόρο του εξωτερικού και είναι σύμφωνη με την «ισότητα» του 
διεθνούς φορολογικού βάρους. 

Πάντως, η ιδανική μέθοδος είναι ο συνδυασμός της φορολογίας στη 
χώρα εγκατάστασης και της πίστωσης του φόρου της αλλοδαπής. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι, με το σύστημα της πίστωσης του φόρου του εξω
τερικού, η χώρα προέλευσης του εισοδήματος δεν ενθαρρύνεται να επιβά
λει ανεπιθύμητα χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές στα κέρδη των 
επιχειρήσεων για να ανταγωνιστεί το ξένο κεφάλαιο3. 

1. Αναφορικά με τη συμβολή του φόρου στο στόχο της «φορολογικής δικαιοσύ
νης», αυτή είναι λιγότερο σημαντική, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός επιβάλλεται ουσια
στικά επί της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρ
χές της φορολογικής δικαιοσύνης της φορολογίας των κερδών, προκειμένου να εναρμο
νιστεί στις χώρες της ΕΟΚ, βλ. Musgrave, R., Fiscal Systems, Yale University Press, 
1969, σελ. 243. 

2. Spitz, Β., International Tax Planning, London, Β utter worth s, 1972, σελ. 24. 
3. Richman P., Taxation of Foreign Investment Income: an Economic Analysis, The 

Johns Hopkins Press, 1963, σελ. 5-11. 
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Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ότι οι εγχώριοι φόροι και εκείνοι του 
εξωτερικού πρέπει να αφήνουν την επιχείρηση στην ίδια θέση καθαρών 
κερδών ως εάν η δραστηριότητα της να αναπτυσσόταν στην ημεδαπή. 
Εάν αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται, τότε δημιουργούνται διαταραχές στη 
διεθνή αγορά κεφαλαίου και στη συνέχεια ο φόρος επηρεάζει τη ροή του 
κεφαλαίου προς τα εκεί όπου «η καθαρή αποδοτικότητα» του είναι υψη
λότερη (δηλαδή χαμηλότεροι φόροι, ceteris paribus). Ας υποθέσουμε π.χ. 
ότι η ακαθάριστη αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι Ι, στην Αγγλία και 
Ι 2 στην Γερμανία. Τότε για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 
στην Αγγλία, εάν επενδύσουν στη χώρα τους με το σύστημα της πίστω
σης του φόρου, η καθαρή αποδοτικότητα του κεφαλαίου θα είναι ll (1-tj), 
ενώ όταν επενδύουν στη Γερμανία, αυτή θα είναι Ι2 (l-t2). Συνεπώς οι 
Άγγλοι θα κάνουν επενδύσεις στη Γερμανία, εφόσον Ιχ (1—t,) ^ Ι 2 (1—12). 

Αναλύοντας όμως τη «φορολογική ουδετερότητα» του ΦΕΝΠ δεν 
είναι δυνατό να φτάσουμε σε ρεαλιστικά συμπεράσματα, εάν δε λάβουμε 
υπόψη το βαθμό μετακύλισης αυτού του φόρου προς τις τιμές ή προς τους 
μισθούς στις χώρες - μέλη της ΕΟΚ. Αυτό το σημείο είναι πολύ σπου
δαίο, γιατί η καθαρή αποδοτικότητα του κεφαλαίου, στην πραγματικότη
τα, επηρεάζεται από το βαθμό μετακύλισης του φόρου, άρα και η επιλογή 
του τόπου τοποθέτησης των κεφαλαίων. Συνεπώς, η εξίσωση των ονομα
στικών φορολογικών συντελεστών σε όλες τις χώρες - μέλη της ΕΟΚ δεν 
είναι αρκετή για να επιτευχθεί ουδετερότητα του φόρου και «εξαφάνιση 
των δημοσιονομικών φραγμών», δεδομένου ότι ίσα φορολογικά βάρη δεν 
εξασφαλίζονται κατ' ανάγκη με ίσους ονομαστικούς φορολογικούς συν
τελεστές, γιατί το πρώτο εξαρτάται και από το βαθμό μετακύλισης του 
φόρου. Η έκθεση Newmark1 υποθέτει ότι ο φόρος αυτός μετακυλίεται σε 
όλες τις χώρες - μέλη και συνεπώς δεν υπάρχουν διαταραχές. Στην πραγ
ματικότητα όμως αυτό δε συμβαίνει και δημιουργείται σοβαρό πρόβλη
μα, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ο «μη συμμετρικός βαθμός μετακύλισης 
του φόρου» στις διάφορες χώρες - μέλη2. Η ύπαρξη διαφορών στο βαθμό 

1. International Bureau of Fiscal Documentation, The EEC Reports on Tax Harmoni
zation, an unofficial Translation by H. Thurston, 1963, σελ. 138. 

2. Agapitos, G., Inflationary Effects and the Harmonization Aspects of Taxes on 
Profits with Reference to the U.K. Manufacturing Industries, 1951-70, unpublished D. 
Phil, thesis, University of York (England), November, 1974, σελ. 247· Patsouratis, B., 
The Greek Corporation Income Tax System: Some Aspects of Business Tax Harmoniza
tion, unpublished D. Phil, thesis, Glasgow University, 1980, σελ. 149. 
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και τις κατευθύνσεις μετακύλισης του φόρου είναι ένας από τους σημαν
τικούς παράγοντες στη μη διαμόρφωση υγιούς αγοράς κεφαλαίου στην 
Κοινότητα, γιατί το κεφάλαιο δεν κατευθύνεται προς τις χώρες που έχουν 
υψηλή φορολογία αλλά προς εκείνες με χαμηλή. Σ' αυτό συντελεί και το 
γεγονός ότι ο μη φορολογούμενος ή ελαφρότερα φορολογούμενος τομέας 
σε μια χώρα (π.χ. ατομικές και ομόρρυθμες επιχειρήσεις) δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον τομέα των νομικών προσώπων. Επιπλέον οι διαφορές 
αυτές φορολογικού βάρους δεν επηρεάζουν μόνον τη διακίνηση των κε
φαλαίων αλλά και εκείνη της εργασίας, ανάλογα με την κατεύθυνση μετα
κύλισης ή μη του φόρου προς τα εμπρός (τιμές) ή προς τα πίσω (μισθούς) 
(forward ή backward tax shifting1)· Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
μέχρι σήμερα φαίνεται ότι ο βαθμός μετακύλισης, οι κατευθύνσεις και η 
μέση ροπή προς μετακύλιση του φόρου αυτού στις χώρες - μέλη της 
ΕΟΚ διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα2. Δε θα πρέπει όμως να 
μας διαφεύγει ότι για την εξασφάλιση ίδιου βαθμού μετακύλισης ή μη του 
φόρου δεν είναι αρκετό να εναρμονιστούν τα φορολογικά συστήματα αλ
λά πρέπει να προηγηθεί κοινή οργάνωση των αγορών (αγαθών και συντε
λεστών παραγωγής) των χωρών - μελών της Κοινότητας. Η εξομοίωση 
αυτή, που τελικά πρέπει να οδηγήσει στον πλήρη ανταγωνισμό, δε θα δί
νει τη δυνατότητα για διαφορική μετακύλιση του φορολογικού βάρους. 

Εκτός όμως από τη δημιουργία ίσων ευκαιριών των επιχειρήσεων, 
σε οποιαδήποτε χώρα - μέλος της Κοινότητας και εάν βρίσκονται, για με
τακύλιση ή μη του φόρου, επιπρόσθετη και αναγκαία προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση ουδετερότητας του φόρου είναι να ληφθεί μέριμνα και για ό
μοια μεταχείριση των μερισμάτων σε όλες αυτές τις χώρες. Συγκεκριμέ
να, αυτό θα επιτευχθεί μόνον εάν υπάρξει όμοια φορολόγηση αυτών των 
εισοδημάτων. Μόνο σ' αυτή την περίπτωση ένα μέρισμα, π.χ. από μια ελ
ληνική εταιρία προς ένα μέτοχο από οποιαδήποτε χώρα της Κοινότητας, 
θα φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως ο παρακρατούμενος φόρος 
που πληρώθηκε για ένα μέρισμα που προέρχεται από μια επιχείρηση του 
εξωτερικού προς έναν Έλληνα επενδυτή. Αυτός ο παράγοντας είναι πολύ 
σημαντικός, ειδικότερα για ορισμένες κοινοτικές χώρες που έχουν μεγά
λες πολυεθνικές επιχειρήσεις διεσπαρμένες στο χώρο της ΕΟΚ. 

1. Musgrave, P., «Harmonization of Direct Business Taxes: A Case Study», στην 

έκδοση Fiscal Harmonization of Common Markets, C S . Shoup (ed.), Columbia Univer

sity Press, 1967, Vol. 2, σελ. 207-344 (ειδικότερα σελ. 215). 

2. Agapitos, G., στο ίδιο, 1974, σελ. 249· Davis, J.M., «An Agregate Time Series 

Analysis of the Short-run Shifting of Company Taxation in the U.K.». Oxford Economic 

Papers, 1972, Vol. 24, σελ. 259. 
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5.4. Κατευθύνσεις και προτάσεις εναρμόνισης 
της ΦΕΝΠ στην ΕΟΚ 

5.4.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Όπως έχουμε τονίσει, η εναρμόνιση της ΦΕΝΠ στις χώρες της 
ΕΟΚ κρίνεται απαραίτητη, από οικονομικής σκοπιάς, και επιπλέον είναι 
επιβεβλημένη και από τις διατάξεις της ιδρυτικής Συνθήκης της Κοινό
τητας. 

Για να επιτευχθεί εναρμόνιση των συστημάτων ΦΕΝΠ θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν οι εξής προϋποθέσεις: κοινή φιλοσοφία, κοινό φορολογικό 
σύστημα, όμοιοι φορολογικοί συντελεστές, κοινή βάση υπολογισμού και 
κοινή αντιμετώπιση της φορολόγησης των κερδών που πραγματοποιούνται 
από επιχειρήσεις στο εξωτερικό1. Ειδικότερα, η κοινή φιλοσοφία είναι σκό
πιμο να καθορίσει ποιος είναι υπόχρεος για το ΦΕΝΠ. Για την υποβοή
θηση του ανταγωνισμού, θα ήταν επιθυμητό για τις χώρες - μέλη να υιο
θετηθεί μία κοινή θέση στο θέμα αυτό, αλλά κάθε προσπάθεια επίλυσης 
του προβλήματος με τη μέθοδο της εναρμόνισης πιθανόν να αποτύχει, 
κυρίως γιατί δεν προβλέπεται εναρμόνιση του φόρου εισοδήματος φυσι
κών προσώπων στον οποίο υπόκεινται οι προσωπικές εταιρίες. Εξάλλου, 
οι προσωπικές εταιρίες αντιμετωπίζουν πολύπλοκα νομικά προβλήματα 
ορισμού και μορφής, στα οποία υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών - μελών. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ίσως θα ήταν κα
λύτερα να διατηρηθούν οι βασικές αρχές που ισχύουν στα κράτη - μέλη 
αλλά ταυτόχρονα να δοθεί η ευχέρεια στις προσωπικές εταιρίες να επιλέ
ξουν εάν θα συμπεριληφθούν στη φιλοσοφία της ΦΕΝΠ. 

Αναφορικά με τη βάση υπολογισμού του ΦΕΝΠ, οι νομοθεσίες των 

1. Chown, J., στο ίδιο. σελ. 39· Chown, J. and Hopper, W., στο ίδιο, σελ. 275· Dos
ser, D. and Han, S.S., στο ίδιο, σελ. 11 · European Commission, Corporation Tax and in
come Tax in the European Communities, (The Van den Tempel Report), Brussels, 1971, 
σελ. 9 και European Commission, Proposal for a Directive of the Council Concerning the 
Harmonization of Systems of Company Taxation and of Withholding Taxes on Divi
dends, Com (75), 392 final, 2.7.1975, σελ. 5- Nyborg, K., «Harmonization of Company 
Taxation and of With-holding Taxes on Dividends», Interm report of the European Par
liament drawn up on behalf of the Committee on economic and monetary affairs, Inter-
tax, 1979, No 10, σελ. 378· Prest, Α., «The Select Committee on Corporation Tax», Briti
sh Tax Review, 1972, σελ. 15. 
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κρατών - μελών προβλέπουν, σε γενικές γραμμές, τις ίδιες αρχές ορισμού 
των φορολογητέων κερδών και την ίδια μέθοδο προσδιορισμού των κερ
δών, δηλαδή αποσβέσεις, υπεραξία και ζημιές, αποθεματικά, μεταφορά 
ζημιών και εκτίμηση της φορολογικής υποχρέωσης. Παραταύτα, εάν κα
νείς εξετάσει τις εθνικές νομοθεσίες, θα παρατηρήσει πολλές διαφορές σε 
ορισμένα σημεία. Για την εναρμόνιση της κοινής βάσης υπολογισμού δεν 
έχει ληφθεί καμιά απόφαση και συμβαίνει ένας σημαντικός παράγοντας 
που επηρεάζει τη βάση υπολογισμού του ΦΕΝΠ να είναι τα παρεχόμενα 
φορολογικά κίνητρα ενθάρρυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Η χρησι
μοποίηση από τα κράτη - μέλη της φορολογίας σαν μέσο πολιτικής έχει 
οδηγήσει στην εισαγωγή ειδικών κινήτρων στον τομέα της φορολογίας 
των κερδών των εταιριών. Αρχικά τέτοια κίνητρα είχαν υιοθετηθεί κυ
ρίως στους οικονομικούς τομείς και αποσκοπούσαν στην ενθάρρυνση 
των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις και την εγκατάσταση νέων επιχει
ρήσεων1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών τα κράτη - μέλη όλο και 
περισσότερο χρησιμοποιούν τη φορολογία για την άσκηση πολιτικής πε
ριβάλλοντος, ενέργειας, απασχόλησης κτλ. Όπως και στους άλλους το
μείς, έτσι και στον τομέα των κινήτρων οι εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν 
σε πολλά σημεία. Τα κίνητρα ανάπτυξης παίζουν βασικό ρόλο στον 
προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού του φόρου. Δε χωρεί αμφιβολία ό
τι η εναρμόνιση των κινήτρων ανάπτυξης θα συμβάλει σημαντικά στην 
οικονομική ενοποίηση της ΕΟΚ. Η εναρμόνιση αυτή, βέβαια, αναφέρεται 
στο μακροοικονομικό και όχι μικροοικονομικό (περιφέρειες ή δραστηριό
τητες) επίπεδο. Προς το παρόν, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών 
που συνδέεται με τη βάση υπολογισμού του φόρου θα πρέπει να συνδυα
στεί με κατάλληλες φορολογικές ρυθμίσεις, ώστε να μη διαταραχθεί η 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η εναρμόνιση αυτή είναι πολύ δύσκο
λο έργο γιατί άπτεται πολλών τομέων των εθνικών νομοθεσιών, που δια
φέρουν μεταξύ των κρατών - μελών. 

5.4.2. Το προτεινόμενο από την Κοινότητα «κοινό» σύστημα ΦΕΝΠ 

Το προτεινόμενο κοινοτικό σύστημα φορολογίας των εταιριών είναι 
το «πιστωτικό σύστημα» (imputation system). Η εισήγηση για έκδοση κα

ι. Fields, D. and Stanbury, W., «Incentives, Disincentives and the Income Tax: Fur
ther Empirical Evidence», Public Finance, 1970, No 5, σελ. 381· Λεμονιάς, Ε., Αναπτυ
ξιακά Κίνητρα στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ, ΚΕΠΕ, 1984- OECD, A Survey of Incentives 
and Performance Requirements, Paris, 1978. 
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τευθυντήριας οδηγίας1 προβλέπει (άρθρο 1) την εναρμόνιση των συστη
μάτων φορολογίας των εταιριών και των συστημάτων των παρακρατού
μενων φόρων των μερισμάτων (withholding tax on dividends) και επιδιώ
κει τη σύγκλιση, όσο τούτο είναι δυνατό, των συντελεστών φορολογίας 
των κερδών, αλλά και εκείνων της πίστωσης του φόρου και επιπλέον 
συμβάλλει στη μείωση της διπλής φορολογίας των κερδών τόσο στην 
εταιρία όσο και στα χέρια των μετόχων. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με 
την προβλεπομένη πίστωση φόρου στο μέτοχο, η οποία αποτελεί τμήμα 
του φόρου της ΑΕ που αντιστοιχεί στα διανεμόμενα κέρδη και με την 
οποία παρέχεται η ευχέρεια να αφαιρεθεί το ποσό του πιστούμενου φόρου 
από το φόρο του προσωπικού εισοδήματος του μετόχου. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του «πιστωτικού συστή
ματος» που προτείνει η Επιτροπή της ΕΟΚ είναι: 

i. Η καθιέρωση ενός μόνο φορολογικού συντελεστή με βάση τον 
οποίο η επιχείρηση πληρώνει φόρο για όλα της τα κέρδη. Ο προβλεπόμε
νος κανονικός φορολογικός συντελεστής είναι μεταξύ 45%-55% των κερ
δών. Τα κράτη όμως έχουν τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να 
εφαρμόσουν φορολογικούς συντελεστές ακόμη και πέρα από αυτό το εύ
ρος (άρθρο 3). 

ii. Η καθιέρωση της πίστωσης του φόρου στο επίπεδο του μετόχου 
(άρθρο 4). Το ποσοστό πίστωσης του φόρου ορίζεται (άρθρο 8) μεταξύ 
45%-55% του κανονικού συντελεστή του ΦΕΝΠ επί των ακαθάριστων 
διανεμόμενων κερδών (μερίσματα και φόρος)2. Στη συνέχεια, ο μέτοχος 
συμπεριλαμβάνει στη φορολογική του δήλωση τα μερίσματα συν το ποσό 

1. European Commission, Proposal of a Directive of the Council Concerning the 

Harmonization of Systems of Company Taxation and of Withholding Taxes on Divi

dends, Com (75), 392 final, 2.7.1975. 

2. Ο συντελεστής πίστωσης του φόρου σαν ποσοστό του μερίσματος δίνεται από 

τη σχέση: 

σ π = ß Χ ΙΟθ"- α 

όπου: α = κανονικός συντελεστής φόρου ΑΕ 
β = συντελεστής πίστωσης του φόρου. 

Σύμφωνα με αυτή τη σχέση, εάν π.χ. α = 45%, β = 55%, τότε σπ = 45%, και εάν τα δια

νεμόμενα κέρδη είναι: 1.000 δρχ., ο φόρος (45%) είναι: 450, το μέρισμα είναι: 550, και η 

πίστωση φόρου θα είναι 247,5 (δηλαδή 55x450 ή 45x550). 
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του φόρου που αντιστοιχεί και το τελευταίο ποσό συμψηφίζεται (ολικώς 
ή μερικώς) με το ΦΕΦΠ του μετόχου. 

iii. Η καθιέρωση μηχανισμού παρακρατούμενου φόρου για τα μερί
σματα (25%) με εξαίρεση δύο περιπτώσεις: . α) καμία χώρα - μέλος δε θα 
παρακρατεί φόρο για τα διανεμόμενα μερίσματα από τις θυγατρικές προς 
τις μητρικές τους εταιρίες που είναι στο χώρο της Κοινότητας και β) οι 
χώρες - μέλη μπορούν να μην παρακρατούν φόρο όταν τα μερίσματα δια
νέμονται σε μετόχους που είναι μόνιμοι κάτοικοι τους (άρθρο 14). Θα 
πρέπει να τονίσουμε ότι η παρακράτηση φόρου αποβλέπει στην πάταξη 
της φοροδιαφυγής, πλην όμως μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην 
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από κατοίκους τρίτων χωρών, με 
τις οποίες δεν υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, για να συμμετέχουν σε 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

iv. Η επιχείρηση που διανέμει κέρδη, στα οποία όμως δεν έχει επι
βληθεί φόρος στο επίπεδο της επιχείρησης, πρέπει να παρακρατήσει μια 
προκαταβολή φόρου ανάλογα με τα μερίσματα που διανέμει και η οποία θα 
είναι ίση με την πίστωση φόρου που αντιστοιχεί σ' αυτά τα μερίσματα 
(άρθρο 9). Αυτή η προκαταβολή θα συμψηφιστεί κατά τη λήξη του λογι
στικού έτους με τη συνολική φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης. 
Επίσης ο μέτοχος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτή την προ
καταβολή του φόρου (compensatory tax or advance tax payment) σαν πί
στωση φόρου έναντι της υποχρέωσης του στη φορολογία εισοδήματος 
φυσικών προσώπων. Ένας μέτοχος που δεν έχει φορολογική υποχρέωση 
μπορεί να ζητήσει πίσω το ποσό πίστωσης του φόρου. 

ν. Ένας μέτοχος σε οποιαδήποτε χώρα της Κοινότητας θα έχει πί
στωση φόρου από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρη
ση, αλλά ο φόρος αυτός θά συμψηφίζεται στο ΦΕΦΠ κατευθείαν από τη 
χώρα που κατοικεί ο μέτοχος. Όταν μια επιχείρηση παίρνει κέρδη από 
άλλα κράτη - μέλη θα μπορεί να δίνει πίστωση φόρου στους μετόχους 
της. Ακόμη, στην περίπτωση που τα κέρδη θα προέρχονται από χώρες 
εκτός της Κοινότητας, οι χώρες - μέλη θα υπολογίζουν στους κατοίκους 
μερισματούχους μια πίστωση φόρου, δεδομένου ότι ένας αντισταθμιστι
κός φόρος (compensatory tax or advance payment) θα επιβάλλεται για να 
αντισταθμιστεί το κόστος της πίστωσης του φόρου (άρθρα 4-13). Κατά 
τον ίδιο τρόπο είναι δυνατό, στα πλαίσια των συμφωνιών διπλής φορολο
γίας, να δίνεται πίστωση φόρου σε μετόχους που είναι κάτοικοι τρίτων 
χωρών (άρθρο 6). 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.1, στις χώρες - μέλη υπάρχουν 
διάφορα συστήματα φορολόγησης των εταιριών, από το «κλασικό» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Τα συστήματα ΦΕΝΠ στις χώρες της ΕΟΚ (διαμόρφωση μέχρι την 1.1.1983) 

Χώρα 

1. Αγγλία 

2. Βέλγιο 

3. Γαλλία 

4. Γερμανία 

5. Δανία 

Φορολογικός συντελεστής 

52% (κέρδη πάνω από 
26 εκατομμύρια δραχμές)2 

45% (κέρδη πάνω από 

22 εκατομμύρια δραχμές)2 

50% 

56% (αδιανέμητα κέρδη) 
36% (διανεμόμενα κέρδη) 

40% 

Συντελεστής 
φόρου1 (tax 

42,9% 
39,6% 

40,7% 
49,8% 

50% 
50% 

πίστωσης του 

credit) 

50% 
100% (του φόρου επί των 
μερισμάτων) 

25% 
37,5% 

Παρακρατούμενος φόρος 
μερισμάτων (withholding tax) 

20% 

0% (ημεδαποί) 

25% (αλλοδαποί) 

25% 

30% 

6. Ελλάδα (1985) 49% (αδιανέμητα κέρδη) 100% (μόνο για τις εισηγμένες 42% και 47% (εισηγμένες και 
Kat ονομαστικές μετοχές) ονομαστικές) 

45% και 53% (μη εισηγμένες 
και ανώνυμες 

7. Ιρλανδία 

8. Ιταλία 

9. Λουξεμβούργο 

10. Ολλανδία 

50% (κέρδη πάνω από 
3,5 εκατομμύρια δραχμές)2 

30% 
16,2% (επί του φόρου) (41,3%) 

40% (κέρδη πάνω από 
2 εκατομ. δρχ.)2 

48% (κέρδη πάνω από 
1,1 εκατομ. δρχ.)2 

43,9% 
42,9% 

33,3% 
77,7% 

10% (ημεδαποί) 
30% (αλλοδαποί) 

15% 

25% 

Πηγή: European Economy, No 16, July, 1983. 
1. To πρώτο ποσοστό αναφέρεται στα ακαθάριστα μερίσματα ενώ το δεύτερο στο φόρο επί των κερδών. 
2. Για κέρδη κάτω από αυτό το όριο προβλέπονται χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές. 
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(classical) μέχρι το «μερικό πιστωτικό» (partial imputation) και το «πλήρες 
πιστωτικό» (full imputation), και ακόμη όπου ισχύει το τελευταίο σύστη
μα προβλέπεται πίστωση του φόρου μόνο για το μέτοχο που είναι μόνι
μος κάτοικος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μολονότι έχει επιτευχθεί σημαντική 
πρόοδος, απέχουμε πολύ από την επίτευξη πλήρους εναρμόνισης των συ
στημάτων ΦΕΝΠ στις χώρες της ΕΟΚ. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών - μελών σχετικά με το 
σύστημα της ΦΕΝΠ, τους φορολογικούς συντελεστές, τη μορφή του πι
στωτικού συστήματος και τους συντελεστές πίστωσης του φόρου. Επομέ
νως είναι φανερό ότι η μερική εισαγωγή του πιστωτικού συστήματος, ό
πως προβλέπεται στη σχετική εισήγηση της Επιτροπής, θα έχει διαφορε
τικό αντίκτυπο για κάθε χώρα - μέλος. Συγκεκριμένα, οι χώρες που πρέ
πει να αυξήσουν το συντελεστή του ΦΕΝΠ θα δυσκολευτούν γιατί κάτω 
από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες μια τέτοια αλλαγή θα χειρο
τερεύσει ακόμη περισσότερο τη χρηματοδοτική θέση πολλών εταιριών. 
Αντίθετα, οι χώρες που έχουν υψηλό συντελεστή πίστωσης του φόρου θα 
προβάλουν ορισμένες αντιρρήσεις, γιατί ορισμένοι επενδυτές πιθανόν να 
αποφύγουν την αγορά μετοχών και έτσι θα δυσκολέψουν τις εταιρίες να 
αυξήσουν το κεφάλαιο τους. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήμα
τα, στο μεταβατικό στάδιο μπορεί να προβλεφθεί μια αντιστάθμιση με 
ρύθμιση των φορολογικών συντελεστών ή του φόρου επί των κερδών. 
Πάντως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ΦΕΝΠ για τις χώρες της 
ΕΟΚ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παίζει ασήμαντο δημοσιονομικό ρόλο σε 
σχέση με άλλους φόρους, και συνεπώς οι αναγκαίες προσαρμογές για να 
επιτευχθεί εναρμόνιση θα έχουν περιορισμένη επίδραση στα φορολογικά 
έσοδα. 

Το σύστημα (partial imputation system) που προτείνει η κατευθυντή
ρια αυτή οδηγία αναμένεται, σε σύγκριση ιδιαίτερα με το «κλασικό» σύ
στημα ΦΕΝΠ, να έχει τις πιο κάτω επιπτώσεις1 στην επιχείρηση και τους 
μετόχους: 

α. Θα ενθαρρύνει τα διανεμόμενα κέρδη και συνεπώς θα συμβάλει 
στην ουδετερότητα των διάφορων μορφών χρηματοδότησης των επιχειρή
σεων. Σε αντίθεση με το «κλασικό» σύστημα (που διατηρεί τη διπλή φορο
λογία των μερισμάτων και αποθαρρύνει τη διανομή κερδών και στη συνέ-

1. European Commission, O.J. No C. 39/22.3.1969, 253/5.11.1975 και European 
Taxation, Vol. 16, March-April 1976. 
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χεια ευνοεί την αυτοχρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση από πηγές εκτός της επιχείρησης), το «πιστωτικό» σύ
στημα ενθαρρύνει τη διανομή κερδών και θέτει το δανεισμό και την έκδο
ση μετοχών σε ίση μοίρα, όσο τούτο είναι δυνατό. Εξάλλου, το «κλασικό» 
σύστημα περιορίζει την επανεπένδυση των κερδών σε περισσότερο απο
δοτικούς τομείς (γιατί αποθαρρύνει τη διανομή) μέσω της αγοράς και έτσι 
δεν υποβοηθά στην καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Βέβαια, 
θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση της αυτοχρηματοδότησης δεν εί
ναι πάντοτε αρνητική· ωστόσο μπορεί να υποστηριχθεί ότι η επιλογή της 
μορφής χρηματοδότησης θα ήταν καλύτερο να μην εξαρτάται από τη φο
ρολογική μεταχείριση των κερδών. 

β. Θα συμβάλει στην ουδετερότητα των διάφορων νομικών μορφών 
των επιχειρήσεων. Οι προσωπικές επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη - μέλη 
δεν υπόκεινται στη ΦΕΝΠ αλλά στη ΦΕΦΠ. Κατά συνέπεια, όταν τα κέρ
δη τους είναι υψηλά, αυτά φορολογούνται με τον ανώτατο φορολογικό 
συντελεστή του ΦΕΦΠ, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος του ΦΕΝΠ. 
Τούτο οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι προσωπικές εταιρίες βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση από πλευράς κερδών, ενώ αντίθετα οι ΑΕ μειονεκτούν 
από την πλευρά των διανεμόμενων κερδών επειδή φορολογούνται διπλά. 
Με την εφαρμογή ενός υψηλότερου φορολογικού συντελεστή επί των 
εταιριών το χάσμα τούτο είναι μικρότερο με το «πιστωτικό» παρ' ό,τι με 
το «κλασικό» σύστημα. 

γ. Θα οδηγήσει σε δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Το 
«πιστωτικό» σύστημα αποφεύγει ή περιορίζει τη διπλή φορολογία των με
ρισμάτων, συνεπώς ευνοεί και το χαμηλό εισοδηματικά μέτοχο, ενώ το 
«κλασικό» σύστημα είναι προς όφελος των μεγάλων μετόχων, οι οποίοι 
επιθυμούν την αυτοχρηματοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να τονιστεί ό
τι το «κλασικό» σύστημα, επειδή χαρακτηρίζεται από τη διπλή φορολογία 
των μερισμάτων, επιβαρύνει τους μετόχους χαμηλού εισοδήματος περισ
σότερο από τους μετόχους με υψηλό φορολογικό συντελεστή. Αντίθετα, 
το «πιστωτικό» σύστημα μειώνει αυτή την επιβάρυνση. 

δ. Θα μειώσει την τάση για φοροαποφυγή από φορολογούμενους με 
υψηλή φορολογική υποχρέωση. Σύμφωνα με το «κλασικό» σύστημα, ο 
συντελεστής φορολογίας είναι χαμηλότερος, με την υπόθεση του ίδιου 
φορολογικού εσόδου, παρ' ό,τι με το «πιστωτικό» σύστημα, γιατί το πρώ
το επιβάλλει φόρο τόσο στα διανεμόμενα όσο και στα αδιανέμητα κέρδη. 
Τούτο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με το «κλασικό»σύστημα, επειδή ο φο
ρολογικός συντελεστής των κερδών είναι χαμηλότερος από τόν ανώτατο 
φορολογικό συντελεστή εισοδήματος, ο πλούσιος φορολογούμενος έχει 
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συμφέρον να ιδρύσει μια εταιρία με σκοπό τη φοροαποφυγή. Αντίθετα, το 
«πιστωτικό σύστημα» που προβλέπει υψηλότερο φορολογικό συντελε
στή, αποθαρρύνει αυτού του είδους τις αντιδράσεις εκ μέρους των φοροα-
ποφυγάδων. Η αποθάρρυνση για φοροδιαφυγή ενισχύεται γιατί το «πι
στωτικό» σύστημα προβλέπει τη δυνατότητα σε ένα κράτος να παρακρα
τήσει φόρο για τα μερίσματα και τους τόκους, ακόμη και όταν το υπόλοι
πο εισόδημα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου φορολογείται από ένα 
άλλο κράτος όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή έδρα του. 

ε. Θα συμβάλει στην ενθάρρυνση και δημιουργία ενιαίας κεφαλαιαγο
ράς στην Κοινότητα. Το «πιστωτικό» σύστημα αποβλέπει επίσης στην 
προσέλκυση νέων κατηγοριών αποταμιευτών για την αγορά μετοχών, και 
τούτο γιατί ενθαρρύνει τη διανομή μερισμάτων και δε φορολογεί επαχθώς 
τους μετόχους με χαμηλό φορολογικό συντελεστή εισοδήματος. Το γεγο
νός αυτό είναι σημαντικό επειδή μακροχρόνια η ανάπτυξη της κεφαλαια
γοράς θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη συμβολή των αποταμιευ
τών με μέση και χαμηλή οικονομική επιφάνεια. Επιπλέον στο χώρο της 
Κοινότητας θα υπάρχει η ίδια φορολογική μεταχείριση τόσο του μετόχου 
όσο και της επιχείρησης, με αποτέλεσμα την ελεύθερη διακίνηση των κε
φαλαίων και τη δημιουργία παρόμοιων συνθηκών ανάπτυξης των κεφα
λαιαγορών. 

στ. Θα μεταχειρίζεται όμοια τους μετόχους όλων των χωρών - μελών 
της ΕΟΚ. Κατά το «πιστωτικό»σύστημα, οι μέτοχοι, σε οποιοδήποτε κρά
τος - μέλος και αν κατοικούν/δικαιούνται την πίστωση του φόρου που 
αναλογεί στα μερίσματα της ίδιας εταιρίας. Το «κλασικό» όμως σύστημα 
δε συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, δε θα εκλείψουν παντε
λώς οι τεχνικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στις περιπτώσεις αυτές και 
συγκεκριμένα στη μεταβίβαση της πίστωσης του φόρου μεταξύ κρατών -
μελών εκτός των συνόρων της χώρας και ιδιαίτερα όσο υπάρχει ένας έμ
μεσος μέτοχος, όταν δηλαδή το μέρισμα φτάνει στον τελικό μέτοχο δια
μέσου του μεσάζοντος μιας μητρικής εταιρίας. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι κανένα ιδρυτικό κράτος - μέλος δε φορολογεί τα κέρδη που προέρχον
ται από τις έδρες ή υποκαταστήματα επιχειρήσεων στις ιδρυτικές χώρες -
μέλη (μέθοδος της εξαίρεσης). Οι υπόλοιπες μη ιδρυτικές χώρες - μέλη 
της ΕΟΚ, μολονότι φορολογούν τα κέρδη που προέρχονται από μόνιμες 
εγκαταστάσεις και τα διανεμόμενα κέρδη των θυγατρικών εταιριών στο 
εξωτερικό προς τις εθνικές τους μητρικές εταιρίες, επιτρέπουν την έκπτω
ση από τον εθνικό φόρο του ποσού του φόρου του εξωτερικού, μέχρι του 
ποσού βέβαια του εθνικού φόρου (imputation method). Η επίπτωση των 
δύο αυτών μεθόδων είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα, με το «πιστωτικό» 
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σύστημα (imputation system), εάν είναι χαμηλότερος ο φορολογικός συν
τελεστής στο εξωτερικό, τότε τη διαφορά δεν την καρπούται η εταιρία αλ
λά το δημόσιο. Το «πιστωτικό» σύστημα λαμβάνει υπόψη, επίσης, τις ζη
μιές που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις - έδρες στο εξωτερικό. Η μέθοδος 
αυτή θα συμβάλει στην αποδοτικότερη κατανομή των κεφαλαίων στο χώ
ρο της ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η άποψη αυτή στηρίζεται στην αρχή ότι το 
ύψος της φορολογίας των εταιριών που δρουν στο χώρο της Κοινότητας 
δε θα πρέπει να εξαρτάται από τη χώρα προέλευσης της επιχείρησης ή 
του κεφαλαίου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή της ΕΟΚ, επιλέγοντας το 
σύστημα φορολογίας που θα εφαρμοστεί για εναρμόνιση, δε λαμβάνει σο
βαρά υπόψη ένα κρίσιμο σημείο, που έχει επισημανθεί στην ανάλυση 
μας, και το οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα του βαθμού μετακύλισης του 
φόρου στις διάφορες χώρες - μέλη της Κοινότητας1. Συγκεκριμένα, εάν ο 
ΦΕΝΠ μετακυλίεται, έστω μερικώς, αυτό αποδυναμώνει την ανάγκη για 
μείωση της διπλής φορολογίας, γιατί μόνον ένα μικρό ποσοστό του φο
ρολογικού βάρους θα επιρρίπτεται στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια, ακό
μη και στην περίπτωση που δε διαθέτουμε ακριβείς μετρήσεις για τη με-
τακύλιση του φόρου, εντούτοις, σύμφωνα με αποτελέσματα εμπειρικών 
μελετών, η επιχείρηση μπορεί να μετακυλίει ένα μέρος του φόρου και 
επομένως το προτιμότερο είναι να επιλέξουμε εκείνο το σύστημα φορολο
γίας που δεν παροτρύνει την επιχείρηση να μετακυλίσει το φόρο. Ειδικό
τερα, αναγνωρίζεται ότι ο ΦΕΝΠ είναι πιο κατάλληλος για μετακύλιση 
σε σύγκριση με το φόρο φυσικών προσώπων και συνεπώς ένα φορολογι
κό σύστημα που προβλέπει ότι η επιχείρηση φέρει το μεγαλύτερο βάρος 
της φορολογίας κερδών ενισχύει καθεαυτό τη μετακύλιση του φόρου, σε 
σχέση με την περίπτωση που το βάρος του φόρου το φέρουν οι μέτοχοι. 
Με βάση αυτές τις παραδοχές, το «δυαδικό» σύστημα (dual system), π.χ. 
σε σχέση με το «πιστωτικό», παρέχει περιορισμένη δυνατότητα μετακύλι
σης του φόρου. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με το «πιστωτικό» σύστη
μα ο φόρος επιβάλλεται κυρίως στην επιχείρηση και λιγότερο στους με
τόχους. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι εάν ο φόρος μετακυλίεται, ο 
μέτοχος επωφελείται μια πίστωση φόρου σε βάρος των άλλων μελών της 
κοινωνίας. 

1. Agapitos G., στο ίδιο, 1974, σελ. 247. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΕΝΠ 

PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE COUNCIL CONCERN
ING THE HARMONIZATION OF SYSTEMS OF COMPANY TAX
ATION AND OF WITHHOLDING TAXES ON DIVIDENDS 
(Submitted to the Council by the Commission, com (75), 392 Final, 
Brussels, 23 July 1975) 

Article 1 

1. The Member States shall adopt: 
— a common imputation system of corporation tax 
— a common system of withholding tax on dividends 

in accordance with the provisions of the following Articles. 

2. The Member States shall not maintain or introduce any other 
provisions the aim of which is to effect a general reduction in the taxation 
of dividends alone. 

Article 3 

1. Each Member State shall apply a single rate of corporation tax to 
the profits, whether distributed or undistributed, of its corporations. This 
rate, called the normal rate, may not be lower than 45% nor higher than 
55%. 

2. By way of derogation from the provisions of paragraph 1, a Mem
ber State may, in particular cases and for well defined reasons of eco
nomic, regional or social policy, apply a rate different from the normal 
rate or complete exemption, either permanently or for a limited period. 
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Artide 4 

1. A dividend distributed by a corporation of a Member State shall 
confer on its recipient a right to a tax credit at the rate referred to in Article 
8, provided: 

Article 5 

The tax credit shall be set off against the amount of tax on income or 
pre Tits to which the recipient of the dividend is liable. Where the tax credit 
exceeds that amount, the excess shall be paid to him by the Member State 
which charges that tax. 

Article 6 

By way of derogation from the provisions of Article 4, paragraph 1, 
tax credits may, pursuant to double taxation agreements, be granted in 
whole or in part to persons resident in third countries. In no circumstances, 
however, may such persons be treated more favourably than persons resi
dent in the Community. 

Article 8 

1. Each Member State shall fix the rate of the tax credit attached to 
the dividends distributed by the corporations of that State. 

2. There shall be only one such rate in each Member State. It shall be 
determined in such a way that the tax credit shall be neither lower than 
45% nor higher than 55% of the amount of corporation tax at the normal 
rate on a sum representing the distributed dividend increased by such tax. 

Article 9 

1. Insofar as a corporation distributes dividends derived from profits 
in respect of which it has not borne corporation tax, the Member State of 
that corporation shall charge a compensatory tax equal to the tax credit 
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attached to those dividends. 

4. This compensatory tax or this advance payment insofar as it is not 
effectively deducted from the corporation tax of the preceding accounting 
period or periods, may be repaid to the recipient of the dividends if he is 
not entitled to the tax credit. 

If use is made of this option, the repayment must be made regargless 
of the Member State in which the recipient of the dividends is resident. 

Article 10 

1. Where a parent corporation redistributes dividends received during 
accounting periods ended not more than five years earlier from a subsidia
ry resident in another Member State, the amount of the tax credit attached 
to the dividends from the subsidiary shall be included in the basis used in 
calculating the amount of the compensatory tax or advance payment refer
red to in Article 9 to which the parent company is liable and shall then be 
set off against the amount of that tax or advance payment, but any excess 
shall not be repayable. 

Article 13 

1. Subject to the provisions of paragraphs 3 and 4, the budgetary cost 
of the tax credit shall be borne by the Member State of the corporation 
which distributes the dividends. 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply where the recipient 
of the dividends is an institution which is of public interest and which is not 
entitled to receive the tax credit. 

3. Where a parent corporation resident in a Member State distributes 
dividends derived from dividends of a subsidiary resident in another Mem
ber State, the State of the subsidiary shall pay to the State of the parent 
corporation the amount of the tax credit attached to the dividends of the 
subsidiary. 

This payment shall not exceed the amount which would result from 
applying to the dividends of the subsidiary the rate of tax credit in force in 
the State of the parent corporation at the date when that corporation ma
kes its distribution. 
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Article 14 

1. Subject to the provisions of the conventions concluded between 
Member States and third countries, each Member State shall impose a 
withholding tax of 25% on the dividends distributed by the corporations of 
that State, no matter who is the recipient of those dividends. 

2. By way of derogation from the provisions of paragraph 1, no 
Member State shall impose a withholding tax on a dividend distributed by 
a subsidiary to a parent corporation resident in any Member State. 

3. By way of derogation from the provisions of paragraph 1 of this 
Article, the Member States shall have power not to impose a withhold
ing tax on the dividends distributed to their own residents: 
— where the name and address of the recipient and the amount of the divi
dends received are automatically communicated to the taxation admin
istration, or 
— where the securities representing a corresponding share in the capital of 
the distributing corporation are registered in the names of the holders. 

Article 16 

1. The tax withheld under Article 14 shall be set off against the a-
mount of the tax on income or profits to which the recipient of the divi
dends is liable in respect of them. 

The tax withheld shall be repaid to the recipient by the Member State 
which charges the tax on income or profits referred to in the previous 
subparagraph, to the extent that it exceeds the amount of that tax, or 
where the recipient has no net liability to tax. 

Article 17 

1. Insofar as withholding tax collected by a Member State is set off or 
repaid in another Member State, the State which collected the withholding 
tax shall refund it to that other Member State. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΦΕΝΠ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

6.1. Εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του Κεφαλαίου είναι η επισήμανση των πιθανών επι
πτώσεων που θα έχει μια αναμόρφωση της ΦΕΝΠ στη χώρα μας, ώστε η 
φορολογία αυτή να εναρμονιστεί με το προτεινόμενο από την Κοινότητα 
πιστωτικό σύστημα. Μολονότι το «πιστωτικό» δεν έχει γίνει επίσημα το 
«κοινό» σύστημα ΦΕΝΠ, το γεγονός ότι 7 από τις 10 χώρες-μέλη ουσια
στικά το εφαρμόζουν δείχνει ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα είναι το σύστη
μα που έχει μεγάλη πιθανότητα να υιοθετηθεί τελικά από την Κοινότητα. 
Συνεπώς η αναμόρφωση αυτή θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων 
της φορολογικής ευρωπαϊκής εναρμόνισης και θα έχει ευνοϊκές επιδρά
σεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική κεφαλαιαγορά. 

Η εισήγηση της Επιτροπής για κατευθυντήρια οδηγία προβλέπει το 
σύστημα της μερικής πίστωσης του φόρου (partial tax credit)· για τη χώ
ρα μας όμως θα ήταν καλύτερα εάν τελικά η ΕΟΚ υιοθετήσει το σύστημα 
πλήρους πίστωσης του φόρου (full tax credit) γιατί είναι δικαιότερο, αντι
μετωπίζει πλήρως τη διπλή φορολόγηση των μερισμάτων,-όπως συμβαί
νει με το σημερινό ελληνικό σύστημα ΦΕΝΠ, και υποβοηθά σημαντικά 
τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 

Η επισήμανση των κυριότερων επιπτώσεων θα περιοριστεί σε εκεί
νες που συνδέονται άμεσα με τις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονο
μία της χώρας, χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις 
της φορολογικής αυτής αναμόρφωσης στις οικονομίες των άλλων χω
ρών. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ελληνικό σύστημα ΦΕΝΠ 
(βλέπε Παράρτημα Ι 7ου Κεφαλαίου) είναι στην ουσία μια φορολογία 
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των μη διανεμόμενων κερδών (είναι παρόμοιο με το δυαδικό σύστημα 
γιατί τα διανεμόμενα κέρδη δε φορολογούνται στο επίπεδο της επιχείρη
σης), δεν είναι πολύπλοκο και αποτελεί την απλούστερη ίσως μορφή συ
στήματος (dividend deduction system) για την αντιμετώπιση και αποφυγή 
της διπλής φορολόγησης των μερισμάτων1. Το ελληνικό σύστημα όμως 
ευνοεί τα μη διανεμόμενα κέρδη (γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει φορολογία 
υπεραξίας κεφαλαίου) και μεταχειρίζεται δυσμενώς τα διανεμόμενα κέρδη 
ανάλογα με τη μορφή της μετοχής (εισηγμένη ή μη στο Χρηματιστήριο, 
ονομαστική ή ανώνυμη), πράγμα που δε συμβάλλει στην καλύτερη λει
τουργία της κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου. Τέλος, στα πλαίσια 
της ΦΕΝΠ παρέχονται πολλά και διαφορετικά φορολογικά κίνητρα επεν
δύσεων κατά μη ορθολογικό συνήθως τρόπο, με συνέπεια την αμφισβη
τούμενη επίδραση τους στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου και το μεγάλο 
δημοσιονομικό κόστος τους. 

Η επακριβής εκτίμηση των επιπτώσεων από την αναμόρφωση του 
σημερινού συστήματος ΦΕΝΠ σύμφωνα με το «πιστωτικό» σύστημα, που 
προβλέπει η Κοινότητα, δεν είναι εύκολη. Αυτό συμβαίνει γιατί η εφαρ
μογή του πιστωτικού συστήματος είναι κατ' ουσία μια αναμόρφωση του 
υφιστάμενου συστήματος ΦΕΝΠ και όχι μια αντικατάσταση του με ένα 
εξολοκλήρου νέο, οπότε θα μπορούσαμε ευκολότερα να υποθέσουμε ίση 
απόδοση της νέας φορολογίας (equal yield substitution) και να απομονώ
σουμε τις επιπτώσεις. Επιπλέον η συμμετοχή του φόρου αυτού στο ΑΕΠ 
ή στο σύνολο των φορολογικών εσόδων (4%) είναι πολύ μικρή, όπως 
φαίνεται από τους Πίνακες Π.2 και Π.22, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη 
περισσότερο την ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων αυτής της μεταρ
ρύθμισης. 

Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι το ύψος και η διάρθρωση της 
ΦΕΝΠ παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές επιλογές και στην 
τοποθέτηση των κεφαλαίων πλην όμως αυτοί δεν είναι οι μόνοι ή οι κυ
ριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της επιχειρηματικής δραστηριότη
τας. Επομένως αναμένεται ότι μια αύξηση του φόρου ή μια μερική ανα
μόρφωση της ΦΕΝΠ θα επηρεάσει οριακά τις επιχειρηματικές αποφάσεις. 
Ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση, σαν κυριότεροι παράγοντες που επη
ρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρούνται η περιορισμένη 
ευθύνη των μετόχων, ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, οι 

1. Πατσουράτης, Β.. «Συγκριτική Ανάλυση του Ελληνικού Συστήματος φόρου ει
σοδήματος Νομικών Προσώπων και του Συστήματος που ισχύει στις περισσότερες χώ
ρες της ΕΟΚ», ΣΠΟΥΔΑΙ, 1984, σελ. 389-392. 
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εργασιακές σχέσεις, οι όροι χρηματοδότησης, οι επιχορηγήσεις για νέες 
επενδύσεις ή για επέκταση παλαιών και τα φορολογικά κίνητρα. 

Παρά τις πιο πάνω δυσκολίες, είναι δυνατό να αναλύσουμε τις κα
τευθύνσεις και την ποιοτική διάσταση των επιπτώσεων της φορολογικής 
αυτής μεταρρύθμισης, και τούτο γίνεται σχετικά ευκολότερο δεδομένου 
ότι έχουμε αναλύσει και συγκρίνει τα διάφορα συστήματα ΦΕΝΠ και έ
χουμε παραθέσει τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του καθενός. 

Η αναμόρφωση του συστήματος ΦΕΝΠ έχει επιπτώσεις σε πολλούς 
τομείς τόσο στην επιχείρηση όσο και στην οικονομία.γενικότερα1. Γι' αυ
τό το λόγο η ανάλυση μας θα καλύψει τις επιπτώσεις στην επιχείρηση, το 
μέτοχο, τον κρατικό προϋπολογισμό και την οικονομία γενικότερα (δη
λαδή στην κατανομή των πόρων, την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθε
ροποίηση της οικονομίας2. 

6.2. Επιπτώσεις στην επιχείρηση και τους μετόχους 

Το κράτος μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα της επιχείρησης, 
τα καθαρά κέρδη της και τα καθαρά μερίσματα των μετόχων είτε με τη 
διάρθρωση της φορολογίας εισοδήματος (τρόπος φορολόγησης των δια
νεμόμενων και μη κερδών) είτε με διάφορες άλλες παράλληλες ή συμπλη
ρωματικές ρυθμίσεις (φοροαπαλλαγές, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, 
πρόσθετες αποσβέσεις κτλ.). Οι επιπτώσεις της φορολογικής αναμόρφω
σης που αναλύουμε θα εξαρτηθούν από τις μεταβολές που θα γίνουν στο 
ισχύον σύστημα. 

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ του ισχύοντος σήμερα ελληνικού 
συστήματος ΦΕΝΠ και του προτεινόμενου από την ΕΟΚ δίνονται συνο
πτικά στους Πίνακες 6.1 και 6.2. Από τον Πίνακα 6.1 φαίνονται οι νέες 
ρυθμίσεις και αυξομειώσεις των φορολογικών συντελεστών που πρέπει 
να γίνουν, ενώ στον Πίνακα 6.2 (με ορισμένες υποθέσεις σχετικά με το 
ποσοστό διανεμόμενων κερδών, ποσοστό πιστωτικού φόρου και ύψος φο
ρολογικών συντελεστών) υπολογίζεται ο φόρος και τα καθαρά κέρδη τό
σο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και στο επίπεδο του μετόχου2. Συγ
κεκριμένα, η σημαντικότερη για την επιχείρηση διαφορά μεταξύ του υφι-

1. Goode, R., στο ίδνο, σελ. 25· Hansen, Β., The Economic Theory of Fiscal Policy, 
translated by P.E. Burke, London, G. Allen & Unwin Ltd., 1967, σελ. 19. 

2. Patsouratis, Β., στο ίδιο, 1980, σελ. 204. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 

Σύγκριση του υφιστάμενου στη χώρα μας συστήματος ΦΕΝΠ με το πιστωτικό σύστημα 

Ελληνικό 
( 

Ι. Επίπεδο επιχείρησης 
- Κέρδη 
— Διανεμόμενα κέρδη που δε 

φορολογούνται 
—Φορολογητέα κέρδη 
- Φόρος (45%)» 
— Καθαρά από φόρο κέρδη 
— Διανεμόμενα κέρδη (50%)2 

— Καθαρά μη διανεμόμενα 
κέρδη 

II. Επίπεδο μετόχου 
— Μερίσματα (+) 
— Πίστωση φόρου (tax credit) 
— Φορολογητέο εισόδημα 
- ΦΕΦΠ (36%)3 

— Πίστωση φόρου (—) 
— Χρεωστικό ή πιστωτικό 

υπόλοιπο ΦΕΦΠ 
— Καθαρά μερίσματα 

σύστημα 

1.000.000 

500.000 
500.000 
225.000 
275.000 
500.000 

275.000 

500.000 
-

500.000 
180.000 

-
-

320.000 

Πλήρες πιστω
τικό σύστημα 

(100% πίστωση 
φόρου) 

1.000.000 

-
1.000.000 

450.000 
550.000 
275.000 

275.000 

275.000 
225.000 
500.000 
180.000 
225.000 
(45.000) 

(πίστωση) 
320.000 

Μερικό πιστω
τικό σύστημα 
(50% πίστωση 

φόρου) 

1.000.000 

-
1.000.000 

450.000 
550.000 
275.000 

275.000 

. 275.000 
113.000 
388.000 
140.000 
113.000 
(27.000) 

(χρέωση) 
248.000 

Ι+11, Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 405.000 405.000 477.000 

1. Σύμφωνα με το Ν. 1249/82. 
2. Με την υπόθεση ότι τα 50% των κερδών διανέμονται. 
3. Με βάση το μέσο φορολογικό συντελεστή του οικονομικού έτους 1982 που είναι 

15,8% και αντιστοιχεί στις 600-800 χιλ. δρχ. φορολογητέου κλιμακίου που φορο
λογούνται με οριακό φορολογικό συντελεστή 34%-38%, δηλαδή 36% περίπου. 
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στάμενου συστήματος στη χώρα μας και του προτεινόμενου από την 
ΕΟΚ αναφέρεται στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε αυτή να 
συμπεριλάβει και τα διανεμόμενα κέρδη · αντίθετα, η μεταβολή του ύψους 
του φορολογικού συντελεστή που απαιτείται μπορεί να είναι ακόμη και 
μηδενική (δεδομένου ότι αυξήθηκε πρόσφατα στο 49%) πλην όμως θα 
επιβάλλεται στο σύνολο των κερδών και όχι μόνο στα αδιανέμητα, όπως 
ισχύει σήμερα. Εξάλλου, ευνοϊκή επίπτωση για τους μετόχους θα έχει η 
προβλεπόμενη πίστωση φόρου 45%-55%, σύμφωνα με την οποία ο μέτο
χος θα μπορεί να συμψηφίζει το ποσό αυτό (ολικώς ή μερικώς) με το πο
σό του φόρου που προκύπτει από το προσωπικό του εισόδημα, ενώ σύμ
φωνα με το σύστημα που ισχύει σήμερα το σύνολο των διανεμόμενων 
κερδών φορολογούνται με την κλίμακα της ΦΕΦΠ, με την εξαίρεση μόνο 
ενός τμήματος των μερισμάτων που προέρχονται από μετοχές εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο. Αντίθετα, εάν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες και 
ονομαστικές, ο μέτοχος δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να συμπεριλάβει 
τα μερίσματα στην κλίμακα ΦΕΦΠ. Το πιστωτικό σύστημα δεν προβλέπει 
αυτές τις διακρίσεις ανάλογα με τη μορφή της μετοχής και έτσι εξασφαλίζε
ται φορολογική ισότητα μεταξύ των μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το ισχύον σύστημα, οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι ανώνυμων μη εισηγ-
μένων μετοχών στο Χρηματιστήριο είναι σε δυσμενέστερη θέση από τις 
άλλες κατηγορίες μετόχων γιατί με τον παρακρατούμενο φόρο στο επίπε
δο της επιχείρησης εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση και δεν έ
χουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν τα μερίσματα τους στη δήλωση 
ΦΕΦΠ. Αυτό, βέβαια, γίνεται σκόπιμα επειδή οι μετοχές είναι ανώνυμες, 
για να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή. Ωστόσο ορισμένοι μέτοχοι φορολο
γούνται επαχθέστερα εάν ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να συμβεί να είναι χα
μηλοί εισοδηματίες και συνεπώς ο οριακός φορολογικός συντελεστής της 
κλίμακας ΦΕΦΠ είναι πολύ χαμηλότερος από το συντελεστή του παρα
κρατούμενου φόρου. Επιπλέον το απαλλασσόμενο ποσό σε βάρος των μη 
εισηγμένων μετοχών σε σχέση με εκείνο των εισηγμένων οδηγεί στην ά
νιση κατανομή του φορολογικού βάρους. Με το πιστωτικό σύστημα ανα
μένεται ότι οι επιχειρήσεις, σε σχέση με το ισχύον σύστημα, θα διανέμουν 
περισσότερα κέρδη επειδή η φορολογική επιβάρυνση των μη διανεμόμε
νων κερδών σήμερα είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με εκείνη του νέου 
συστήματος. Εντούτοις το κίνητρο αυτό μπορεί να αποδυναμωθεί εάν λη
φθεί υπόψη ότι ο ανώτατος οριακός φορολογικός συντελεστής της κλίμα
κας ΦΕΦΠ είναι πολύ υψηλότερος εκείνου της ΦΕΝΠ και κατά συνέπεια 
ο μέτοχος ωφελείται εάν φορολογηθεί μόνο στο επίπεδο της επιχείρησης, 
ιδιαίτερα εάν το πιστωτικό σύστημα δεν παρέχει «πλήρη» πίστωση του 
φόρου και όταν οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές. Στην περίπτωση αυτή 
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οι μέτοχοι και η ΑΕ ενδιαφέρονται για τη συνολική φορολογική επιβά
ρυνση των μετόχων και της επιχείρησης. Επιπλέον με τό νέο σύστημα η 
επιχείρηση ωφελείται από μια αύξηση των διανεμόμενων κερδών επειδή, 
μολονότι φορολογείται το σύνολο των κερδών στο επίπεδο της επιχείρη
σης, δίνεται πίστωση φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη και συνεπώς η συ
νολική φορολογική επιβάρυνση μειώνεται. Θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης πιθανόν να ωθήσει την επιχείρη
ση σε αύξηση της φοροδιαφυγής ή/και φοροαποφυγής για να μειωθεί το 
φορολογητέο εισόδημα, γιατί μπορεί να εκληφθεί σαν αύξηση της φορο
λογικής επιβάρυνσης του εισοδήματος από κέρδη ΑΕ, με πιθανότητα 
μείωσης και της παραγωγής. Επίσης είναι πιθανό η διόγκωση της φορο
λογικής επιβάρυνσης στο επίπεδο της επιχείρησης να οδηγήσει, όπως έ
χουμε τονίσει, στην ενίσχυση του κινήτρου της επιχείρησης να μετακυλί-
σει το φόρο στους καταναλωτές1. Τότε το πιστωτικό σύστημα, και ιδιαίτε
ρα το πλήρες (100% tax credit), δημιουργεί μια σημαντική αδικία σε βά
ρος των μη μετόχων φορολογουμένων γιατί η πίστωση του φόρου που 
παρέχεται στο μέτοχο είναι μια αδικαιολόγητη κρατική επιχορήγηση. 

Το σύστημα παρακράτησης του φόρου των μερισμάτων στην πηγή, 
που λειτουργεί πολύ απλά στην ελληνική περίπτωση (βέβαια μόνο για τις 
ονομαστικές εισηγμένες μετοχές), ελαχιστοποιεί τα περιθώρια φοροδια
φυγής, φορολογεί τα προσωπικά εισοδήματα των αλλοδαπών και είναι 
απλούστερο, σε σχέση με το προτεινόμενο κοινοτικό, για το μέτοχο. Αυ
τό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα παρακράτησης του 
φόρου, η επιχείρηση παρακρατεί το φόρο για λογαριασμό του κράτους 
και ο μέτοχος (εκτός από τον κάτοχο ανώνυμων μη εισηγμένων) στην 
προσωπική δήλωση της ΦΕΦΠ δηλώνει το ποσό του μερίσματος συν τον 
παρακρατούμενο φόρο, πληρώνοντας στη συνέχεια μειωμένο ΦΕΦΠ κα
τά το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί από την επιχείρηση. 

Το πιστωτικό σύστημα αναμένεται ότι θα ενισχύσει επίσης την ουδε
τερότητα των διάφορων μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (δη
λαδή αυτοχρηματοδότηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση από πηγές 
εκτός της επιχείρησης), δεδομένου ότι θέτει σε ίση μοίρα το δανεισμό και 
την έκδοση μετοχών και επιπλέον δεν αποθαρρύνει τη διανομή των κερ
δών στους μετόχους. Ενισχύει ακόμη την ουδετερότητα των διάφορων 
νομικών μορφών των επιχειρήσεων, π.χ. προσωπικές ή Ανώνυμες Εται
ρίες. Ταυτόχρονα αναμένεται να επιδράσει πολύ ευνοϊκά στις συνθήκες 

1. Agapitos, G., «The Impact of Taxes on Price Inflation», Bulletin of Economic Re
search, May, 1979, σελ. 14. 
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της κεφαλαιαγοράς, δεδομένου ότι με τον προβλεπόμενο μηχανισμό πί
στωσης του φόρου και την ίδια μεταχείριση όλων των μορφών των μετο
χών θα ενθαρρυνθούν να αγοράσουν μετοχές οι μικροί αποταμιευτές, οι 
οποίοι στη χώρα μας είναι και πολυάριθμοι σε σχέση με τους υψηλούς ει
σοδηματίες. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενιαίας κεφαλαια
γοράς στο χώρο της Κοινότητας και η αναμενόμενη ενίσχυση της κινητι
κότητας του κεφαλαίου αναμφισβήτητα θα ωφελήσει την ελληνική κεφα
λαιαγορά και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. 

6.3. Επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό 

Όπως έχουμε αναλύσει, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυ
τής της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης, ώστε η φορολογία στο επίπεδο της επιχείρησης να καλύπτει και 
τα διανεμόμενα κέρδη, ενώ το ελληνικό σύστημα ΦΕΝΠ σήμερα καλύ
πτει μόνο τα μη διανεμόμενα κέρδη. Αναμένεται συνεπώς, ceteris paribus, 
αύξηση των εσόδων από τη ΦΕΝΠ και αύξηση του ποσοστού συμμετο
χής της στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Η τελική δε επίδραση στο 
σύνολο των φορολογικών εσόδων πιθανόν να είναι σημαντική, δεδομέ
νου ότι προβλέπεται συμψηφισμός μόνο μέρους του ποσού του φόρου 
που έχει πιστωθεί, ενώ στο ελληνικό σύστημα, ιδιαίτερα για ορισμένες 
μορφές μετοχών, προβλέπεται ουσιαστικά πλήρης συμψηφισμός του φό
ρου που έχει παρακρατηθεί από την επιχείρηση. Εάν πάντως υποθέσουμε 
ότι θα διατηρηθεί το ίδιο ποσοστό διανεμόμενων κερδών και η σημερινή 
κατανομή των μετόχων, τότε το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι 
ευνοϊκό για τον προϋπολογισμό. 

Το νέο σύστημα θα συμβάλει επίσης στον περιορισμό της φοροδια
φυγής από δύο πλευρές. Κατ' αρχήν οι μέτοχοι με χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή στη ΦΕΦΠ θα δηλώσουν τα μερίσματα τους για να επωφελη
θούν από την πίστωση φόρου, που έχει γίνει στο επίπεδο της επιχείρησης 
με φορολογικό συντελεστή υψηλότερο από εκείνον του προσωπικού τους 
εισοδήματος. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής που 
προβλέπει το πιστωτικό σύστημα είναι υψηλός και πλησιάζει τον ανώτα
το φορολογικό συντελεστή της κλίμακας της ΦΕΦΠ επιδρά ανασταλτικά 
για τον υψηλό εισοδηματία να κατευθυνθεί στη δημιουργία μιας εταιρίας 
με σκοπό τη φοροδιαφυγή για τα προσωπικά του εισοδήματα. 
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6.4. Επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων 

Όπως γνωρίζουμε, η αποδοτικότερη κατανομή των πόρων γίνεται 
με τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς. Κατά συνέπεια, μια φορο
λογική μεταρρύθμιση καλυτερεύει την κατανομή των πόρων εάν ενισχύει 
το μηχανισμό της αγοράς, ώστε οι συντελεστές της παραγωγής, και ιδιαί
τερα το κεφάλαιο, να κατευθύνονται εκεί που καθορίζει η προσφορά και η 
ζήτηση αυτών των συντελεστών. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της 
μεταρρύθμισης της ΦΕΝΠ, σύμφωνα με τη θεωρία της αποδοτικότερης 
(Pareto optimality) κατανομής του κεφαλαίου στην οικονομία, το φορο
λογικό σύστημα θα πρέπει να είναι ουδέτερο μεταξύ διανεμόμενων και μη 
κερδών και επιπλέον μεταξύ του τομέα των «ΑΕ» και εκείνου «εκτός των 
ΑΕ». Πράγματι, το πιστωτικό σύστημα φορολογεί με ένα συντελεστή το 
σύνολο των κερδών χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ μη διανεμόμενων 
και διανεμόμενων κερδών. Συνεπώς η εφαρμογή του πιστωτικού συστή
ματος στη χώρα μας αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην κατα
νομή των διαθέσιμων πόρων, δεδομένου ότι το ελληνικό σύστημα ΦΕΝΠ 
που ισχύει σήμερα κατ' ουσία ευνοεί τα μη διανεμόμενα κέρδη επειδή: α) 
δεν υπάρχει φόρος υπεραξίας και β) ο ανώτατος οριακός φορολογικός 
συντελεστής της κλίμακας ΦΕΦΠ είναι πολύ υψηλότερος εκείνου της 
ΦΕΝΠ, με συνέπεια τα μερίσματα των υψηλών εισοδηματιών να φορολο
γούνται επαχθέστερα από τα μη διανεμόμενα κέρδη. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διακριτική μεταχείριση υπέρ των 
μη διανεμόμενων κερδών υποβοηθά τις υπάρχουσες επιχειρήσεις γιατί 
παρέχει τη δυνατότητα'αυτοχρηματοδότησης τους. Ωστόσο το μέτρο αυ
τό είναι σε βάρος των νέων επιχειρήσεων, που συνήθως προσφεύγουν 
στην κεφαλαιαγορά για την εξασφάλιση μετοχικού κεφαλαίου και επομέ
νως δεν οδηγεί στην άριστη κατανομή των πόρων. 

Η ενθάρρυνση όμως της διανομής των κερδών σημαίνει ότι στην 
αγορά κεφαλαίων θα υπάρχουν περισσότερα κεφάλαια, με συνέπεια την 
τόνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψήφιων μετόχων για αγορά 
μετοχών, και έτσι η χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων ή η επανεπένδυ
ση των υφιστάμενων θα γίνεται με τους κανόνες του μηχανισμού της 
αγοράς. 

Το πιστωτικό σύστημα, όπως έχουμε τονίσει, εξασφαλίζει επίσης κα
λύτερη κατανομή των πόρων γιατί είναι ουδέτερο αναφορικά και με τη 
νομική μορφή της επιχείρησης, δηλαδή ΑΕ ή ΕΠΕ ή ΟΕ. 

Πάντως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επίπτωση του ΦΕΝΠ στην 
κατανομή των πόρων μεταξύ των τομέων ΑΕ και μη ΑΕ αναφέρεται στη 
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μακροχρόνια (long-run) επίδραση, δεδομένου ότι για να επιτευχθεί, όπως 
αναλύει ο Harberger, εξίσωση της καθαρής αποδοτικότητας του κεφα
λαίου στους διάφορους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 
κεφάλαιο μετακινείται από τους κλάδους που φορολογούνται περισσότε
ρο, προς εκείνους που δε φορολογούνται ή φορολογούνται λιγότερο1. 
Αυτό, όπως είναι φυσικό, δεν είναι εύκολο να συμβεί βραχυχρόνια (short-
run) και επιπλέον εξαρτάται από το βαθμό κινητικότητας του συντελεστή 
και την ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ των συντελεστών παραγω
γής των τομέων, όπως επίσης και από τη μορφή της συνάρτησης παρα
γωγής. Η επίπτωση συνεπώς στην κατανομή των πόρων, στην περίπτω
ση αυτή θα είναι διαφορετική για τις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου ό
που η δυνατότητα κινητικότητας είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. 

6.5. Επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη σταθεροποίηση της οικονομίας 

Όπως έχουμε τονίσει, η σημασία της ΦΕΝΠ στη χώρα μας από την 
πλευρά των εσόδων είναι πολύ μικρή. Ωστόσο η σημασία της από τη 
σκοπιά της βιομηχανικής και περιφερειακής ανάπτυξης είναι μεγάλη για
τί η φορολογία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σαν όργανο για την ενθάρρυν
ση των παραγωγικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στις μη αναπτυγμένες περιο
χές της χώρας, σε συνδυασμό με τα φορολογικά - χρηματοπιστωτικά κί
νητρα ανάπτυξης. Το κόστος αυτών των κινήτρων, σε απώλεια δημόσιων 
εσόδων, είναι πολύ υψηλό ενώ το αποτέλεσμα τους είναι αμφισβητήσιμο 
όσον αφορά την αύξηση, την ποιοτική αναδιάρθρωση και την καλύτερη 
περιφερειακή κατανομή των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό το αντικείμενο 
όμως δεν είναι στα πλαίσια της μελέτης μας2. Ωστόσο είναι γενικά αποδε
κτό ότι η ΦΕΝΠ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η ελληνική, παί
ζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, ανάλογα με τη διάρθρω-

1. Harberger, Α. C , «The Incidence of the Corporation Tax», Journal of Political 
Economy, 1962, σελ. 345-348 και του ίδιου, The Role of Direct and Indirect Taxes in Fe
deral Revenue System, NPER & Brookings Institution, Princeton University Press, 1964, 
σελ. 25-80. 

2. Κουτσογιάννης Π., Κίνητρα Οικονομικής Ανάπτυξης, Φορολογική Πολιτική και 
Δημοσιονομική Νομοθεσία δι' επενδύσεις εκ τον εξωτερικού, Αθήνα, ΚΕΠΕ, 1975, σελ. 
20· Λεμονιάς, Ε., στο ίδιο, 1984, σελ. 43. 
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σή της και το ύψος της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης του εισοδή
ματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επίπτωση της ΦΕΝΠ στο 
ρυθμό ανάπτυξης είναι έμμεση και εκδηλώνεται μέσα από την επίδραση 
της στις επενδύσεις και την αποταμίευση, όπου οι πρώτες εξαρτώνται από 
τους διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και από το 
κόστος του κεφαλαίου, ενώ οι αποταμιεύσεις εξαρτώνται από την επίδρα
ση του φόρου στην αποταμίευση των ΑΕ, των ιδιωτών και του κράτους. 
Συγκεκριμένα, το πιστωτικό σύστημα ΦΕΝΠ χαρακτηρίζεται από την 
ουδετερότητα του, όπως έχουμε τονίσει, και η διάρθρωση του ενθαρρύνει 
την προσέλκυση νέων μετόχων. Επιπλέον, το γεγονός ότι το ελληνικό 
σύστημα ΦΕΝΠ θα εναρμονιστεί με εκείνα που ισχύουν στην ΕΟΚ θα 
συμβάλει στην προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών. Απαραίτητη, βέβαια, 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων αυτής της φο
ρολογικής αναμόρφωσης είναι η ύπαρξη κινήτρων ανάπτυξης παρόμοιων 
με εκείνων των χωρών της ΕΟΚ, καθώς και η διατήρηση πάντοτε ενός 
ανεκτού βαθμού κλίματος εμπιστοσύνης, ώστε να μην αποθαρρύνονται οι 
υποψήφιοι επενδυτές. Αναφορικά με την εναρμόνιση των παρεχόμενων 
κινήτρων ανάπτυξης στα πλαίσια της ΦΕΝΠ, η Κοινότητα δεν έχει προ
χωρήσει, γεγονός που αποτελεί έναν ιδιαίτερα ανασχετικό παράγοντα, σε 
συνδυασμό με την καθυστέρηση της εναρμόνισης του προσδιορισμού της 
φορολογητέας βάσης των κερδών, για τη δημιουργία ενιαίας κεφαλαιαγο
ράς στην ΕΟΚ και τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου. 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, είναι πολύ δύσκολο να 
προσδιοριστεί η επακριβής επίπτωση στην επενδυτική δραστηριότητα 
γιατί αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στους παράγοντες αυτούς 
μπορούν να συμπεριληφθούν και πολλοί άλλοι, όπως το κατά πόσο οι 
επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα μετακύλισης του φόρου, καθώς και το 
πώς ο φόρος θα επηρεάσει τα διαθέσιμα κεφάλαια, το κόστος και την απο
δοτικότητα του κεφαλαίου γενικότερα. 

Οι πιο πάνω επιπτώσεις της αναμόρφωσης της ΦΕΝΠ στο ρυθμό οι
κονομικής ανάπτυξης αναπόφευκτα συνδέονται και με τις επιπτώσεις της 
στη σταθεροποιητική κατάσταση της οικονομίας. Αυτό συμβαίνει γιατί 
και στις δύο περιπτώσεις η ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση των ιδιωτικών 
επενδύσεων αποτελεί το σημαντικότερο μοχλό για την εξασφάλιση αυ
τών των δύο βασικών οικονομικών στόχων. Συγκεκριμένα, το βασικό 
ερώτημα που ανακύπτει σχετικά με την επίπτωση στη σταθεροποίηση εί
ναι εάν η αναμόρφωση της ΦΕΝΠ θα δημιουργήσει διαταραχές στην οι
κονομία που θα αποδυναμώσουν ή θα ενισχύσουν τη διατήρηση συνθη
κών σταθεροποίησης. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται κυρίως στις 
ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξαγωγές, την ιδιωτική κατανάλωση και τις 
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εισαγωγές1. Το πρόβλημα συνεπώς της σταθεροποίησης εντοπίζεται στο 
κατά πόσο η φορολογική αυτή μεταρρύθμιση θα επηρεάσει τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση οι οποίες, στη συνέχεια, θα επι
δράσουν στη διαμόρφωση των τιμών και στο επίπεδο παραγωγής -
απασχόλησης. Όπως έχουμε αναλύσει, οι επιπτώσεις στις ιδιωτικές επεν
δύσεις δε θα είναι σημαντικές, οι επιπτώσεις όμως στην ιδιωτική κατανά
λωση αναμένονται θετικές, δεδομένου ότι θα σημειωθεί αύξηση του διαθέ
σιμου εισοδήματος των μετόχων. Η αύξηση αυτή της ζήτησης, ενώ θα έ
χει ευνοϊκές επιδράσεις στην παραγωγή και την απασχόληση, εντούτοις 
θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες θα ενταθούν εάν οι επι
χειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν την αύξηση του φόρου 
προς τις τιμές (forward tax shifting), πράγμα όμως που στη συνέχεια θα 
επηρεάσει αρνητικά την ενεργό ζήτηση. 

Αξίζει πάντως να επισημάνουμε ότι η προβλεπόμενη αύξηση του 
φόρου στο επίπεδο της επιχείρησης πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο επίπεδο παραγωγής, την απασχόληση και τις τιμές των παραγόμενων 
προϊόντων του τομέα που υπόκειται σε ΦΕΝΠ, αλλά και στις σχετικές τι
μές όλων των προϊόντων. Όπως είναι γνωστό από τη βασική θεωρητική 
ανάλυση, η μεταβολή του ΦΕΝΠ συνεπάγεται διαφορές στον οριακό λό
γο υποκατάστασης των συντελεστών παραγωγής μεταξύ του τομέα των 
ΑΕ και του τομέα που δεν επιβάλλεται ο ΦΕΝΠ. Οι διαταρακτικές αυτές 
επιδράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα ότι το σημείο ισορροπίας της παραγω
γής δε θα βρίσκεται στο χώρο των σημείων αποδοτικότητας (efficiency 
locus)2, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 6.1. Παρατηρούμε επίσης ότι η 
μεταβολή του φόρου οδηγεί στη μείωση του προϊόντος του τομέα που 
υπόκειται στο ΦΕΝΠ, που είναι κυρίως ο βιομηχανικός τομέας. Εδώ γί
νεται, όπως είναι φανερό, η υπόθεση ότι βραχυχρόνια ο φόρος δεν επη
ρεάζει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου (κέρδη προς αρχικούς συντελε
στές παραγωγής) και ο φόρος μετακυλίεται προς τα εμπρός (forward tax 

1. Johansen, L., Public Economics, Amsterdam, North Holland Pubi. Company, 
1965, σελ. 51-74. 

2. Melvin, J.R., «Taxes, Relative Prices and Trade», Paper presented at the I.E.A. 
Conference on The Problem of Changes in Relative Prices, Athens, 1981, σελ. 11. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 

Επίδραση της μεταβολής του φόρου στην παραγωγή και κατανάλωση 
Υ 

Β = σημείο παραγωγής πριν τη μεταβολή του φόρου 
Β' = σημείο παραγωγής μετά τη μεταβολή του φόρου 
C = σημείο κατανάλωσης πριν τη μεταβολή του φόρου 
C = σημείο κατανάλωσης μετά τη μεταβολή του φόρου. 
TAT' = καμπύλη δυνατοτήτων πριν τη μεταβολή του φόρου 
ΤΑ'Τ = καμπύλη δυνατοτήτων μετά τη μεταβολή του φόρου. 
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shifting)1, μακροχρόνια όμως αυτό δε θα συμβεί2. Βραχυχρόνια, συνεπώς, 
θα έχουμε αυξητικές διαταραχές στις σχετικές τιμές με αποτέλεσμα, για 
τα αντίστοιχα αγαθά, να σημειωθεί αύξηση εισαγωγών και μείωση εξαγω
γών. 

1. Krzyzaniak, Μ. and Musgrave, R., The Shifting of the Corporation Income Tax: 

An Empirical Study of its Short-run Effect upon the Rate of Return, Baltimore, The 

Johns Hopkins Press, 1963, σελ. 37. 
2. Harberger, A.C., στο ίδιο, 1962, σελ. 346. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Όπως τονίσαμε στην εισαγωγή, σκοπός της μελέτης ήταν: i) η κριτι
κή αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος, και ιδιαίτερα του φόρου ει
σοδήματος και της κατανομής του φορολογικού βάρους, ii) ο εντοπισμός 
των αναγκαίων προσαρμογών για να εναρμονιστεί η φορολογία εισοδή
ματος με το κοινοτικό σύστημα, και οι επιπτώσεις της φορολογικής εναρ
μόνισης στην ελληνική οικονομία, Hi) η ανάλυση των επιπτώσεων του 
πληθωρισμού στη φορολογική επιβάρυνση και η μέτρηση τους, καθώς 
και η πρόταση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία για να 
ελαχιστοποιηθούν οι διαταρακτικές επιδράσεις του πληθωρισμού στην 
κατανομή του φορολογικού βάρους. 

Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις αυτής της έρευνας μπορούν, 
κατά τη γνώμη μας, να θεωρηθούν ικανοποιητικές και χρήσιμες για την 
άσκηση φορολογικής πολιτικής. 

Οι βασικές διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέ
της μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

α. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι πολύπλοκο και με παν-
σπερμία νόμων. Αυτό συνεπάγεται υψηλό διαχειριστικό και κοινωνικό 
κόστος και διευκολύνει εκείνους που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα 
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. 

β. Η καθυστέρηση στην αναμόρφωση των φορολογιών εκείνων που 
η ΕΟΚ έχει υποδείξει εναρμόνιση (έμμεσοι φόροι και ΦΕΝΠ) στις χώρες 
- μέλη οδηγεί στη διατήρηση ενός πολύπλοκου συστήματος έμμεσης φο
ρολογίας και ενός συστήματος ΦΕΝΠ που δε βοηθά στην εξυγίανση και 
ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 
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γ. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται με υπερβολικούς ρυθμούς που 
διαφέρουν σημαντικά τόσο από την αύξηση του εισοδήματος όσο και από 
εκείνη του τιμαρίθμου. Χαρακτηριστικά, αυτό είναι πολύ έντονο τα τε
λευταία χρόνια, κατά τα οποία συμβαίνει η αύξηση των φορολογικών 
εσόδων να στηρίζεται στην αύξηση της ΦΕΦΠ και των έμμεσων φόρων. 
Συγκεκριμένα, τα «καθαρά φορολογικά έσοδα», δηλαδή μετά τις επιστρο
φές φόρων, αυξήθηκαν κατά 136,2% την περίοδο 1981-1984 ενώ την αν
τίστοιχη αμέσως προηγούμενη 3ετία 1978-1981 είχαν αυξηθεί κατά 
64,1%. 

δ. Η προηγούμενη διαπίστωση έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία και 
διόγκωση της ονομαστικής δημοσιονομικής απορρόφησης στο ΦΕΦΠ 
που έφτασε μέχρι και 30% του φόρου (1982) ενώ η συσσωρευτική για 
διάφορες περιόδους έφτασε το 29%. Συγκεκριμένα, 1972-1984: 23%, 
1975-1981:15%, 1979-1981: 19% και 1982-1984: 29%. 

ε. Το φορολογικό βάρος κατανέμεται άδικα σε βάρος των εργαζομέ
νων, αφού η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού στηρίζεται κυρίως 
στη μη προοδευτική έμμεση φορολογία. Επιπλέον ο ΦΕΦΠ προέρχεται 
κυρίως από τη φορολογία των μισθωτών υπηρεσιών και, όπως αποδει
κνύεται από τα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται 
ενώ των μη μισθωτών μειώνεται. Συγκεκριμένα, το οικονομικό έτος 1973 
οι μισθωτοί πλήρωναν το 23,6% του ΦΕΦΠ, το 1981 το 38,8%, και το 
1983 το 46,8%. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωναν το 1973 
το 13,2%, το 1981 το 12,3% και το 1983 το 9,3%. Οι κυριότερες αιτίες 
αυτής της ανεπιθύμητης εικόνας είναι η συνεχιζόμενη διεύρυνση της πα
ραοικονομίας που σε συνδυασμό με τη διατηρούμενη χαμηλή οργάνωση 
των φοροτεχνικών υπηρεσιών αυξάνει τη φοροδιαφυγή. Σ' αυτό επίσης 
συνέβαλλε, για την περίοδο που εξετάζουμε, και η έλλειψη κατάλληλης 
πολιτικής για τη ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και 
την αναδιανομή του φορολογικού βάρους. 

στ. Η εφαρμογή στη χώρα μας του «πιστωτικού» συστήματος 
ΦΕΝΠ που προτείνει η ΕΟΚ, επειδή αυτό είναι φορολογικά ουδέτερο, θα 
έχει ευνοϊκές επιπτώσεις, τόσο στην κεφαλαιαγορά όσο και στην κατανο
μή των πόρων γενικότερα. Επίσης η εφαρμογή αυτού του συστήματος θα 
συμβάλει στη φορολογική ισότητα μεταξύ των κρατών - μελών, την απο
δοτικότερη κατανομή των πόρων στον κοινοτικό χώρο, τη μείωση της 
φοροδιαφυγής και της διπλής φορολογίας στην Κοινότητα και την εξα
σφάλιση «ουδετερότητας» στην εισαγωγή και εξαγωγή κεφαλαίων. 

ζ. Η συνδυασμένη άσκηση φορολογικής και εισοδηματικής πολιτι
κής θα οδηγήσει στη δικαιότερη φορολόγηση των εισοδημάτων, τον έ-
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λεγχο των πληθωριστικών πιέσεων και τη μείωση της δημοσιονομικής 
απορρόφησης. 

η. Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων παρου
σιάζει σοβαρά προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν (ιδιαίτερα εκείνα της 
κλίμακας του 1984). Στη μελέτη προτείνεται μια ορθολογική νέα κλίμα
κα, κτισμένη με αντικειμενική μέθοδο, που θα συνοδεύεται από πραγματι
κές εκπτώσεις και αφορολόγητα ποσά. Η προτεινόμενη νέα κλίμακα είναι 
βιώσιμη γιατί κατανέμει το φορολογικό βάρος αντικειμενικά και οι μέσοι 
φορολογικοί συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι μετά από την ΤΑΦ. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η ανάπτυξη των κλιμακίων γίνεται με έναν ορισμέ
νο ρυθμό και οι φορολογικοί συντελεστές αυξάνονται κατά τις ίδιες από
λυτες ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι εξασφαλίζεται ομαλό εύρος των κλιμα
κίων. Επιπλέον το κατώτατο και ανώτατο φορολογητέο εισόδημα έχουν 
προσδιοριστεί με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

θ. Η μέθοδος της έκπτωσης φόρου, αντί εισοδήματος για τα αφορο
λόγητα ποσά, κρίνεται άδικη και είναι σε βάρος των εργαζομένων με 
υψηλή παραγωγικότητα. Η προτεινόμενη κατάργηση της μεθόδου αυτής 
(tax credit) έχει ευνοϊκές επιπτώσεις και ενισχύει το κίνητρο για εργασία. 
Επιπλέον τα προτεινόμενα αφορολόγητα ποσά εισοδήματος προσδιορί
στηκαν με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και έχουν πραγματικό αντί
κρισμα για τους φορολογουμένους και ιδιαίτερα για εκείνους με πολυμε
λή οικογένεια. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, το βασικό πρόβλημα 
της φορολογίας εισοδήματος, εκτός από την εναρμόνιση της ΦΕΝΠ, εί
ναι η ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων του πληθωρισμού στη 
διαμόρφωση της επιβάρυνσης του ΦΕΦΠ και η μείωση της φοροδιαφυ
γής. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα δώσει τη δυνατότητα να επι
τευχθεί μια ανακατανομή του φορολογικού βάρους υπέρ των εισοδημά
των που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες ή τουλάχιστον να αποφευ
χθεί μια παραπέρα αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των εισοδημά
των από εξαρτημένη εργασία. 

Η παρούσα μελέτη δεν ήταν δυνατό να εξαντλήσει όλα τα προβλή
ματα της φορολογίας εισοδήματος και συνεπώς παραμένουν πολλά θέμα
τα στον τομέα αυτό που χρειάζονται διερεύνηση και η επίλυση των 
οποίων θα διευκολύνει την άσκηση ορθολογικότερης οικονομικής και δη
μοσιονομικής πολιτικής στη χώρα μας. Συγκεκριμένα: ϊ) πρωταρχικής 
σημασίας είναι η επιστημονική διερεύνηση της φοροδιαφυγής στη φορο
λογία εισοδήματος που θα δώσει έμφαση στον εντοπισμό των χώρων φο
ροδιαφυγής και στη μέτρηση της με παράλληλη διερεύνηση του μεγέθους 
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της παραοικονομίας στη χώρα μας, ϋ) είναι απαραίτητο να κτιστεί ένα 
σύγχρονο οικονομετρικό υπόδειγμα για το δημόσιο τομέα με λεπτομερή 
ανάλυση των φορολογικών συναρτήσεων, iii) μελέτη για την εναρμόνιση 
της φορολογικής βάσης στο ΦΕΝΠ σε συνδυασμό με τα φορολογικά κί
νητρα ανάπτυξης, iv) λεπτομερής διερεύνηση των επιπτώσεων της 
ενιαίας φορολόγησης του οικογενειακού εισοδήματος κατά το γαλλικό 
πρότυπο, ν) οικονομετρική μέτρηση του βαθμού μετακύλισης τόσο του 
ΦΕΦΠ όσο και του ΦΕΝΠ, ώστε να φανεί ποιος πράγματι πληρώνει τους 
φόρους εισοδήματος, vi) διερεύνηση της δυνατότητας και των επιπτώ
σεων από τη διεύρυνση της φορολογητέας βάσης του ΦΕΦΠ (αγροτικός 
τομέας, τόκοι καταθέσεων κτλ.) και vii) εφόσον η φοροδιαφυγή συνεχίζει 
να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (εάν μάλιστα αποδειχθεί και μετακύλιση 
ενός μέρους του ΦΕΦΠ), ίσως είναι σκόπιμο να διερευνηθεί η περίπτωση 
σταδιακής ουσιαστικής μείωσης του φόρου με παράλληλη ισοδύναμη 
ενσωμάτωση του στο ΦΠΑ που μπορεί να είναι ένας προοδευτικός φόρος 
επί της καταναλωτικής δαπάνης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1985) 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΕΦΠ) 

1.1. Γενικές διατάξεις 

Ο ΦΕΦΠ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το οικονο
μικό έτος 1955-1956 με το ΝΔ 3323/1955, «περί φορολογίας του εισοδή
ματος», το οποίο, έπειτα από πολλές συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθ
μίσεις, εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί τη βάση αυτής της φορολο
γίας1. 

Ο φόρος αυτός αντικατέστησε το φόρο καθαρών προσόδων που είχε 
εισαχθεί με το Ν. 1640/1919. 

Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου που 
προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή και αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο 
της φορολογίας οικονομικό έτος ή κατά το ημερολογιακό διαχειριστικό ή 
γεωργικό έτος που έληξε μέσα στο προηγούμενο της φορολογίας οικονο
μικό έτος, μετά την αφαίρεση των δαπανών απόκτησης του. Το εισόδημα 
διακρίνεται σε 7 κατηγορίες (Α' έως Ζ'), ανάλογα με την πηγή που προέρ
χεται. 

Για το φορολογούμενο και τα προστατευόμενα του πρόσωπα ανα
γνωρίζεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του ορισμένων δαπα
νών κοινωνικής κυρίως φύσης, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικά στο 

1. Υπουργείο Οικονομικών, Φορολογία Εισοδήματος, Διοικητική Κωδικοποίησις 
ισχυουσών Διατάξεων, Αθήνα, 1981· Γεωργακόπουλος, Θ., Η φορολογία Εισοδήματος 
και η φορολογία κύκλου εργασιών, Αθήνα, 1979· Προβόπουλος, Γ., Ελληνικοί Δημοσιο
νομικοί Θεσμοί, Αθήνα, Σάκκουλας, 1983. Επίσης οι νόμοι: 1160/1981, 1249/1982, 
1326/1983, 1473/1984 και 1563/1985. 
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νόμο του 1955. Επίσης προβλέπεται η μείωση του φόρου της κλίμακας 
με ορισμένα σταθερά ποσά για το φορολογούμενο και τα προστατευόμενα 
του πρόσωπα. Η φορολογική κλίμακα (1985), βάσει της οποίας φορολο
γείται το εισόδημα που απομένει μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις και εκ
πτώσεις, είναι προοδευτική και περιλαμβάνει 18 κλιμάκια εισοδήματος με 
τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές. Ο ελάχιστος συντελεστής 
που εφαρμόζεται στο πρώτο κλιμάκιο μέχρι 104.000 δρχ. είναι 0%, ενώ ο 
μέγιστος που εφαρμόζεται στο εισόδημα πάνω από 4.673.000 δρχ. είναι 
63%. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του νόμου υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στην οποία περιλαμ
βάνει όλα τα εισοδήματα που απέκτησε κατά το προηγούμενο έτος. Στην 
περίπτωση εγγάμων υποβάλλεται κοινή δήλωση από το σύζυγο στην 
οποία περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα της συζύγου για τα οποία ό
μως ο φόρος υπολογίζεται χωριστά. Κατ' εξαίρεση, το εισόδημα του ενός 
συζύγου προστίθεται σε εκείνο του άλλου συζύγου όταν προέρχεται από 
επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο. Επίσης όταν 
το εισόδημα του ενός συζύγου προέρχεται από προσωπική ή περιορισμέ
νης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει και ο άλλος 
σύζυγος, το εισόδημα αυτό προστίθεται στα εισοδήματα του συζύγου ο 
οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσό συνολικού εισοδήματος, με ορισμένες 
εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στο νόμο (άρθρα 6, 2, 5, ΝΔ 3323/1955). 
Επίσης το εισόδημα των παιδιών που δε συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο 
έτος της ηλικίας τους προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα ή αν δεν 
υπάρχει πατέρας, στο εισόδημα της μητέρας, εκτός ορισμένων εξαιρέ
σεων κατά τις οποίες τα παιδιά έχουν ξεχωριστή φορολογική υποχρέωση. 

Παράλληλα με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος, υπάρχει και 
το σύστημα παρακράτησης του φόρου στην πηγή. Σε παρακράτηση φό
ρου υπόκεινται τα εισοδήματα από κινητές αξίες, μισθωτές υπηρεσίες και 
ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος 
από εμπορικές επιχειρήσεις (αμοιβή για προμήθειες, μισθοί μελών Διοι
κητικών Συμβουλίων ΑΕ που φορολογούνται στη Δ' πηγή, απολαβές 
εταίρων ΕΠΕ). 

1.2. Υποκείμενοι στο φόρο και υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ 3323/1955, στο ΦΕΦΠ υπόκειται κά
θε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα του ή τόν τόπο κατοικίας ή διαμονής του, όπως επίσης και 
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κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του, για τα εισοδή
ματα που αποκτά στο εξωτερικό, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλά
δα. 

Στη συνέχεια, κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι 
πιο πάνω προϋποθέσεις του άρθρου 3, είναι υποχρεωμένο να υποβάλει 
δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον μετά τις εκπτώσεις που προβλέπον
ται από το νόμο απομένει φορολογητέο εισόδημα πάνω από 104.000 δρχ. 
Ο αρμόδιος οικονομικός έφορος για την παραλαβή και έλεγχο της δήλω
σης ορίζεται στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου. 

1.3. Εξεύρεση εισοδήματος: αθροιστικά ή 
με τεκμαρτό προσδιορισμό 

Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος αθροίζονται τα επιμέ
ρους εισοδήματα από τις πηγές Α'-Ζ'. Κατά την άθροιση αυτή συμψηφί
ζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων. 

Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με το Ν. 820/1978 και μεταγενέστερες δια
τάξεις, το συνολικό εισόδημα μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις δαπά
νες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν 
με αυτόν και τον βαραίνουν, όταν το ποσό αυτών των δαπανών είναι με
γαλύτερο από το δηλούμενο ποσό του συνολικού εισοδήματος του φορο
λογουμένου. 

Ο προσδιορισμός της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του 
φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με 
αυτούς και τους βαραίνουν γίνεται με βάση: α) τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, β) 
τους φορολογήσιμους ίππους των επιβατικών αυτοκινήτων IX και συ
γκεκριμένα σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 
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.ογήσιμο· 
:ποι 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

ι Ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη 

(χιλιάδες δρχ.) 

330 

400 
480 
570 
660 

770 
920 

1.100 
1.400 

Φορολογήσιμοι 

ίπποι 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 

Ετήσια τεκμαρτή 

δαπάνη 
(χιλιάδες δρχ.) 

1.700 
1.950 
2.200 

2.500 
2.800 

3.050 
3.350 

3.700 

Σε περίπτωση που διαθέτουν δεύτερο IX αυτοκίνητο, η τεκμαρτή 
δαπάνη προσαυξάνεται κατά 50% και για κάθε ένα πέρα από το δεύτερο 
κατά 80%. Ανάλογα με τα έτη κυκλοφορίας γίνεται μείωση ως εξής: πά
νω από 5-10 έτη, μείωση 15%· πάνω από 10-15 έτη, μείωση 20%· πάνω 
από 15-20 έτη, μείωση 30%· αν προέρχονται από το ΟΔΔΥ, μείωση 40% 
και πάνω από 20 έτη, μείωση 50%. 

Το εισόδημα, ανάλογα με την προέλευση του, διακρίνεται στις εξής 
κατηγορίες (άρθρα 17 μέχρι και 48 του ΝΔ 3323/1955): 

Α. Εισόδημα από οικοδομές. Είναι το εισόδημα που προκύπτει είτε 
από την εκμίσθωση ή επίταξη μίας ή περισσότερων οικοδομών ή γηπέ
δων είτε έμμεσα από την ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίησή τους. Επί
σης εισόδημα από οικοδομές είναι και το αντάλλαγμα παραχώρησης χώ
ρου για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημί
σεων. 

Β. Εισόδημα από εκμίσθωση γαιών. Είναι το εισόδημα που προκύ
πτει από την εκμίσθωση γαιών, την παραχώρηση της εκμετάλλευσης δά
σους κτλ. 

Γ. Εισόδημα από κινητές άξιες. Είναι το εισόδημα που προκύπτει 
από μερίσματα και τόκους, από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές των ελλη
νικών ανώνυμων εταιριών, ως επίσης και από ομολογίες και χρεόγραφα 
γενικά του ελληνικού δημοσίου ή των ελληνικών ΝΠΔΔ ή ελληνικών 
κάθε φύσεως επιχειρήσεων ή τίτλους εντόκων τοις μετρητοίς, καταθέσεις 
ή εγγυήσεις ή χρεωστικό επί υποθήκη, ενεχύρω ή όχι, και ακόμη από 
αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και τις εκτός μισθού 
αμοιβές των διευθυντών και διαχειριστών των ÀE όπως επίσης και από 
τίτλους της αλλοδαπής. 

Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύ-
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πτει από την εκμετάλλευση μίας ή περισσότερων ατομικών ή εταιρικών 
επιχειρήσεων εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών (με τη μορφή ΟΕ 
ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίας και συνεταιρισμού) ή από την άσκηση οποιουδή
ποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος που δεν υπάγεται στα ελευθέρια 
επαγγέλματα (άρθρο 45 του ΝΔ 3323/1955). Επιχείρηση για φορολογι
κούς σκοπούς αποτελεί και η μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που 
αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους. Εισόδημα αυτής της πηγής θεωρείται 
επίσης η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του χρησιμοποιούμε
νου στην επιχείρηση πάγιου κεφαλαίου, ως επίσης και η μη πραγματο
ποιηθείσα εφόσον περιλήφθηκε στην απογραφή, με εξαίρεση εκείνη που 
προέκυψε από ακίνητα και πλοία τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται ή ιδιο-
χρησιμοποιήθηκαν από την επιχείρηση, για την άσκηση του αντικειμένου 
των εργασιών της. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρη
σης το εισόδημα θεωρείται ότι αποκτάται: ΐ) στην περίπτωση ομόρρυθμης 
και ετερόρρυθμης εταιρίας, ως και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή κοι
νοπραξίας από κάθε εταίρο ή μέλος της κοινοπραξίας, ii) στην περίπτωση 
συμμετοχικής (αφανούς) εταιρίας από τον εμφανή εταίρο για το σύνολο 
των κερδών της εταιρίας και iii) στην περίπτωση των συνεταιρισμών του 
Ν. 602/1914 από κάθε συνέταιρο για το μέρισμα ή την αμοιβή που κατα
βλήθηκε σ' αυτόν. 

Τα ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών επιχειρήσεων προσδιορίζονται 
κατά περίπτωση ως εξής: α) για τις επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και 
ακριβή βιβλία και στοιχεία του ΚΦΣ, τα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται με 
βάση τα δεδομένα των βιβλίων και των στοιχείων τους, β) για τις επιχει
ρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του 
ΚΦΣ, τα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται αν στο συνολικό κόστος των εμ
πορεύσιμων αγαθών που αγοράστηκαν μέσα στη χρήση ή των έτοιμων 
προϊόντων που παράχθηκαν βάσει πρώτων και βοηθητικών υλών που έ
χουν αγοραστεί, προστεθεί το μεικτό εμπορικό ή βιομηχανικό κατά περί
πτωση κέρδος, το οποίο καθορίζεται συγκρίνοντας την πραγματική τιμή 
κτήσης με την τιμή πώλησης των αγαθών τα οποία πωλήθηκαν από την 
επιχείρηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των αγαθών που αγο
ράστηκαν ή των έτοιμων προϊόντων που παράχθηκαν μέσα στη χρήση 
θεωρούνται ότι πωλήθηκαν. 

Για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος, από τα ακαθάριστα έσο
δα εκπίπτονται οι δαπάνες που καθορίζονται στο άρθρο 35 του ΝΔ 
3323/1955, π.χ. τα γενικά έξοδα διαχείρισης (στα οποία συμπεριλαμβά
νονται τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού), συντήρησης-
επισκευής μηχανημάτων, η αξία των πρώτων υλών κ.ά. 
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Τέλος, το καθαρό κέρδος προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 33α του 
ΝΔ 3323/1953 και ανάλογα εάν οι επιχειρήσεις τηρούν επαρκή και ακρι
βή βιβλία και στοιχεία Α-Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ. 

Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύ
πτει από την εκμετάλλευση μίας ή περισσότερων αγροτικών, κτηνοτροφι
κών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, δασικών, αλιευτικών επιχειρή
σεων. 

ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύ
πτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και 
γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά για υπηρεσία που 
παρέχεται ή έχει παρασχεθεί στο παρελθόν και αποκτάται από μισθωτούς 
γενικά και συνταξιούχους. Σαν χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρεί
ται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης 
τούτου, ειδικά όμως στην περίπτωση πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώ
σεων που καταβάλλονται από το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, χρόνος κτήσης 
τους είναι ο χρόνος της είσπραξης τους. 

Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοι
βές από την άσκηση των ελευθέριων επαγγελμάτων (άρθρο 45 του ΝΔ 
3323/1955), π.χ. του γιατρού, του δικηγόρου, μηχανικού κτλ. 
Επίσης εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων θεωρείται και 
κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμιά από τις παραπάνω πε
ριπτώσεις Α έως ΣΤ. Σαν χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες 
ελευθέριων επαγγελμάτων θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιού
χος εισέπραξε τούτο. 

1.4. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος και 
υπολογισμός του φόρου 

1.4.1. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος 

Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος αθροίζονται τα επιμέ
ρους εισοδήματα των πηγών Α' έως Ζ'. Κατά την άθροιση συμψηφίζον
ται τα αρνητικά και θετικά στοιχεία του εισοδήματος των διάφορων πη
γών. 

Προκειμένου για τις ζημιές που προέρχονται από εμπορικές και 
γεωργικές επιχειρήσεις, αν μετά από το συμψηφισμό αυτό το τελικό απο
τέλεσμα είναι αρνητικό, είτε γιατί δεν υπάρχει θετικό στοιχείο από άλλη 
πηγή για να συμψηφιστεί είτε γιατί αυτό που υπάρχει δεν επαρκεί για να 
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συμψηφιστεί ολόκληρο το ποσό της ζημιάς, τότε ολόκληρο το ποσό της 
ζημιάς στην πρώτη περίπτωση ή το ακάλυπτο τμήμα της στη δεύτερη πε
ρίπτωση μεταφέρεται για να συμψηφιστεί με τα κέρδη: α) των τριών επό
μενων χρήσεων, αν πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις και β) των πέντε 
επόμενων χρήσεων, αν πρόκειται για γεωργικές, βιομηχανικές, ξενοδο
χειακές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά των ζημιών είναι η τήρη
ση επαρκών και ακριβών βιβλίων τόσο κατά τη χρήση που προέκυψαν οι 
ζημιές όσο και κατά τις επόμενες χρήσεις με τα κέρδη των οποίων συμ
ψηφίζονται. 

Όπως έχουμε αναλύσει, το καθαρό εισόδημα, το οποίο αποτελεί και 
τη φορολογική βάση, προσδιορίζεται αν από το ακαθάριστο εισόδημα 
αφαιρεθούν οι δαπάνες απόκτησης του. Οι δαπάνες απόκτησης του εισο
δήματος κατονομάζονται στο νόμο και για να αφαιρεθούν πρέπει να είναι 
βέβαιες, εκκαθαρισμένες και να συμβάλλουν στη δημιουργία του εισοδή
ματος. Για ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος όμως, αντί να αφαιρούνται 
οι πραγματικές δαπάνες, επιτρέπεται η έκπτωση κατ' αποκοπή ορισμένου 
ποσοστού επί του ακαθάριστου εισοδήματος. Τέτοια εισοδήματα είναι το 
εισόδημα από οικοδομές και το εισόδημα από την εκμίσθωση γαιών. Τα 
βασικά ποσοστά που αναγνωρίζονται για έκπτωση στο εισόδημα από οι
κοδομές είναι 25%, αν πρόκειται για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες, και 10%, αν πρόκειται για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως 
καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, ενώ το ποσοστό για το εισόδημα από 
την εκμίσθωση γαιών είναι 5%. 

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος έχουν αφαι
ρεθεί τα απαλλασόμενα τμήματα του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΝΔ 
3323/1955. Στη συνέχεια, αφαιρούνται τα ποσά των μειώσεων των εισο
δημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' πηγή), από μισθωτές υπηρεσίες 
(ΣΤ πηγή) και από ελευθέρια επαγγέλματα, που ορίζονται στο άρθρο 4, 
καθώς και οι εκπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 8 του ΝΔ 
3323/1955. 

Τα απαλλασσόμενα ποσά ποικίλουν ανάλογα με την πηγή που 
προέρχεται το εισόδημα. Συγκεκριμένα: 

— Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απολαμβάνει μιας ευνοϊκό
τερης φορολογικής μεταχείρισης, η οποία συνίσταται στο ότι αναγνωρί
ζεται για φορολογικούς σκοπούς μείωση αυτού κατά 50% μέχρι 510.000 

ΟΡΧ· 

— Το εισόδημα που προέρχεται από συμμετοχή σε συμβούλια ή επι
τροπές απαλλάσσεται από το φόρο κατά 40%, αλλά η συνολική μείωση 
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δεν μπορεί να υπερβεί τις 40.000 δρχ. Εφόσον επίσης ο φορολογούμενος 
(μισθωτός ή συνταξιούχος) είναι εργαζόμενος ή κατοικεί για 6 μήνες το έ
τος σε παραμεθόριες περιοχές, έχει δικαίωμα επιπλέον έκπτωσης 10% και 
μέχρι ποσού 125.000 δρχ. 

— Για τους γεωργούς εκπίπτεται ακαθάριστο εισόδημα 375.000 δρχ. 
και αυξάνεται σε 1.650.000 δρχ. για όσους ασχολούνται προσωπικά ή με 
τα μέλη της οικογένειας τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκ
μεταλλεύσεις, έστω και αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες. Από την 
1.1.1984 η ανώτατη έκπτωση καθορίζεται σε 2,5 εκατομ. δρχ. για τις εται
ρίες που έχουν αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση γεωργικών επι
χειρήσεων. 

— Από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της 
κύριας κατοικίας του φορολογουμένου απαλλάσσεται ποσό 210.000 δρχ., 
προσαυξανόμενο κατά 45.000 δρχ. για κάθε ένα παιδί που συνοικεί και 
βαραίνει το φορολογούμενο. 

— Για το εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα αναγνωρίζεται μείω
ση ίση με το 25% αυτού, με τον περιορισμό ότι η μείωση αυτή δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 20.000 δρχ. Αν κάποιος αποκτά εισόδημα τόσο από μι
σθωτές υπηρεσίες όσο και από ελευθέρια επαγγέλματα, η μείωση και για 
τις δύο κατηγορίες εισοδημάτων μαζί δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
300.000 δρχ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν επίσης την ίδια μείωση 
για τα εισοδήματα από Διοικητικά Συμβούλια όπως οι μισθωτοί. Εξάλ
λου, οι νέοι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες (ο φορολογούμενος και 
η φορολογούμενη σύζυγος) κατά τα πρώτα 5 έτη της άσκησης του 
επαγγέλματος τους δικαιούνται την ίδια μείωση που παρέχεται για το ει
σόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

— Το εισόδημα επίσης από ελευθέρια επαγγέλματα ή από μισθωτές 
υπηρεσίες ορισμένων ειδικών κατηγοριών εργαζομένων (ηθοποιών, δη
μοσιογράφων, μουσουργών) απολαμβάνει μιας πρόσθετης ευνοϊκής φο
ρολογικής μεταχείρισης (αντί της μείωσης του κατά 50% μέχρι 510.000 
δρχ.), δηλαδή ένα ποσοστό 50% μέχρι 1.100 χιλ. δρχ., (ανάλογα με το εί
δος του επαγγέλματος). 

Για τα εισοδήματα από 1.1.1984 έχει καταργηθεί έκπτωση αφορολό
γητων ποσών από το εισόδημα του φορολογουμένου και παραμένουν μό
νο οι μειώσεις φόρου (tax credits) της κλίμακας. 

Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται επί
σης, εφόσον συντρέχει περίπτωση: 

— Το επιδικαζόμενο ή συμβολαιογραφικούς συμφωνούμενο και κα
ταβαλλόμενο λόγω διατροφής ποσό στη σύζυγο ή το σύζυγο ή τα παιδιά, 
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το οποίο φορολογείται ως δικό τους εισόδημα. 
— Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ίδιου του 

φορολογουμένου και των προστατευόμενων από αυτόν προσώπων. 

— Τα καταβαλλόμενα λόγω δωρεάς ποσά σε χρήμα στο δημόσιο, 
στους Δήμους και Κοινότητες του κράτους, στους Ιερούς Ναούς κτλ. 

— Οι κατά νόμο υποχρεωτικές εισφορές στα ταμεία ασφάλισης του 
φορολογουμένου. 

— Τα ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου του ίδιου του φορολογουμένου, 
της συζύγου του και των παιδιών του ηλικίας μέχρι 18 ετών. Το εκπιπτό
μενο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 10% του δηλούμενου 
εισοδήματος μέχρι του ποσού των 40.000 δρχ. για κάθε έτος. 

— Η κατά το άρθρο 11 του Ν. 4169/1961 ειδική εισφορά υπέρ του 
ΟΓΑ (όπου ισχύει). 

— Οι τόκοι δανείων από τράπεζες ή από άλλους πιστωτικούς οργανι
σμούς ή από τον EOT, εφόσον μέσα σε ένα έτος διατέθηκαν για την αγο
ρά περιουσιακού στοιχείου ή για συμμετοχή σε επιχείρηση. 

— Η ετήσια δαπάνη ενοικίου από μισθωτούς ή συνταξιούχους εφό
σον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος δε δικαιούνται στεγαστικού επιδόμα
τος. Το ποσό που εκπίπτεται ανέρχεται σε 30% μέχρι ενοικίου 120.000 
δρχ. και 10% για πάνω από 120.000 δρχ. 

— Η δαπάνη που καταβάλλεται για την αγορά και εγκατάσταση 
ηλιακού θερμοσίφωνα. Το ετήσιο ποσό της δαπάνης αυτής δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από το 10% του δηλούμενου εισοδήματος και δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 40.000 δρχ. και για τους δύο συζύγους. 

— Τα ποσά που καταβλήθηκαν για έξοδα κηδείας των προσώπων 
που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαραίνουν, εφόσον δεν του 
κληροδοτείται κανένα περιουσιακό στοιχείο. 

— Από το εισόδημα της εργαζόμενης μητέρας, η οποία έχει ανήλικα 
προστατευόμενα παιδιά μέχρι 6 ετών και δηλώνει εισόδημα από εξαρτη
μένη εργασία ή ατομική ή εταιρική επιχείρηση, ως ομόρρυθμο μέλος, ή 
από ελευθέρια επαγγέλματα, αφαιρείται το 10% του δηλούμενου εισοδή
ματος από τις πηγές αυτές αλλά το ποσό αυτό δε θα υπερβαίνει τις 45.000 
δρχ. για το πρώτο παιδί. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 7.500 δρχ. για κά
θε παιδί πέρα του πρώτου. 

1.4.2. Υπολογισμός του φόρου 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΔ 3323/1955, το ποσό του εισοδήμα-

259 



τος που απομένει μετά την αφαίρεση των πιο πάνω απαλλαγών, μειώσεων 
και εκπτώσεων αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα που υπόκειται σε φό
ρο με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα (ανάλογα με το έτος απόκτησης 
του εισοδήματος) που είναι η παρακάτω: 

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
για τα εισοδήματα του έτους 1985 

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο 
εισοδήματος 

104.000 

47.000 

52.000 

58.000 

64.000 

70.000 

93.000 

116.000 

116.000 

116.000 

139.000 

139.000 

139.000 

174.000 

232.000 

464.000 

930.000 

1.620.000 

Υπερβάλλον 

συντελεστής 

0 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
23 
26 
29 
33 
37 
41 
45 
49 
53 
57 
61 
63 

κλιμακίου 

0 
4.700 

6.240 

8.120 

10.240 

12.600 

18.600 

26.680 

30.160 

33.640 

45.870 

51.430 

56.990 

78.300 

113.680 

245.920 

530.100 

988.200 

Εισοδήματος 

104.000 

151.000 

203.000 

261.000 

325.000 

395.000 

488.000 

604.000 

720.000 

836.000 

975.000 

1.114.000 

1.253.000 

1.427.000 

1.659.000 

2.123.000 

3.053.000 

4.673.000 

Φόρου 

0 
4.700 

10.940 

19.060 

29.300 

41.900 

60.500 

87.180 

117.340 

150.980 

196.850 

248.280 

305.270 

383.570 

497.250 

743.170 

1.273.270 

2.261.470 

1.4.2.1. Μειώσεις από το φόρο της κλίμακας 

Το ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση την κλίμακα, για το φο
ρολογούμενο μειώνεται κατά τα ποσά (tax credit): 3.000 δρχ. για τον ίδιο, 
11.500 δρχ. για τη σύζυγο που δεν αποκτά φορολογητέο εισόδημα, 
14.000 δρχ. για το πρώτο παιδί, 18.500 δρχ. για το δεύτερο, 25.000 δρχ. 
για το τρίτο, 46.500 δρχ. για το τέταρτο και για κάθε παιδί μετά το τέταρ-
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το, και 6.000 δρχ. για καθένα από τα λοιπά προστατευόμενα πρόσωπα. 
Επιπλέον ο φορολογούμενος και η φορολογούμενη σύζυγος έχουν δι
καίωμα έκπτωσης ποσού 10.000 δρχ. ο καθένας από το φόρο, εφόσον τέ
λεσαν γάμο για πρώτη φορά μέσα στο έτος που προέκυψε το εισόδημα 
που φορολογείται. Εκπίπτεται επίσης από το φόρο του φορολογουμένου 
ποσό 10.000 δρχ. εάν αυτός απέκτησε παιδί μέσα στο έτος που προέκυψε 
το εισόδημα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν δεν προκύπτει φόρος ή αν αυτός εί
ναι κατώτερος του συνολικού ποσού των πιο πάνω μειώσεων, τότε ολό
κληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το φό
ρο, εφόσον υπάρχει, του άλλου συζύγου. Εφόσον όμως το ποσό που προ
κύπτει από αυτές τις μειώσεις είναι μεγαλύτερο του φόρου της κλίμακας, 
και δεν μπορεί να καλυφθεί από το φόρο της συζύγου, η διαφορά δεν επι
στρέφεται ούτε συμψηφίζεται, δηλαδή δεν επιστρέφεται αρνητικός φόρος. 

1.4.2.2. Συμπληρωματικός φόρος 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΔ 3323/ 1955, παράγραφος 2, 
όταν στο παραπάνω εισόδημα περιλαμβάνεται εισόδημα από κινητές 
αξίες εκτός από μερίσματα των ημεδαπών ΑΕ και κερδών ημεδαπών 
αμοιβαίων κεφαλαίων ή από μερίσματα ΕΠΕ ή από κέρδη ετερόρρυθμων 
εταίρων, το εισόδημα αυτό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις 
του άρθρου 8, υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό αναλογικό φόρο 3%. 
Αν επίσης περιλαμβάνεται και εισόδημα από οικοδομές ή από εκμίσθωση 
γαιών, το συνολικό καθαρό εισόδημα από τις πηγές αυτές του υπόχρεου, 
της συζύγου του και των ανήλικων παιδιών του, και πριν από τη διενέρ
γεια των εκπτώσεων του άρθρου 8, υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό 
φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα: 

Κλιμάκια Φορολογικός Ποσά φόρου Σύνολο καθαρού Σύνολο 
συντελεστής κατά κλιμά- εισοδήματος φόρου 

κατά κλιμάκιο κιο 

100.000 - - 100.000 -
100.000 2% 2.000 200.000 2.000 
200.000 3% 6.000 400.000 8.000 

Υπερβάλλον 4% 
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Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου σε καμιά περίπτωση δεν μπο
ρεί να είναι ανώτερο από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό φορολογη
τέο εισόδημα. 

1.4.2.3. Αυτοτελής φορολογία ορισμένων κατηγοριών εισοδήματος 

Αυτοτελώς φορολογούνται, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω εισοδήματα: 
α. Εισόδημα από την εκχώρηση κάθε δικαιώματος σχετικού με την 

άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως δικαιώματος μίσθω
σης ή υπομίσθωσης ή προνομίου ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας και παρό
μοιων δικαιωμάτων. Επίσης το εισόδημα από εκχώρηση ολόκληρης επι
χείρησης ή άλλων στοιχείων αυτής, λόγω της καλής πορείας της επιχεί
ρησης (αέρας, επωνυμία, σήμα κτλ.). 

β. Η αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 2112/1920, του 
άρθρου 94 του ΝΔ 3026/1254, και του άρθρου 1 του ΒΔ 16/1920. 

γ. Εισόδημα από μερίσματα ανώνυμων μετοχών που δεν είναι εισηγ-
μένες στο Χρηματιστήριο. Το εισόδημα από μερίσματα των λοιπών κατη
γοριών μετοχών, δηλαδή των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (ονομαστι
κών και ανώνυμων) ή των μη εισηγμένων ονομαστικών, είναι δυνατό να 
φορολογηθεί αυτοτελώς μόνο αν το ζητήσει ο μέτοχος. 

1.4.3. Καταβολή, παρακράτηση και προκαταβολή του φόρου 

Ο φόρος που προκύπτει από τους πιο πάνω υπολογισμούς και με βά
ση τη φορολογική κλίμακα είναι ο αναλογών φόρος. Σύμφωνα με το άρ
θρο 10 του ΝΔ 3323/1955, από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτεται ο φό
ρος που έχει προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί (σύμφωνα με τα άρθρα 15, 
29, 43 και 48). Εάν το ποσό που έχει προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί εί
ναι μεγαλύτερο, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο για 
το νέο οικονομικό έτος φόρο και, εφόσον δεν οφείλεται φόρος για το έτος 
αυτό, επιστρέφεται. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκπίπτεται και ο φόρος που αποδεδειγμέ
να καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα που προέκυψε εκεί, μέχρι 
του ποσού όμως του αναλογούντος φόρου για το ίδιο εισόδημα στην Ελ
λάδα, για την εξεύρεση του οποίου, ο φόρος που αναλογεί στην Ελλάδα 
για το συνολικό εισόδημα μερίζεται ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισο
δήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 

Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται τα εισοδήματα από κινητές αξίες, 
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μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τους εξής 
συντελεστές: 

i. Κινητές αξίες (άρθρο 29 του ΝΔ 3323/1955). 
— Για τα μερίσματα, όπως προβλέπεται στη ΦΕΝΠ (τμήμα 2.10 της 

μελέτης). 
— Για τόκους, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται βάσει της γε

νικής κλίμακας, χωρίς έκπτωση αφορολόγητων ποσών κτλ. (φυσικά πρό
σωπα) και 25% (νομικά πρόσωπα). 

— Για αμοιβές μελών Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ βάσει της γενι
κής κλίμακας χωρίς έκπτωση αφορολόγητων ποσών. 

ii. Μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 43 του ΝΔ 3323/1955). 
— Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό 
Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, το εισόδημα ανάγεται σε 

ετήσιο και υπολογίζεται ο φόρος σύμφωνα με την κλίμακα και διαιρείται 
το ποσό του φόρου, μειωμένο κατά 10%, διά του 14. 

—Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο 
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο με βάση συντελεστή που κλιμα

κώνεται από 2% μέχρι 8% για ημερομίσθια από 1.250 δρχ. μέχρι και πά
νω από 2.000 δρχ. αντίστοιχα. 

— Επιχορηγήσεις — επιδόματα 
Για επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλης φύσης πρόσθετες 

αμοιβές που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, εφόσον υπάγονται σε φο
ρολογία, ο παρακρατούμενος φόρος είναι 16%, όταν το ποσό τους δεν 
υπερβαίνει τις 5.000 δρχ. και 20%, όταν υπερβαίνει τις 5.000 δρχ. 

iii. Ελευθέρια επαγγέλματα (γιατροί, δικηγόροι κτλ.) (άρθρο 48 του 
ΝΔ 3323/1955). 

Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με 10% στην ακαθάριστη 
αμοιβή, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 1.000 δρχ. και αποδίδεται στο Δημό
σιο Ταμείο κάθε τρίμηνο. 

iv. Εμπορικές επιχειρήσεις. 
Για τις απολαβές των εταίρων ΕΠΕ και το μισθό των μελών των 

Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ που φορολογούνται ως εισόδημα από εμ
πορικές επιχειρήσεις, προβλέπεται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 
10%. Η προκαταβολή του φόρου γίνεται με βάση το άρθρο 14 του ΝΔ 
3323/1955, όπως αναλύεται στο τμήμα 2.9 της μελέτης. 
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2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΕΝΠ) 

2.1. Γενικές διατάξεις 

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επιβλήθηκε με το 
ΝΔ 3843/1958 «περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων», άρ
χισε να εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 1959 και έχει τροποποιηθεί 
σε ορισμένες διατάξεις με μεταγενέστερους νόμους. Με την έναρξη εφαρ
μογής του καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους η 
ισχύς του συστήματος της φορολογίας καθαρών προσόδων του Ν. 
1640/1919. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΦΕΝΠ είναι τα εξής: 
ί. Ο φόρος επιβάλλεται ενιαία στο συνολικό ποσό του εισοδήματος 

του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του. 
ii. Ο φορολογικός συντελεστής είναι αναλογικός και εφαρμόζεται 

στο συνολικό εισόδημα ανεξάρτητα πηγής ή προέλευσης, διαβαθμιζόμε
νος, ανάλογα με το σκοπό τον οποίο επιδιώκει το νομικό πρόσωπο, από 
23% έως 49%. 

iii. Αποφεύγεται τελείως η διπλή φορολογία των εισοδημάτων τα 
οποία πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο. 

iv. Στο φόρο υπόκεινται και οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες 
(ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης), πράγμα το οποίο 
δεν ισχύει για τις αντίστοιχες ελληνικές. 

2.2. Υποκείμενο του φόρου 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3843/1958, τα υπαγόμενα σε φόρο 
νομικά πρόσωπα είναι: 

α. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 
β. Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλ

λεύσεις, που αποβλέπουν στην απόκτηση κέρδους, ανεξάρτητα του αν 
αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 
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γ. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους που λειτουργούν σύμφωνα 
με το Ν. 602/1914. 

δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας με οποιαδήποτε μορ
φή εταιρίας και αν λειτουργούν και οι αλλοδαποί οργανισμοί, εφόσον 
αποβλέπουν στην απόκτηση κέρδους. 

ε. Τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 
ως και τα πάσης φύσεως ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν 
επιδιώκουν την απόκτηση κέρδους. 

Ο νόμος διακρίνει τα υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα σε δύο 
κατηγορίες: 

Απεριόριστα φορολογούνται οι ημεδαπές ΑΕ, οι δημόσιες, δημοτικές 
κτλ. επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους. 

Περιορισμένα φορολογούνται οι αλλοδαπές επιχειρήσεις (αυτές δηλα
δή που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό), τα αλλοδαπά μη κερδοσκο
πικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τα 
οποία φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν 
στην Ελλάδα, και τα ημεδαπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρό
σωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τα πάσης φύσεως ιδρύμα
τα, τα οποία φορολογούνται μόνο για εισοδήματα που προκύπτουν στην 
ημεδαπή ή αλλοδαπή από την εκμίσθωση οικοδομών, γαιών και από κι
νητές αξίες. 

2.3. Δήλωση φορολογίας και αρμόδιος οικονομικός έφορος 
(άρθρα 11 και 12) 

Κάθε νομικό πρόσωπο υποκείμενο σε φορολογία έχει υποχρέωση να 
υποβάλλει κάθε έτος δήλωση φόρου στον αρμόδιο οικονομικό έφορο. 

Τα νομικά πρόσωπα, όπως και τα φυσικά, υποβάλλουν ενιαία δήλω
ση για το συνολικό τους εισόδημα από κάθε πηγή. 

Αρμόδιος οικονομικός έφορος για την παραλαβή των δηλώσεων 
των νομικών προσώπων, τον έλεγχο τους, τον προσδιορισμό του εισοδή
ματος όσων δεν υπέβαλαν δήλωση και τη βεβαίωση του οφειλόμενου φό
ρου είναι, για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, ο οικονομικός έφορος της πε
ριφέρειας της έδρας τους και, για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ο οικο
νομικός έφορος της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάστα
ση τους στην Ελλάδα. Επίσης, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκο
πικού και μη χαρακτήρα που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλά
δα, αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι ο οικονομικός έφορος Φορολο-

265 



γίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιριών Αθηνών, για το σύνολο των εισο
δημάτων από κάθε πηγή. 

2.4. Αντικείμενο του φόρου 

Αντικείμενο του φόρου αποτελεί το εισόδημα που αποκτούν τα νο
μικά πρόσωπα και συγκεκριμένα: 

α. Το κέρδος από κάθε πηγή των ΑΕ της ημεδαπής, ανεξάρτητα 
προέλευσης, δηλαδή είτε αυτό προκύπτει στην ημεδαπή είτε στην αλλο
δαπή. 

Δεν υπόκειται όμως στο φόρο το τμήμα του καθαρού κέρδους της 
ΑΕ που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα, καθώς και τα ποσά που 
διατίθενται με μορφή ποσοστών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΕ ή στους διευθυντές και διαχειριστές της ΑΕ και τα 
ποσά που καταβάλλονται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Το μέρι
σμα, οι αμοιβές και τα ποσοστά, αποτελούν εισόδημα των φυσικών ή νο
μικών προσώπων που τα αποκτούν, και τα πρόσωπα αυτά φορολογούνται 
για τα ποσά αυτά. Συνεπώς αντικείμενο του φόρου για το νομικό πρόσωπο 
της ΑΕ αποτελούν τα μη διανεμόμενα καθαρά κέρδη της. 

Στο όνομα του νομικού προσώπου της ΑΕ φορολογούνται επίσης 
και τα αποκρυβέντα κέρδη τους τα οποία προήλθαν από ανάληψη ή όχι 
περιουσιακών στοιχείων. Για το φόρο που αναλογεί στα κέρδη αυτά, ευ
θύνονται αλληλέγγυα με την ΑΕ και τα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 
του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου της ΑΕ κατά τη διαχειρι
στική περίοδο που αφορούν τα κέρδη αυτά. 

β. Το ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των δημόσιων, δη
μοτικών κτλ. επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, χωρίς έκπτωση και ανε
ξάρτητα προέλευσης του (ημεδαπή ή αλλοδαπή) και του τρόπου διάθεσης 
του. 

γ. Το εισόδημα ή το κέρδος των συνεταιρισμών και των ενώσεων 
τους, οποιασδήποτε προέλευσης, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση 
του ποσού που διανέμεται στα μέλη των συνεταιρισμών. 

δ. Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλάδα και από τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλά
δα (ανεξάρτητα του τρόπου διάθεσης του) των αλλοδαπών επιχειρήσεων, 
οι οποίες λειτουργούν με οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και των 
πάσης φύσεως αλλοδαπών οργανισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς εγκατεστημένους ή 
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μη στην Ελλάδα, που εκμεταλλεύονται πλοία ή αεροσκάφη με ξένη σημαία, 
σε φόρο υπόκει/cai το κέρδος που υπολογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλά
δα. 

ε. Τα εισοδήματα που προκύπτουν είτε στην ημεδαπή είτε στην αλ
λοδαπή, αλλά που προέρχονται μόνο από εκμίσθωση οικοδομών ή γαιών, 
καθώς και το εισόδημα από κινητές αξίες νομικών προσώπων δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
Όλα τα άλλα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκ
πλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. 

στ. Τα εισοδήματα από κάθε πηγή (εκτός των εισφορών των μελών 
κτλ.) των αλλοδαπών νομικών προσώπων δημόσιον ή ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύπτουν στην Ελλάδα. Τα λοιπά έσο
δα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκο
πού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. 

ζ. Η υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας 
των ακινήτων (γήπεδα και κτίρια). Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1249/1982, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων υποχρεούνται ό
λες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν 
υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία κατηγορίας του ΚΦΣ, ανεξάρτητα από 
τη νομική μορφή που λειτουργούν ή αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ή αν 
υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή φορολογικού καθεστώ
τος. Η αναπροσαρμογή γίνεται με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήσης, 
συμπλήρωσης και βελτίωσης των γηπέδων και κτιρίων με συντελεστές 
που κυμαίνονται από 1,20 μέχρι 3 για κτίρια και 1,30 μέχρι 4 για γήπεδα, 
ανάλογα με το έτος που αποκτήθηκαν τα ακίνητα. Όταν προσδιοριστεί η 
φορολογητέα υπεραξία επιβάλλεται φόρος 8% για τα γήπεδα και 20% για 
τα κτίρια. 

2.5. Έννοια μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών νομικών 
προσώπων στην Ελλάδα (άρθρο 5) 

Μόνιμη εγκατάσταση υπάρχει όταν η αλλοδαπή επιχείρηση διατηρεί 
στην Ελλάδα καταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αποθήκες, εργοστάσια 
ή εργαστήρια, καθώς και εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην εκμετάλ
λευση φυσικών πόρων ή προβαίνει σε βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή 
επεξεργασία γεωργικών προϊόντων μέσω των δικών της ή ξένων εγκατα
στάσεων που ενεργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό της κτλ. 
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2.6. Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων (άρθρο 6) 

Οι απαλλαγές που παρέχονται από το ΝΔ 3843/1958 είναι περιορι
σμένες και με πιο πρόσφατους νόμους αυτές περιορίστηκαν στο ελάχι
στο, με τη διατήρηση μόνο των απόλυτα αναγκαίων. Συγκεκριμένα, 
απαλλάσσονται του φόρου: 

— Το δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες, καθώς και οι αποκεντρωμέ
νες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σαν ειδικά ταμεία για τα πάσης φύ
σεως εισοδήματα τους από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται αυτά. 

— Τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινο
τικά νομικά πρόσωπα, οι σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων και οι απο
κλειστικά αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις, για τα πάσης φύσεως εισοδήμα
τα τους (άρθρο 25, Ν. 1065/80). 

— Τα εισοδήματα από οικοδομές, και από μισθώσεις γαιών γενικότε
ρα, της εκκλησίας, καθώς και τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που 
ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλ
λεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απαλλάσσονται επίσης τα εισοδήμα
τα από οικοδομές γενικά και από εκμισθώσεις γαιών των ημεδαπών νομι
κών προσώπων τα οποία υφίστανται ή συνιστώνται νόμιμα και επιδιώ
κουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς1. 

— Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους για τα εισοδήματα 
που προέρχονται από τη δραστηριότητα τους στα· πλαίσια του σκοπού 
που καθορίζει το καταστατικό τους. 

— Τα τεκμαρτά εισοδήματα των ακινήτων των ξένων θρησκευμάτων 
και δογμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στα ιδρύματα αυτά και χρησι
μοποιούνται από αυτά για την τέλεση της λατρείας τους και τη διεξαγωγή 
θρησκευτικής φύσης υπηρεσιών (με τον όρο της αμοιβαιότητας). 

— Τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη 
και χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξε
νείων τους με τον όρο της αμοιβαιότητας. Αντίθετα, τα εισοδήματα από 
τη μίσθωση οικοδομών και γαιών των ξένων κρατών υπόκεινται στο φό
ρο εισοδήματος. 

1. Τα νομικά αυτά πρόσωπα υπόκεινται συνεπώς σε φορολογία για τα εισοδήματα 
τους που αποκτώνται από κινητές αξίες. Κατ' εξαίρεση, μόνο τα κοινωφελή ιδρύματα 
απαλλάσσονται για τα εισοδήματα τους από μερίσματα μετοχών ημεδαπών και αλλοδα
πών ανώνυμων εταιριών και από τόκους ομολογιών. 
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— Τα κέρδη των ημεδαπών ΑΕ ή συνεταιρισμών ή ενώσεων τους που 
αποκτώνται από την εκμετάλλευση των με ελληνική σημαία πλοίων τους 
που υπάγονται στον ειδικό φόρο του Ν. 27/1975. 

— Τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, από αλλοδαπές 
επιχειρήσεις από την εκμετάλλευση πλοίων με ξένη σημαία και αεροσκάφη 
(με τον όρο της αμοιβαιότητας). 

— Οι τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις νομικών προσώπων στην Ελ
λάδα είτε σε ημεδαπές τράπεζες είτε σε υποκαταστήματα αλλοδαπών τρα
πεζών οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η απαλλαγή δεν κα
λύπτει τόκους καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, έστω 
και αν η κατάθεση γίνεται σε υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών. 

— Ορισμένα εισοδήματα (τόκοι και μερίσματα) από κινητές αξίες, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΝΔ 3323/1955, όταν αποκτώνται 
από νομικά πρόσωπα. 

— Ορισμένα νομικά πρόσωπα για τα εισοδήματα τους για τα οποία 
προβλέπεται απαλλαγή με βάση ειδικό νόμο ή σύμβαση επικυρωμένη με 
νόμο. 

2.7. Προσδιορισμός εισοδήματος (άρθρα 8 και 9) 

2.7.1. Προσδιορισμός εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

Όπως στην περίπτωση προσδιορισμού του εισοδήματος των φυσι
κών προσώπων, έτσι και για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των νο
μικών προσώπων, τα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε πηγή, καθώς και 
τα καθαρά εισοδήματα αθροίζονται και προκύπτει το συνολικό εισόδημα. 
Για να βρεθεί το καθαρό εισόδημα των ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών 
προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκπίπτονται από το ακαθάριστο ει
σόδημα οι αναγνωρισμένες από το νόμο δαπάνες απόκτησης του, οι προ
βλεπόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 35 
του ΝΔ 3323/1955. 

Επίσης κατά τον υπολογισμό του συνολικού από κάθε πηγή καθα
ρού εισοδήματος των νομικών προσώπων εκπίπτεται από τα θετικά στοι
χεία του εισοδήματος τους η ζημιά, που ενδεχομένως είχε το νομικό πρό
σωπο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται η 
φορολογία ή η ζημιά του περασμένου ή των περασμένων ετών και για 
τρία ή πέντε έτη, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το τμήμα της ζημιάς 
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που δεν καλύφθηκε με τα εισοδήματα των ετών εκείνων. 
Ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των αλλοδαπών επιχει

ρήσεων και οργανισμών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 
και οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία ή αεροσκάφη με ξένη σημαία, γίνε
ται με την εφαρμογή συντελεστή 10% στα ακαθάριστα έσοδα τους. 

2.7.2. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος των νομικών προ
σώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(ημεδαπό ή αλλοδαπό) δεν τηρεί τα επιβαλλόμενα από τον ΚΦΣ βιβλία 
και στοιχεία ή τα τηρούμενα βιβλία συμβαίνει να είναι ανεπαρκή ή ανα
κριβή, το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά, πολλαπλασιά
ζοντας τα ακαθάριστα έσοδα με ειδικούς κατά κατηγορίες επιχειρήσεων 
συντελεστές καθαρού κέρδους, όπως ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 36 
του ΝΔ 3323/1955. 

2.7.3. Προσδιορισμός εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα 

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των νομικών 
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθροίζονται τα εισοδήματα 
των επιμέρους πηγών, συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία 
και φορολογείται το τελικό αποτέλεσμα. 

Ειδικότερα κατά τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των επιμέρους 
πηγών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955, και συγκεκριμένα 
τα άρθρα 17 έως 30. 

2.8. Φορολογικοί συντελεστές — Υπολογισμός του φόρου — 
Εκπτώσεις από το φόρο 

Αντίθετα από τη ΦΕΦΠ, όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι 
προοδευτικός, στη φορολογία των νομικών προσώπων ο φορολογικός 
συντελεστής είναι αναλογικός και διαφέρει για τις διάφορες κατηγορίες 
νομικών προσώπων και συγκεκριμένα: 

α. 49% για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, τις αλλοδαπές εταιρίες 
και οργανισμούς, καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές 
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επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο φόρος 
υπολογίζεται για τις ΑΕ και τους συνεταιρισμούς στο ποσό των κερδών 
που δε διανέμονται και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα στο ποσό των καθα
ρών κερδών. Ειδικά για τις ημεδαπές βιομηχανικές και μεταλλευτικές ΑΕ 
των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ο φορολογι
κός συντελεστής καθορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρ
θρου 2 του ΝΔ 1314/1972, σε ποσοστό 44%. Επίσης οι ΑΕ οι οποίες 
πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται στο σύστημα 
των κρατικών επιχορηγήσεων του Ν. 1262/1982 έχουν μειωμένο συντε
λεστή φορολογίας κατά 5 μονάδες από τον ισχύοντα την 28.12.1981, δη
λαδή 44% και 39% κατά περίπτωση. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζε
ται στα αδιανέμητα κέρδη τα οποία προέρχονται από επενδύσεις που υπά
γονται στο σύστημα κρατικών επιχορηγήσεων (άρθρο 4, παράγραφος 4, 
Ν. 1262/1982). 

β. 33% του φορολογητέου εισοδήματος των ημεδαπών συνεταιρι
σμών πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού που έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 602/1914, καθώς και των ενώσεων τους. Ειδικά 
για τους γεωργικούς και βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς ο φορολογικός 
συντελεστής είναι 28%. 

γ. 23% του φορολογητέου εισοδήματος των ημεδαπών και αλλοδα
πών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Στα νομικά πρόσωπα, όπως και στα φυσικά, εφαρμόζεται το σύστη
μα πίστωσης του φόρου (tax credit), κατά το οποίο όταν φορολογείται ει
σόδημα, που προέκυψε στην αλλοδαπή και φορολογήθηκε εκεί, για την 
αποφυγή διπλής φορολογίας εκπίπτεται από το φόρο εισοδήματος, που 
αναλογεί στην Ελλάδα στο εισόδημα αυτό, ο φόρος που καταβλήθηκε 
στην αλλοδαπή, αλλά μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το ίδιο 
εισόδημα στην Ελλάδα. Επίσης εκπίπτεται από το φόρο του συνολικού 
καθαρού εισοδήματος των νομικών προσώπων ο φόρος εισοδήματος που 
έχει προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί στην πηγή. Σε περίπτωση κατά την 
οποία το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι 
μεγαλύτερο του φόρου που αναλογεί, η διαφορά επιστρέφεται. 

2.9. Προκαταβολή φόρου (άρθρο 14) 

Στα νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, ισχύει το 
σύστημα της προείσπραξης του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας δια
χειριστικής περιόδου, όπως ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα. 
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Έτσι βεβαιώνεται ως προκαταβλητέος φόρος έναντι του φόρου ει
σοδήματος του τρέχοντος έτους, κατά περίπτωση, ποσό ίσο προς 50% 
του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του έτους που έληξε, όπως υπολο
γίζεται από την οριστική δήλωση ή τον οριστικό τίτλο για τα εισοδήματα 
της περιόδου που έληξε. 

Ο υπολογισμός του φόρου που προκαταβάλλεται γίνεται ως εξής: 
1. Για τις ημεδαπές ΑΕ, τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους, 

για τον υπολογισμό του προκαταβλητέου φόρου λαμβάνεται το άθροι
σμα: α) του φόρου που αναλογεί στο φορολογημένο εισόδημα στο όνομα 
της ΑΕ, των συνεταιρισμών ή των ενώσεων τους και β) του φόρου που 
παρακρατήθηκε από τα μερίσματα που μοίρασε η ΑΕ, τα ποσοστά και τις 
αμοιβές των διοικητικών συμβούλων, καθώς και τις εκτός μισθού αμοιβές 
και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών ή του φόρου που παρα
κρατήθηκε από τα μεριζόμενα ποσά στα μέλη του συνεταιρισμού. Στην 
περίπτωση κατά την οποία στο εισόδημα που δηλώθηκε από το νομικό 
πρόσωπο περιλαμβάνεται και εισόδημα για το οποίο προβλέπεται παρα
κράτηση του φόρου στην πηγή (π.χ. τόκοι, μερίσματα κτλ.), το ποσό του 
φόρου που αναλογεί στο 50% μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που έ
χει παρακρατηθεί. 

2. Για τα άλλα νομικά πρόσωπα (αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανι
σμοί, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου κτλ.) το ποσό του 
φόρου που προκαταβάλλεται υπολογίζεται με βάση το φόρο που προκύ
πτει από την οριστική δήλωση ή τον οριστικό τίτλο της διαχειριστικής 
περιόδου που έληξε. Το ποσό του προκαταβλητέου φόρου που βεβαιώνε
ται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, καταβάλλεται σε επτά (7) ίσες 
μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη συγχρόνως με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης δήλωσης. 

2.10. Υποχρέωση παρακράτησης φόρου (άρθρο 15) 

Τα νομικά πρόσωπα, όπως και τα φυσικά, έχουν την υποχρέωση να 
παρακρατούν το φόρο σε ορισμένα εισοδήματα. Ο τρόπος και ο χρόνος 
της παρακράτησης, καθώς και ο τρόπος απόδοσης του φόρου ακολου
θούν την ίδια διαδικασία με αυτή των φυσικών προσώπων. Αναλυτικότε
ρα: 

ί. Οι ημεδαπές ΑΕ έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν το φόρο 
στα καταβαλλόμενα προμερίσματα, μερίσματα, ποσοστά και αμοιβές διοι
κητικών συμβούλων, καθώς και στα εκτός μισθού ποσοστά και αμοιβές 
των διευθυντών και διαχειριστών τους. Το φόρο που παρακρατεί η επιχεί-
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ρήση τον αποδίδει στο δημόσιο και, στη συνέχεια, ο μέτοχος έχει το δι
καίωμα να τον συμψηφίσει στη φορολογία του προσωπικού του εισοδή
ματος, εκτός εάν είναι κάτοχος μετοχής ανώνυμης μη εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο. Το ποσοστό του φόρου εξαρτάται από τον τίτλο (ονομα
στικό ή ανώνυμο) από τον οποίο απορρέει το εισόδημα, καθώς και από το 
πρόσωπο το οποίο το αποκτά, και συγκεκριμένα: 

— Οι αμοιβές και τα ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και τα 
πέρα του μισθού ποσοστά και αμοιβές των διευθυντών και διαχειριστών, 
με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΝΔ 3323/1955, χωρίς τις εκπτώ
σεις του άρθρου 8 του ίδιου ΝΔ και την προσθήκη συμπληρωματικού φό
ρου 3%. Στο ποσό του φόρου αυτού προστίθεται και ο φόρος που αναλο
γεί στο μέχρι 104.000 δρχ. αφορολόγητο ποσό της κλίμακας με ποσοστό 
8%, για τα εισοδήματα που κτώνται από 1.1.1985 και μετά. 

— Τα μερίσματα, όπως έχουμε αναφέρει, υπόκεινται σε παρακράτη
ση που ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή της μετοχής. Οι φορολογικοί 
συντελεστές παρακράτησης είναι οι εξής: 

Εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο: ονομαστικές 42% 

ανώνυμες · 45% 
Μη εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο: ονομαστικές 47% 

ανώνυμες 53% 

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου γίνεται μετά από έκ
πτωση αφορολόγητου ποσού 25.000 δρχ. για κάθε μέτοχο για τα μερί
σματα που εισπράττει από την ίδια ΑΕ. Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να 
υπερβεί τις 100.000 δρχ. όταν τα μερίσματα προέρχονται από περισσότε
ρες ΑΕ. Οι παραπάνω συντελεστές (42% και 45%) μειώνονται κατά πέντε 
(5) μονάδες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 876/1979. 

ii. Οι συνεταιρισμοί που διανέμουν κέρδη στα μέλη τους έχουν την 
υποχρέωση να παρακρατούν από τα διανεμόμενα κέρδη φόρο με συντελε
στή 8%. Από την παρακράτηση αυτή του φόρου εξαιρούνται τα ποσά που 
διανέμονται από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς πρώτου βαθμού στα 
μέλη τα οποία δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 

iii. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εισοδήματος από κινητές αξίες τα νο
μικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν το φόρο εισοδήμα
τος ως εξής: 
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Εαν το εισόδημα προέρχεται από ανώνυμους τίτλους (εκτός από με
ρίσματα ΑΕ) σε κάθε περίπτωση, είτε ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο 
είτε νομικό, το ποσοστό παρακράτησης είναι 25%. 

— Εάν το εισόδημα προέρχεται από ονομαστικούς τίτλους (με εξαί
ρεση τις μετοχές), με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΝΔ 3323/1955 
(χωρίς τις εκπτώσεις του άρθρου 8 και με συμπληρωματικό φόρο 3%), 
εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, ή με ποσοστό 25%, εφόσον 
ο δικαιούχος είναι προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή ΕΠΕ), 
ΑΕ, συνεταιρισμός ή άλλο νομικό πρόσωπο. 

ίν. Για τις αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από κινητές αξίες (με 
εξαίρεση τα μερίσματα από ΑΕ), το ποσοστό του παρακρατούμενου φό
ρου ανέρχεται στο 45% του καθαρού φορολογητέου ποσού, πλέον την ει
σφορά του ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου και από 1.1.1985 με συντελε
στή 49%, χωρίς εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρίας ή του οργανισμού και δεν έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσια φορολογική δήλωση. 

ν. Οι ημεδαπές ανώνυμες τεχνικές εταιρίες οι οποίες υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961, σε περίπτωση που διανέμουν 
κέρδη (στα οποία περιλαμβάνονται και εισοδήματα που προέκυψαν και 
φορολογήθηκαν στο εξωτερικό στο όνομα της ΑΕ), εκπίπτουν από τον 
αποδιδόμενο στο δημόσιο φόρο μερίσματος, το φόρο που αποδεδειγμένα 
καταβλήθηκε στο εξωτερικό για το εισόδημα αυτό, με τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο νόμο (άρθρο 17, Ν. 876/1979). 

2.11. Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου — 
ευθύνη διοικούντων και ποινικές κυρώσεις 

Το ΝΔ 3843/1958 δεν περιέχει διατάξεις για τη διαδικασία βεβαίω
σης του ΦΕΝΠ, αλλά παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις της ΦΕΦΠ. Η 
διαδικασία καταβολής του φόρου προβλέπεται από το άρθρο 13 του ΝΔ 
3843/1958. 

Στο άρθρο 17 καθορίζεται ρητά η ευθύνη των διοικούντων τα νομικά 
πρόσωπα σε ό,τι έχει σχέση με την πληρωμή τόσο του φόρου που βαραί
νει το νομικό πρόσωπο όσο και του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί 
για την περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης ημεδαπών ανώνυμων εται
ριών ή συνεταιρισμών. 

Σχετικά με την επιβολή ποινών και προστίμων στα νομικά πρόσωπα 
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σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους προς τις διατάξεις του ΝΔ 
3843/1958 ισχύουν, και εδώ, οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 73 του 
ΝΔ 3323/1955 που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 18 του ΝΔ 3843/1958. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
από το Ν. 820/1978, για τις περιπτώσεις παράβασης φορολογικών διατά
ξεων, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.2 

ΦΕΦΠ(Τ4), συνολική και καθαρή δημοσιονομική 
απορρόφηση (FDPFD2) 

1072 73 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.6 

Μέσος κατά φορολογούμενο φόρος εισοδήματος 
φυσικών προσώπων (με βάση το δηλωθέν εισόδημα) 

Ελεύθερου 
επαγγελματίες 

100-

9 0 -

80 

70 

6 0 -
Συνταζι,ουχοι, 

Ευσοδηματυες 

Γεωργοί, 

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
Ουκονομυκό έτος 

Πηγή: Υπουργείο Ουκονομυκών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.7 

Ποσοστιαία σύνθεση δηλωθέντος εισοδήματος κατά πηγή προέλευσης και 
μεταξύ των συζύγων (αρχικές δηλώσεις) 

Οικονομικά 

εττ] 

1961 
1962 
1963 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1961 
1962 
1963 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1983 

Σύνολο 
εισοδή

ματος 

93,3 
93,0 
93,0 
89,5 
89,7 
89,1 
88,7 
88,4 
88,1 
87,7 
87,5 
87,2 
87,0 
86,2 

6,7 
7,0 
7,0 

10,5 
10,3 
10,9 
11,3 
11,6 

11,9 
12,3 
12,5 
12,8 
13,0 
13,8 

Οικοδομές 

83,9 
83,9 
84,0 
78,6 
78,6 
78,6 
78,6 
78,5 
78,6 
77.9. 
77,9 
77,8 
77,4 
77,1 

16,1 
16,1 
16,0 
21,4 
21,4 
21,4 
21,4 
21,5 
21,4 
12,1 
12,1 
12,2 
12,6 
22,9 

Κινητές 
αξίες 

Εισόδημα 

100,0 
100,0 
100,0 
86,6 
85,5 
86,2 
84,5 
83,4 
83,6 
82,0 
81,5 
81,4 

80,6 
80,3 

Εισόδημα 

— 

— 
-

13,4 
14,5 
13,8 
15,5 
16,6 
16,4 
18,0 
18,5 
18,6 
19,4 
19,7 

Εισόδημ 

Εμπορικές 
και βιομηχα

νικές επι
χειρήσεις 

του συζύγου 

96,0 
95,8 
96,3 
92,2 
92,0 
91,3 
90,9 
90,5 
90,5 
90,2 
90,1 
89,7 
89,4 
88,8 

της συζύγου 

4,0 
4,2 
3,7 

7,8 
8,0 
8,7 

9,1 
9,5 
9,5 
9,8 
9,9 

10,3 
10,6 
11,2 

α από 

Μισθωτές 
υπηρεσίες 

94,2 
93,8 
93,3 
89,9 
90,0 
89,7 
89,3 
88,9 
88,5 
88,2 
87,9 
87,8 
87,5 
86,5 

5,8 
6,2 
6,7 

10,1 
10,0 
10,3 
10,7 
11,1 
11,5 
11,8 
12,1 
12,2 
12,5 
13,5 

Ελευθέρια 
επαγγέλ

ματα 

98,4 
97,9 
96,7 
94,1 
93,9 
93,2 
92,8 
91,6 
91,0 
90,5 
89,8 
89,1 
88,0 
87,9 

1.6 

2,1 
3,3 
5,9 

6,1 
6,8 
7,2 
8,4 
9,0 
9,5 

10,2 
10,9 
12,0 
12,1 

Λοιπές 
πηγές1 

87,1 
96,1 
95,7 
89,9 
91,6 
91,2 
91,2 
91,6 
96,4 
91,3 
92,2 
92,2 
92,7 
92,6 

12,9 
3,9 
4,3 

10,1 
8,4 
8.8 
8,8 
8,4 
3,6 
8,7 
7,8 
7,8 
7,3 
7,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.7 (συνέχεια) 

Εισόδημα από 

Σύνολο Οικοδομές Κινητές Εμπορικές Μισθωτές Ελευθέρια Λοιπές 
Οικονομικά εισοδή- αξίες και βιομηχα- υπηρεσίες επαγγέλ- πηγές1 

έτη ματος νικές επι- ματα 
χειρήσεις 

Οικογενειακό εισόδημα 

1961 100,0 18,1 

1962 

1963 

1973 

1974 

1975 

1076 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

18,0 

18,4 

11,7· 

10,4 

10,2 

9,9 

9,7 
9,6 

9,5 
9,2 

9,2 

8,8 
8,2 

2,4 

2,6 

2,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 
0,5 

0,5 

0,4 

- 0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

35,1 

34,3 

32,7 

30,6 

32,6 

28,1 

25,4 

24,3 

23,5 

21,9 

21,4 

19,7 

18,0 

16,3 

38,8 

40,1 

40,2 

52,0 

51,6 

57,1 

60,1 

61,3 

62,4 

64,4 

65,1 

67,5 

69,3 

72,6 

5,2 

4,7 

5,7 

4,9 

4,6 

3,9 

3,9 

4,0 

3,9 

3,6 
3,6 

3,2 
3,0 

1,7 

0,4 

0,3 

0,4 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

ο,ι 
0,2 

ο,ι 
ο,ι 
ο,ι 

Εισόδημα του συζύγου 

1961 100,0 16,3 

1962. 

1963 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

16,2 

16,6 

10,2 

9,1 
9,0 

8,8 
8,6 

8,5 

8,4 
8,2 

8,2 

7,9 

7,3 

2,5 

2,8 

2,8 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
0,4 

0,4 

0,3 
0,3 

0,3 

36,2 

35,3 

33,8 

31,5 

33,4 

28,8 

26,4 

24,9 

24,2 

22,6 

22,1 

20,3 

18,6 

16,8 

39,1 

40,4 

40,3 

52,2 

51,8 

57,4 

60,8 

61,7 

62,6 

64,8 

65,4 

67,8 

70,1 

72,7 

5,4 

5,0 

6,0 

5,2 

4,8 

4,1 

4,1 
4,2 

4,0 
3,7 

3,7 

3,3 
3,0 

2,8 

0,4 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

ο,ι 
0,2 

ο,ι 
0,1 

ο,ι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 7 (συνέχεια) 

Εισόδημα από 

Σύνολο Οικοδομές Κινητές Εμπορικές Μισθωτές Ελευθέρια Λοιπές 

Οικονομικά εισοδή- αξίες και βιομηχα- υπηρεσίες επαγγέλ- πηγές1 

έτη ματος νικές επι- ματα 
χειρήσεις 

Εισόδημα της συζύγου 

1961 100,0 43,2 

1962 

1963 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

41,7 

41,8 

23,7 

21,3 

20,1 

18,9 

17,8 

17,3 

17,0 

16,4 

16,0 

15,4 

13,5 

-
— 

— 

0,8 
0,8 

0,7 

0,8 

0,7 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 
0,5 

0,4 

20,9 

20,9 

17,1 

22,8 

25,2 

22,5 

20,2 

19,7 

18,8 

17,6 

16,9 

15,9 

14,8 

13,2 

33,8 

35,8 

38,2 

49,8 

49,7 

54,2 

57,3 

58,7 

60,2 

61,9 

68,3 

64,8 

66,6 

70,2 

1,3 

1,5 
2,6 

2,8 

2,8 

2,4 

2,5 

2,9 

2,9 

2,8 

3,0 

2,7 
2,6 

2,4 

0,7 

0,2 

0,2 
0,2 

0,2 
0,1 

ο,ι 
0,1 

0,1 

0,1 
0,1 

ο,ι 
0,1 
0,3 

Πηγές: Στατιστική Επετηρίδα Δημοσίων Οικονομικών, ΕΣΥΕ. 
1. Εκμισθώσεις γαιών και γεωργικών επιχειρήσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.8 

Ποσοστιαία σύνθεση δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος μεταξύ Περιφέρειας Πρωτευούσης -
λοιπής χώρας και κατά πηγή προέλευσης, οικονομικά έτη 1961-1983 (αρχικές δηλώσεις) 

Εισόδημα από: 
Σύνολο 

Έτος εισοδήματος Οικοδομές Κινητές Εμπορικές Μισθωτές Ελευθέρια Λοιπές 
αξίες και βιομη- υπηρεσίες επαγγέλ- πηγές 

χανικές επι- ματα 
χειρήσεις 

Περιφέρεια Πρωτευούσης 

1961 

1962 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

198C 

1981 

1982 

1983 

1961 

1962 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

65,4 

63,5 

60,2 

60,0 

59,1 

58,4 

58,0 

57,2 

57,1 

56,6 

56,1 

55,5 

51,3 

34,6 

36,5 

39,8 

40,0 

40,9 

41,6 

42,0 

42,8 

42,9 

43,4 

43,9 

44,5 

45,7 

69,2 

68,6 

67,9 

67,4 

67,6 

67,3 

66,6 

65,5 

63,8 

62,7 

62,1 

60,8 

60,2 

30,8 

31,4 

32,1 

32,6 

32,4 

32,7 

33,4 

34.S 

36,. 

37,3 

37,9 

39,2 

39,8 

86,8 

85,3 

84,8 

84,2 

85,3 

83,4 

82,2 

79,7 

77,2 

75,7 

75,3 

74,0 

71,1 

Λοιπή 

13,2 

14,7 

15,2 

15,8 

14,7 

16,6 

17,8 

20,3 

22,8 

24,3 

24,7 

26,0 

28,9 

56,2 

52,2 

54,4 

55,4 

53,6 

51,9 

51,3 

50,8 

50,3 

49,6 

48,9 

47,4 

46,1 

χώρα 

43,8 

47,8 

45,6 

44,6 

46,4 

48,1 

48,7 

49,2 

49,7 

50,4 

51,1 

52,6 

53,9 

71,3 

69,8 

60,9 

60,6 

59,6 

59,1 

58,7 

57,8 

58,1 

57,7 

57,0 

56,6 

55,3 

28,7 

30,2 

39,1 

39,4 

40,4 

40,9 

41,3 

42,2 

41,9 

42,3 

43,0 

43,4 

44,7 

63,2 

61,2 

67,4 

67,6 

66,5 

65,2 

64,8 

63,7 

63,2 

61,6 

61,4 

60,7 

59,8 

36,8 

38,8 

32,6 

32,4 

33,5 

34,8 

35,6 

36,2 

36,8 

38,4 

38,6 

39,3 

40,2 

32,6 

45,6 

31,3 

21,7 

22,0 

17,6 

26,1 

20,3 

57,2 

21,4 

19,9 

17,9 

15,2 

67,4 

54,4 

68,7 

78,3 

78,0 

82,4 

73,9 

79,7 

42,8 

78,6 

80,4 

82,1 

84,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 13 

Προτεινόμενη κλίμακα Α2 =(Aj χ 1,20) 

Κλιμάκιο Οριακός Φόρος Σύνολο Σύνολο 
α/α 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

(περΒι 

φορολογητέου 

εισοδήματος 

144.000 

30.000 

42.000 

48.000 

60.000 

72.000 

84.000 

108.000 

132.000 

156.000 

192.000 

252.000 

300.000 

360.000 

420.000 

540.000 

660.000 

840.000 

960.000 

χλλον 

φορολογικός 

συντελεστής 

4 

7 

10 
13 

16 

19 
22 

25 

28 

31 

34 

37 

40 
43 
46 

49 

52 

55 ' 

58 

61 

κλιμακίου 

5.760 

2.100 

4.200 

6.240 

9.600 

13.680 

18.480 

27.000 

36.960 

48.360 

65.280 

93.240 

120.000 

154.800 

193.200 

264.600 

343.200 

462.800 

556,800 

εισοδήματος 

144.000 

174.000 

216.000 

264.000 

324.000 

396.000 

480.000 

588.000 

726.000 

876.000 

1.068.000 

1.320.000 

1.620.000 

1.980.000 

2.400.000 

2.940.000 

3.600.000 

4.440.000 

5.400.000 

φόρου 

5.760 

7.860 

12.060 

18.300 

27.900 

41.580 

60.060 

87.060 

124.020 

172.380 

237.660 

330.900 

450.900 

605.700 

798.900 

1.063.500 

1.406.700 

1.869.500 

2.426.300 

ΜΦΣ 

4,0 

4,5 

5,6 

6,9 

8,6 
10,5 

12,5 

14,8 

17,2 

19,7 

22,3 

25,1 

27,8 

30,6 

33,3 

36,2 

39,1 

42,1 

44,9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 14 

Ποσοστιαία μείωση φορολογικής επιβάρυνσης με την προτεινόμενη 
κλίμακα (Α^ 

Σύνολο 
εισοδήματος 
κλίμακας 

(Α,) 

120.000 
145.000 
180.000 
220.000 
270.000 
330.000 
400.000 
490.000 
600.000 
730.000 
890.000 

1.100.000 
1.350.000 
1.650.000 
2.000.000 
2.450.000 
3.000.000 
3.700.000 
4.500.000 

Σύνολο 

Κλίμακας 

(Α,) 

4.800 
6.550 

10.050 
15.250 
23.250 
34.650 
50.050 
72.550 

108.350 
143.650 
198.050 
275.750 
375.750 
504.760 
665.860 
886.360 

1.172.360 
1.557.360 
2.021.360 

φόρου 

Κλίμακας 
(Aj) 

4.800 
5.830 
8.460 

12.580 
19.260 
29.040 
42.460 
62.560 
90.420 

127.120 
177.140 
249.500 
342.900 
463.800 
614.900 
823.400 

1.094.700 
1.461.700 
1.904.300 

¥LA c i *ν\ΛΎ* 
XYioVUKJl] 

φόρου (%) 

_ 

- 11,0 
- 15,2 
- 17,5 
- 17,2 
- 16,2 
- 15,2 
- 13,8 
- 12,5 
- 11,5 
- 10,6 

- 9,5 
- 8,7 
- 8,1 
- 7,7 
- 7,1 

- 6,4 
- 6,1 
- 5,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 15 

Διάρθρωση των φόρων στις χώρες της ΕΟΚ κατά τα έτη 1971 και 1981 (χωρίς εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης) σαν ποσοστό στο ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) 

Σύνολο 

1. ΦΕΦΠ 
2. ΦΕΝΠ 
3. Φόροι περιουσίας 
4. Έμμεσοι φόροι 
5. Λοιποί φόροι 

ΑΓΓΛΙΑ 
1971 

30,3 

11,3 
2,9 
4,7 

10,1 
0.9 

1981 

31,3 

11,1 
3,5 
4,8 

10,6 
1,3 

ΒΕΛΓΙΟ 
1971 

25,4 

9,2 
2,6 
1,0 

12,5 
0,6 

1981 

31,4 

15,8 
2,4 
0,9 

12,1 
0,2 

ΓΑΛΛΙΑ 
1971 

21,9 

0,2 
2,0 

1,2 
13,3 

1,2 

1981 

24,6 

5,7 
2,2 

1,6 
12,8 
2,3 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
1971 

23,1 

9,3 
1,5 
1,3 

10,4 
1,2 

1981 

24,1 

10,0 
1,9 
1,0 

10,1 
0,3 

ΔΑΝΙΑ 
1971 

41,9 

22,6 
1,0 
2,5 

15,8 
3,0 

1981 

44,3 

23,7 
1,3 
2,3 

18,9 
0,1 

Σύνολο 

1. ΦΕΦΠ 
2 ΦΕΝΠ 
3. Φόροι περιουσίας 
4. Έμμεσοι φόροι 
5. Λοιποί φόροι 

ΕΛΛΑΔΑ 
1971 

17,8 

2,6 
0,5 
2,5 

11,8 
0,5 

ι981 

19,1 

4,1 
1,1 
1,3 

11,7 
0,9 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
1971 

29,6 

7,4 
2,0 
4,2 

16,0 
1,7 

1981 

33,0 

12,1 

1,9 
1,7 

17,2 
0,1 

ΙΤΑΛΙΑ 
1971 

17,6 

3,3 
2,0 
1,9 

10,5 
0,2 

1981 

21,6 

8,9 
3,0 
1,4 
3,3 
— 

ΛΟΥΞ 
1971 

22,6 

8,6 
4,9 
2,0 
6,6 

1,3 

/ΡΓΟ 
1981 

24,2 

9,5 
5,3 
2,0 
7,3 

ο,ι 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
1971 

26,9 

11,3 
2,9 

1,3 
11,2 
0,9 

1981 

27,3 

11,2 
3,2 
1,7 

11,1 

ο,ι 

Πηγή: OECD, Revenue Statistics of OECD Member Countries, 1965-1982, Paris, 1983. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 16 

Ποσοστιαία σύνθεση των φορολογικών εσόδων στις χώρες της ΕΟΚ 
(χωρίς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), 1971 και 1981 

ΑΓΓΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ 
1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971. 1981 

Σύνολο 

ΦΕΦΠ 
ΦΕΝΠ 

Φόροι περιουσίας 
Έμμεσοι φόροι 

Λοιποί φόροι 

100 

38 
9 

15 

34 
4 

100 

35 
11 

15 

34 
5 

100 

37 
10 
4 

49 

-

100 

50 
8 
3 

39 

• -

100 

19 
8 
6 

63 
4 

100 

25 

9 
7 

55 
4 

100 

41 
7 

6 

46 

-

100 

46 
8 
4 

42 

-

100 

54 
3 
6 

37 

-

100 

54 

3 
5 

38 

-

ΕΛΛΑΔΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΟΥΞ/ΡΓΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981 

Σύνολο 

ΦΕΦΠ 

ΦΕΝΠ 
Φόροι περιουσίας 
Έμμεσοι φόροι 

Λοιποί φόροι 

100 

15 
3 

14 

68 

— 

100 

22 

6 
7 

65 

-

100 

25 
7 

14 

54 

-

100 

37 
6 
5 

52 

-

100 

19 
11 
11 

59 

-

100 

41 
14 

6 

39 

-

100 

39 
22 

9 

30 

— 

100 

40 
22 

8 

30 

-

100 

42 
11 

5 

42 

-

100 

41 
12 

6 

41 

-

Πηγή: OECD, Revenue Statistics of OECD Member Countries, 1965-82, Paris, 1983. 
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