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ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρον Προγραμματισμού καν Οικονομικών 

'Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ιδρύθη το έτος 1961 ώς αυτό

νομος Δημόσιος 'Οργανισμός υπό την επωνυμίαν 

«Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικον άν-

τικειμενικον σκοπον την ερευναν τών προβλημά

των της λειτουργίας, διαρθρώσεως και αναπτύξε

ως της ελληνικής οικονομίας. "Ετερος αντικειμενι

κός σκοπός αύτοϋ ήτο ή επιμόρφωσις νέων 'Ελ

λήνων οικονομολόγων εις τας συγχρόνους μεθό

δους οικονομικής αναλύσεως και ερεύνης. Δια την 

ϊδρυσιν και λειτουργίαν του Κέντρου εχορηγήθη 

σημαντική οικονομική βοήθεια υπό ιδρυμάτων του 

εξωτερικού. 

Κατά το έτος 1964 το Κέντρον Οικονομικών 

"Ερευνών άναδιωργανώθη, υπό τήν σημερινήν μορ-

φήν του, ώς Κέντρον Προγραμματισμού και Οικο

νομικών 'Ερευνών, λειτουργούν υπό τήν εποπτείαν 

τού 'Υπουργού Συντονισμού. Εις το ΚΕΠΕ, υπό 

τήν νέαν αυτού μορφήν, άνετέθησαν υπό τού Κρά

τους, πλην τών ανωτέρω, και ai έξής> αρμοδιότη

τες: (1) "Η κατάρτισις προγραμμάτων οικονομι

κής και κοινωνικής αναπτύξεως επί εθνικού και 
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περιφερειακού επιπέδου, (2) ή άξιολόγησις των 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και (3) ή 
μελέτη των βραχυχρόνιων εξελίξεων της ελληνι
κής οικονομίας και η γνωμοδότησις επί τρεχόντων 
θεμάτων οικονομικής πολιτικής. 

Δια την πραγματοποίησιν των σκοπών αύτοϋ, το 
ΚΕΠΕ συνειργάσθη κατά τα πρώτα ετη τής λει
τουργίας τον (1961-1966) μετά επιστημόνων και 

ιδρυμάτων του εξωτερικού. Τοϋτο σννέβαλεν 
εις την επιλογήν καί άποστολήν εις το Κέντρον 
ξένων οικονομολόγων δι επιστημονικας έρευνας επί 
τών προβλημάτων τής ελληνικής οικονομίας και εις 
την όργάνωσιν προγράμματος περιλαμβάνοντος με-
ταπτυχιακήν εκπαίδευαιν νέων *Ελλήνων οικονο
μολόγων εις πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Το Κέντρον άνέπτυξεν επίσης ευρύ πρόγραμμα 
υποτροφιών δια μεταπτυχιακάς σπουδάς εις τήν 
οϊκονομικήν επιστήμην. Ούτως, εν συνεργασία και 
μετά ξένων Πανεπιστημίων καί Διεθνών 'Οργα
νισμών, αριθμός νέων οικονομολόγων τής Χώρας 
αποστέλλεται κατ' έτος είς τήν αλλοδαπήν δι έξει-
δίκευσιν εις τους διαφόρους τομείς τής οικονομι
κής επιστήμης. Ή εκπαιδευτική δραστηριότης τον 
ΚΕΠΕ περιλαμβάνει επίσης τήν διοργάνωσιν σει
ρών επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, 
συχνάκις διδομένων υπό διακεκριμένων ξένων επι
στημόνων, προσκαλουμένων νπ αυτού. 

Παραλλήλως το ΚΕΠΕ ευρίσκεται είς επικοι-
νωνίαν με αντίστοιχα Ιδρύματα τής αλλοδαπής δι 
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άνταλλαγήν εκδόσεων και πληροφοριών επί των 

σημειουμένων εξελίξεων είς τάς μεθόδους οικονο

μικής ερεύνης, συμβάλλον ούτως εις την προαγω-

γήν της οικονομικής επιστήμης εις την Χώραν. 
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Το περιεχόμενον τον παρόντος βιβλίου βασίζεται 

είς διάλεξιν δοθεϊσαν εις το ΚΕΠΕ τον Νοέμβριον 

τον 1972 νπο τον 'Ομότιμου Καθηγητού τον Παν

επιστημίου Columbia Carl Shoup, όταν ούτος επεσκέ-

φθη το ΚΕΠΕ ως ενδοπεριφερειακός σύμβονλος 

τον "Οργανισμού "Ηνωμένων 'Εθνών επί θεμάτων 

προγραμματισμού φορολογικών μεταρρνθμίσεων. 
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Ι. Η ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΕΞΑΠΛΩ-
ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ 
Τ Η Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 

Ό φόρος επί της προστιθεμένης άξιας βάσει της 
καταναλωτικής δαπάνης (ΐδε έπεξήγησιν εις το κα
τωτέρω Τμήμα Π) έφηρμόσθη το πρώτον εις την 
Βραζιλίαν, το έτος 1967, ως μέσον χρηματοδοτή
σεως του προϋπολογισμού των πολιτειακών κυβερ
νήσεων αυτής1. Βραδύτερον κατά το αυτό έτος ή 
Δανία αντικατέστησε τον μέχρι τότε έφαρμοζό-
μενον φόρον επί τής χονδρικής πωλήσεως δια του 
φόρου έπί τής προστιθεμένης άξιας. Κατά τάς αρ
χάς του 1968 ώρισμέναι χώραι-μέλη τής Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος ε'ισήγαγον τον θε-
σμον του ΦΠΑ εις άντικατάστασιν των φόρων έπί 
του κύκλου εργασιών (ένώ ή Γαλλία δια του ΦΠΑ 
αντικατέστησε τον εις μικράν εκτασιν έφαρμοζό-
μενον μέχρι τότε φόρον έπί τής προστιθεμένης αξίας 
και τον φόρον έπί τής λιανικής πωλήσεως). Ή μό
νη χώρα τής ΕΟΚ, ή οποία δεν έχει ακόμη έφαρμό-

1. Πλήρη και διεισδυτικήν άνάλυσιν τοϋ Βραζιλιάνου ΦΠΑ Ϊδε εις 
Michèle Guerard, The Brazilian State Value-Added Tax, Staff Pa
pers, International Monetary Fund, 1972, Washington, D.C. 
ΟΙ φόροι έπί της προστιθεμένης αξίας, οί εφαρμοζόμενοι είς την Άκτήν 
του Έλεφαντόδοντος και την Σενεγάλην, αν και εισαχθέντες προ του 
1967, προφανώς δέν εϊναι ευρείας βάσεως φόροι έπί της προστιθεμένης 
αξίας (Ϊδε έπομένην παράγραφον τοϋ κειμένου). 
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σει τον ΦΠΑ, είναι ή Ιταλία, ή όποια όμως έχει 
προγραμματίσει την είσαγωγήν του άπο του 1973. 
Το αυτό ισχύει και εις την περίπτωσιν του Η ν ω 
μένου Βασιλείου, δπου ό ΦΠΑ θα άντικαταστήση 
τον φόρον επί των αγορών και τον είδικον φόρον 
επί της απασχολήσεως. Επίσης ώρισμέναι άλλαι 
εύρωπαϊκαί χώραι έχουν υιοθετήσει τον ΦΠΑ ή 
σχεδιάζουν να τον εφαρμόσουν προσεχώς. 

Έ κ τών αναπτυσσομένων χωρών (έκτος της Βρα
ζιλίας) μόνον ό 'Ισημερινός (1970), ή Ουρουγουάη 
(1968), ή 'Ακτή του Έλεφαντόδοντος (1960), ή 
Σενεγάλη (1966) και ή Μαδαγασκάρη (1969) 
έχουν εισαγάγει τον φόρον επί της προστιθεμένης 
αξίας. Εις τήν Άκτήν του Έλεφαντόδοντος και τήν 
Σενεγάλην ό εφαρμοζόμενος φόρος δεν είναι πρα
γματικός φόρος επί της προστιθεμένης αξίας, γενι
κής 'ισχύος, διότι «φαίνεται δτι εις τήν πραγματι
κότητα, έκτος της μεταποιήσεως και τών εισαγω
γών, ισχύει έπί μικρού μόνον μέρους τών εμπορι
κών δραστηριοτήτων»1. 

1. Michèle Guerard, The Value-Added Taxes Employed in Develop
ing Countries, σχέδιον εκθέσεως δια το Διεθνές Νομισματικον Ταμεΐ-
ον, 23 Ιουνίου 1972 (περιορισμένης κυκλοφορίας). Πλήρη άνάλυσιν 
τοΰ ισχύοντος είς τον Ίσημερινον ΦΠΑ ϊδε εις Marion Η. Gillim, 
«The Value-Added Tax in Ecuador», περιλαμβανόμενον είς τήν έκ-
δοσιν τών Richard Μ. Bird and John G. Head, Modem Fiscal Issues 
(Toronto: University of Toronto Press, 1972). 

16 



IL Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑ
ΣΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ώ ς «προστιθεμένην άξίαν», ύπό την συνήθη εν-
νοιαν αυτής, νοοΰμεν την άξίαν την οποίαν προσθέ
τει, μία έπιχείρησις εις τα υλικά, τα εφόδια κ.λπ., τα 
όποια αγοράζει άπό άλλας επιχειρήσεις. Εις τα εξ 
άλλων επιχειρήσεων αγορασθέντα άγαθα ή έπιχεί-
ρησις προσθέτει άξίαν δια της υπ5 αυτής απασχο
λούμενης εργασίας και δια του κεφαλαίου, τό 
όποιον χρησιμοποιεί προς έπεξεργασίαν των αγα
θών. Ούτω δημιουργεί νέον προϊόν ή προϊόντα, 
τα όποια πωλεί εις άλλας επιχειρήσεις ή εις τους 
τελικούς καταναλωτάς. Τό ποσόν της άξιας, ή ο
ποία προστίθεται, εκφράζεται δια των πληρω
μών τας οποίας καταβάλλει ή έπιχείρησις εις τους 
υπ' αυτής απασχολουμένους, τους πιστωτάς και 
ίδιοκτήτας της υπό μορφήν μισθών, τόκων και 
κερδών. 

Έν τούτοις αϊ χώραι, αϊ όποΐαι εφαρμόζουν τόν 
Φ ΠΑ, δεν χρησιμοποιούν την ως άνω έννοιαν της 
προστιθεμένης άξιας. Έάν έχρησιμοποιεΐτο ή έν
νοια αύτη, ό ΦΠΑ θα ήτο φόρος «βάσει εισοδήμα
τος».' 'Αντί της έννοιας ταύτης αϊ χώραι αϊ έφαρμό-
ζουσαι τον ΦΠΑ δέχονται την άκόλουθον εννοιαν: 
λαμβάνουν τάς πωλήσεις της επιχειρήσεως, άφαι-

17 

2 



ρουν τάς αγοράς αύτης εξ άλλων επιχειρήσεων και 

επί της διαφοράς εφαρμόζουν τον φόρον. Αι άγοραί 

εξ άλλων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, κατ' αρ

χήν, και τάς αγοράς κεφαλαιουχικών αγαθών, άλλα 

πολλαί χώραι περιορίζουν κατά τι τάς κατηγορίας 

τών κεφαλαιουχικών αγαθών, τών οποίων ή αξία 

αφαιρείται. Εις την οίκονομίαν ώς σύνολον, ή τοιαύ

τη βάσις του Φ Π Α είναι ταυτόσημος προς το σύνο

λον τών αγορών καταναλωτού, εξ ου καί ό δρος 

«φόρος επί της προστιθεμένης άξιας βάσει κατανα

λώσεως» (αϊ έξαγωγαί εξαιρούνται, ένώ αί είσα-

γωγαί φορολογούνται). 

Έ ν τη πράξει ό Φ Π Α βάσει καταναλώσεως δέν 

υπολογίζεται αμέσως δια της ανωτέρω περιγρα

φείσης αφαιρετικής διαδικασίας, άλλα διά τίνος ανα

λόγου τοιαύτης. Ό συντελεστής του Φ Π Α εφαρ

μόζεται επί τών πωλήσεων της επιχειρήσεως. Έ ν 

συνεχεία ή έπιχείρησις αθροίζει τον Φ Π Α ό όποιος 

εμφανίζεται εις τα τιμολόγια τών αγορών της — 

εις τα τιμολόγια τα όποια έπλήρωσεν εις άλλας επι

χειρήσεις δια τα υπ' αύτης αγορασθέντα εφόδια, κε

φαλαιουχικά αγαθά κ.λπ. Ό Φ Π Α αναγράφεται έπί 

τών τιμολογίων αυτών κεχωρισμένως. Το σύνολον 

του Φ Π Α έπί τών «εισροών» της επιχειρήσεως 

αφαιρείται εκ του φόρου έπί τών πωλήσεων της καί 

μόνον ή διαφορά τούτων καταβάλλεται υπό της επι

χειρήσεως άπ ' ευθείας εις το Δημόσιον Ταμεΐον. 

Εις τον Πίνακα Ι εμφαίνεται ή διαφορά μεταξύ 

τών δύο τύπων του Φ Π Α . Εις δεδομένον έτος δε-
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δομένη έπιχείρησις υποτίθεται δτι παρουσιάζει: 

Πωλήσεις 1.000 
Καταβληθέντας μισθούς και ημερομίσθια 200 

'Υλικά καί εφόδια αγορασθέντα εξ άλλων 
επιχειρήσεων 600 

Αποθέματα: 

κατά τας αρχάς του έτους 200 
κατά το τέλος του έτους 300 

Κεφαλαιουχικά αγαθά (διαρκείας μεγα-
λυτέρας του έτους) αγορασθέντα εξ 
άλλων επιχειρήσεων 300 

Άπόσβεσιν εφ' δλων των κεφαλαιουχικών 
αγαθών, τα όποια έχει ή έπιχείρησις 
κατά το τρέχον έτος 100 

Έαν θελήσωμεν να έπεκτείνωμεν το παράδειγμα 
τούτο, ώστε να καλύπτη όλόκληρον την ο'ικονομίαν, 
δυνάμεθα, ύπεραπλουστεύοντες, να ύποθέσωμεν ότι 
τα υλικά καί εφόδια, αξίας 600 μονάδων, καί τα 
κεφαλαιουχικά αγαθά, αξίας 300 μονάδων, παρή
χθησαν κατά το αυτό έτος υπό άλλων επιχειρήσεων, 
αί όποΐαι δεν είχον άλλας δαπανάς έκτος τών μι
σθών καί ημερομισθίων (μηδέν κέρδος, δωρεάν πρώ-
ταιύλαι κ.λπ. ). Ύπό τάς όλως έξωπραγματικάς 
ταύτας υποθέσεις τό υπόδειγμα θεωρείται «πλή
ρες». Όλόκληρον τό εισόδημα τών παραγωγικών 
συντελεστών της οικονομίας καί κατά συνέπειαν ή 
φορολογική βάσις δια τον ύπολογισμόν του ΦΠΑ 
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ΠΙΝΑΞ II 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΤΓΚΡΙΣΙΣ TOT ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ, 

ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

"Ετη: 

Εργασία (κεφαλαιοποιούμε
νη δαπάνη ) 

Άπόσβεσις 

Κέρδη 10% 

Εισπράξεις προ φορολογίας 

( = κατανάλωσις) 

ΦΠΑ προς 20% βάσει κατα
ναλώσεως («ΦΠΑ-Κ») 

Εισπράξεις, περιλαμβανο
μένων των φόρων 

Έπενδεδυμένον κεφάλαιον 
Άπόδοσις κεφαλαίου 

Παρουσαι άξίαι προς 10% 
ΦΠΑ-Κ, Ιου έτους 
ΦΠΑ-Κ, 2ου έτους 
ΦΠΑ-Κ, 3ου έτους 

Ιον 

100 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

10,91 
9,09 

2ον 

0 

50 

10 

60 

12 

72 
100 

10% 

3ον 

0 

50 

5 

55 

11 

66 
50 

10% 

Όλική παρούσα αξία 
ΦΠΑ-Κ 20,00 

ΦΠΑ προς 20% βάσει εισο
δήματος («ΦΠΑ-Ε») 

Φορολογική βάσις: 
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"Ετη: lov 2ον 3ον 

Μισθοί 
Κέρδη 

Σύνολον 

Φόρος προς 2 0 % 

Παρουσαι άξίαι προς 10 % 

ΦΠΑ-Ε, Ιου έτους 

ΦΠΑ-Ε, 2ου έτους 
ΦΠΑ-Ε, 3ου έτους 

Όλική παρούσα αξία 

ΦΠΑ-Ε 

Φόρος επί μισθών: 

Ιου έτους 

2ου έτους 

3ου έτους 

Παρούσα άξια φόρου 

επί μισθών 

100 

0 

100 

20 

20,00 

1,82 
0,83 

22,65 

20 

0 

0 

20 

0 
10 

10 

2 

0 

5 

5 

1 

βάσει εισοδήματος είναι 1.300* ή φορολογική βά-

σις δια τον ύπολογισμον του ΦΠΑ βάσει καταναλώ

σεως είναι 1.000' ή διαφορά αυτών εϊναι ή καθαρά 

έπένδυσις, αποτελούμενη έκ 200 μονάδων καθα

ρού σχηματισμού κεφαλαίου (300 μείον αποσβέσεις 

100) και εξ 100 μονάδων συσσωρευθέντων αποθε

μάτων. "Ολαι αϊ πωλήσεις της επιχειρήσεως μας 

υποτίθεται δτι έγένοντο προς τους καταναλωτάς, 
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ενώ δλαι αϊ άλλαι επιχειρήσεις υποτίθεται δτι έπώ-

λησαν μόνον προς την έπιχείρησίν μας. 

Έτερος· τρόπος συγκρίσεως του Φ Π Α βάσει εισ

οδήματος προς τον Φ Π Α βάσει καταναλώσεως, 

είναι ή έξέτασις οικονομίας αποτελούμενης εκ μιας 

μόνον επιχειρήσεως έπί μίαν περίοδον ετών, κατά 

το διάστημα τών όποιων παράγεται εν κεφαλαιου-

χικον αγαθόν, το όποιον εν συνεχεία φθείρεται δια 

της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Ό Πί-

ναξ II παρουσιάζει την έκδοχήν ταύτην. Κατά το 

Ιον έτος ή μόνη δραστηριότης ή όποια λαμβάνει 

χώραν εις την οίκονομίαν είναι, δτι ή έπιχείρησις 

απασχολεί έργασίαν δια να παραγάγη εν κεφαλαιου-

χικον αγαθόν. Προς άπλούστευσιν ύποθέτομεν, δτι 

ή έπιχείρησίς μας αποκτά τα αναγκαία υλικά κ.λπ. 

με κόστος μηδέν. Έ ν συνεχεία κατά το 2ον και 

3ον έτος ή έπιχείρησις χρησιμοποιεί το παραχθέν 

μηχάνημα προς παραγωγήν καταναλωτικού τίνος 

αγαθού, χωρίς να άπασχολή έργασίαν. Το μηχάνη

μα φθείρεται κατά το τέλος του δευτέρου έτους. 

(Παράδειγμα θα ήδύνατο να άποτελέση ό ζυγός, 

εις τον όποιον οι άνθρωποι ρίπτουν το κέρμα των 

δια να ζυγισθοΰν. ) 

'Υποτίθεται, δτι ή έπιχείρησις επιτυγχάνει κέρ

δος 1 0 % έπί του έπενδεδυμένου κεφαλαίου. Τοΰτο 

είναι 100 μονάδες κατά το 2ον έτος, άλλα μόνον 

50 μονάδες κατά το 3ον, λόγω της επελθούσης 

αποσβέσεως αύτοΰ κατά το δεύτερον έτος. 
eO Φ Π Α βάσει εισοδήματος επιβάλλεται έπί τών 
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μισθών και ημερομισθίων (κατά το Ιον έτος) καί 
επί των κερδών (ήτοι έπι της αξίας των πωλήσεων 
μείον αποσβέσεων κατά το 2ον καί 3ον έτος). 

Ό ΦΠΑ βάσει καταναλώσεως επιβάλλεται έπι 
της διαφοράς μεταξύ αξίας πωλήσεων καί αξίας 
αγορών έκ τών άλλων επιχειρήσεων. Εις το παρά
δειγμα τοΰτο δεν υπάρχουν άγοραί έξ άλλων επι
χειρήσεων, δπως δεν υπάρχουν καί πωλήσεις κατά 
το Ιον έτος. 

Επομένως ή φορολογική βάσις είναι: 

Ιον 2ον 3ον Σύνο-
Έτος 'Έτος "Ετος λα 

Βάσις δια ΦΠΑ 
έπι εισοδήματος 100 10 5 115 

Φόρος 2 0 % 20 2 1 23 

Βάσις δια ΦΠΑ 
επί καταναλώσεως 0 60 55 115 

Φόρος 2 0 % 0 12 11 23 

Το σύνολον τών φορολογικών εσόδων τών τριών 
ετών είναι το αυτό καί δια τους δύο τύπους φόρου, 
άλλα το ουσιώδες είναι, δτι διαφέρει ή χρονική 
κατανομή αυτών. Κατά τον ΦΠΑ βάσει εισοδήμα
τος το μεγαλύτερον μέρος αύτοΰ καταβάλλεται 
κατά το πρώτον έτος καί ως έκ τούτου αντιπρο
σωπεύει μεγαλύτερον φόρον. Ή παρούσα αξία της 
σειράς τών φορολογικών βάσεων καί τών κατα-
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βαλλομένων φόρων, αναγομένων εις το πρώτον έτος, 
εάν χρησιμοποιηθή έπιτόκιον αναγωγής 10% (έφ' 
όσον υποτίθεται δτι το κέρδος είναι 1 0 % ετησίως), 
έχει ως έξης: 

ΦΠΑ βάσει καταναλώσεως: 20,00 

ΦΠΑ βάσει εισοδήματος: 22,65 

Παρατηρουμεν, δτι ή παρούσα αξία του ΦΠΑ 
βάσει καταναλώσεως είναι ή αύτη ακριβώς με φό-
ρον άποδιδόμενον δια της επιβολής συντελεστού 
2 0 % επί τών μισθών και ημερομισθίων (οι οποίοι 
πραγματοποιούνται κατά το Ιον έτος). Ή διαπί-
στωσις αύτη αντικατοπτρίζει το γενικόν θεώρημα 
κατά το όποιον, εις μίαν κλειστήν οίκονομίαν με δύο 
παραγωγικούς συντελεστάς, ό φόρος έπί τής προσ
τιθεμένης αξίας βάσει καταναλώσεως είναι, εξ από
ψεως οικονομικής, ό αυτός με τον φόρον έπί του 
εργατικού μισθού1. 

1. Άπόδειξιν τοϋ θεωρήματος τούτου ϊδε είς Cari S. Shoup, Public 
Finance (Chicago: Aldine, 1969), τα κεφάλαια τα σχετικά μέ τον φό
ρον έπί της προστιθεμένης αξίας και τον φόρον έπί τοΰ εργατικού 
μισθού. 
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III. TO ΣΥΣΤΗΜΑ Τ Η Σ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ TOT 
ΦΟΡΟΤ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 

'Ανεφέρθη ανωτέρω ότι od χώραι, αϊ όποΐαι εφαρ
μόζουν τον βάσει καταναλώσεως ΦΠΑ (δέον να 
σημειωθή, δτι ουδεμία χώρα εφαρμόζει τον βάσει 
εισοδήματος ΦΠΑ) 1, χρησιμοποιούν το σύστημα 
της πιστώσεως του φόρου, ήτοι την ((μέθοδον της 
εμμέσου αφαιρέσεως» μάλλον, παρά την μέθοδον 
της άμεσου αφαιρέσεως. Ό Πίναξ III δεικνύει 
τον τρόπον εφαρμογής τής μεθόδου ταύτης* δει
κνύει επίσης τάς επιδράσεις τάς οποίας έχει ή 
έξαίρεσις ώρισμένων τομέων τής οικονομίας άπο 
του συστήματος του φόρου επί τής προστιθεμένης 
άξιας. 

Έ κ τής προσεκτικής μελέτης των αριθμών τής 
πρώτης στήλης του Πίνακος III φαίνεται δτι, εάν 
ή έξαίρεσις περιορίζεται εις το «άρχικον» στάδιον 
τής παραγωγικής διαδικασίας (εις την «παραγωγήν 
πρώτων υλών» ), ό συνολικός ΦΠΑ δι' όλόκληρον 
την οίκονομίαν ανέρχεται εις 30, ήτοι εις 10 % επί 

1. Εις ώρισμένας χώρας ό ΦΠΑ, ώς εφαρμόζεται, προσεγγίζει τον 
φόρον βάσει είσοδήματος λόγφ του περιορισμού (α) των κατηγοριών 
των κεφαλαιουχικών αγαθών, των οποίων ή αγορά αφαιρείται, ή (β) 
της άμεσου καταβολής του αρνητικοί) φόρου, δταν ή πίστωσις του φόρου 
ύπερβαίνη τον φόρον έπι τών πωλήσεων. 
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ΠΙΝΑΞ III 

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟ TOT ΦΠΑ (i) TOT 
ΑΡΧΙΚΟΤ ΣΤΑΔΙΟΥ, (π) TOT ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΚΑΙ (iii) ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Παραγωγοί Εισπράξεις προ φόρου 100 
Φόρος επί πωλήσεων 

Όλικαί εισπράξεις 
Πίστωσις φόρου 
Πληρωτέος φόρος 

Εισπράξεις προ φόρου 200 
Φόρος επί πωλήσεων 

Όλικαί εισπράξεις . 
Πίστωσις φόρου 

. Πληρωτέος φόρος 

Εισπράξεις προ φόρου 300 
Φόρος επί πωλήσεων 

Όλικαί εισπράξεις 
Πίστωσις φόρου 
Πληρωτέος φόρος 

Σύνολον πληρωτέου φόρου 

πρώτων 
υλών 
προς 
βιομηχάνους 

Βιομήχανοι 
προς 
λιανοπωλητάς 

Λιανοπωληταί 
προς 
καταναλωτάς < 

Φόρος 10%, έκτος 

της άνευ πιστώσε
ως εξαιρέσεως, πα

ρεχομένης 
i 

Τών 
παρα

γωγών 
πρώ
των 

υλών 

j 100 
0 

100 
0 
0 

υ 200 
20 

220 
0 

20 

υ 300 
30 

330 
20 
10 

30 

ü 
Τών 
βιο-

μη-
Ζά" 
νων 

100 
10 

110 
0 

10 

200 
0 

200 
0 
0 

300 
30 

330 
0 

30 

40 

επι 
iii 

Τών 
λια-

νο-
πω-
λη-
τών 

100 
10 

110 
0 

10 

200 
20 

220 
10 
10 

300 
0 

300 
0 
0 
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των πωλήσεων προς καταναλωτάς, των όποιων ή 
άξια είναι 300. (Εις το παρόν άπλουστευμένον 
παράδειγμα δεν έ'χομεν κεφαλαιουχικά αγαθά. ) Το 
αποτέλεσμα τοΰτο είναι το αυτό με εκείνο το όποιον 
θα ειχομεν, εάν δεν ειχεν έξαιρεθή άπο του φόρου 
το πρώτον στάδιον της παράγωγης, διότι εις την 
περίπτωσιν ταύτην, ενώ οι παραγωγοί πρώτων 
υλών θα κατέβαλλον ε'ις το Δημόσιον Ταμεΐον φόρον 
10, αντί μηδέν, οι βιομήχανοι θα κατέβαλλον φόρον 
μόνον 10 αντί 20. Εις την πρώτην περίπτωσιν οί 
βιομήχανοι ούδεμίαν πίστωσιν λαμβάνουν έναντι 
του εκ 1 0 % φόρου (= 20) επί τών πωλήσεων των, 
διότι οι προμηθευταί των, οί πωληταί πρώτων υλών, 
εμφανίζουν εις τα τιμολόγια των φόρον μηδέν. Εις 
την δευτέραν περίπτωσιν οί βιομήχανοι λαμβάνουν 
πίστωσιν 10 έναντι του εξ 20 μονάδων φόρου έπί 
τών πωλήσεων των, εφ' όσον οί προμηθευταί των 
έχουν καταβάλει φόρον 10. 

Έ κ της δευτέρας στήλης του Πίνακος III φαίνε
ται δτι, εάν έξαιρεθή του φόρου το δεύτερον στά
διον της παραγωγικής διαδικασίας, τότε το απο
τέλεσμα είναι υπερβολική φορολογία, διότι τα επό
μενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας δεν επω
φελούνται της πιστώσεως, ή οποία παρέχεται δια 
τον φόρον τον καταβληθέντα εις το πρώτον στάδιον. 
Έφ 5 όσον οί βιομήχανοι εξαιρούνται του φόρου, δεν 
δικαιούνται εις έπιστροφήν φόρου. Ούτοι βεβαίως 
δεν καταβάλλουν φόρον. Τούτο σημαίνει δτι οί λια-
νοπωληταί, προς τους οποίους πωλούν οί βιομήχα-
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voi, λαμβάνουν τιμολόγιον αγοράς επί του όποιου 
δεν αναγράφεται φόρος. Κατά συνέπειαν οι λιανο-
πωληταί δέν είναι δυνατόν να πιστωθούν με τους 
προηγουμένως καταβληθέντας Φ ΠΑ, έναντι των 
υπ' αυτών οφειλομένων φόρων. Ή πίστωσις του 
ΦΠΑ του καταβληθέντος υπό τών παραγωγών τών 
πρώτων υλών άπόλλυται, επειδή ή άλυσος της πι
στώσεως φόρου διακόπτεται δια της εξαιρέσεως τών 
βιομηχάνων άπό του συστήματος του ΦΠΑ. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει ό συνολικός ΦΠΑ, ό όποιος 
καταβάλλεται υπό της οικονομίας, είναι 40 και Οχι 
30 μονάδες. 

Τό αποτέλεσμα αυτό θα ήτο δυνατόν να άποφευ-
χθή, εάν οι βιομήχανοι δέν έξηρουντο του συστή
ματος, άλλα, περιλαμβανόμενοι εις τοΰτο, έφορολο-
γοΰντο με φορολογικόν συντελεστήν μηδέν. Ούτως 
οι βιομήχανοι θα άνέγραφον εις τα τιμολόγια των 
έπιστροφήν ΦΠΑ και εκ του φόρου μηδέν θα άφή-
ρουν τον φόρον 10, ό όποιος αναγράφεται εις τα τι
μολόγια αγοράς πρώτων υλών άπό τους προμηθευ-
τάς των. Ό προκύπτων «αρνητικός φόρος» (μεϊον 
10) θα έπρεπε να έπιστραφή υπό του Δημοσίου Τα
μείου εις τους βιομηχάνους. Οι λιανοπωληταί θα 
έπρεπε και πάλιν να πληρώσουν 30 μονάδας, άλλ' ό 
συνολικός φόρος θα ήτο 10—10+30 = 30. 

Ή διαφορά μεταξύ εξαιρέσεως καί φορολογικού 
συντελεστού μηδέν είναι ουσιώδης. 'Αντί τών ως 
άνω Ορων δυνάμεθα να χρησιμοποιήσωμεν τους δ-
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ρους «έξαίρεσις άνευ πιστώσεως» και «έξαίρεσις 
μετά πιστώσεως». 

Ή στήλη 3 του Πίνακος III δεικνύει δτι, έάν το 
έξαιρούμενον της παραγωγικής διαδικασίας στά-
διον είναι το τελευταΐον (του λιανικού εμπορίου), 
τότε ό συνολικός ΦΠΑ δεν εκμηδενίζεται, άλλα μει-
οΰται από 30 εις 20 μονάδας. 

Γενικώς συμφέρει, συνήθως, εις τας επιχειρήσεις, 
αϊ όποΐαι ανήκουν εις ένδιάμεσον στάδιον της παρα
γωγικής διαδικασίας, να συμπεριλαμβάνωνται εις 
το σύστημα ΦΠΑ, ακόμη καΐ αν καταβάλλουν όλό-
κληρον τον αναλογούντα εις αύτας φόρον επί τής 
προστιθεμένης άξιας, διότι ούτω δύνανται να επιρ
ρίψουν τον φόρον αυτόν εις τους άγοραστάς των 
προϊόντων των, οι όποιοι με την σειράν των θα 
αναγράψουν τούτον ως πίστωσιν έναντι του υπ' αυ
τών οφειλομένου φόρου. 

Ό Πίναξ IV δεικνύει τάς επιδράσεις, αί όποΐαι 
απορρέουν εκ τής εφαρμογής ενός χαμηλού συντε
λεστού ΦΠΑ εις οιονδήποτε στάδιον τής παραγωγι
κής διαδικασίας. "Εστω, δτι ό συνήθης φορολογικός 
συντελεστής είναι 10 %, ενώ ό χαμηλός συντελεστής 
είναι 3 %. Ώ ς εμφαίνεται εκ τών δύο πρώτων στη
λών του Πίνακος IV, ή εφαρμογή του χαμηλού φο
ρολογικού συντελεστού, είτε επί του άρχικοΰ είτε 
έπί του ενδιαμέσου παραγωγικού σταδίου, δεν επη
ρεάζει τό σύνολον τών εσόδων του ΦΠΑ τό είσπρατ-
τόμενον έξ ολοκλήρου τής οικονομίας. "Ο,τι άπόλ-
λυται εκ τής εφαρμογής του χαμηλού φορολογικού 
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ΠΙΝΑΞ IV 

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 

Προς άπλούστευσιν δεν λαμβάνομεν υπ* όψιν τα κεφαλαιου
χικά αγαθά και την μεταβολήν των αποθεμάτων και θεωροΰ-

μεν, δτι ό μοναδικός συντελεστής της παραγωγής είναι ή ερ
γασία, της όποιας ή άξια είναι 100 εις εκαστον παραγωγικόν 
στάδιον ύποθέτομεν επίσης, δτι δλα τα παραγωγικά στάδια 
είναι φορολογήσιμα. 

Πωλήσεις (άπο-πρός) 

Κόστος εργασίας 

100 Παραγωγών πρώτων 

Φόρος 

, 1 , 0 % 

εφ' δλων 
τών 

σταδίων 

Φόρος 10 %, έκτος του 
επιβαλλομένου 3 % 

έπί τών: 

Πάρα- Bio- Λιανο-
γωγών μη- πω-

πρώτων χά- λη-

ύλών νων των 

υλών προς βιομηχάνους, 
προ φόρου 
Φόρος επί πωλήσεων 

Σύνολον εισπράξεων 

Πίστωσις φόρου 
Φόρος πληρωτέος 

100 
10 

110 
0 

10 

100 
3 ' 

103 
0 
3 

100 
10 

110 
0 

10 

100 
10 

110 
0 

10 
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100 Βιομηχάνων προς λιανό-
πωλητάς, προ φόρου 

Φόρος επί πωλήσεων 

Σύνολον εισπράξεων 

Πίστωσις φόρου 

Φόρος πληρωτέος 

200 

20 

220 

10 

10 

200 

20 

220 

3 

17 

200 

6 

206 

10 

- 4 

200 

20 

220 

10 

10 
επι

στροφή 

100 Λιανοπωλητών προς κα-

ταναλωτάς, προ φόρου 

Φόρος επί πωλήσεων 

Σύνολον εισπράξεων 

Πίστωσις φόρου 

Φόρος πληρωτέος 

Συνολικός φόρος πληρωτέος 

εις το Δημόσιον Ταμεΐον 

300 

30 

330 

20 

10 

30 

300 

30 

330 

20 

10 

30 

300 

30 

330 

6 

24 

30 

300 

9 

309 

20 

- 1 1 
επι

στροφή 

9 

συντελεστού επί τίνος σταδίου της παραγωγικής 
διαδικασίας, άναπληροΰται εις το έπόμενον στάδιον 
δια της αντιστοίχως μειούμενης πιστώσεως φόρου. 
Έαν όμως ό χαμηλός φορολογικός συντελεστής 
έφαρμοσθή επί του τελευταίου παραγωγικού στα
δίου (του λιανικού εμπορίου), τότε ούτος καθίστα
ται ό έπικρατών συντελεστής. Συντελεστής 3 % , 
εφαρμοζόμενος επί του τελευταίου σταδίου, ση
μαίνει δτι ό φόρος εφ5 ολοκλήρου της οικονομίας εξ
ακολουθεί να είναι το 3 % του συνόλου της φορο
λογικής βάσεως, ανεξαρτήτως του ποιοι φορολογι
κοί συντελεσταί έφηρμόσθησαν επί των προγενε
στέρων σταδίων της παραγωγής. 
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IV. ΤΑ ΚΤΡΙΩΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΦΟ

ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙ

ΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

Τα συστήματα φόρου επί της προστιθεμένης 
αξίας, τα όποια εφαρμόζονται ήδη ή πρόκειται να 
τεθούν εν ίσχύι, διαφέρουν ουσιωδώς ώς προς τάς 
προβλεπομένας υπ' αυτών εξαιρέσεις, τους μηδενι
κούς φορολογικούς συντελεστάς (εξαιρέσεις μετά 
πιστώσεως) και τήν έφαρμογήν θετικών φορολογι
κών συντελεστών πλειόνων του ενός. Τα συστήμα
τα ΦΠΑ, τα όποια είναι ευχερέστερα άπο διοικη
τικής απόψεως και προς τα όποια συμμορφοΰται 
εύκολώτερον ό επιχειρηματικός κόσμος, είναι εκεί
να τα όποια δεν περιλαμβάνουν εξαιρέσεις, ή περι
λαμβάνουν ολίγας μόνον, καθορίζουν μηδενικούς φο
ρολογικούς συντελεστάς μόνον επί τών εξαγωγών 
και επιβάλλουν ενα μόνον θετικόν φορολογικον συν-
τελεστήν. Τοιούτον περίπου σύστημα ΦΠΑ είναι 
το ισχύον εν Δανία. 

'Αλλ' ενταύθα εμφανίζεται το έξης παράδοξον. 
cO τοιούτος απλούς ΦΠΑ επιβαρύνει τας πτωχοτέ-
ρας τάξεις (εφ' όσον δεν εξαιρεί ή δέν ορίζει μηδε-
νικον φορολογικον συντελεστήν επί τών τροφίμων, 
τών εύθηνών ειδών ιματισμού και της εύθηνής κα
τοικίας) και πλήττει μάλλον ελαφρώς τάς πλου-
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σιωτέρας τάξεις (διότι δεν φορολογεί με υψηλούς 
συντελεστάς τα πολυτελή αγαθά, ουδόλως δε θίγει 
τάς αποταμιεύσεις). Τα κοινωνικά ταΰτα μειονε
κτήματα του διοικητικώς ευχερούς ΦΠΑ είναι δυ
νατόν, κατ' αρχήν, να αντισταθμισθούν δια της επι
δοτήσεως των τροφίμων και των λοιπών αγαθών 
λαϊκής καταναλώσεως και δια τής επιβολής περισ-
σότερον προοδευτικής κλίμακος επί του προσωπι
κού εισοδήματος. Άλλα τα μέτρα ταΰτα δεν είναι 
εύκολον, άπο διοικητικής απόψεως, να εφαρμο
σθούν ή δεν είναι κοινωνικώς αποδεκτά εις πολλάς 
χώρας και ιδίως εις ώρισμένας εκ τών αναπτυσσο
μένων χωρών. Αι χώραι αύται δύνανται, αντί τών 
ως άνω μέτρων, να προσπαθήσουν να καταστήσουν 
τον ΦΠΑ όλιγώτερον φθίνοντα, είσάγουσαι εξαιρέ
σεις ή μηδενικούς φορολογικούς συντελεστάς επί 
ώρισμένων αγαθών και έφαρμόζουσαι χαμηλούς μεν 
συντελεστάς επί τίνων αγαθών και υπηρεσιών, 
υψηλούς δ' έπί άλλων. Ούτως αύται ακριβώς αϊ χώ
ραι, αϊ όποΐαι διαθέτουν περιωρισμένας διοικητικάς 
ευκολίας και αντιμετωπίζουν εν έχθρικώς διακεί-
μενον ή ελάχιστα συνεργάσιμον σώμα φορολογου
μένων, είναι δυστυχώς έκεΐναι αϊ όποΐαι αναγκά
ζονται δια κοινωνικούς λόγους να εφαρμόσουν εν 
πολύπλοκον σύστημα ΦΠΑ, το όποιον με την σει
ράν του επιβαρύνει τας διοικητικάς υπηρεσίας και 
δημιουργεί προβλήματα εις τον έπιχειρηματικον 
κόσμον. 

Κατωτέρω έξετάζομεν ώρισμένους κλάδους τής 
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οικονομίας, δια τους οποίους τα προβλήματα ταΰτα 

είναι λίαν δυσχερή. 

Α. Γεωργία 

Το πρόβλημα εις την περίπτωσιν τών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων είναι, οτι οι περισσότεροι καλλιερ-

γηταί εις τάς άναπτυσσομένας χώρας δέν τηρούν 

λογιστικά βιβλία και, ως εκ τούτου, αδυνατούν (ή 

δέν είναι δυνατόν να πεισθούν) να τηρήσουν τας 

διατυπώσεις τάς άπαιτουμένας δια την έπιστροφήν 

τών φόρων τοιουτοτρόπως πρέπει να εξαιρούνται 

του συστήματος ΦΠΑ, αλλ' ως εκ τούτου επιβα

ρύνονται οικονομικώς, διότι δέν είναι εις θέσιν να 

επιρρίψουν εις τους άγοραστάς τών προϊόντων των 

(χονδρεμπόρους, άλευροβιομηχάνους ή άλλους βιο

μηχάνους) την πίστωσιν φόρου, την οποίαν αντι

προσωπεύει ό Φ Π Α δ επιβληθείς επί τών λιπασμά

των, τών εντομοκτόνων, τών υπηρεσιών κτηνιά

τρου (συμπεριλαμβανομένων και τών φαρμάκων), 

τών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, ως 

και επί τών λοιπών αγαθών τα όποια αγοράζουν οι 

καλλιεργηταί. Ή άλυσος της πιστώσεως του φό

ρου διακόπτεται, εφ' δσον ό γεωργικός τομεύς εξαι

ρείται του συστήματος ΦΠΑ, και κατά συνέπειαν 

τα γεωργικά προϊόντα επιβαρύνονται φορολογικώς 

περισσότερον του δέοντος, ως προκύπτει και εκ του 

ανωτέρω Πίνακος III . Αι πλεΐσται τών ήδη έφαρ-

μοζουσών τον Φ Π Α χωρών προσπαθούν να λύσουν 
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το πρόβλημα τοΰτο δια της εξαιρέσεως των γεωρ

γικών εκμεταλλεύσεων, άλλα και των λιπασμάτων 

και των λοιπών εφοδίων, ή άλλως δια της παροχής 

εις τους χονδρεμπόρους, τους άλευροβιομηχάνους 

κ.λπ. πιστώσεως δι' ενα τεκμαρτον φόρον επί τών 

πωλήσεων τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Έ ν τούτοις δεν άρκεΐ ή έξαιρεσις τών λιπασμά

των και τών λοιπών εφοδίων, διότι ό παραγωγός 

λιπασμάτων, ό κατασκευαστής γεωργικών μηχα

νημάτων και οι λοιποί προμηθευταί τών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων έχουν ήδη καταβάλει Φ Π Α έπί 

τών ιδικών των αγορών, πρέπει δε να ανακτήσουν 

τα καταβληθέντα ποσά, επιβαρύνοντες αντιστοί

χως τάς τιμάς τών προς τους άγρότας πωλουμένων 

προϊόντων των. Εκείνο το όποιον χρειάζεται είναι, 

οχι έξαίρεσις άπο του φόρου, άλλα μηδενικός φορο

λογικός συντελεστής έπί τών λιπασμάτων, τών 

γεωργικών μηχανημάτων και τών λοιπών εφοδίων. 

Τοΰτο θα ήτο έφικτόν, ακόμη και εις τάς άναπτυσ-

σομένας χώρας, εφ' δσον οι πωληταί λιπασμάτων 

κ.λπ. είναι συνήθως ε'ίτε μεγάλοι εγχώριοι παραγω

γοί είτε εισαγωγείς. Ούτοι είναι εγγράμματοι, δια

τηρούν λογιστικά βιβλία και δύνανται συνεπώς να 

τηρούν τα σχετικά στοιχεία δια την έπιστροφήν του 

φόρου και να διεκδικούν τον οφειλόμενον προς αυ

τούς φόρον, όταν ίσχύη μηδενικός φορολογικός συν

τελεστής. ('Υπενθυμίζεται δτι, εάν εφαρμόζεται μη

δενικός φορολογικός συντελεστής, απαιτείται ή υπο

βολή τών σχετικών δικαιολογητικών δια τήν έπι-
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στροφήν του φόρου, ενώ δεν απαιτείται, αύτη, έα· 

εφαρμόζεται έξαίρεσις άνευ πιστώσεως. ) Ενδέχε

ται δμως το κράτος, ιδίως εις ώρισμένας άναπτυσ-

σομένας χώρας, να μή είναι διατεθειμένον να κατά 

βάλη τοις μετρητοίς τους επιστρεφόμενους φόρους 

Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή λύσις του μηδενικού φο

ρολογικού συντελεστού είναι ανεφάρμοστος. 

Ή ετέρα λύσις, της παρεχομένης τεκμαρτής πι

στώσεως φόρου προς μείωσιν του φόρου τον όποιο' 

καταβάλλουν οι χονδρέμποροι, οι άλευροβιομήχα 

voi και οι λοιποί άγορασταί γεωργικών προϊόντων 

αποτελεί εις τήν καλυτέραν τών περιπτώσεων χον 

δρικήν μόνον προσέγγισιν του ορθοΰ συστήματος 

Εκείνο δμως το όποιον έχει μεγαλυτέραν σημασία 

είναι, δτι δια της λύσεως ταύτης δεν εξαλείφεται τ< 

άντικίνητρον το όποιον αντιμετωπίζει ό μεμονωμέ 

νος αγρότης, δταν έξετάζη, εάν συμφέρη να αγορά 

ση λιπάσματα ή γεωργικά μηχανήματα ή να καλέ 

ση τον κτηνίατρον. Αί άγοραί αύται φορολογουντα 

καί το ποσόν της τεκμαρτής πιστώσεως φόρου, τη-

παρεχομένης προς τους επόμενους εις τήν παράγω 

γικήν διαδικασίαν, δηλαδή τους χονδρεμπόρους, του 

άλευροβιομηχάνους κ.λπ., δεν είναι άνάλογον προ 

τήν άπόφασιν του μεμονωμένου άγρότου να αγορά 

ση ή να μή άγοράση λιπάσματα. Ή τεκμαρτή πί 

στωσις φόρου υπολογίζεται δι' ενός συντελεστοί 

οριζομένου υπό του νόμου, θεωρείται δε αύτη ώ 

μέση άποζημίωσις τών αγροτών έν γένει, παρεχο 

μένη έναντι του φόρου τον όποιον καταβάλλουν οδ 
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τοι δια τάς αγοράς των (ή άποζημίωσις υποτίθε

ται βεβαίως ότι πραγματοποιείται δια των υψηλό

τερων τιμών, τάς όποιας προσφέρουν προς τους 

άγρότας οι χονδρέμποροι, οι άλευροβιομήχανοι και 

οι λοιποί άγορασταί γεωργικών προϊόντων). 

Μία τρίτη λύσις είναι ή παρεχομένη υπό του βρε-

ταννικοΰ νόμου περί ΦΠΑ. Αι γεωργικαι εκμεταλ

λεύσεις περιλαμβάνονται εις το σύστημα του ΦΠΑ, 

άλλα γενικώς δεν φορολογούνται, διότι μηδενικός 

φορολογικός συντελεστής προβλέπεται (inter alia) 

δια «Τρόφιμα παντός είδους χρησιμοποιούμενα 

δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν» και δια «Ζώντα ζώα 

παντός είδους χρησιμοποιούμενα γενικώς δια τα 

υπ' αυτών αποδιδόμενα ή παραγόμενα τρόφιμα 

προς κατανάλωσιν υπό του άνθρωπου»1. Ώρισμένα 

τρόφιμα «ουχί πρώτης ανάγκης» — παγωτά, σοκο

λάτες, πατατάκια τηγανητά (crisps), τροφαΐ οικια

κών ζώων και τα παρόμοια, τα όποια έφορολογοΰν-

το βάσει του ήδη καταργουμένου φόρου επί τών 

αγορών — δεν φορολογούνται με μηδενικον φορο-

λογικον συντελεστήν (φορολογούνται δηλαδή με τον 

ένιαΐον θετικον συντελεστήν). Έπί πλέον ώρισμένα 

κτηνοτροφικά προϊόντα δεν αποτελούν τρόφιμα (λ.χ. 

τα έρια). Έν πάση περιπτώσει δια το μεγαλύτερον 

μέρος της γεωργικής παραγωγής ό φορολογικός 

1. G. S. Α. Wheatcroft, Value-Added Tax: A Guide to the 
V.A.T. Provisions of the Finance Bill, 1972 (London: Associated 
Business Programmes, 1972), σελ. 69. 
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συντελεστής είναι μηδέν. Τοΰτο σημαίνει ε'ίτε ότι 

δ 'ίδιος ό γεωργός φορολογείται, με συντελεστήν 

μηδέν (εφ' δσον ώς «τρόφιμα» ορίζονται και αϊ 

πρώται ύλαι, π.χ. ό σίτος, ή κριθή — και εάν αύται 

είναι ή δεν είναι φαίνεται ασαφές επί του παρόντος ), 

ε'ίτε δτι ό χονδρέμπορος ή ό λιανοπωλητής του έπεξ-

ειργασμένου, τελικού καταναλωτικού αγαθού (άρ

του κ.λπ. ), φορολογείται μέ συντελεστήν μηδέν. Εις 

άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ό Φ Π Α πράγματι δεν 

επιβαρύνει το προϊόν των γεωργικών εκμεταλλεύ

σεων, χωρίς έκ τούτου να άπόλλυται ή πίστωσις του 

φόρου του καταβαλλομένου υπ' εκείνων οι όποιοι 

πωλούν αγαθά είς τους γεωργούς. Ά λ λ α και πάλιν 

οι Βρεταννοί γεωργοί οφείλουν να τηρούν τα δέοντα 

δικαιολογητικά δια τήν έπιστροφήν του Φ Π Α ( εκτός 

έαν εμπίπτουν ε'ις τήν γενικήν έξαίρεσιν, τήν άφο-

ρώσαν είς ολας τας επιχειρήσεις, των όποιων αϊ έ-

τήσιαι πωλήσεις δεν υπερβαίνουν τάς £5.000). 

Β. ΟΙκοοομικος Τομενς καί Κατασκεναι γενικώς 

α. Κατοικίαι. Αϊ κατοικίαι αϊ κατασκευαζόμεναι 

μετά τήν είσαγωγήν του θεσμού του Φ Π Α δέν είναι 

δύσκολον να φορολογηθούν, έκτος της περιπτώσεως 

της ίδιοκατοικήσεως, όπου ό ιδιοκτήτης του οική

ματος έχει κατασκευάσει τοΰτο εν μέρει δι' ίδιας 

αύτοΰ εργασίας (οπότε πρέπει ούτος να φορολογηθή 

επί της αντιστοίχου άξιας της εργασίας του, διότι 

θεωρείται ότι έπώλησεν είς τόν εαυτόν του κατα-
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σκευήν Ι'σης άξιας). Εις το σύστημα του Φ Π Α 

υπάγονται ή οικοδομική ξυλεία (και ή πρώτη υλη 

αύτης), αϊ υδραυλικά! και ήλεκτρικαί εγκαταστά

σεις και τα παρόμοια. Ό κατασκευαστής, ό όποιος 

κτίζει οίκίαν ή διαμέρισμα (όριζόντιον ίδιοκτησίαν), 

καταβάλλει Φ Π Α επί της άξιας του συμβολαίου του 

και πιστουται με τον Φ Π Α ό οποίος αναγράφεται 

επί των τιμολογίων των αγορών του. Έ ά ν ό δια

μένων εις τήν οίκίαν είναι και ιδιοκτήτης αυτής, ή 

άλυσος του Φ Π Α περατοΰται εις αυτόν. Έ ά ν είναι 

μισθωτής, ό Φ Π Α καταβάλλεται υπό του ιδιοκτή

του της οικίας και περιλαμβάνεται εις τήν (συμβα

τική ν ) άξίαν κατασκευής της. 

Έ ν τούτοις πολλαί νομοθεσίαι, άφορώσαι εις τον 

Φ Π Α , εξαίρουν εκ του γενικού φορολογικού καθε

στώτος του Φ Π Α τάς κατοικίας. Ώρισμέναι νομο

θεσίαι εξαίρουν τήν υπό του κατασκευαστοΰ πώλησιν 

άλλαι φορολογούν τήν υπό του κατασκευαστοΰ π ώ 

λησιν με συντελεστήν μηδέν (εις τήν Βρεταννίαν)* 

άλλαι πάλιν εξαίρουν τινά τών υλικών τα όποια 

χρησιμοποιούνται συνήθως εις τήν κατασκευήν τών 

οικιών. Τέλος άλλαι νομοθεσίαι εγκαθιδρύουν άλλο 

ε'ιδικόν φορολογικον καθεστώς (έκτος του δτι παρέ

χουν χαμηλον φορολογικον συντελεστήν). Οι λόγοι 

της τοιαύτης ειδικής μεταχειρίσεως φαίνεται δτι 

είναι κυρίως 1: (α) ή επιθυμία δπως άποφευχθή ή 

1. "Ετερος λόγος ό όποιος ενίοτε αναφέρεται, έαν το σύστημα του 
ΦΠΑ δέν περιλαμβάνη τάς υπηρεσίας έν γένει, είναι δτι ή έν τω έργο-
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έπιβάρυνσις ενός καταναλωτικού άγαθοΰ (της στε
γάσεως) το όποιον θεωρείται ως εν ανεπάρκεια (αν 
και οιονδήποτε αγαθόν, έκτος των ελευθέρων, είναι 
έν ανεπάρκεια) και (β) το γεγονός ότι εκείνοι, των 
οποίων ή κατοικία είχε κτισθή πρό της εισαγωγής 
του ΦΠΑ και εξακολουθεί να χρησιμοποιήται θα 
διαφύγουν τόν ΦΠΑ, και τουλάχιστον εκείνοι οι 
όποιοι κατοικούν εις τάς ιδιοκτήτους οικίας των, 
έκτος έαν ό νόμος περί φόρου έπί της προστιθεμέ
νης αξίας προβλέπη την φορολογίαν των ιδιοκτη
τών βάσει του τεκμαρτού ακαθαρίστου εισοδήματος 
των, πράγμα τό όποιον δημιουργεί σοβαράς διοικη-
τικάς δυσχέρειας, έκτος της αντιδράσεως των ιδιο
κτητών, τήν οποίαν θα προκαλέση ή φορολογία 
ύλης άλλης πλην του χρηματικού εισοδήματος των. 

Ούτως εκάστη χώρα πρέπει να άποφασίση ή 
ιδία, πώς θα χειρισθή τήν κατοικίαν εις τό πλαίσιον 
του συστήματος ΦΠΑ, βάσει τών έν αύτη έπικρα-
τουσών κοινωνικών και πολιτικών απόψεων έναντι 
τών ιδιοκτητών και της τυχόν εφαρμοζόμενης δια
φορικής πολιτικής έναντι παλαιών και νέων κατοι
κιών. 

Αί άγροτικαί κατοικίαι, παλαιαί ή νέαι, συνήθως 
εξαιρούνται του φόρου (δεν φορολογούνται με συν-

ταξίω κατασκευαστική δραστηριότης αποτελεί «ύπηρεσίαν», ώς έκ 
τούτου δέ το σύστημα τοϋ ΦΠΑ πρέπει να φθάνη μέχρι της πωλήσεως 
της ξυλείας καΐ τών λοιπών υλικών προς τον κατασκευαστήν. Το επιχεί
ρημα τοϋτο δέν είναι πειστικόν ή αυτή λογική θά ήτο δυνατόν να ίσχύση 
καΐ εις τήν περίπτωσιν εργοστασίων συναρμολογήσεως αυτοκινήτων. 
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τελεστήν μηδέν ), διότι, το μεγαλύτερον μέρος αυτών 

κατασκευάζεται υπό των ιδίων των αγροτών ή ύπο 

μικροεργολάβων οι όποιοι, εάν ό νόμος περί ΦΠΑ 

προβλέπη έξαίρεσιν ενός ελαχίστου ορίου πωλή

σεων, παραμένουν έκτος του συστήματος. 

β. Λοιποί κατασκευαί. Αι έκτος κατοικιών κα-

τασκευαί — εργοστάσια, άποθήκαι, καταστήματα 

λιανικού εμπορίου, γραφεία, εργοστάσια παράγω

γης ηλεκτρικής ενεργείας, σιδηροδρομικά! γραμ-

μαι κ.λπ. — κατ' αρχήν δεν δημιουργούν ειδικά 

προβλήματα, έφ' δσον τηρείται ή καθολικότης του 

φόρου, άλλα και πάλιν αί ήδη έφαρμόζουσαι τον 

ΦΠΑ χώραι δεν αντιμετωπίζουν τάς λοιπας κατα-

σκευας κατά όμοιόμορφον τρόπον. Εις πολλάς χώ

ρας ή έπιδίωξις της φορολογήσεως μεγάλου αρι

θμού μικρών (και ευκόλως μετακινουμένων) εργο

λάβων δυνατόν να φαίνεται λίαν δυσχερής. (Τοΰτο 

δύναται να άποτελή καί τον λόγον, δια τον όποιον 

εξαιρείται του φόρου καί ή κατασκευή κατοικιών. ) 

Εις άλλας χώρας, εις τάς οποίας δεν φορολογούνται 

αί ύπηρεσίαι έν γένει, δυνατόν να αποφεύγεται ή 

φορολογία τών εργολάβων βάσει της αντιλήψεως, 

δτι ή έν τω έργοταξίω εργασία αποτελεί «ύπηρε-

σίαν». 'Αλλ* οίοιδήποτε καί αν είναι οι λόγοι εξαι

ρέσεως, πρέπει να έξετάζωνται μετά μεγάλης προσ

οχής, διότι ή έξαίρεσις τών λοιπών, έκτος κατοι

κίας, κατασκευών έχει συνεπείας τελείως διαφορε-

τικάς από έκείνας τάς οποίας παρουσιάζει ή έξαί-

ρεσις της κατασκευής κατοικιών καί μάλιστα τών 
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ιδιοκατοικουμένων. Ί ο έργοστάσιον, ή αποθήκη 

εμπορευμάτων, το κτίριον γραφείων ή το κατά

στημα λιανικού εμπορίου δεν αποτελούν παρά ενα 

κρίκον εις την άλυσον της παραγωγής των διαφό

ρων καταναλωτικών αγαθών. Έάν ή άλυσος της 

πιστώσεως του φόρου διακοπή ε'ις τον έργολάβον, 

το άναπόφευκτον αποτέλεσμα θα είναι ή υπερβολι

κή φορολογική έπιβάρυνσις τών τελικών προϊόντων, 

τα όποια παράγονται δια της χρησιμοποιήσεως τών 

εν προκειμένω κατασκευών. 

γ. Ύπηρεσίαί. "Εν πράγματι γενικον σύστημα 

Φ Π Α πρέπει να περιλαμβάνη, ως είναι φυσικόν, και 

τάς υπηρεσίας καταναλωτικής χρήσεως. "Ολαι αϊ 

ύφιστάμεναι νομοθεσίαι περί Φ Π Α φορολογούν ώ-

ρισμένας εκ τών υπηρεσιών, υπάρχουν όμως εύρύ-

ταται διαφοραί μεταξύ των ως προς το πεδίον το 

καλυπτόμενον υπό τής φορολογίας. "Αλλαι νομο

θεσίαι φορολογούν μόνον τάς υπηρεσίας, αϊ όποΐαι 

ορίζονται εν αύταΐς. "Αλλαι προβλέπουν Οτι ολαι αϊ 

ύπηρεσίαι υπόκεινται εις φορολογίαν, πλην εκείνων 

αϊ όποΐαι αναφέρονται (αύται δε συνήθως εξαιρούν

ται, δεν φορολογούνται με συντελεστήν μηδέν). 

Τρία τουλάχιστον είναι τα κριτήρια, τα όποια 

φαίνεται ότι λαμβάνονται υπ' 6ψιν δια την τοιαύτην 

μεταχείρισιν τών υπηρεσιών: 

(1 ) Τό μικρόν μέγεθος τών παρεχουσών τάς υ

πηρεσίας επιχειρήσεων, αϊ όποΐαι ως εκ του μεγέ

θους των δεν τηρούν λογιστικά βιβλία ή είναι δύσκο-

λον να εντοπισθούν (λόγω τής κινητικότητας των). 
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Εξαίρεσες όλων των μικρών επιχειρήσεων είναι 

'ίσως επαρκής προς κάλυψιν της περιπτώσεως ταύ

της. 

(2) Ή κατά κύριον λόγον παροχή των υπηρε

σιών προς άλλας επιχειρήσεις μάλλον, παρά προς 

νοικοκυριά. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ή απώλεια 

φορολογικών εσόδων, συνεπεία εξαιρέσεως των υ

πηρεσιών τούτων, θα είναι μικρά. 

(3) Ή παροχή των υπηρεσιών τη βοήθεια ση

μαντικών αγορών εξ άλλων επιχειρήσεων (π.χ. λο-

γιστικον γραφεΐον προς παροχήν τών υπηρεσιών 

του αγοράζει ή μισθώνει ηλεκτρονικά υπολογιστικά 

μηχανήματα, ή συνεργέ ίο ν επισκευών αυτοκινήτων 

αγοράζει ανταλλακτικά). Έάν πρόκειται περί υπη

ρεσιών της κατηγορίας ταύτης, αύται πρέπει να 

υπαχθούν εις το σύστημα ΦΠΑ, προς αποφυγήν 

υπερβολικής φορολογήσεως του προϊόντος, λόγω 

διακοπής της άλύσου της πιστώσεως φόρου. 

δ. Μικραί επιχειρήσεις. Αι πολύ μικραί επιχει

ρήσεις δύνανται να εξαιρεθούν του συστήματος (να 

μη φορολογούνται με συντελεστήν μηδέν), χωρίς να 

προκαλήται ουσιώδης ανωμαλία εις τήν λειτουρ-

γίαν αύτοΰ. 'Αλλ' ό βιοτέχνης ή ό καταστηματάρ

χης, ό όποιος εργάζεται πλήρες ώράριον καθ' δλον 

το έτος, πρέπει να θεωρήται ώς μικρά, δχι πολύ 

μικρά, έπιχείρησις και να υπόκειται εις φορολογίαν, 

έστω και αν δεν άπασχολή άλλο έργατικον δυναμι-

κον πλην τών μελών της οικογενείας του, εάν άπα

σχολή και τοιαύτα. Τινές εκ τών μικρών τούτων 
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επιχειρήσεων δυνατόν, 'ίσως, να φορολογούνται κατ' 

αρχάς έπί τίνος υπολογιστικής βάσεως (τέλους), 

μέχρις δτου εκπαιδευθούν εις τήν τήρησιν λογιστι

κών βιβλίων. Το Ύπουργεΐον Οικονομικών πρέπει 

εν τοιαύτη περιπτώσει να ίδρυση μέγαν αριθμόν μι

κρών εκπαιδευτικών κέντρων, εις τα όποια οι μι-

κροβιοτέχναι καί οι μικροκαταστηματάρχαι θα δι-

δάσκωνται δωρεάν στοιχεία λογιστικής. 

ε. Σύστημα πολλαπλών θετικών φορολογικών 

συντελεστών. Οι υψηλοί συντελεσταί ΦΠΑ επί τών 

πολυτελών αγαθών δεν αποδίδουν πιθανώς μεγάλα 

πρόσθετα έσοδα καί ενδεχομένως δεν αυξάνουν ση-

μαντικώς τήν είσοδηματικήν ελαστικότητα του φό

ρου. Σημαντικον μέρος τής δαπάνης μιας πλούσιας 

οικογενείας αποτελείται άπο μεγαλύτερα ποσά δα-

πανώμενα δια τα αυτά αγαθά, τα όποια αγοράζει 

καί μία οικογένεια μέσης τάξεως (π.χ. βενζίνην), 

ή ακόμη καί μία πτωχή οικογένεια (π.χ. θέρμαν-

σιν). Μέγα μέρος τής υπολοίπου δαπάνης καταβάλ

λεται δια τήν άγοράν καλυτέρων ποιοτήτων αγαθών, 

τα όποια αγοράζουν καί αϊ άλλαι οίκογένειαι (π.χ. 

κρέας καλυτέρας ποιότητος). Ουδεμία εκ τών δύο 

τούτων κατηγοριών πολυτελούς δαπάνης (έκτος ο

λίγων εξαιρέσεων ) δύναται να ύποβληθή εις ύψηλό-

τερον συντελεστήν ΦΠΑ. 

Ώ ς αϊ εξαιρέσεις ώρισμένων αγαθών άπο του 

ΦΠΑ, ούτω καί οι πολλαπλοί φορολογικοί συντε

λεσταί οι καθοριζόμενοι δι* ώρισμένα αγαθά καί 

υπηρεσίας προκαλούν περιπλοκάς εις τήν λειτουρ-
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γίαν των διοικητικών υπηρεσιών και καθιστούν δυσ
χερή τήν συμμόρφωσιν τών φορολογουμένων. Έαν 
ό φορολογούμενος πωλή αγαθά, τινά τών οποίων 
υπόκεινται εις τον γενικόν φορολογικον συντελε-
στήν, ενώ άλλα εις άλλον, πρέπει να τηρή στοιχεία 
περί της πωληθείσης ποσότητος εξ εκάστης τών 
δύο κατηγοριών αγαθών. Πολλάκις δεν δύναται νά 
κάμη τίποτε περισσότερον άπό μίαν χονδρική ν έκ-
τίμησιν. Οι πολλαπλοί φορολογικοί συντελεσταί, ως 
διεπιστώσαμεν ανωτέρω, δεν είναι αποτελεσματι
κοί, παρά μόνον εάν έφαρμόζωνται εις το τελευταΐ-
ον στάδιον της παραγωγικής διαδικασίας (το λια-
νικόν έμπόριον), έκτος αύτου δε το στάδιον τούτο 
είναι το μόνον ε'ις το όποιον είναι αναγκαία ή πολ
λαπλή διάρθρωσις τών φορολογικών συντελεστών 
(Ί'δε ανωτέρω Πίνακα IV). 

Παρά ταΰτα οι πολλαπλοί φορολογικοί συντελε-
λεσταί, συμπεριλαμβανομένων και τών μηδενικών 
συντελεστών, προκαλούν δυσχέρειας όλιγωτέρας ε
κείνων τάς οποίας προκαλούν αϊ εξαιρέσεις άπό του 
ΦΠΑ. Ή έξαίρεσις ενός άγαθοΰ πωλουμένου υπό 
επιχειρήσεως, ήτις πωλεί και φορολογούμενα αγα
θά, επιτάσσει, δπως μή ληφθούν ύπ' όψιν αϊ πιστώ
σεις έπί τίνος μέρους τών αγορών τής επιχειρή
σεως, ήτοι τών αγορών αί όποΐαι θεωρούνται ώς 
συνδεόμεναι μέ τάς έξαιρουμένας του φόρου πωλή
σεις. Ή διαδικασία αΰτη δυνατόν να είναι λίαν 
δυσχερής. 'Αντιθέτως μία έπιχείρησις ή οποία πω
λεί αγαθά, εξ ών άλλα μέν υπόκεινται εις ένα φο-
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ρολογικόν συντελεστήν, άλλα δε εις άλλον, δεν είναι 

υποχρεωμένη να κατάταξη τας αγοράς αυτής κατά 

τάς δύο ταύτας κατηγορίας αγαθών, ακόμη και αν 

δλαι αϊ άγοραί της έχουν φορολογηθή με τον αυτόν 

συντελεστήν. Ή απόλυτος αύτη αρχή τής αποφυ

γής τής κατατάξεως των αγορών, εφ' δσον δμως 

δλαι αί πωλήσεις μιας επιχειρήσεως υπόκεινται ε'ίς 

τίνα ή τινας φορολογικούς συντελεστας (συμπερι

λαμβανομένου και του μηδενικού τοιούτου), δεν κα

τανοείται πλήρως, ακόμη και υπό πολλών φοροτε

χνικών εμπειρογνωμόνων, αποτελεί εν τούτοις τον 

ορθόν κανόνα και μάλιστα τον κανόνα ό όποιος δια

χωρίζει το σύστημα του μηδενικού φορολογικού 

συντελεστού από το σύστημα τών εξαιρέσεων. 

στ. Διοικητικά θέματα. Έ ξ απόψεως διοικήσεως 

ό Φ Π Α παρουσιάζει το μειονέκτημα, δτι απαι

τεί τήν καταγραφήν όλων ουσιαστικώς τών επιχει

ρήσεων τής οικονομίας και τήν υπ' αυτών καταβο-

λήν φόρου (ιδε, δμως, τας ανωτέρω παραγράφους 

τάς άναφερομένας εις τάς άγροτικάς εκμεταλλεύ

σεις και τάς πολύ μικρας επιχειρήσεις). Παρουσιά

ζει αντιθέτως το πλεονέκτημα, δτι δεν απαιτεί άπο 

τον πωλητήν να δηλώση, εάν ό αγοραστής του είναι 

έπιχείρησις ή νοικοκυριό (καταναλωτής). Έ χ ε ι 

ακόμη το πλεονέκτημα, δτι επιτρέπει τον δια τών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών άμοιβαΐον ελεγχον πω

λητών και αγοραστών (εξαιρουμένων τών τελι

κών καταναλωτών). Ελαττώνει επίσης το ποσόν 

του φόρου, το όποιον εκάστη έπιχείρησις οφείλει 
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να καταβάλη εις το δημόσιον, και τοΰτο δυνατόν 

να ύποβοηθή ώρισμένας επιχειρήσεις εις το να απο

φεύγουν ταμιακάς δυσχέρειας. Κατά το τελευταΐον 

στάδιον της παραγωγικής διαδικασίας είναι λίαν 

πιθανόν να παρατηρηθή φοροδιαφυγή, αύτη δε δύ

ναται να συνεπάγεται σοβαράν μείωσιν τών εσό

δων. Έ ά ν 6 λιανοπωλητής δηλοΐ τάς πωλήσεις του 

εις ποσόν χαμηλότερον του πραγματικού, άλλ' εισ

πράττει όλόκληρον το ποσόν τών πιστώσεων φόρου 

τάς οποίας δικαιούται, τότε ή απώλεια τών εσόδων 

ισούται με όλόκληρον τον φόρον, ό όποιος αντιστοι

χεί εις την πλήρη άξίαν λιανικής πωλήσεως του 

άποκρυβέντος κύκλου εργασιών. 'Εάν όμως ή φο

ροδιαφυγή λαμβάνη τήν μορφήν της μή τηρήσεως 

υπό του λιανοπωλητοΰ τών σχετικών στοιχείων δια 

τήν έπιστροφήν του φόρου (συνεπώς ούδεμίαν άπαί-

τησιν δι' έπιστροφήν φόρου), τότε ή απώλεια φό

ρου ισούται προς το γινόμενον του φορολογικού συν

τελεστού έπι τήν άξίαν τήν προστιθεμένην κατά το 

στάδιον του λιανικού εμπορίου υπό του λιανοπω

λητοΰ. 

ζ. "Ετερα Θέματα. Μία πληρεστέρα άνάλυσις του 

Φ Π Α θα έπρεπε να περιλαμβάνη και παραγράφους 

άναφερομένας εις τήν φορολογικήν μεταχείρισιν τών 

τραπεζών (συνήθως εξαιρουμένων), τών ασφαλι

στικών εταιριών (επίσης εξαιρουμένων συνήθως, αν 

και πολλάκις φορολογούνται ιδιαιτέρως τα εισπρα

χθέντα ασφάλιστρα), τών εξαγωγών (φορολογου

μένων πάντοτε με συντελεστήν μηδέν), τών ε'ισα-
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γωγών (συνήθως φορολογουμένων κατά τήν ε'ίσο-
δον τών αγαθών εις τήν χώραν), της ίδιοκατανα-
λώσεως (δηλαδή της καταναλώσεως ιδίων προϊόν
των υπό τών επιχειρήσεων, τών ιδιοκτητών ή τών 
απασχολουμένων, ή όποια κατ' αρχήν βεβαίως φο
ρολογείται), ως και εις διάφορα άλλα θέματα τα 
όποια δεν καλύπτει το παρόν. 'Αναμφιβόλως δε 
δσον περισσότερον εμπλουτίζεται ή εμπειρία μας 
επί του ΦΠΑ τόσον θα αύξάνη και ό αριθμός τών 
θεμάτων, τα όποια θα χρήζουν ειδικής μελέτης, 'ί
σως δε και ειδικής μεταχειρίσεως, ακόμη και εις 
τήν περίπτωσιν του απλούστερου συστήματος ΦΠΑ. 
Έ ν τούτοις ισχύει πάντοτε ή γενική αρχή, δτι το 
εύκολώτερον άπό διοικητικής απόψεως σύστημα 
ΦΠΑ είναι εκείνο το όποιον έχει τήν εύρυτέραν κά-
λυψιν της παραγωγικής διαδικασίας, τάς όλιγωτέ-
ρας είδικας εξαιρέσεις και τους όλιγωτέρους φορο
λογικούς συντελεστάς. 
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