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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΠΕ 

Η διαδικασία καταρτίσεως και εφαρμογές ενός σύγχρο

νου καί αποτελεσματικού" προγράμματος οικονομικές καί κοινωνι

κής αναπτύξεως σέ* χώρες με δημοκρατικό πολίτευμα καί οικονο

μία ελεύθερης άγορας δεν μπορεί παρά νά στηρίζεται στην τρι

μερή συνεργασία των κρατικών φορέων σχεδιασμού καί εφαρμογές, 

εκπροσώπων του Ιδιωτικού τομέα - εργοδοτών καί εργαζομένων -

καί ειδικών επιστημόνων, πού καλοϋνται νά προσφέρουν τις σχε

τικές συμβουλές τους. "Ετσι, καί γιά την εκπόνηση του Πεν— 

ταετοϋς Προγράμματος Οικονομικές καί Κοινωνικές Αναπτύξεως 

1976-80 συγκροτήθηκαν πενήντα ομάδες εργασίας, με ανάλογη 

σύνθεση, στις οποίες ανατέθηκε ή διερεύνηση των προβλημάτων 

καί προοπτικών βασικών τομέων της οικονομίας, μέ τελικό σκοπό 

τ.ήν υποβολή εισηγήσεως γιά την ακολουθητέα πολιτική. Στίς 

ομάδες αυτές δόθηκε ενα συνοπτικό διάγραμμα οδηγιών, πού κα

θόριζε τό αντικείμενο καί τις γενικές κατευθύνσεις τη"ς έρευ

νας, μέ ειδική αναφορά στην ένταξη τ?)ς ^Ελλάδας στίς Ευρω

παϊκές Κοινότητες. Ζητήθηκε επίσης άπό τίς ομάδες η υποβο— 

λή προτάσεων γιά συγκεκριμένα μέτρα πολιτικές πού έπρεπε νά 

συνοδεύονται καί άπό εκτίμηση τών οικονομικών τους επιπτώσεων. 

Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια συντονισμού" του" Ιργου τών 

ομάδων καί εντάξεως τών υπολογισμών τους μέσα στα πλαίσια τά ο-

π>Γα καθόριζαν οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις το0 Προγράμμα

τος.
 y 

Οι ομάδες εργάστηκαν μέ ζήλο καί ευσυνειδησία, ανά

πτυξαν πρωτοβουλία καί διατύπωσαν ανεπηρέαστα καί μέ παρρη

σία τί-ς απόψεις τους. Παρά τό σύντομο σχετικά χρονικό διά

στημα,πού είχαν στή διάθεση τους, καί τις δυσχέρειες πού δη— 
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μιουργοϋσε ή,άνεπάρκεια των στοιχείων η η έλλειψη προηγούμε

νων σχετικών ερευνών, παράδωσαν έργο πού, άπό πολλές απόψεις, 

θα μποροϋσε να χαρακτηριστεί πρωτοποριακό. "Ετσι, οχι μόνο 

συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά συστηματικό τρόπο πλη

ροφορίες και στοιχεία εντελώς νέα η πού υπήρχαν σκόρπια σέ 

γνωστές η άγνωστες πηγές, άλλα και η ανάλυση τών προβλημάτων 

καί η διατύπωση των εισηγήσεων διακρίνονται, κατά κανόνα, 

γιά τη συνέπεια και την πληρότητα τους. 

"Οπως προκύπτει άπό τά πιό πάνω, οι εκθέσεις γιά τό 

Πενταετές Πρόγραμμα, οι οποίες υποβλήθηκαν στό Kiüllbi σάν υπη

ρεσιακά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας και εκφράζουν τ ί ς 

απόψεις των μελών των ομάδων. Είναι επομένως αυτονόητο ο τ ι , 

αν καί άποτελοΟ*ν βασικές σημασίας βοήθημα γιά την εκπόνηση 

του* Προγράμματος Αναπτύξεως, δεν άντανακλοϋν· κατανάγκην τ ί ς 

απόψεις, οΰτε μποροϋν νά θεωρηθούν δεσμευτικές γιά τό ΚΕΠΕ -

τόν υπεύθυνο γιά την τεχνική επεξεργασία τοΒ Προγράμματος 

'Οργανισμό - καί ακόμη περισσότερο γιά την Κυβερνητική Αρχή, 

η οποία μέ ευρύτερα κριτήρια αποφασίζει τελικά γιά τό περιε

χόμενο καί τους στόχους τοϋ Προγράμματος, τό οποίο υποβάλλει 

γιά έγκριση στή Βουλή. Ανεξάρτητα άπό τ ί ς παραπάνω παρατη

ρήσεις καί παρά τ ί ς επιφυλάξεις notf μπορεΓ νά διατυπωθοϋν 

γ ι ά ορισμένες γνώμες η απόψεις πού εκφράζονται στις εκθέσεις 

αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, δχι μόνο γ ι α τ ί κρί

θηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου 600 καί πλέον επι

στημόνων καί ειδικών άλλα καί γ ιατί θεωρήθηκε οτι προσφέρουν 

χρήσ^ο υλικό γιά τήν παραπέρα καί σέ μεγαλύτερο βάθος δ ι ε 

ρεύνηση τών οίκονομικών καί κοινωνικών προβλημάτων τ^ς χώ-
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ρας· Πρέπει επίσης νά* σημειωθεί, οτι η γλωσσική και λοιπή 

επιμέλεια των κειμένων περιορίστηκε στα απολύτως απαραίτητα, 

για να επιταχυνθεί η κυκλοφορία τους,- πού αλλιώτικα θα καθυ

στερούσε, λόγω τοο μεγάλου δγκου τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΗΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή * Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη με θέμα τη "Μεταρ

ρύθμιση ''Εμμεσης Φορολογίας" ανάλαβε,στα πλαίσια των ορών 

εντολής του Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80, να αναλύσει 

και αξιολογήσει τα έξης: 

α. Περιγραφή και αξιολόγηση του συστήματος της έμμεσης ç°poko-

γι ας πού ισχύει σήμερα στή χώρα μας· 

β. Περιγραφή του συστήματος της έμμεσης φορολογίας καί είδικό'-

τερα της φορολογίας στην προστιθέμενη αξία, η οποία εφαρ

μόζεται στις χωρες-μέλη της ΕυρωπαΓκης Οικονομικής Κοι

νότητας (ΕΟΚ). 

γ· Καθορισμός εναλλακτικών προτύπων εναρμονίσεως των διάφο

ρων γενικών και ειδικών φόρων καταναλώσεως» 

δ. Αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών προτύ

πων εναρμονίσεως, έχοντας υπόψη τή διάρθρωση ττ)ς έμμεσης 

φορολογίας πού επικρατεί σήμερα στή χο'ρα. 

ε. Υποβολή προτάσεων διαχρονικής εναρμονίσεως του συστήμα

τος της έμμεσης φορολογίας, καθώς καί επισήμανση των εν

δεχόμενων επιπτώσεων στην οικονομία· 

*Η
 ι
0μάδα θεωρεί τίς προτάσεις της προκαταρκτικές, 

κυρίως επειδή τό θέμα είναι αφενός πολύ σημαντ.ικό γιά την 

ελληνική οικονομία καί αφετέρου πολυσύνθετο. Γιά τό λόγο 

αυτό απαιτείται διεξοδική έρευνα καί μελέτη,πού δέν είναι 

δυνατό νά πραγματοποιηθούν μέ πληρότητα μέσα στά στενά χρο

νικά δρια τά οποία δόθηκαν στην *0μάδα· "Ετσι, προτείνεται 
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νά επακολουθήσει μια περισσότερο εμπεριστατωμένη καί λεπτομε

ρειακή διερεύνηση των θεμάτων αυτών. 

"Εχοντας υπόψη την ιδιορρυθμία πού παρουσιάζει η έμ

μεση φορολογία στη χώρα μας και τη σπουδαιότητα του* θέματος 

σέ σχέοτη με τ ι ς επιδράσεις πού προκαλεί, η *0μάδα θεωρεί ο τ ι , 

πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί, άπό τώρα, μια προσπάθεια συ

στηματικές παρακολουθήσεως των εξελίξεων του* τομέα τή*ς έμμε

σης φορολογίας μέσα στά πλαίσια της ΕΟΚ καί νά εξεταστούν οι 

δυνατότητες εναρμονίσεως τη*ς χώρας μας· 

Η "Εκθεση αυτή διαιρε ίται σε πέντε τμήματα: Στό 

πρώτο, δίνεται μια περιληπτική περιγραφή καί αξιολόγηση το0 

συστήματος της έμμεσης φορολογίας, πού Ισχύει στί? χώρα μας· 

Στό δεύτερο, αναλύεται η σημερινή κατάσταση καί οι μελλοντι

κές της. τάσεις ατίς χορές της Ευρωπαϊκές Οίκονομικές Κοινό

τητας (ECK)* Στ& τρίτο, περικλείνονται οι βασικές προτά

σεις τή*ς Ομάδας γ ιά τήν αναμόρφωση τοϋ συστήματος* Στό τ έ 

ταρτο, αναλύονται οι ενδεχόμενες έπιπτώσεις,οι οποίες θά 

υπάρξουν στην οικονομία σαν επακόλουθο τΨις άναμορφώσεως· 

Τέλος, στό πέμπτο,, δίνονται τά βασικά συμπεράσματα στά οποία 

κατάληξε η *Ομάδα· 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΚ&ΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η σύσταση ε ι δ ι κ ή ς Ομάδας Εργασίας γ ι α την "Εμμεση 

Φορολογία έ γ ι ν ε αρχικά με βάση την απόφαση 185/98/27.1.76 

το0 Γενικού 'Επιστημονικοί Διευθυντή του ΚΕΠΕ και συμπληρώ

θηκε αργότερα με τ ί ς νεώτερες αποφάσεις του 185/98 δ ί ς / 9 . 3 < 7 6 , 

καί 185/98 τ ρ ί ς / ΐ 3 . 5 . 7 6 . 

Στην *0μάδα Ε ρ γ α σ ί α ς συμμετείχαν ο ι έ ξ η ς : 

1. Γεωργακόπουλος Θεόδωρο ς 

2. Παπασπύρου Αθανάσιος 

3·. Μαυρομμάτης Μάριος 

4-· Αποστόλου Ευάγγελος 

5* Κατσιώτης Ευριπίδης 

6* Γιαπιτζάκης Ευάγγελος 

7·. Γιαννακούρης Παναγιώτης 

8 . Βοργιας Ευάγγελος 

9* Λαζανας Παναγιώτης 

10. Καλυβιανάκης Κωνσταν· 
τ ί ν ο ς 

1 1 . Άναγνιοστόπουλος Πάνα*· 
γιώτης 

12. Μυλωνάς Νικόλαος 

13·. Βαρθολομαίος Γιάννης 

14· Μακρσπούλου Αγγέλα 

Καθηγητής ΑΣΟΕΞ,ως υπεύθυνος 

της Ομάδας 

Διευθυντής Α' Υπ.Οίκονομικών 

Διευθυντής k' Υπ.Οικονομικών 

Διευθυντής Α
#ν
Υπ.Οίκονομικών 

Διευθυντής Α' Υπ..θίκονομ
ν
ικών 

Διευθυντής Α' Υπ.Οικονομικών 

ΤμηματάρχηςΑ' Υπ.Οικονομικών 

Τμηματάρχης à/νσεως Πρ/σμοϋ* 

Γενικοϋ Λογιστηρίου του Κράτους 

Τμηματάρχης Α' Υπ.Οικονομικών 

Οικονομολόγος Α'Τράπεζας *Ελ-

λάδος 

Τμηματάρχης Γενικής Δ/νσεως 

Εθνικών Λογαριασμών *Υπ.Συν

τονισμού καί Προγραμματισμοί 

Διδάκτορας Οικονομολόγος,συν

εργαζόμενος με τό ΚΕΠΕ 

Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ 

Βοηθός Ερευνών ΚΕΠΕ, ως Γραμ

ματέας 
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Πολύτιμη βοήθεια στις εργασίες της Ομάδας πρόσφεραν 

επίσης οι κ.κ. Κ. Βάρσαμος και Ι . Φωτόπουλος, Τμηματάρχες το0 

Υπουργείου Οικονομικών, οί οποίοι συμμετείχαν σέ αρκετές συν

εδριάσεις μετά άπό ειδική, πρόσκληση· Καλέσαμε επίσης, τους 

κ·κ· Καστριώτη Διευθυντή ιΥπ.θ{κονομΐκΟνΓ Φαράκλα V V 'R V ^ ε ν * 

Χημείου το0 Κράτους καί Τσωμο, 'Τμηματάρχη τοο Γενικού* Χημείου 

τοο Κράτους,σέ συζητήσεις πού έγιναν πάνω'σε θέματα τη*ς ε ι δ ι 

κότητας τους. '-'-

Στην εναρκτήρια σύσκεψη τ^ς Ομάδας πήρε μέρος καί ο 

Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής του* ΚΕΠΕ κ, Ε. Βολουδάκης. 

0 κ. Αγαπητός, υπεύθυνος του Τμήματος Δημόσιων Οικονομικών · 

του* ΚΕΠΕ, παρακολούθησε ε να μεγάλο μέρος των συνεδριάσεων τ?ις 
ι0μάδας· 

Τά μέλη ττ*ς Όμάδας υπόβαλαν έκθεσε.ι.ς καίΝσημειώματα 

πάνω σέ συγκεκριμένα θέματα πού έπρεπε νά μελετηθοϋν, τά οποία 

αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμα καί αποτέλεσαν τη βάση τ % 

Εκθέσεως. 

Οι συνεδριάσεις της ^Ομάδας έγιναν άπό τ ι ς 2-2-1976-

ώς τ ίς 10-9-1976 καί ήταν συνολικά δώδεκα ( ΐ 2 ) . Στό διάστημα 

αυτό συγκεντρώθηκαν καί· επεξεργάστηκαν στοιχεία γιά τη μέτρη

ση των* διάφορων επιδράσεων, τόσο τοϋ συστήματος πού Ισχύει 

σήμερα οσο καί εκείνου τό οποίο προτείνεται νά εφαρμοστεί· 

*Η "Εκθεση συντάχτηκε άπό τον κ. Ι . Βαρθολομαίο, μέ 

βάση τ ι ς εισηγήσεις της ^Ομάδας. Τό κείμενο τη*ς Εκθέσεως, 

Ότήν τελική του μορφή, επεξεργάστηκε η κ·Α· Μακρόπούλου· 
2·,' · ·- • 
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1. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Σ'ΓΗΝ ΕΑΑΗΝΏΗ ΕΜΜΕΣΗ ^ΡΟΛΟΓΙΑ; 

HJSEtCEflffii ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΙΗΜΑΤΟΣ 

1.1· ®έση των έμμεσων φορών στό Δημόσιο Προϋπολογισμό 

OL έμμεσοι φόροι αποτελούν την κυριότερη πηγή χρη

ματοδοτήσεως του Δημοσίου στη χώρα μας· Τό 1975» οι φόροι 

αυτοί απόδωσαν 97,2 δισ. δρχ. , ποσό πού αντιστοιχεί στο 

βΟ^ο περίπου των συνολικών φορολογικών εσόδων του Δημοσίου 

καί στό \&/ο του εθνικού εισοδήματος. Τό μεγαλύτερο μέρος τον 

εσόδων αύτων περιέρχεται στό Κράτος, ένώ ενα μικρό, συγκριτι

κά, τμήμα τους πηγαίνει στους λοιπούς δημόσιους φορεΤς. Πραγμα

τικά, το 1975 τό 88$ των εσόδων άπό έμμεσους φόρους είσπρά-

χτηκε άπό τό Κράτος, τό 7$ άπό τους 'Οργανισμούς Κοινωνικές 

Ασφαλίσεως καί τό 5$ άπό. τους 'Οργανισμούς 2θϊΐκ% Αυτοδιοι

κήσεως καί τα λοιπά ΜΙΔΔ« 

1.2. Κρατικοί έμμεσο ι φόροι 

1.2.1. Διάρθρωση καί συμβολή στά έσοδα 

Στη σημερινή του δομή, τό σύστημα τη*ς. έμμεσης φορο

λογίας έχει πολυάριθμους φόρους, ορισμένοι άπό τους οποίους 

επιβάλλονται στην εγχώρια παραγωγή, άλλοι μόνο στίς εισαγω

γές ,ένω άλλοι αφορούν την εγχώρια παραγωγή καί τ ις εισαγωγές. 

Υπάρχουν φόροι πού καλύπτουν μιά μεγάλη κατηγορία αγαθών και 

υπηρεσιών και άλλοι, οι οποίοι επιβάλλονται σέ ορισμένα μόνο 

αγαθά καί υπηρεσίες. 

ι 0 Πίνακας 1 παρουσιάζει τους κρατικούς έμμεσους φό

ρους πού ισχύουν σήμερα καί την απόδοση τους στά ετη 1974- και 

1975: 
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"Οπως προκύπτει άπό τον Πίνακα αυτό, τα έσοδα άβο* γβνν~ 

κούς φόρους, τ6 1975»' έφθασαν στα 46 δ ισ . δρχ. περίπου και α ν τ ι 

προσωπεύουν το 51 93% τών συνολικών εσόδων άπό έμμεσους φόρους» 

Οι πιο σημαντικοί από τους φόρους αυτούς εϊναν τά τέλη χαρτο

σήμου καί ο ΦΚΕ, πού άπ&ωσαν το 47$ τών εσόδων. Τά έσοδα άπό 

τους άλλους τέσσερίις; γενικούς φόρους τοο Κράτους (ειδικός φό

ρος στα εισαγόμενα, φόροι πολυτελείας, φόρος μισθών-ημερομι-

σθίων, και ειδικός; φόρος καταναλώσεως του* 1958) ε ί ν α ι , συγκρι*-

τικά,περιορισμένηςί σημασίας: (5$ περίπου των. συνολικών εσόδων). 

Οι ε ι δ ι κ ο ί φόροι καταναλώσεως εξάλλου, απόδωσαν 

23»4 δισ. δρχ· , δηλαδή τό 27$ περίπου των συνολικών εσόδων 

τΐίς κρατικές έμμεσης φορολογίας. Οι σπουδαιότεροι φόροι ,άπό 

πλευρδς εσόδων,θεώροϋνται οι φόροι υγρών καυσίμων, καπνού* καί 

ζάχαρης καί αποδίδουν τό 25$ περίπου των εσόδων άπό έμμεσους 

φόρους. Αντίθετη, τ£ έσοδα τ?\ς φορολογίας του* ζύθου, του* ο ι 

νοπνεύματος κ.α. ,ι είναι περιορισμένης σημασίας· 

Οι υπόλοιποι φόροι δαπάνης τον 'ίδιο χρόνο, άπλωσαν 

9>4 δ ισ . δρχ., δήλαδη.τό 10$ τών συνολικών εσόδων. Άπό αυτά, 

τά τέλη μεταφορών και ο φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων αντιπροσω

πεύουν, αντίστοιχα, τό 6,1$ καί 3>7$ τών συνολικών έσόοων,- ενώ 

οι φόροι ψυχαγωγ ία ς, ο ι λοιποί φόροι καί ψά τέλη, τό 0,7Λ·. Τέλος, 

οι δασμοί καί τά λοιοά τέλη τοΟ εμπορίου άπαρεραν τό 10,0$ 

περίπου των συνολικών εσόδων voi δασμοί μόνοι τους απόδωσαν τό 

9,5$)· Τά έσοδα άπό τά κρατικά ι^ονοπωλια έφθασαν τό ποσό του* 

1,2 δισ. δρχ., δηλαδή τό 1,4$ άπό τά συνολικά έσοδα τών έμμε

σων φόρων. 
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1.2.2. Σύντομη περιγραφή των κυριότερων έμμεσων φόρων 

1.2.2.1. Γενικοί φόροι δαπάνης 

«·•Τέλη χαρτοσήμου. Αυτά άποτελοϋν Ινα είδος 

φορολογίας συναλλαγών ·καί καλύπτουν τόσο τίς πωλήσεις προϊ

όντων, οσο και τις "λλες συναλλαγές, πού συνδέονται με την παρά

γωγη και τη διάθεση των προ'ιόντων, καθώς καί εκείνες τις οποίες 

δέ συνδέονται με τη διακίνηση των προϊόντων, όπως οι αστικές 

συμβάσεις κ.α. Τά τέλη χαρτοσήμου στά τιμολόγια επιβάλλονται 

σωρευτικά σέ ολα τά στάδια της παραγωγικές διαδικασίας, εφό

σον εκδίδεται τιμολόγιο η άλλο έγγραφο, μέ συντελεστή 2,4$· 

Εξαιρούνται όμως τά γεωργικά προϊόντα πού υπόκεινται σέ συντε

λεστή 1,2$. Στις εισαγωγές, οι συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ 

2,4$ καί 6$,έτσι ώστε να υπάρχει εξίσωση της φορολογικές επι

βαρύνσεως των εισαγόμενων καί των εγχώριων προϊόντων, γιά τά 

οποία η πραγματική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη άπό την ονομα

στική, εξαιτίας της σωρευτικές φύσεως των τελών. Τά υπόλοι

πα τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται τόσο στις αστικές οσο καί στίς 

εμπορικές πράξεις μέ συντελεστές πού κυμαίνονται μεταξύ 0,6$ 

καί 3»6$. 

Στά $έλη χαρτοσήμου ισχύουν ορισμένες εκπτώσεις καί 

απαλλαγές, οι περισσότερες άπό τις οποίες αποτελούν κίνητρα 

προωθήσεως των επιδιώξεων της οικονομικής πολιτικής. 

β. Φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ). Ό ΦΚΕ επιβάλλεται: <. 

(Ϊ-)'στά ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων ,πού προέρχονται άπό τίς πωλήσεις των προϊόντων 

τους, (ιι) στην άξια των εισαγόμενοι αγαθών άπό τό εξωτερικό 

καί (tit) στά ακαθάριστα έσοδα ορισμένων επιχειρήσεων παρο-
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%ffç υπηρεσιών όπως: των τραπεζικών, των μεταφορικών, των ασφα

λιστικών »της ΔΕΗ, του ΟΤΕ κ.α· 

Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις,τα 

ακαθάριστα έσοδα,πού πραγματοποιούνται άπό* την πώληση τον ' 

προϊόντων τους ορίζονται ως βάση για τον υπολογισμό του φό— 

ρου« Άπό τά ακαθάριστα όμως έσοδα αυτά, αφαιρείται η αξία 

των πρώτων υλών, εφόσον έχουν ηδη φορολογηθεί άπό τό ΦΚΕ, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολογία. Στην περίπτωση 

τών αγαθών τά.οποία έχουν εισαχθεί, ορίζεται, ως βάση γιά τόν 

υπολογισμό του φόρου, η χονδρική τιμή πωλήσεως τους στην εγ

χώρια αγορά, πού βγαίνει άπό τό άθροισμα τών εξί}ς ποσών: (ι) 

Tffç- δασμολογητέας άξιας (άξια CIP), (it) τών εισαγωγικών δα-

σμβν/μου προβλέπονται άπό τό δασμολόγιο τών τρίτων χωρών 

προς εκείνες ττ[ς ,ΕΟΚ, (ttt). οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, 

δικαιώματος η εισφοράς (εκτός του* ΦΚΕ), πού εισπράττεται κατά 

την εισαγωγή^καί (tv) ενός ποσοστού προσαυξήσεως τών παραπά

νω συντελεστών, η οποία καθορίζεται, γιά κάθε είδος η κατηγο

ρία ειδών, με απόφαση τοϋ *Υπουργόυ Οικονομικών μεταξύ 20$ 

καί 60$. Γιά τις επιχειρήσεις παροχές υπηρεσιών, ο νόμος 

καθορίζει τά ακαθάριστα έσοδα τους πού υπόκεινται στό φόρο« 

ι
0 βασικός συντελεστής του ΦΚΕ είναι 8$. Σέ* ορισμέ

νες όμως περιπτώσεις »εφαρμόζονται διάφοροι συντελεστές«. "Ετσι, 

π.χ. στα βιομηχανικά προϊόντα υπάρχουν δύο συντελεστές. Συγκε

κριμένα, εφαρμόζεται συντελεστής 2$ γιά τά εξευγενισμένα, ελαιό

λαδα, βρώσιμα σπορέλαια, Ιχθυέλαια κ.α., καί 4$ γιά τά μηχανή-*; , 

ματα, τόν τοματοπολτό, τίς κτηνοτροφές, τά φορτηγά αυτοκίνητα.: 
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κ.α· -Οι τραπεζικές επιχειρήσεις, έξαλλου, φορολογούνται με · 

συντελεστή 4$· οι ξενοδοχειακές μέ 6% Mai οι μεταφορικές με 

ί$ η rjfo9 ανάλογα μέ την κατηγορία των μεταφορικών μέσων, 

Στό ΦΚΕ χορηγούνται διάφορες απαλλαγές,, κυρίως- γιά: 

ε'ίδη πρώτης ανάγκης, ε'ίδη απαραίτητα γιά την ανάπτυξη ορισμέ

νων κλάδων τη" ς οίκονομίας, προϊόντα πού επιβαρύνονται μέ ειδι

κούς φόρους δαπάνης κ.α. 

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μειώσεις των συντελεστών 

του ®ΚΕ: (Ι) κατά 257° γιά τίς βιομηχανικές η βιοτεχνικές επι

χειρήσεις πού είναι εγκαταστημένες, ιδρύονται ή μεταφέρονται 

σέ περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής, των Νομών Βο ιωτ ία ς ,.· Κο

ρινθίας καί Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ηομου Άττικη~ς καί 

της Επαρχίας Χαλκίδας, καί (it) κατά 50fó γιά τις βιομηχανι

κές καί βιοτεχνικές επιχειρήσεις πού είναι εγκαταστημένες, 

ιδρύονται ή μεταφέρονται στίς λοιπές περιοχές εκτός το0 Νομού 

Άττική*ς. 

γ« Φό*ροι πολυτελείας« υπόκεινται οτούς φόρους πολυτε

λείας τά διάφορα προϊόντα,εγχώρια ή εισαγόμενα· Στην πρώτη 

περίπτωση, οι φόροι ποικίλλουν ουσιαστικά μεταξύ των διάφορων 

προϊόντων· Ορισμένοι άπό αυτούς επιβάλλονται ως 'ποσοστό 

της άξιας (οινοπνευματώδη ποτά, τεχνητή μέταξα κ.α.}> ένω* 

άλλοι έχουν τή μορφή πάγιων .τρίμηνων τελών« Στη δεύτερη 

κατηγορία υπάγονται μερικά δερμάτινα εϊδη, τα γουναρικά, 
» . . . 

τά κοσμήματα κ·α. 

Στά εισαγόμενα, οι φόροι πολυτελείας επιβάλλονται» 

κατά άξια, μέ συντελεστές πού κυμαίνονται άπό 1($> μέχρι 
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5®Ρ· Ως βάση για τον υπολογισμό του φόρου χρησιμοποιείται 

η τιμή CIP. Σέ ορισμένες όμως περιπτώσεις ,στη βάση το$ φό

ρου περικλείνονται καί οι δασμοί. 

:·' · δ . Ειδικός φόρος στα εισαγόμενα. Αυτός επιβάλλεται στα 

εισαγόμενα πού φορολογούνται με ΦΚΕ*βεβαιώνεται όμως καί ε ίσ-

πράττεται μαζί μ'αυτόν. Οι συντελεστές του* ειδικού φόρου 

είναι τδ 1/4 των αντίστοιχων συντελεστών.του ΦΚΕ. ι 0 ειδικός 

φόρος στα εισαγόμενα επιβάλλεται για νά αντισταθμίσει το φό

ρο μισθών και ημερομισθίων πού καλύπτει μόνο την εγχώρια 

παράγωγη. 

·- ε * ^—LÌié.5 yQpog καταναλώσεως τοϋ ΗΔ. 3β29/58. *Yiroβάλ

λονται στον ειδικό φόρο του 1958 ορισμένα εΐ'δη, πού παράγον

ται ή διασκευάζονται στό εσωτερικό η εισάγονται καί δεν υπό

κεινται σε φόρους πολυτελείας. Ή βάση το.υ φόρου αύτοϋ είναι 

'ίδια μέ εκείνη του ΦΚΕ, Οι συντελεστές του κυμαίνονται άπό 

2($ μέχρι 8 0 ^ 

._ ....... στ. £όρος, 1^σ?%. καί. η'ίεροξί^θίων ( "λρϊρο^ 5 AIT 84^/48^ 

Τό σύνολο των: μισθών, ημερομισθίωνκ επιδομάτων, υπερωριών 

καί γενικά οποιωνδήποτε αποδοχών σε είδος η χρήμα,τά οποία 

καταβάλλονται σέ όσους απασχολούνται στις βιομηχανικές η 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις της περιοχής "τέως Διοικήσεως Πρω

τευούσης" »υπόκειται στό φόρο μισθών και ημερομισθίων. 0 

συντε>ε στης του είναι Sc/ot άλλα σέ ορισμένες περιπτώσεις 

ισχύουν χαμηλότεροι συντελεστές. ^Υπάρχουν επίσης καί ορι

σμένες φορολογικές απαλλαγές. Ή βεβαίωση καί είσπραξη τοΟ 

' · · • • . \ -

ι 



φόρου αυτού γ ί ν ε τ α ι από τδ Δημόσιο μαζί με τό φόρο εισοδήματος 

.μισθωτών υπηρεσιών και τον καταβάλλουν οι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς » 

1 . 2 . 2 . 2 . Ε ι δ ι κ ο ί φόροι δαπάνης .. 

α · ρο.ρολογια υγρών καυσίμων. *Η κ α τ η γ ο ρ ά αυτή π ε ρ ί -

κ λ ε ί ν ε ι τους έξης φόρους: 

α 1 . Τον ε ι δ ι κ ό φόρο καταναλώσεως β ε ν ζ ί ν η ς , π ο υ 

ο ρ ί ζ ε τ α ι ως έ ξ η ς : ( ι ) στη βενζίνη PREIilUK, σε 14,914 δραχμές 

στό χ ι λ ι ό λ ι τ ρ ο , ο ι οποίες μειώνονται σύμφωνα με την τ ιμή δ ι α 

θέσεως τ?)ς β ε ν ζ ί ν η ς στα εγχώρια Διυλιστήρια, πού καθορίζεται 

κάθε. φορά από την Έ θ ν ι κ η Υπηρεσία Πετρελαιοειδών (,ΕΥΠ), με. 

κατώτερο όριο φόρου τ ί ς 9.200 δρχ. στό χ ι λ ι ό λ ι τ ρ ο * (ίΐ).στή 

βενζ ίνη REGULAR σε 12.394 δρχ. στό- χ ι λ ι ό λ ι τ ρ ο , μείον την% τ ιμή 

των Διυλιστηρίων, όπως .αναφέρθηκε παραπάνω,μέ κατώτατο όριο 

του φόρου τ ί ς 7.600 δρχ. στό χ ι λ ι ό λ ι τ ρ ο " ( i t i ) στα ε ι δ ι κ ά ' 

καύσιμα των αεριωθούμενων, σέ 3 ·145,5 δρχ. στό χ ι λ ι ό λ ι τ ρ ο " 

( ι ν ) σε όλα τά υπόλοιπα ε ι δ η , εκτός της βενζίνης (πετρελαϊκό 

αιθέρα, . λ ί γ ρ ο ι ν η , ελαφρό, π ε τ ρ έ λ α ι ο , λοιπά ελαφρά ελαι,α) καθώς 

καί στα μέσα έ λ α ι α , σέ 4.40$ δρχ. στό μετρικό τόννο· 

α2# Τον ε ι ο ι κ ό φόρο καταναλώσεως πετρελαίου εσω

τερικής καύσεως (DIESEL OIL, GASOIL),πού ο ρ ί ζ ε τ α ι σέ 4.Ö37 δρχ. 

στό' χ ι λ ι ό λ ι τ ρ ο και μειώνεται σύμφωνα μέ τό ποσό τ?)ς τ ι μ ή ς δ ι α 

θέσεως στα εγχώρια Διϋλιστηρια, όπως αύτη καθορίζεται άπό την 

EYE, μέ κατώτατο όριο φόρου, τά ποσό των 650 δρχ. στό χ ι λ ι ό λ ι 

τρο« 

Σέ όλα τά παραπάνω' ^ δ ^ , ε φ ό σ ο ν ' αυτά· άποτ,ελρυν ελεύ

θερο εμπόρευμα, επιβάλλεται μία προσαύξηση φόρων, σ ολόκληρη 
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τη-χώρα έκτος από τα Δωδεκάννησα, με τον ακόλουθο τρόπο: 

βενζίνη REGULAR 55,53 δρχ. ^ζ βενζίνη PREL1IIM 191,50 στό χ ι λ ι ό -

λιτρο, μαζούτ 1500:8,26 δρχ.,και μαζούτ 3500:7,75 δρχ.,κατά 

μετρικό τόννο. Για εμπόρευμα απαλλαγμένο άπό δασμούς και φό

ρους σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε: βενζίνη REGULAR 72,37 δρχ. , 

βενζίνη PREMIUM 211,93 δρχ., ακάθαρτο πετρέλαιο 48,32 δρχ* 

Στή βενζίνη PREMIUM επιβάλλεται πρόσθετη ειδική ε ισ

φορά 252,04 δρχ. στό χιλιόλιτρο. 

β. Ί>ορολογ6g καπνοϋ;• 0 φόρος καπνού ορίζεται σε ποσο-

στό πάνω στην τιμή της λιανικές πωλήσεως, κατά κιλό· Συγκεκρι

μένα γιά τα τσιγάρα το ποσοστό εϊναι 63$ καί μειώνεται κατά 

50$ στό ποσό τ?5ς διαφοράς πού προκύπτει, δταν η τιμή του κιλοϋ 

υπερβαίνει τ ις 528 δρχ. 

Γιά τά πούρα τό ποσοστό είναι -25$ καί γιά τόν καπνό 

πίπας, τουμπεκιοΟ καί μασήματος 60$. Έξααρετικά, γιά τόν ταμ

πάκο, τά τσιγάρα άπό στραμμώνιο καί τ'άλλα φαρμακευτικά κατα

σκευάσματα η φυτά, ο φόρος ορίζεται σε 10 δρχ. στό κιλό. 

Υ· £-&. 0 ζ Η^τα ν αλώσεως ζάχαρηι» *Η φορολογική επιβά

ρυνση πού επιβάλλεται στη ζάχαρη εχε ι. ως. εξ^ς : 6 δρχ. στό 

κιλό τίίς ζάχαρης καί 6 δρχ. στό κιλό'..T.fjç ζάχαρης πού περιέ

χεται στά διάφορα ε'ίδη καί προϊόντα. Άπό τό φόρο εξαιρούν

ται τό εκχύλισμα γλυκόριζας, οι- μελάσσες, τά φάρμακα καί φαρ

μακευτικά προϊόντα τά οποία περιέχουν ζάχαρη μέχρι 1Ό& 

δ. ^ f X o y f « Clteoi» (ß^Vy)> 'Η βύνη φορολογείται μέ 

47*5 δρχ. στό κιλό καί ο ζύθος μέ 45,5 δρχ· στό κιλό τ^ς 
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περιεχόμενης- βύνης·. 

ε. Φορολογία οίνοπνευματος. Τά οινοπνευματώδη ποτά 

υπόκεινται σε τρεις φόρους: (ι·)στό φόρο καταναλώσεως οινο

πνεύματος, (ίΐ)στό 35
ι
ικαίωμα ασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιών 

ΜΖ',ζ οινοπνευματοποιον, και (ill) στο "δικαίωμα κα τα ν α λωσεως 

οινοπνεύματος διημέρων οίνοπνευματοποιων. 0 φόρος οινοπνεύ

ματος επιβάλλεται τόσο στο : εισαγόμενο δσο καί στό εγχώριο, 

οινόπνευμα, μέ βάση το βάρος του προϊόντος η του* οινοπνεύμα

τος πού περιέχεται στό προϊόν .
ν
ν
:
.~Η επιβάρυνση, είναι 15 6ρχ. 

κατά κιλό οινοπνεύματος οποιασδήποτε δυνάμεως· 'Επίσης, στα 

οινοπνευματώδη ποτά και στά χημικά η φαρμακευτικά εϊδη,τά 

οποΓα περιέχουν οινόπνευμα πάνω από 70 ,ο φόρος είναι 15 δρχ· 

Γιά τά προϊόντα δπου το ποσοστό του οινοπνεύματος είναι κάτω 

των 70 καί μέχρι 30 ö φόρος ,είναι 11 δρχ· καί 5 δρχ., αντί

στοιχα.
 ν
0ταν η φορολογία επιβάλλεται μέ βάση την περιεκτι

κότητα σέ σίνόπνεύμα, τότε τά κρασιά πού περιέχουν οίνόπνευ*-

μα πάνω άπό 12 του εκατοντάβαθμου, φόρολόγοΟνται μέ 15 δρχ. 

στό κιλό του περιεχόμενου άνυδρου οινοπνεύματος. Τά κρασιά 

τά οποία έχουν οινόπνευμα -πάνω από 24 το,Ο εκατοντάβαθμου 

θεωρούνται οινοπνευματώδη ποτά και υποβάλλονται σέ ειδικι*) 

φορολογία. Τά κρασιά μέ οινόπνευμα κάτω των 12 απαλλάσσον

ται άπό τό φόρο. 

Στό φόρο καταναλώσεως οινοπνεύματος εισπράττεται 

καί ενα πρόσθετο ποσοστό 40^ υπέρ του* Αναγκαστικού* Δανείου. 

σ τ
* Αο>»πο£ φόροι . καταναλο'σεως« Στη ν κατηγορία αυτή ανή

κουν* (ι) *0 φόρος καταναλώσεως λιπαντικίον αυτοκίνητων. 0 
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φόρος αυτός επιβάλλεται στα έτοιμα λιπαντικά καίοτά άλλα είσα-

γόμενα καί εγχώρια λάδια· ^Υπολογίζεται σε 8 δρχ. κατά κιλό 

καθαρού* βάρους. Για τα λιπαντικά' πού παράγονται με άναγέννη- . 

ση, ο συντελεστής είναι 6 δρχ. στό κιλό*. ( I t ) *0 φόρος κατα

ναλώσεως απορρυπαντικών^ οποίος îfot ι βάλλεται στα εγχώρια καί 

στα εισαγόμενα απορρυπαντικά. *0 συντελεστής του είναι τό Α57° 

τ % άξ-ΐο&ς τοο προϊόντος και δχι κατώτερος τής μιας ( ΐ ) δρχ. 

στδ" κιλό. Στα εγχώρια προϊόντα, ή φορολογητέα άξια καθορί

ζεται άπό την τιμή διαθέσεως *β» παραγωγβ» Ιΐρός στους λιανο

πωλητές, μειωμένη κατά 20$, évo στα είσαγόμενα καθορίζεται 

άπό τη δασμολογητέα άςία, αυξημένη μέ τους εισαγωγικούς δα

σμούς* ( t i t ) Οι λοιποί φόροι.. Στην κατηγορία αυτή υπάγονταιî 

ο φόρος κηρωδον υλών (10 δρχ. κατά, κιλό γιά τά εγχώρια η ε ι 

σαγόμενα ι εκτός εκείνων πού χρησιμοποιούνται στη,βιομηχανία)· 

ò φόρος άμυλοσυροπιοΟ (ΐ δρχ. κατά κιλό είσαγομένρυ η εγχω

ρίου), καί ò φόρος ΙσοπροπυλικίΪς αλκοόλης (18 δρχ# κατά κ ι λ ό ) . 

. 1 . 2 . 2 . 3 . Λοιποί φόροι δαπάνης 

, α · Ì££S^Slfe αυτοκίνητων. *Η κυκλοφορία τΟν αύτα*4-

νήτων επιβαρύνεται με την ακόλουθη φορολογ&χΐ 

α^ · Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως.·. Η κατηγορία 

αύτη περικλείνει : ( t ) "Ενα ειδικό τέλος ,έφάπαξ.»γ,ιά .τά .αυτοκί

νητα πού κυκλοφορούν γιά.πρώτη φορά. Υπολογίζεται μέ βάση 

τρν κυλινδρισμό τοο κινητήρα το,ο αυτοκίνητου, ( t i ) Τά τέλη 

κυκλοφορίας, τά οποία επιβάλλονται γενικά,ανάλογα μέ την ν 

ισχύ .τοο κινητήρα σέ ίππους καί στην περίπτωση των, λεωφο

ρείων, ανάλογα μέ τον αριθμό των θέσεων· ζ. : .·•·.•:» 
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cc2. Αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως. Έδω, επιβάλλονται 

οι έξης εισφορές: ( ι ) Εισφορά, πατά τη χορήγηση άδειας κυκλο

φορίας φορτηγών αυτοκίνητων δημόσιας χρήσεως· Η εισφορά αύτη . 

υπολογίζεται κατά κιλό μικτού βάρους, και έχει συντελεστή άπό 

2,5'μέχρι 5 δρχ· στο κιλό, ( t i ) Είσφορά, κο:τά τη χορήγηση ά

δειας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικές χρήσεως με 

δικαίωμα κυκλοφορίας σε Ολόκληρη την επικράτεια· 'Επιβάλλεται 

ανάλογα με το μικτό βάρος καί τό αμάξωμα του αυτοκινήτου, 

( t t t ) Εισφορά στην υπεραξία του αυτοκινήτου πού μεταβιβάζεται· 

Λυτή επιβάλλεται στην υπεραξία το0 κάθε λεωφορείου αυτοκινή

του πού μεταβιβάζεται ε ίτε με πράξη "εν ζω^Π ε'ίτε "αίτ·ί·ά θανά

του"· Τό ποσοστό τ*ής εισφοράς ορίζεται σε 25$· "Οταν πρόκει

ται για λεωφορεία, πού κυκλοφορούν γιά πρώτη φορά, τό ποσοστό 

είναι 20$. ( Ιν) Είσφορά υπέρ του* εξωσχολικού αθλητισμού*. Ε π ι 

βάλλεται στα αυτοκίνητα πού κυκλοφοροΟν γιά πρώτη φορά· Κυ

μαίνεται, άπό 250-2·000 δρχ., ανάλογα μέ την ιπποδύναμη τόϋ 

κινητήρα. 
* • 

ρ # Φορολογία μεταβ_ιβάσεως ακινήτων·. 0 φόρος εδω* 

επιβάλλεται στις αγοραπωλησίες των ακινήτων· Στην έννοια τη*ς 

μεταβιβάσεως υπάγεται καί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, η δ ι α 

νομή ακινήτου μεταξύ των συγκυρίων, η παραίτηση άπό τήν κυριό

τητα ακινήτου κρα· 

0 φόρος υπολογίζεται στην αγοραία άξια του,ακινή

του μέ συντελεστές 2?V 4$ καί 9$, ανάλογα..μέ την περίπτωση ττίς% 

μεταβιβάσεως· 'Έτσ*, ο συντελεστής 2$ εφαρμόζεται στις περι

πτώσεις αυτούσιας·διανομής ακινήτου, Γιά τ ις περιπτώσεις, 
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ανταλλαγης ακινήτων, εισφοράς η αγοράς ακίνητου άπό μία ΑΕ γιά 

αποκλειστική ξενοδοχειακή εκμετάλλευση, απαλλοτριώσεως ακίνητου, 

μεταβιβάσεως ακίνητων, δπου πωλητής η αγοραστής είναι το* Δημόσιο, 

οι δή*μοι, κοινότητες, ιεροί ναοί, ιερές μονές τά θρησκευτικά 

Ηαζ φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.α. , εφαρμόζεται ο συντελεστής 4^· 

Γιά όλες τίς άλλες περιπτώσεις ο συντελεστής είναι 9^· 

Οι συντελεστές 4$ και 9f
a
 γίνονται» .5$ και 11$, αντίστοιχα., 

δταν τό ακίνητο πού μεταβιβάζεται βρίσκεται μέσα στό σχέδιο πό

λεως, δπου υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία. 

, γ. Φόροι ψυχαγωγίας· Επιβάλλονται: (t) στα ακαθάριστα 

έσοδα των κέντρων πολυτελείας και διασκεδάσεως, οπού ο συντε

λεστής τοϋ φόρου έχει οριστεί σέ 4-10$ γιά τά κέντρα διασκεδά

σεως, 15̂ > γιά τά μπαρ πολυτελείας και 3$ για τά λοιπά κέντρα , 

(tt) στά εισιτήρια των δημόσιων θεαμάτων', δπου συντελεστής του* 

φόρου ορίζεται ανάλογα με την τιμή του εισιτηρίου ως εξηΥ.: στους 

κινηματογράφους 27-36$, στά θέατρα, στις συναυλίες, στά ρεσιτάλ, 

στις χορευτικές παραστάσεις 4-7$ και στά λοιπά θεάματα 12-30$· 

δ· Λοιποί φόροι· Σ'αυτούς υπάγονται τά διάφορα εισα

γωγικά και εξαγωγικά τέλη μικρές σημα.σίας. 

•1.2.2.4· Κρατικά μονοπώλια 

Πέρα άπό τά αγαθά καί τις υπηρεσίες, Κού φορολογούν

ται μέ τους ειδικούς φόρους οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω, 

υπάρχουν ορισμένα.προϊόντα πού παράγονται, διακινούνται καί 

τιμολογούνται αποκλειστικά άπό τό Δημόσιο* ,,άποτελοϋν δηλαδή 

τά κρατικά μονοπώλια· Τά προϊόντα αυτά είναι: τά σπίρτα, τά 
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τραπουλόχαρτα, το φωτιστικό πετρέλαιο, το" τσιγαρόχαρτο (για 

τους ,κανοπαραγωγούς), το α λ ά τ ι / η ζαχαρίνη, τά ναρκωτικά ^φάρ

μακα, και η σμύριδα xffç Νάξου· ·"·-·" ,-. 

Τά έσοδα άπό τα κρατικά μονοπώλια είναι περιορισμένης 

σημασία^· % 

. · ' • • · ' - ' . . . 

1 ·2 .2 ·5 . Δασμοί και λοιπά τέλη στις εισαγωγές -

Τό σημερινό δασμολογικό καθεστώς διέπεται άπό τ ις 

διατάξεις τοϋ δασμολογίου είσαγωγ^ τοϋ 1970. Οι δασμοί ε π ι 

βάλλονταν άλλοτε στην άξια (95$ τον.περιπτώσεων περίπου) καί 

άλλοτε-στη μονάδα τοϋ προϊόντος. *Η̂  περιγραφή, δμως, τοϋ 

δασμολογίου^καί δύσκολη είναι,άλλα και ξεφεύγει άπό τ ί ς αρμο

διότητες τής *0μάδας.ν "Αλλωστε, τδ·,Μμα' τής εναρμονίσεως το0 

δασμολογίου μας με το κοινό δασμολόγιο τ?)ς ΕΟΚ ε*χει ρυθμιστεί 

μέ τη Συμφωνία των Άθηνον. Η συμφωνία αυτή προβλέπει μια 

σταδιακή μείωση των δασμών, μέχρι την ολοκληρωτικη κατάργηση 

τους. Σε ο,τι άφορα τ ις σχέσεις της ^Ελλάδας μέ τ ίς τρίτες 

χώρες, θα εναρμονιστεί τό ελληνικό δασμολόγιο μέ τό κοινό 

δασμολόγιο ττ̂ ς ΕΟΚ. 

-.; -Εκτός, όμως άπό τους δασμούς καί τους φόρους πού ανα

φέρθηκαν μέχρι τώρα, επιβάλλονται στίς εισαγωγές ορισμένα τ έ 

λη καί.-,εΙδικές είσφορές όπως2 ( ΐ ) τά τέλη στατιστικές, μέ διαφο

ρετικού? συντελεστές στα διάφορα τελωνεία ττΤς χώρας (0,02^-

OrAs^):4 ( i t ) η ειδική ,έξισωτικη .είσφορά,,'πτόύ επιβάλλεται στά 

εισαγόμενά| ι μέ μεταβλητούς συντελεστές, έτσι ώστε νά έξισώνε-

ται κάθε φορά η τιμή των εισαγόμενων μέ την τιμή' των εγχώριων 

προϊόντων*, ( t î t ) οι ε ίδικές εισφορές, οι.οποΓες είσπράττον-
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τα ι άπό ε Εδικό λογαριασμό στην Τράπεζα τΨ\ς Ελλάδος, (tv) η 

ειδική εισφορά στα αζήτητα εμπορεύματα πού έκποιοονται από 

τα τελωνεία καίν,ν)η ειδική εισφορά στά εμπορεύματα, τά οποία 

εκτελωνίζονται εκπρόθεσμα. 

Τά έσοδα άπό δλα αυτά τά τέλη και τίς ειδικές εισφο

ρές είναι ασήμαντα. 

1
·3·· ÎË£ot ^gp, τ^ζ Κοινωνικές 'Ασφαλίσεως 

Πολύπλοκη παρουσιάζεται και ή Κοινωνική 'Ασφάλιση 

στή χώρα"μας. θί βασικοί ασφαλιστικοί φορείς είναι δύο: τό 

Κράτος, Οπου ασφαλίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι χα£ μερίΗες 

άλλες κατηγορίες πολιτών (όπως π.χ, τά θύματα' πολέμου), κα&. , 

διάφοροι άλλοι αυτοτελείς 'Οργανισμοί; οι Όποιοι λειτουργοον 

συνήθως" ως ΝΠΔΔ η ΜΙΙΔ. Σ'αυτούς ασφαλίζονται ολ£ς οι υπό— -

λοιπές κατηγορίες υπάλληλων (όπως π«.χ· εργατοϋπάλληλοι, ελεύ

θεροι επαγγελματίες, αγρότες κ· α·). Άπό τους 'Οργανισμούς 

αυτούς οι κυριότεροι,* μέ βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων, 

είναι τό ΙΚΑ, ò ΟΓΑ και τό TEBE. 

xfî βασική διαφορά στις δύο αυτές κατηγορίες άσφαλι-

στικων φορέων είναι ο τρόπος χρηματοδοτήσεως τους. Στην 

περίπτωση τ?|ς κρςίτικής ασφαλίσεως (δημόσιοι υπάλληλοι Κ·α· ), 

δλες oV δαπάνες τ % κύριας άοφαλίσεως καλύπτονται από τόν 

κρατικό προϋπολογισμό. 'Αντίθετα, στους άλλους 'Ασφαλιστι

κούς 'Οργανισμούς, οι πηγές χρηματοδοτήσεως είναι|
v
t) οι 

εισφορές τον εργαζομένων και εργοδοτών,(it) τά έσοδα άπό 

την περιουσία των 'Οργανισμών και (lit) οι κοινωνικοί πόροι, 
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δηλαδή* οι συνεισφορές•-τοö* κοινώνικοΟ συνόλου, ίίαρακάτώ*'• '.vVj 

κάνουμε μια σύντομη ανάλυση τον εσόδων πού Προέρχονται άπό 

κοινωνικούς πόρους, γιατί μονό" αυτοί υπάγοΛ>ταΐ στό αντικείμενο 

*<ίς μελέτης,η οποία εκπονήθηκε' από* την * Ομάδα· 

*Ως κοινωνικοί πόροι θεωρούνται:, η συμβολή του* Κράτους, 

πού εμφανίζεται με τη μορφή άμεσων ή έμμεσων επιχορηγήσεων 

προς τούς'ΔσφαλιστικΌύς'Οργανισμούς καί ορισμένες ειδικές είσ-

φορές άπό πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέσΗΐ μέ αυτούς. Οι είσ*· 

φορές αυτές είναι οι "γνωστές με τόν δρο "εισφορές υπέρ τρίτων" 

καί γίνονται μέ δύο τρόπους: είτε ως αυτοτελεΤς επιβαρύνσεις 

ε'ίτε ως πρόσθετα ποσοστά πού υπολογίζονται κυρίως πάνω στους 

κρατικούς φόρους. Σέ μερικές περιπτώσεις, οι κοινωνικοί πό

ροι έχουν' τή μορφή/αποδόσεως ενός ορισμένου ποσοστοΟ άπό κρα

τικούς φόρους. Έκτος άπό τους πόρους αυτούς υπάρχουν vai 

άλλοι,πού δεν είναι^στήν ουσία φόροι άλλα.έσοδα των Άσφαλι- ν 

στικον 'Οργανισμών, τά οποία έχουν ?θεσπίιστει μέ νόμο» 

Τά έσοδα άπό κοινωνικούς πόρους, Εφτασαν τό 1975 •* 

στά 14 δισ. δρχ. περίπου καί αποτέλεσαν; τό ΐ/4 σχεδόν τ?|ς 

χρηματοδοτήσεως ιίού*πράγματοποιήθηκεστ6ν τομέφ τ1\ς Κοινωνι

κές Ασφαλίσεως"" άπό τους αυτοτελείς Ασφαλιστικούς 'Οργανι

σμούς. Άπό τό σύνολο των-*κο.ινωνικων πόρων, Λ μόνο. τό 1/3 

είναι προϊόν αδϊοτελω'ν φόρων* Τό'μεγαλύτερο μέρος τους προ

έρχεται άπό αυτοτελείς · Ιμμεσους. φόρους , π ο ν ; σέ αριθμό είναι :>j,_ 

πάνω από εκατό*» 5iTlq6?^%öu^t^ivo^#^€6o^«Te 2*5 δισ. •..·• 

δρχ. Οι σπουδαιότεροι εΓναϊί η>;ειδική εισφορά υπέρ τοο ΟΓΔ, 

η οποία επιβάλλεται^1 σε ορισμένα εγχώρια καί εισαγόμενα ε'ίδη \ 



και αποφέρει τί} jfc/3 τ$ν-; £σόδων^άπό" αυτοτελείς έμμεσους φόρους, 

και ή έπ.ι|Βάρυνσ$.τ^3ν,|γ$ΐΕ§ΐων .--καί εΛσαχό)Αε̂ ων φάρμακων, υπέρ -. 

τοθν$ΣΑΪ. . Τό- 30$ τφν πόρων προέρχεται από φόρους πού άποτε-
- ; · -'- - ' ' TT ,·'•.•'Γ. V : 3" : ! * 0 Τ \ ' ' OVOJJ .K'/ ' J " · , ' · ÌKrfOv '-";? • •• • 

λο0ν πρόσθετα ποσοστά σε έμμεσους κρατικούς φόρους..; Χαρακτη-

ριοπκά παραδείγματα είναι τά πρόσθετα ποσοστά στο χαρτόσημο, 

τά* οποΓα' επιβάλλονται' υπέρ τοΐΓ TEBE, kW^tm^του*: OÎ*A κτλ. 

,:. ;. $ημερα, στή: χωρά' μας λειτουργού^« πάγω άπό 350 'Ασφα- . 

λιστικρί 'Οργανισμοί καί μόνο τό 4/5 άπ& αυτούς χρηματοδοτείς 

ται* άπο\^ινων*ικούς πόρους,.., "Ετσι παίρνουν: ο ΟΓΑ τό 65/^ τών. 

συνολικών Ηο^νων*!^^ ftßfpKfy.. άλλα 8: Ταμεία >τό 25$ κ,αί τά υπό- , 

λοιπά .μικρά-ποσοστά τό καθένα πού *κυμράνον.τ«ν μεταξύ Q,5$ κα£ 

1$ πεί&που·,. ./.:··· ·,.<. .., ,.,*„;.,-, " .,.. ν •„.. · 

" ; ΛΗ συμβολή των κοινωνικών πόρων ma. Φ^ρφ^^ηά 'àaofyi^tAj 

'Ασφαλισ^^κΟν^μέίων όΊαφέρενΐαπό !Εαμε£ο σέ Ταμείο καΐνεΐνανκ 

σέ με*ριι κά πολύ μεγάλη (π.'^*· <j-ctè ι1ύί®Ϊίθ φ$)βΐβ©γραφικό 'Οργα-

ν ι σμό ' Επ ικσυρίκΐί ς ·' ΑσφΛλ £σε«9ς φβι^ίΜη Μ> 90$ντφν s συνοδικών 

εσόδων του) &vß σέ α,λ̂ α άσημαντη, ·, . . Ι ν * « v.-, 

Φέλος, ή κατανομή^τδν Κοινώνικον,·Β60ρωνι σ-ξούς ασφαλι* 

σμένοϋς εΐ^αι διαφορετική μεταξύ τ ω ν ο ϊ ί ^ ^ ^ · [^τσ ι »πα pat-

δε ίγματοςΥ)ίάρη^ στό^αμεϊο Ασφαλίσεως %η^τ^^ων άντιστον- :. 

χεΓ ενα ποσό κοινωνικών-πό^ων πού ψ9$Μψί^βνί4ο9ίΡ Χί»λ̂  τδρχ» • -

για κάθε ασφαλισμένο, στ^ΦαμεΓο Πρόνοος, ^ ^ j î ^ t o u p i ^ ç . 

'Ασφαλίσεως Προσωπικού* Ίπποόρίμων/Θ5 vCi^«'p^P4ttw^Mv 33v>ato Δη

μοσιογραφικό 'Οργανισμό- ; | ίπ*κου^κί{ς, 'Αο^^^ε^ κα^ Ώφ\$φψθ)Κ 

45 χιλ* δρχ., καΓσ«ό-Φαμε^ο ; ^.ν^εως^.^ομΐ]^,^. χιλ. δρχ, 

Άντ(θέτα, στ6 Tcĉ fct© 'Επικουρικές '^ρ^ο^ίσ'εως-Ι^ρσωπιΗρΟ A#By 

θΙνοποιΓ€ίς Ζύ̂&ΐύν καί θ(νοπνευμάτων γ ι ί κ^θε ασφαλισμένο άντι-

στοιχεΤ τό ποσό τίδν 10 δρχ. άπό κοινωνικούς πόρους. 
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1.4. Φάροι υπέρ των 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

Τά συνολικά έσοδα των 'Οργανισμών Τοπικές Αυτοδιοι

κήσεως έφτασαν» το 1975,στα 7 δισ· δρχ. περίπου. Άπό αυτά, 

τά έσοδα πού προέρχονται άπό αυτοτελείς έμμεσους φόρους είναι 

μόνο 300 εκατ. δρχ. Οι σπουδαιότεροι άπό τους φόρους αυτούς 

είναι· ο φόρος στην άξια του ζύθου πού πωλείται στο εσωτερικό, 

τά τέλη στους παρεπιδημοϋντες και τους λουόμενους τον ιαματι

κών πηγών, τά τέλη διαφημίσεως, τά τέλη προβολές κινηματογραφι

κών ταινιών, τά τέλη άδειων οικοδομών κ.α· Τέλος, τά έσοδα 

άπό φόρους,πού άποτελοϋν πρόσθετα ποσοστά η απόδοση άπό. κρατι

κούς έμμεσους φόρους, έφτασαν τά 500 εκατ. δρχ. περίπου. 

1.5· Φόροι υπέρ τών ΜΙΔΑ 

Έκτος άπό τους πόρους υπέρ των 'Οργανισμών Κοινωνικές 

Ασφαλίσεως, υπάρχει Ha ζ ένας σημαντικός αριθμός πόρων πού επι

βάλλονται υπέρ τών διάφορων άλλων ΚΠΔΔ (Πανεπιστήμια, Ανώτα

τες· Σχολές, Γενική Γραμματεία Άθλητισμοϋ, Νομαρχιακά ΐαμεΐα 

Η«α« ). -, ;:-.; ..; ' 

Τά έσοδα άπό τους πόρους αυτούς κατά τό 1975 υπολογί

στηκαν σέ 7 δισ. δρχ. περίπου. Άπό αυτά, ποσό πάνω άπό 2,5 δισ. 

δρχ.. προέρχεται άπό αυτοτελείς έμμεσους φόρους, πού σέ αριθμό 

είναι πάνω eneo 12Ö. Οι κυριότεροι άπό αυτούς ε1ναι:τά δικαιώ

ματα χρήσεως τών λιμανιών κατά τήν είσαγώγή τδν πετρελαιοειδών, 

τά δικαιώματα συνδέσεως μέ τό δίκτυο αποχετεύσεως το0 ΟΑΠ, τό 

ειδικό τέλος στην τιμή του* καπνού, τά διόδια δρόμων και τΨ\ς γέ

φυρας του Ευρίπου, τά δικαιώματα εισόδου σέ μουσεία και άρχαιο-
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λογικούς χώρους, τά δικαιώματα θεωρήσεως άδειων στο Εμπορικό 

καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο κ·α· Πέρα άπό αυτά, το 1/4 

των πόρων προέρχεται άπό πρόσθετα ποσοστά η άπό απόδοση κρατι

κών έμμεσων cpópcov και συγκεκριμένα, άπό ποσοστά στους δασμούς, 

στα τέλη κυκλοφορίας αυτοκίνητων, στη φορολογία καπνοο, στό 

φόρο δημοσίων θεαμάτων κτλ· 

Σήμερα, υπάρχουν πάνω άπό 60 ΝΠΔΔ πού εισπράττουν 

κοινωνικούς πόρους· Άπό αυτά τά δύοψτό Ταμείο 'Εθνικές Οδο-

ποιΓας καί ή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού*, παίρνουν τό 1/4 

τοϋ συνόλου των εσόδων άπό κοινωνικούς πόρους, ενώ* τά περισ

σότερα ΤαμεΓα παίρνουν λιγότερο άπό το 1^. 

1.6· Αξιολόγηση τοΰ σημερινού συστήματος έμμεσης φορολογίας 

Άπό τη σύντομη αυτή περιγραφή τοΟ σημερινού* συστήμα

τος φορολογίας στή χώρα μας, φαίνεται καθαρά πώς υπάρχουν σοβα

ρά μειονεκτήματα, τά οποία άσκοον δυσμενείς οίκονομικές καί 

κοινωνικές επιδράσεις· *Η ύπαρξη εξ ι γενικών φόρων μέ μεγάλη 

βάση, παράλληλα μ'ενα σημαντικό αριθμό ειδικών φόρων * κάνει 
•.t 

τό σύστημα πολύπλοκο. Σ'αυτούς θά πρέπει νά προστεθεί καί 

το πλήθος των επιβαρύνσεων πού επιβάλλονται μέ μορφή έμμεσων 

'φόρων υπέρ των 'Οργανισμών Κοινωνικές Ασφαλίσεως, τον: 'Οργα

νισμών Τοπικές Αυτοδιοικήσεως καί διάφορων άλλων ΝΠΔΔ. Οι 

φόροι αυτοί επιβαρύνουν την κατανάλωση ή την παραγωγή ορισμέ

νων αγαθών καί υπηρεσιών πού παράγονται στό εσωτερικό ή είσά-

γονται· Οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν, τόσο μεταξύ 

τους δσο καί στή βάση πού εφαρμόζονται* μέ συνέπεια νά> δημι

ουργούνται αυξημένες δαπάνες βεβαιώσεως καί εισπράξεως. 
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'Από την πλευρά της κατανομής των φορολογικών βαρών, 

κατά εισοδηματικά κλιμάκια, φαίνεται οτι οι έμμεσοι φόροι 

είναι αντίστροφα προοδευτικοί, γ ι α τ ί οι περισσότεροι (καί οι 

πιό σημαντικοί σε απόδοση εσόδων) επιβάλλονται σε αγαθά με 

μεγάλη κατανάλωση. "Ετσι, οΐ:κατώτερες εισοδηματικές τάξεις 

επιβαρύνονται περισσότερο από εκείνες πού έχουν υψηλότερο 

εισόδημα, 

*Η σημερινή διάρθρωση τί̂ ς φορολογίας φαίνεται νά ευ

νοεί ορισμένα εγχώρια προϊόντα, επειδή οι σπουδαιότεροι φόροι, 

άπό πλευράς εσόδων, επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τά αντί

στοιχα εισαγόμενα είδη,επηρεάζοντας σε βάρος τους τίς σχετι

κές τιμές· Αυτό οφείλεται μερικά στό γεγονός οτι, οι ονομα

στικοί συντελεστές πού επιβάλλονται στα εισαγόμενα διαφέρουν 

άπό* τους αντίστοιχους των εγχώριων προϊόντων, όπως π.χ« στους 

φόρους πολυτελείας· Έξαλλου,η βάση υπολογισμού του φόρου 

στά εισαγόμενα είναι μεγαλύτερη άπ'ο,τι στα αντίστοιχα εγχώ

ρια επειδή περιέχει τους δασμούς, διάφορους άλλους φόρους, 

καθώς καί ενα ποσοστό προσαυξήσεως πού αντιπροσωπεύει την 

αύξηση τη* ς τιμής των διάφορων ε'ιδων μέχρι την αποθήκη τόϋ 

χονδρεμπόρου. Σ'αύτά, θά πρέπει νά προσθέσουμε και την ύπαρ

ξη μεγαλύτερης φοροδιαφυγής, τόσο στά στάδια της παραγωγικές 

διαδικασίας οσο καί μεταξύ των διάφορων εγχώριων "προϊόντων 

σε σύγκριση μέ τά εισαγόμενα. "Ετσι, η επιβάρυνση σε βάρος 

των εισαγομένων γίνεται μεγαλύτερη. Άπό; την άλλη μεριά, 

υπάρχουν περιπτώσεις εισαγωγών δπου, η επιβάρυνση είναι μικρό

τερη άπ'ο,τι στά αντίστοιχα εγχώρια προϊόντα. Τέλος, στην 
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περίπτωση των εξαγωγών ,τό σύστημα πού Ισχύει σήμερα φαίνεται 

να έχει δυσμενείς επιπτώσεις καθόσο ενα μέρος ττϊς επιβαρύνσεως 

δεν επιστρέφεται κοίτα την εξαγωγή »εξασθενίζοντας έτσι την; αντα

γωνιστικότητα των εξαγωγών μας στις αγορές του* εξωτερικού*· 

"Ενα άλλο σημαντικά μειονέκτημα τοο συστήματος εϊναι 

τ6 οτι, δέν επιτρέπει την αριστοποίηση τ^ς κατανομής των πό

ρων. Συγκεκριμένα, η φορολογία τοϋ χαρτοσήμου επιβάλλεται σω

ρευτικά σέ διάφορα αγαθά. "Ετσι, επιβαρύνει αναλογικά περισ

σότερο τα αγαθά πού διανύουν τα πιο πολλά παραγωγικά στάδια » 

με αποτέλεσμα νά- δημιουργεί" κίνητρο για την κάθετη συγκέντρω- -

ση τΐις παραγωγές. Μιά τέτοια όμως' δομή στην παράγωγη παρε

μποδίζει την αρίστη κατανομή των πόρων στά διάφορα αγαθά. Τό 

'ίδιο συμβαίνει καί μέ το ΦΚΕ ,πού επιβάλλεται σέ ορισμένες 

δραστηριότητες, μέ διαφορετικούς (πολλές φορές) συντελεστές·· 

Εμποδίζει κι'αύτός την αρίστη κατανομή των πόρων επειδή επι- Ν 

βαρύνει, αναλογικά, περισσότερο τά βιομηχανικά προϊόντα (α- -

μέσα καί έμμεσα), σέ σύγκριση μέ τά καταναλωτικά καί τις διά

φορες υπηρεσίες. *Η παραπέρα συνέπεια των ̂σημερινών φόρων 

είναι η δυσμενής επίδραση τους στην κατανομή του εισοδήματος 

τών ιδιωτικών φορέων μεταξύ καταναλώσεως και αποταμιεύσεως. 

"Ετσι, δέν υπάρχει συμβολή τ?)ς αποταμιεύσεως στην επιθυμη

τή έκταση πού απαιτείται,γιά
ν
την επίτευξη υψηλού αναπτυξια- . 

κοϋ* ρυθμού*. Τέλος, ορισμένοι φόροι, δπως 0 φόρος μισθών .*• >. 

καί ημερομισθίων, δημιουργούν αντικίνητρα στην επέκταση τον 

επιχειρήσεων. · '•'·' ν *. 
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2· S2ËEBB ̂ ^ΣΤΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ .ΕΚΚΞΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
•• ' '"• ••! •»•..... • • — • — — — > — » 1 g Τ .•...«••...ι ι ι ι ι i t 

g g g B j g g j ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΟΚ). 

2·1· Σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων, σε ο,,τι άφορα την 

εναρμόνιση των έμμεσων φόρων στην ΕΟΚ 

Ή 'Εκτελεστική Επιτροπή (COMMISSION) της ΕΟΚ έχει 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση της έμμεσης φορολο

γίας στις χωρες-μέλη της ΕΟΚ,..πού προβλέπεται άλλωστε καί από 

την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης» 'Αμέσως μετά την ίδρυση τ?[ς 

Κοινότητας, η Εκτελεστική Επιτροπή όρισε μια Επιτροπή από 

ειδικούς, με πρόεδρο τον καθηγητή ΝΕτ./ΗΑΚΕί. Αντικείμενο της 

Επιτροπής ?)ταν: η μελέτη του τρόπου μέ τόν οποίο θα έπρεπε 

να εναρμονιστούν τα διάφορα συστήματα έμμεσης φορολογίας των 

χωρα5ν-μελων για νά διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων τ % Kot-

νότητας. 

•·· Μετά χίπά προσεκτική μελέτη,· η Επιτροπή NEI /MARK κατέ

ληξε στό συμπέρασμα οτ>, τόσο οι γε,νικοί οσο καί οι ε ιδ ικοί . 

φόροι δαπάνης έμποδίζο,υν τήν επίτευξη των στόχων της Κοινότητ 

τας και γ ι ' α ύ τ ό θα άπρεπε νά εναρμονιστούν μέ-.κοινές βασικές, 

αρχές. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή NEViKARK πρότεινε..εναρμόνιση 

στή?7διάρθρωση-των. γενικών φόρων δαπάνης καθώς καί στην-αρχή 

τη*ς επιβολές τους. ,ν· Ν 

» 

Στον τομέα* τί^ς διαρθρώσεως των γενικΩν φόρων δαπάνης, 

η Επιτροπή πρότεινε νά αντικατασταθούν οι σωρευτικοί φόροι, ' 

δαπάνης των χωρων-μέλων* μέ' τό φόρο προστιθέμενης αξίας που} 

εφαρμοζόταν, σέ περιορισμένη κλίμακα, μόνο στ-ή Γαλλία. Άνα-
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φορικά με την- αρχή τηςΙπιβολης T;C5V έμμεσων φόρων, η Επιτροπή 

NEWMARK εισηγήθηκε την αντικατάσταση· τη$*' Δηλαδή, αντί να 

φορολογούνται ολα τα άγ,αθά από τη χώρα προορισμοϋ τους, να 

φορολογούνται άπό τη χώρα προελεύσεως τους,- Φυσικά,·τά αγα-* 

θα πού διακινοϋνται εξω άπό τα πλαίσια τής Κοινότητας θ<χ ακο

λουθούν την παλιά αρχή επιβολής του φόρου. 

Μέ βάση τις προτάσεις αυτές τ?\ς Επιτροπές NEWMAKK 

καί μετά άπό προσεκτική μελέτη τους, η Εκτελεστική 'Επιτροπή 

Tf{ç Κοινότητας άρχισε τήν προετοιμασία των σχεδίων προδιαγρα

φών, πού περιείχαν τις κοινές αρχές μέ τίς οποίες οι χώρες* 

μέλη. τής Κοινότητας θά'εναρμόνιζαν τα φορολογικά τους συστή

ματα. 

Οι δύρ πρώτες Προδιαγραφές τ̂ ς Εκτελεστικές Επιτρο

πές, πού αναφέρονταν στην εναρμόνιση τών γενικών φόρων δαπά

νης, έγιναν αποδεκτές τό 1967 άπό το Συμβούλιο Υπουργών τη*ς 

Κοινότητας. Οι Προδιαγραφές αυτές όριζαν οτι, 01 χώρες-μέλη 

θά έπρεπε νά αντικαταστήσουν τους σωρευτικούς φόρους δαπάνης 

μέ" τό φόρο τ̂ ς προστιθέμενης αξίας (<älA). Σ'αΰτές, υπήρχαν 

επίσης οι γενικές γραμμές επιβολές τοϋ νέου φόρου» Ειδικό

τερα, τό νέο σύστημα C3ÎA, θά έπρεπε νά καλύπτει μόνο τήν κατα

ναλωτική δαπάνη καί νά απαλλάσσει τίς επενδύσεις. Θά έπρεπε 

νά περικλείνει στό φάσμα του δλα τά αγαθά και τίς υπηρεσίεςf 

έκτος άπό εκείνα πού ρητά θά δριζε ο νόμος,
 ;
 Τέλος, ο νέος 

φόρος θά εφαρμοζόταν σέ ολα τά στάδια .τ̂ ς παραγωγικές διαδι

κασίας μέχρι καί του λιανικοί? εμπορίου. Υπήρχε όμως η πρό

βλεψη ο.τι
Ν
, ώσπου νά καταργηθούν οι -Τελωνειακές Αρχές στα 
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σύνορα, οι χωρες-μέλη θα μπορούσαν,αν ήθελαν, να μην- επιβάλουν 

τό φόρο στο. λιανικό έμπόριοβ Θα μπορούσαν, επίσης, νά* χρησι

μοποιήσουν οποιαδήποτε απλοποιημένα συστήματα για τη φορολογία 

τον μικρών επιχειρήσεων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Για 

τδν αριθμό και τό υψος των συντελεστών, καθώς και τ ίς εξαιρέσεις 

καί απαλλαγές ΰπηρχε ελευθέρια στις χωρες-μέλη νά τά καθορίσουν 

ανάλογα με. τ ι ς ε ιδικές συνθήκες τουςβ "Ετσι, λοιπόν, με βάση 

τίς προτάσεις της 'Εκτελεστικής Επιτροπής, οι χωρες-μέλη υ ι ο 

θέτησαν .τά ΦΠΑ« Τά συστήματα, όμως, τοΟ 3ΪΙΑ πού εφαρμόστηκαν 

(και τά οπο£α .αναφέρουμε παρακάτω μέ λεπτομέρειες) παρουσίαζαν 

ουσιαστικές διαφορές« Γι αυτό, η Εκτελεστική 'Επιτροπή τ^ς 

Κοινότητας, μέ επανειλημμένες προτάσεις της στό Συμβούλιο Υ-

πουργων, προσπάθησε νά κατακυρώσει νέες προδιαγραφές, ώστε νά 

γίνουν τά συστήματα περισσότερο ομοιόμορφα. "Ετσι, φτάσαμε στά 

συστήματα πού εφαρμόζονται σήμερα στις χώρες-μέλη τί[ς ECK, 

Ι δ ι α ί τ ε ρ ο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι.πρόσφατες προτάσεις τ^ς 

Εκτελεστικής. Επιτροπές, πού αναλύονται στό Σχέδιο τ^ς,,βης 

Προδιαγραφές, Σ'αύτές καθορίζεται: τό κοινό πεδίο εφαρμογές 

του* ΦΠΑ, ή επικράτεια στην οποία κΓ-θε χώρα θά επιβάλει τό φό

ρο, τά πρόσωπα καί οι συναλλαγές πο.ύ-υπόκεινται στό φόρο^ ο * ' 

χρόνος καί τόπος επιβολής του φόρου, οι απαλλαγές κα,£..έξαι-

ρέσ.εις κ,α· Καθορίζονται,·οπ ίσης, τά ειδικά συστήματα φορο

λογίας των μικρών επιχειρήσεων.* των γεωργών καί των μεταχει

ρισμένων ειδον ο περιπτώσεις, δήλο:δή> σπου ή επιβολή τοο ΦΙΙΑ, 

μέ τή συνηθισμένη μέθοδος υΓ,μ^ουργει προβλήματα» Μόνο Ο 

αριθμός καί τό ΰψοςτ^ν φορολογικών- συντελεστδίν αφήνεται στήΛ · 

διακριτική ευχέρεια των χωρων-μελων» Οι προτάσεις, όμως, 
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αυτές δέν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές άπό το Συμβούλιο *Υπουρ

γών τη*ς Κοινότητας. 

Στον τομέα τών ειδικών φδρων δαπάνης έγιναν ανάλογες 

προσπάθειες, άπό την πλευρά ττ*·ς Εκτελεστικές 'Επιτροπές, γιά 

την εναρμόνιση τους. Μέχρι σήμερα, δμως, δεν έχουν πραγματο

ποιηθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα· "Ετσι, μετά άπό μελέτη του* 

θέματος, η
1
 'Εκτελεστική Επιτροπή προτείνει, από τους ειδικούς 

φόρους δαπάνης πού Ισχύουν σήμερα, νά διατηρηθοον καί εναρμονι

στούν μόνο δσοί είναι παραδοσιακοί, δπως ο φόρος καπνοο, ο φό

ρος υγρΰν καυσίμων και οι φόροι τον οινοπνευματωδών. Οι υπό-, 

λοιποί θα πρέπει να καταργηθούν· *Η Εκτελεστική 'Επιτροπή 

έχει προτείνει, επίσης, στο Συμβούλιο *Υπουργων, σχέδια προ

διαγραφών γιά τήν εναρμόνιση στή διάρθρωση αυτών των φόρων· 

Οχ προτάσεις της, δμως, δέν έχουν ακόμη εγκριθεί εκτός άπό 

τις περιπτώσεις του* καπνοο και τών υδρογονανθράκων, πού χρη

σιμοποιούνται στή βιομηχανία· Παρακάτω, δίνουμε λεπτομερή 

ανάλυση τον προτάσεων γιά κάθε παραδοσιακό ειδικό φόρο δαπά

νης. Σέ ο»τι άφορα τους συντελεστές τους δμως, δέν έχει ση

μειωθεί* άκόμή καμιά πρόοδος. 

2·2· Σημερινή κατάσταση του* τομέα των γενικών φόρων δαπάνης, 

στις χώρες τη*ς ΕΟΚ. 

Μετά τήν έγκριση των δύο πρώτων Προδιαγραφών τη*ς 'Εκτε

λεστικής Επιτροπές, άρχισε.η εναρμόνιση των γενικών φόρων δαπά

νης, μέ τήν.υιοθέτηση τοο $ΠΑ στις χΰρες-μέλη τη*ς ΕΟΚ. *0 νέος 

φόρος αντικατάστησε τους παλιούς γενικούς φόρους δαπάνης. Ομως, 

σέ ορισμένες χώρες αντικατάστησε επίσης και πολλούς έ'ιδικούς 
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φόρους δαπάνης P V·. 

îf, ,.\„. ;Τά συστήματα ταυ ©ΠΑ πού εφαρμόζονται σήμερα στις 

χβρες~μέλη τ'·]ς Κοινότητας; εμφανίζουν πολλές ομοιότητες άλλα 

καί σημαντ-,^ες διάφορες τις όποιες θα αναφέρουμε ενδεικτικά, 

α, Κοινά χ^οακτηριστΐ-κά 

(ν) 0̂ ΦΠΛ καλύπτει μονό την καταναλωτική δαπάνη καί 

απαλλάσσει τελείως τις επενδύσεις· Απαλλάσσονται επίσης 

άπό τό φόρο»οι δαπάνες του Δημοσίου, έκτος άπό εκείνες τίς 

οπρΐες πραγματοποιούν ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις, γιά 

τήν εξίσωση των δρων ανταγωνισμού* με τις Ιδιωτικές δραστηριό-

τ η τ ε ς 0 · . · · · · • 

(Π.) Ό ΦίΙΑ καλύπτει δλα^τά στάδια τ^ς παραγωγικές δ ι α 

δικασίας μέχρι καί τό λιανικό εμπόριο. Πραγματικά, παρά τή, 

δυνατότητα^πού δόθηκε άπό την 'Εκτελεστική Επιτροπή»να περιο

ριστεί ό ΦΓΙΑ στο χονδρικό εμπόριο, οι χβρες-μέλη έκριναν» οτι '. 

ήταν καλύτερα νά καλύψουν άπό την αρχή καί τό λιανικό εμπόριο. 

.""""''~~'{ίίΙ) *0 -ΦΠΑ·εφαρμόστηκε·-από...δλες τίς. ^ί5ρε.ς^έλη_ως γε

νικός φόρος δαπάνηςΓ καλύπτοντας ολα τά αγαθά καί τίς. υπηρε

σ ί ε ς , ε κ τ ό ς τέν π--ριζώσεων οπού προβλέπεται απαλλαγή» 

""".'."\(Tv)""xV^&UA έ'-ΛΊβ-άλλετ-αι-} -μέ··-&ά·βη-την. άρχή^Ϊ&_χώρας 

προορισμού*, σί όλες τ ί ς χώρες τΤ,ς Ε0Κ„ Μέ τόν τρόπο αότό 

απαλλάσσονται, τ^λευκ οι εξαγωγές,*'·καί οι εισαγωγές επιβα

ρύνονται μέ τους, ίδιους συντελεστές όπως καί τά αντίστοιχα 

εγχώρια προιόντα„ 

ο\ (ν) Γιά.τον υπολογισμό τΐίς φορολογικές υποχρεώσεως 
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εφαρμόζεται κοινή μέθοδος υπολογισμού*: η μέθοδος πιστώσεως τοο 

φόρου. Με βάση τη μέθοδο αύτη, η φορολογική υποχρέωση ττϊς επι

χειρήσεως υπολογίζεται ως έξης: πολλαπλασιάζεται ή άξια τον πω

λήσεων με το φορολογικό* συντελεστή και μετά αφαιρείται ο φόρος 

πού η επιχείρηση έχει καταβάλει για τις αγορές της. 

β. Κυριότερες διαφορές 

Οι κυριότερες διαφορές στά συστήματα του <ΗΙΑ, πού εφαρ

μόζονται στις διάφορες χώρες-μέλη ττ^ς ΕΟΚ, είναι οι ακόλουθες: 

(J) Τό υψος καί η διάρθρωση τών φορολογικών συντελεστών 

και επομένως η απόδοση, σέ έσοδα του ΉΙΑ διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τον χωρων-μελον. *Η Δανία χρησιμοποιεί ενα μόνο φορολο

γικό συντελεστή,η Γερμανία,η Αγγλία καί η Ολλανδία δύο, η ' 

Ι τ α λ ί α καί τό Λουξεμβούργο τρεΓς, ένω* τό Βέλγιο, η Γαλλία καί 

η Ιρλανδία έχουν τέσσερις· *0 Πίνακας 2 δείχνει τους συντε

λεστές πού εφαρμόζονται σέ διάφορες χωρες-μέλη τ?)ς ΕΟΚ καθώς 

καί τη συμμετοχή των εσόδων τοο ΦΠΑ στά συνολικά έσοδα ττ̂ ς 

κάθε χώράς^ .·. <.-
Πίνακας 2 

Φορολογικός συντελεστής 
*m+mmwmmmtÊmpmmmwmm m—m — • ι mmmmmmmmmmmm mmΜ Ι mEmwmmmmmmmEmßmmmmmmmmmmmmmwEEmwmßm^ 

"Ξσοδς τοο 

Χώρα Χαμη- Μέσος Τυπι- Ύψη- , ς 

* * συνολικών 
φο ρολ.εσόδων 

Βέλγιο 6 14 18 25 18,2 
Γαλλία . 7,5 17,6 23 33,33 24,8 
Γερμανία 5,5 11 13,8 
AcvCa - _ 15 - 17,1 

'Αγγλία - 10 22 8,6 
'Ιρλανδία 5,26 11,11 16,37 30,26 16,1 
'Ιταλία ; 6 - 12 18 16,8 
Λουξεμβούργο 2 5 10 - 10,7 

'Ολλανδία 4 - 14 - 14,0 
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"Οπως φαίνεται, λοιπόν, από τον Πίνακα'2, η συμβολή 

τοϋ <HIÀ ατά συνολικά φορολογικά έσοδα διαφέρει αρκετά μεταξύ 

χωρών-μελών. Τα σχετικά· ποσοστά κυμαίνονται άπό τό 8,6^ τη*ς 

Αγγλίας μέχρι τό 24,8$ της Γαλλίας· Η διαφορετική εξάρτηση 

πού παρουσιάζει κάθε χώρα από τό 9ΙΛ διαμορφώνει, σε μεγάλο 

βαθμό, καί τίς διαφορές στον αριθμό καί τό υψος .τών φορολογι

κών συντελεστών. "Ετσι, χορές όπως η Γαλλία, τό Βέλγιο καί η 

'Ιρλανδία, πού εισπράττουν ενα σημαντικό ποσοστό τών εσόδων τους 

άπό τό ©ΙΑ, χρησιμοΐϋοιουν πολλούς συντελεστές, ένο η Αγγλία, 

η Γερμανία καί η Ολλανδία, οπού η συμμέτοχη τοϋ* ΦΠΑ στά φορο

λογικά, έσοδα είναι μικρότερη, χρησιμοποιοϋν λιγότερους συντε

λεστές^ • 3 

(lî) θί σημαντικές διαφορές,πού παρουσιάζονται τόσο στ-ίς 

απαλλαγές οσο καί στις εξαιρέσεις άπό τό φόρο. Ολοκληρωτική 

απαλλαγή άπό τό φόρο έχουν μόνο οι εξαγωγές, οι. υπηρεσίες 

καί δραστηριότητες πού συνδέονται μ'αυτές. Δηλαδή, η έπιχεί·* 

ρήση έχει τό δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή τοϋ φφου πού 

ενσωματώθηκε ατό προϊόν, ·σέ προηγούμενα παραγωγικά στάδια. 

Στή*ν Αγγλία, όμως, καί σε μικρότερη έκταση στην Ολλανδία, 

απαλλάσσεται άπό τό φόρο καί ένας σημαντικός αριθμός προϊόν

των εγχώριας καταναλώσεως. Συνολικά υπάρχει,αϊ όλες τις 

χώρες ττ̂ ς ΕΟΚ, ενα ς σημαντικός αριθμός προϊόντων πού απαλλάσ

σονται. 

Συνήθως εξαιρούνται άπό το φόρο διάφορες υπηρεσίες, 

οι οποίες παρέχονται στους τελικούς καταναλωτές' καί δέν περιέ

χονται στό κόστος παράγωγης των τελικών προϊόντων. Άναγνωρί-
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ζονται επίσης καί πολλές εξαιρέσεις σε διάφορα άλλα αγαθά· 

(iti) θί μεγάλες διαφορές,πού υπάρχουν επίσης στη 

μεταχείριση των μικρών επιχειρήσεων. Σέ ορισμένες χώρες, 

όπως π.χ. στη Δανία, οτήν Ιταλία και. 'Ολλανδία, οι μικρές 

επιχειρήσεις εξαιρούνται άπό το φόρο· Σέ άλλες χώρες, υπο

βάλλονται στό φόρο μέ μικρότερο συντελεστή άπό εκείνο των 

λοιπών επιχειρήσεων. Στη Γερμανία π.χ. οι μικρές έπιχειρή-

σεις.φορολογούνται μέ συντελεστή 4% καί συγχρόνως έχουν φορο

λογική απαλλαγή για ενα μέρος του κύκλου εργασιών τους. 

Στό Βέλγιο καί στην 'Ολλανδία, πάλι, ίσχύε.ι ενα ιδιαίτερο 

σύστημα φορολογίας τον μικρών επιχειρήσεων. Σέ όλες τίς . 

χώρες τή"ς Κοινότητας ο προσδιορισμός τή*ς μικρές επιχειρήσεως 

γίνεται μέ βάση τόν κύκλο εργασιών της, ίκτός άπό την Ολλαν

δία, οπού ακολουθείται τό κριτήριο του* οφειλόμενου φόρου. 

^Υπάρχουν, όμως, σημαντικές διαφορές ως προς τό ύψος τοϋ 

κύκλου εργασιών πού χρησιμοποιείται ως ορόσημο. "Ετσι π.χ. 

στή Δανία, μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες οί όποιες 

εχου^ κύκλο εργασιών μέχρι 25·000 δρχ. περίπου,, ενώ στην 

Ιταλία τό δριο είναι μέχρι: 200.000 δρχ. περίπου. Στην Ολ

λανδία, μικρές επιχειρήσεις είναι έκεΐνες πού πρέπει νά 

πληρώσουν ενα φόρο τη"ς τάξεως τών 20..000 δρχ. περίπου. 

(Ιν) Οι άλλες σημαντικές διαφορές,οι οποΓες παρουσία-" 

ζονται στή μεταχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων!προέρ

χονται άπό. διάφορα προβλήματα πού δημιουργοΟνται στή φορο

λογία τους. Τα. προβλήματα αυτά οφείλονται, κυρίως στό με- .· 

γ·άλο αριθμό »και στην έλλειψη λογιστικές οργανώσεως τών έπι-
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χε ι ρήσεων αύτων. Σε ορισμένες χώρες, όπως π. χ, στό Βέλγιο 

Hat στην Ολλανδία, οι γεωργοί απαλλάσσονται άπό το φόρο, οι 

αγοραστές όμως των γεωργικών προϊόντων έχουν δικαίωμα να 

εκπέσουν το φόρο πού έχει ενσωματωθεί σ'αύτά άπό. τις χρησιμο

ποιημένες πρώτες ύλες (σπόρους, λιπάσματα κ.α·). Τό ποσό 

πού εκπίπτεται υπολογίζεται μέ βάση τους συντελεστές τους 

οποίους προβλέπει ò νόμος· Στη Γερμανία, è φόρος για τους 

γεωργούς υπολογίζεται μέ συντελεστή 8$, άλλα τα ατομ« αυτά 

δέν είναι υποχρεωμένα να αποδώσουν τό ποσό του* φόρου στό Δη

μόσιο Ταμείο· Αντίθετα, στη Δανία, και τήν Αγγλία οι γεωρ-

γοί πληρώνουν τό φόρο κανονικά· Στην Ιταλία, οι γεωργοί φόρο— 

λογοϋνται καί υποβάλλουν δηλώσεις, Τό ποσό, όμως, του* φόρου 

πού έχουν δικαίωμα νά εκπέσουν δέν είναι τό 'ίδιο μέ εκείνο 

πού έχουν πληρώσει γιά τήν αγορά πρώτων υλών, άλλα καθορίζε

ται μέ είδικό συντελεστή τον οποίο προβλέπει ο νόμος· 

($) *0 τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει επίσης σημαντι

κές διαφορές καί κυρίως στίς χρηματοδοτικές υπηρεσίες, δηλ, 

τραπεζικές κ::ί ασφαλιστικές· "Ετσι, στή Δανία, στην 'Ιταλία καί 

Ολλανδία, στην Αγγλία καί 'Ιρλανδία, οι τραπεζικές καί ασφα

λιστικές υπηρεσίες εξαιρούνται άπό τό φόρο* Στή Γερμανία, 

εξαιρούνται ou τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά φορολογούνται τά 

ασφάλιστρα μέ ιδιαίτερο φόρο. Αντίθετα, στό Βέλγιο,οι τρα

πεζικές συναλλαγές υπόκεινται στό ΦΠΑ, ενώ οι ασφαλιστικές 

έχουν Ιδιαίτερο φόρο· Τέλος, στή Γαλλία* υπάρχει Ιδιαίτερος 

φόρος για τις τραπεζικές καί ασφαλιστικές υπηρεσίες, ο οποίος 

στίς τραπεζικές έχει υψηλότερο συντελεστή (17,6$)· υπάρχουν 

επίσης διαφορές στή μεταχείριση και άλλων υπηρεσιών,καί 
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κυρίως εκείνων που παρέχονται απευθείας στους τελικούς κατανα-
» 

λωτές και δεν αποτελούν συστατικό στοιχεϊο του κόστους παραγω

γές των προϊόντων. 

(vi) Τέλος, υπάρχουν διαφορές στή μεταχείριση της ακίνη

της περιουσίας -(γ?), κτίσματα)· Ή γ^ εξαιρείται άπό τό φόρο 

σέ δλες τ ίς χορες, εκτός της 'Ιρλανδίας* Αντίθετα, οι νέες. 

κατασκευές, σέ ορισμένες χώρες ,υπόκεινται στο ΦΠΑ. Σέ μερικές 

μάλιστα ή μεταβίβαση ττ}ς .περιουσίας υποβάλλεται σέ ιδιαίτερο 

φόρο» 

2 · 3 · ·. Σημερινή κατά στα ση τοϋ τομέα τίΰν ειδικών φόρων 

δαπάνης, στίς χώρες τ % ίαΟΚ 

Σέ αντίθεση μέ τους γενικούς φόρους δαπάνης, οπού η 

διαδικασία εναρμονίσεως έχει προχωρήσει αρκετά ικανοποιητικά 

(δπως φαίνεται σύντομα θα υπάρξουν και νέα μέτρα γιά την ολο

κλήρωση της) , η κατάσταση στον τομέα των ειδικών φόρων δαπά

νης είναι διαφορετική. Οι διαφορές πού υπάρχουν στους φόρους 

αυτούς είναι πολύ μεγάλες και οι διαδικασίες εναρμονίσεως τους 

βρίσκονται ακόμα στό προκαταρκτικό στάδιο« Οι διαφορές αυτές 

είναι .σαφείς τόσο στη διάρθρωση δσο καί στό υψος τον.συντελε

στών κάθε φόρου. MÓvo στον αριθμό τών προϊόντων παρατηρείται 

κάποια-ομοιομορφία. "Ετσι, δλες οι χωρες-μέλη τ?|ς ΕΟΚ έπι«· 

βάλλουν ειδικούς φόρους δαπάνης στά πέντε προϊόντα, πού πάρα—' 

δοσιακά υπόκεινται σέ ειδικούς φόρους δαπάνης, δηλαδή, erra καύ

σιμα, ρτόν καπνό, οτό ζύθο,οτό κρασί καί οτό. οινόπνευμα., Η Ι τ α 

λία αποτελεί εξαίρεση επειδή δέν επιβάλλει ε ιδικό φόρο στό 

>φασί» Σέ δ, τ ι "άφορα τίς λοιπές χώρες·*μέλη, οι περισσότερες 



49 -

έχουν ειδικό φόρο στη ζάχαρη και σε μερικά άλλα προϊόντα« Η 

απόδοση, όμως, των φόρων αυτών είναι μικρή« 0 Πίνακας 3, πού 

ακολουθεί, παρουσιάζει την απόδοση τού* κάθε ̂ ραραδοσιακου* ειδι

κού* φόρου δαπάνης καθώς-καί ολών μαζί των λοιπών ειδικών φόρων, 

στις χώρες τή*ς ΕΟΚ, 

. Πίνακας 3 

Απόδοση των εαδικών φόρων δαπάνης,στα πλαίσια 

τΨ[ς ΕΟΚ, κατά τό έτος 1973 

^ 
Χώρα 

Βέλγιο 
Γαλλία 
Γερμανία 
Δανία 

Αγγλία 
Ίρλανδϋα 
Ιταλία 
ΛουξεμβροΟργο 

'Ολλανδία 
* Ελλάδα 

ν , * 
Όπως 

(ποσοστό 

&χύ-

, 

σιμα Καπνός 

7,35 
8,32 
8,57 
2,54 
9,72 
8,25 

15,04 
5,81 
5,19 
6,29 

δ ε ί χ ν ε ι ο 

2,38 
2,88 
4,58 
3,76 
6,60 
9,57 
5,52 
2,41 
2,)26 

• 4,22 

στο σύνολο.τών φορολ. 

Ζύθος Οίνος 

0,63 0,25 
0,06 0,21 
0,66 0,17 
•1,88 0,34 
2,35 0,60 
6,94 0,37 
0,32 -
0,41 0,25 
0,40 0,20 
0,55 , -

Qtv/μα 

0,77 
1,65 
1,64 
1,17 
2 , 9 t 
5,77 
1,09 
0,36 
1,16 
0,12 

Πίνακας 3 , ο ε ι δ ι κ ό ς φόρος 

»εσόδων) 

Λοιποί 
ε ί δ ι κ ο 
φ5ροι 

0,38 
0,13 
0,82 
1,40 
0,54 
2,26 
1,97 
0,05 
0,30 
1,90 

στα νγρ< 

καύσιμα είναι ο πιό σημαντικός, άπό πλευράς εσόδων, σέ όλες 

τίς χώρες τή~ς ΕΟΚ και. στην *Ελλάδα· 0 φόρος καπνοΟ έχει 

επίσης αξιόλογα έσοδα. Μικρότερης σημασίας (πάντα άπό πλευ

ράς εσόδων) εϊ,να.ι οι φόροι στά ποτά και οι λοιποί ε ι δ ι κ ο ί 

φόροι· Πάντως κι 'άπό αυτούς, οι φόροι στό ζύθο και στό ο Ι -
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νόπνευμα παρουσιάζουν μεγαλύτερα έσοδα. 

» . ν • • . 

t Οι ε ιδ ικοί αυτοί φόροι έχουν τόσο διαφορετική διάρθρωση 

ο καθένας τους, ώστε οποιαδήποτε σύγκριση τους, με βάση τους 

ονομαστικούς συντελεστές, είναι αδύνατη* Γι 'αυτό καί η 'Εκτε

λεστική Επιτροπή προσπάθησε νά εναρμονίσει αυτές τ ις δ.ιαφορμές, 

υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών. Μέχρι 

σήμερα, όμως, τό Συμβούλιο ενέκρινε μόνο τ ις προτάσεις πού 

αναφέρονται στή φορολογία τών τσιγάρων. *Η σχετική Προδιαγρα

φή προβλέπει την εναρμόνιση στή διάρθρωση μόνο,καί οχι καί 

στους συντελεστές. Γιά τό.λόγο αυτό, προωθείται η εφαρμογή 

ενός^μικτοϋ* συστήματος φορολογίας." "Ετσι θά επιβάλλεται ε να μέρος 

τών φόρων κατά μονάδα προϊόντος καί τό υπόλοιπο κατά άξια. 

Οι χώρες-μέλή ""έχουν ζδη αρχίσει τήν εφαρμογή αυτη*ς..τη*ς .πρότ·.. 

τάσεως πού θά ολοκληρωθεί σέ τρία στάδια.. Στο πρώτο στάδιο,·· 

τό οποίο, έχει ήδη λήξεi f ο ι χώρες-μέλη, οφέιλαν νά καθιερώσουν 

ενα συντελεστή κατά μονάδα προϊόντος, πού. νά αποφέρει τουλά

χιστον τό 5% ή τό πολύ τό 75^ τών συνολικών εσόδων, πού προέρ

χονται άπό τήν πιο δημοφιλή κατηγορία τσιγάρων. Στό δεύτερο 

στάδιο., τό οποίο προβλέπεται ν 'αρχίσει μετά άπό ενα χρόνο 

περίπου/ οι χώρες-μέλη θά πρέπει νά αυξήσουν τους συντελεστές 

κατά μονάδα καί νά μειώσουν τους συντελεστές κατά άξια, ετ.σ.Ι 

ώστε ή κατά μονάδα επιβάρυνση των πιο δημοφιλών τσιγάρων ν<£ 

μήν εϊναι μικρότερη του 15^ ούτε μεγαλύτερη τοδ 50/^ Μέ τόν 

τρόπο αυτό εξομοιώνονται δσο τό δυνατό περισσότερο τά φορολο

γικά συστήματα. 

Σέ ο,τι άφορα τή φορολογία του ζύθου υπάρχουν επίσης 

ουσιαστικές διαφορές. *Ορισμένες χώρες επιβάλλουν ιφόρο στή 
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βύνη, δπως ή Ελλάδα, ένώ" άλλες φόρο στό τελικό προΓόν·'Εξάλ

λου, σε ορισμένες χορες ο συντελεστής διαφοροποιείται, ανά-

λογα με την περιεκτικότητα του ζύθου. *Η Εκτελεστική Επι

τροπή, προτείνει την επιβολή τοο φόρου στο τελικό προΓόν 

και τη διαφοροποίηση τοο συντελεστή, ανάλογα με την περιεκ

τικότητα τοΰ ζύθου, χωρίζοντας το προϊόν σε τέσσερις κατηγο

ρίες· 

Σημαντικές διαφορές υπάρχουν επίσης στο υψος τον 

συντελεστών τΐ"ς φορολογίας τοϋ κρασιοΟ. Η 'Εκτελεστική 'Επι

τροπή προτείνει την εφαρμογή ενός κοινού συστήματος φορολο

γίας σε όλες τις χώρες· Σύι,ιφωνα μ'αυτό θα υπάρχουν δύο κατη

γορίες κρασιοϋί (ι) τά αφρώδη κρασιά και εκείνα πού υπερβαί

νουν τους 20 βαθμούς, και (ti) τά λοιπά κρασιά. Σε κάθε 

κατηγορία θα επιβάλλεται διαφορετικός συντελεστής. Το υψος 

του θά καθοριστεί αργότερα. 

"Αλλες σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται στη φορολο

γία του* οινοπνεύματος« Η Εκτελεστική 'Επιτροπή προτείνει 

νά εφαρμοστεί ενα κοινό φορολογικό σύστημα. "Ετσι, ο φόρος 

θά επιβάλλεται στο καθαρό οινόπνευμα με ενιαίο συντελεστή, 

ανεξάρτητα άπό.την πρώτη υλη με τήν οποία παράγεται. 

Τέλος, η φορολογία καυσίμων έχει διαφορετική διάρ-* 

θρωση και υψος σε κάθε χώρα τ̂ ς Κοινότητας. *Η Εκτελεστική 

Επιτροπή έχει υποβάλει διαφορετικές προτάσεις για τά καύσιμα 

πού χρησιμοποιοϋνται στά αυτοκίνητα άπό ο,τι σ'ρκεΐνα
 τ
ά ο

πό Γα χρησιμεύουν ως ενέργεια σέ άλλους ̂ ό'μεις. *Η 'Επιτροπή, 

ενΟ σ^ήν ^ρώτη περάτωση καθορίζει μόνο τη διάρθρωση τ*ής φορο

λογίας καυσίμων, στή δεύτερη,ορίζει κα^ τό υψος τον φορολο-
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γ ι κδν -συν τ ελ εστων · 

2·4« Προοπτικές γιά τ6 μέλλον 

"Αν καί οι γενικές κατευθύνσεις τον εξελίξεων στον 

τομέα των έμμεσων φορών είναι σαφείς, οι ειδικότερες λεπτο

μέρειες, κυρίως σε ορισμένες περιπτώσεις, ε ίναι αβέβαιες. . 

Βέβαια, ευκολότερα προβλέπονται οί εξελίξεις Οτον τομέα 

τον ycvittßv φόρων δαπάνη? άπ<5 $«*η σ'εκείνο τβν e U M » 

κον φορών. Πραγματικά, θα πρέπει να π ε ρ ι μ έ ν · ! κάνεις, δτι 

οί γενικοί φόροι, δαπάνης θά εναρμονιστούν, τελικά, μέ βάση 

τ ι ς νέες προτάσεις τ^ς /Εκτελεστικές Επιτροπές . "Ετσι, θά 

πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη ομοιομορφία στη διάρθρωση των συ

στημάτων τοΟ ®ΙΑ. "Οπως φαίνεται, λοιπόν, οί χώρες τής ΕΟΚ . 

θά περιορίσουν τόν αριθμό τον συντελεστών σ'ενα η τό* πολύ δύο. 

"Οσο γιά τήν αρχή τ^ς επιβολές τοο φόρου στ<£ προϊόντα τοΟ δ ι ε -

θνοΟς εμπορίου, θά αντικατασταθεί, σίγουρα, μέ εκείνη την 

οποία πρότεινε η Επιτροπή IÎEWMARK, δηλαδή, τή μικτή αρχή 

τΐϊς χώρας προελεύσεως γ ιά τό διακοινοτικό εμπόριο,καί xffç χώ ·̂ 

ρας προορισμού* γιά"τΟ εμπόριο μέ τ ι ς τρίτες χώρες· 

Τελικά, αυτό.πού φαίνεται πιθανότερο δτι θά συμβεί 

μέ τους ειδικούς φόρους δαπάνης εϊναι η διατήρηση καί εναρ

μόνιση τβν πέντε παραδοσιακών μόνο, καί ή κατάργηση δλων των 

άλλων· *Η εναρμόνιση, τώρα, αύτων πού θά παραμείνουν, προφα

νώς, θά ακολουθήσει τ ίς γενικές γραμμές των σχετικδν Προ-. .·· 

διαγραφΟν καί Σχεδίων Προδιαγραφών ' τ % Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Έ π ι - * 

τροπής^ '-Ϊΐέ την προϋπόθεση, βέβαια, δτι θά γίνουν δεκτές από 

τό Συμβούλιο *Υπουργων, άφοΟ τροποποιηθούν, μέ σκοπό τόν περιο

ρισμό των ενδεχόμενων αντιδράσεων στίς διάφορες χωρες-μέλη. 
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3 . ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔΜ 
— » • — I I Ι Ι II Ι ι • II Μ Μ Μ Μ Μ Ι Μ Ι Mill III ι • Il 11 

3·1 · Οι συνέπειες από την ένταξη τΐης χώρας μας στην EÖK 

Η σύντομη αύτη επισκόπηση, πού έγινε στα προηγού

μενα κεφάλαια, γύρω άπό τη σημερινή κατάσταση της έμμεσης 

φορολογίας στην Ελλάδα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τό 

φορολογικό μας σύστημα διαφέρει ουσιαστικά άπό εκείνο τΐ)ς ÉOK, 

"Ετσι, ένω* Ολες οι χορες της Κοινότητας εφαρμόζουν σήμερα ε va' 

μόνο γενικό φόρο δαπάνης, δηλαδή τό φόρο προστιθέμενης αξίας 

(ΦΙΪΔ), στη χ(?ρα μας υπάρχουν εξ.ι γενικοί φόροι πού διαφέρουν 

σέ φύση καί διάρθρωση άπό τό ΦΠΑ. 

'Εκτός των γενικών φόρων διαφέρουν καί οι ειδικοί 

στη διάρθρωση και στό υψος των-συντελεστών τους. Γι'αύτό 

είναι απαραίτητο μέ την ε'ίσοδό μας στην ΕΟΚ, να τροποποιηθεί 

άπό τη βάση της η έμμεση φορολογία. 'Επίσης, θα-πρέπει νά 

υιοθετηθεί τό μικτό σύστημα τ?*ς φορολογίας καπνού*, πού έχει 

ηδη εισαχθεί" στίς χΦρες της ΕΟΚ
#
 καθώς καί τά νέα συστήματα 

φορολογίας-των παραδοσιακών προΓόντων, τα οποΓα προτείνονται 

άπό τήν 'Εκτελεστική Επιτροπή, μέ την προϋπόθεση πάντα, δχΐ 

θά έχουν εγκριθεί άπό τό Συμβούλιο
 ι
Υπουργών τί[ς Κοινότητας. 

3·2· Σκοπιμότητα εναρμονίσεως τοο συστήματος τ % έμμεσης 

φορολογίας στην Ελλάδα. 

Ανεξάρτητα άπό τις υποχρεώσεις μας στην ΕΟΚ, η 

Ομάδα πιστεύει, οτι η εναρμόνιση τίης έμμεσης 'φορολογίας * 

επιβάλλεται, τόσο γιά λόγους οικονομικές καί κοινωνικές . 
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πολιτικές οσο·κ»ί για λόγΌ^ς-απλουστεύσεως και μειώσεως τοϋ" 

διαχειριστικού καί γενικότερα του κοινωνικού κόστους τή*ς έμ

μεσης φορολογίας· Πραγματικά, αναφερ-θηκε ηδη, στο πρώτο μέρος 

αύτη*ς της 'Εκθέσεως, οτι τό σημερινό σύστημα έμμεσης φορολο

γίας στη χώρα μας περιέχει πλήθος φόρων, μέ μεγάλη .ποικιλία 

συντελεστών, απαλλαγών, εξαιρέσεων και διαδικασιδν'βεβαιώσεως 

καί ε£σπρ4ξεως· *Επομένως,τό κόστος της φορολογίας είναι υ

ψηλό. 

Αντίθετα, η εισαγωγή ενός ενιαίου φόρου, δπως είναι 

ο <ΗΙΑ, πού* θα αντικαταστήσει τό μεγαλύτερο μέρος των σημερι

νών, θα είχε σαν αποτέλεσμα την'απλοποίηση όλου του* συστήμα

τος καί πιθανόν τη μείωση του" δια.χειριστνκοο καί κυρίως τοΟ 

κοινωνικού" κόστους τη"ς φορολογίας. 

Μία άλλη σοβαρά δυσμενής επίδραση του σημερινού" συ

στήματος είναι η αρνητική παρέμβαση μέ διάφορους τρόπους στην 

άριστη κατανομή, των πόρων, τόσο στην εγχώρια αγορά οσο καί σέ 

διεθνές επίπεδο· Αντίθετα, ο «SIA είναι περισσότερο ουδέτε

ρος φόρος από τήν άποψη αυτή. Συγκεκριμένα, στην εγχώρια αγο-
« . . . . J s 

ρά δέν παρεμβαίνει στην κάθετη συγκέντρωση των επιχειρήσεων, 

δπως*συμβαίνει μέ τους σωρευτικούς φόρους δαπάνης. Οσο για 

τίς διεθνείς συναλλαγές, διατηρεί την, ουδετερότητα του, απαλ

λάσσοντας τις εξαγωγές και εξισώνοντας τή φορολογική επιβά

ρυνση στά εισαγόμενα καί τά εγχώρια προϊόντα. 

ν
Ϊ3νά άλλο μειονέκτημα του σημερινού" συστήματος είναι 

η έντονα αντίστροφη προοδευτικότητα του. Η ε'ΐσαγωγή ενός 

φόρου μόνο, μέ κατάλληλη διάρθρωση στους φορολογικούς συντε-
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λεστές, θά μπορούσε νά οδηγήσει στη βελτίωση τ̂ ς διανομής τοϋ 

εισοδήματος στις διάφορες εισοδηματικές τάξεις. 

Έξαλλου, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φόρων καί συντελε

στών εμποδίζει το φορολογικό σύστημα.νά χρησιμοποιηθεί ως μέσο 

έλεγχου τ̂ ς ενεργού ζητήσεως και σταθεροποιήσεως της οικονομίας. 

Συνέπεια τ?)ς μη προοδευτικότητας είναι καν η μικρή ελαστικότη

τα των φορολογικών εσόδων. "Ετσι, η απόδοση των φόρων δέν αυ

ξάνεται με ικανοποιητικό ρυθμό και οι φορείς της δημοσιονομι

κές πολιτικές αναγκάζονται νά, μεγαλώνουν δλο και περισσότερο 

τους φορολογικούς συντελεστές. Φυσικά αυτό έχει άσχημο αντί

κτυπο στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, η έλλειψη προοδευτικότητας 

δέν επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί σαν αυτόματος σταθε

ροποιητής, καί νά αμβλύνει έτσι τους κύκλους τη*ς οικονομικής 

δραστηριότητας. Αντίθετα, η εισαγωγή ενός μόνο φόρου, θά 

βελτιώσει την*κατάσταση σε δλες αυτές τις περιπτώσεις,πάντοτε 

μέ τη βασική προϋπόθεση δτι, η διάρθρωση των φορολογικών συν

τελεστώ^ θά είναι προοδευτική. 

Σέ αντιδιαστολή, λοιπόν, μέ τό σημερινό σύστημα πού 

παρουσιάζεται νά έχει τις πιο δυσμενείς επιπτώσεις στην οικο

νομική ανάπτυξη ττ)ς χώρας, ο <ΗΙΔ εμφανίζει σημαντικά πλεονε

κτήματα. Τό σημαντικότερο από αυτά εϊναι η πλήρης απαλλαγή 

των έ
:
πενδύσεοον, η οποία θά αποτελέσει κίνητρο γιά μια αύξη

ση τους, καί επομένως θά οδηγήσει σέ αύξηση τοϋ ρυθμοϋ οικο

νομικής αναπτύξεως στή χώρα. Τήν 'ίδια ευνοϊκή επίδραση στο 

ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως θά έχει καί η προώθηση των εξα

γωγών πού πιθανόν θά υπάρξει εξαιτίας του νέου φόρου. 
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Γιά όλους αυτούς τους λογούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν 

πιό πάνω, η Ομάδα εισηγείται την επίσπευση τ?)ς διαδικασίας 

έναρμον.ίσεως του* συστήματος τ % έμμεσης φορολογίας με έκεΓνο 

τΐίς ΕΟΚ. 

3·3· Δυνατότητα εναρμονίσεως του συστήματος τή̂ ς έμμεσης φόρο«» 

λογίας στην *Ελλάδ(? 

Τό θέμα τή"ς δυνατότητας εναρμονίσεως του συστήματος 

των έμμεσων φόρων στη χώρα μας .υιοθετώντας ενα μόνο φόρο, τό 

<ΗΙΑ, απασχόλησε σοβαρά την Ομάδα· Αναγνωρίζεται, βέβαια, 

οτι ο νέος φόρος,εφόσον μάλιστα καλύψει ολα τά στάδια τη*ς 

παραγωγικές διαδικασίας, θα απαιτήσει ιδιαίτερη οργάνωση και 

θά δημιουργήσει σοβαρά διαχειριστικά προβλήματα. Τονίζεται 

όμως, οτι οι φοροτεχνικές υπηρεσίες στην ^Ελλάδα, διαθέτουν 

σήμερα μεγάλη εμπειρία στην επιβολή τ¥\ς έμμεσης φορολογίας, 

πού θά βοηθήσει πολύ στην επιβολή του* νέου φόρου. Επίσης, 

σήμερα η χώρα μας μπορεί νά εκμεταλλευτεί και την εμπειρία 

πού απόκτησαν οι χώρες τ̂ ς Δυτικη'ς Ευρώπης άπό τήν επιβολή 

το0 φόρου και νά μετριάσει έτσι τά διάφορα προβλήματα τά 

οποΓα θά παρουσιαστούν» 

Ή σοβαρότητα, δμως, του όλου θέματος μιας τέτοιας 

θεσμικές φορολογικές μεταβολής, επιβάλλει, κατά τη σύμφωνη 

γνώμη ολόκληρης ττ̂ ς ^Ομάδας, μία προσεκτική μελέτη άπό ειδι

κή 'Επιτροπή, μέ ευρεία σύνθεση. 



- 57 -

3 · 4 · Προτάσει ς σχετικά με τό φόρο- προστιθέμενης άξιας (ΦΠΑ) 

α. Φόρα ι πού πρέπει να υπαχθούν στό ffllA και διαδικα

σία μεταβάσεως 
-.ιι y IH Γ****** — •'•••!• 

·- Ο--SIA-"(όπως εγτνε και στις χό3ρε~ς της ΕΟΚ) θα πρέπει 

•αρχικά· νά αντικαταστήσει όλους τους-γενικούς φόρους δαπάνης, •··"···· 

καθώς καί έναν αριθμό ειδικών και λοιπών φόρων δαπάνης;- E-fcôi— 

κότερα, προτείνεται ν'άντικατασταθοϋν με τό ΦΠΑ οι εξ^ς φόροι: 

( Ι ) ο ΦΚΕ, ( Ι ι ) ο φόρος μισθών και ημερομισθίων, ( t i t ) ο είδι— 

κός φόρος στά εισαγόμενα, ( tv)ò φόρος πολυτελείας, (ν) ο ε Ι δ ι 

κός φόρος του 1958, (vt) τά τέλη χαρτοσήμου πού επιβάλλονται 

στά τιμολόγια και στις διάφορες υπηρεσίες (π.χ·· τραπεζικές, 

ασφαλιστικές, μεταφορικές κ . α . ) τά οποΓα αυξάνουν τό κόστο ς παρά

γωγης των προϊόντων, ( v i t ) οι φόροι ψυχαγωγίας καί πολυτελείας, 

( v i l i ) ο φόρος απορρυπαντικών, ο φόρος κινηματογραφικών ται— • · 

νιων καί ο φόρος άμυλοσιροπίου. *0 φόρος μεταβιβάσεως ακί

νητων, θά πρέπει-νά εναρμονιστεί καί αυτός στά-πλα&Η,α τοο •-.-. -

ΦΠΑ, εφόσον ο νέος φόρος θά καλύψει τόν τομέα των κατασκευών· 

Επίσης θά πρέπει νά εξεταστεί η σκοπιμότητα καταργήσεως ορι

σμένων κρατικών μονοπωλίων. 

ιΗ απόδοση των παραπάνω φόρων κατά τό 1975, καθώς 

καί οι εκτιμήσεις των εσόδων τους., για τά ετη 1976-80; με την πρσιΐ-

πόθεση δ τ ι , οι συντελεστές θά μείνουν οι ί δ ι ο ι , δίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα 4· 
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Πίνακας 4 

'Απόδοση των εμμέσων φορών, πού προτείνεται'να" 

'"* .'.!J:' . . υπαχθούν στο φόρο προστιθέμενης αξίας. 

{aé £κατ· αρχ.) 

Φρρο<Γ ., 1975 1976 1977 1978 1979 ,1980, 

Α# Καταογτιτέοι -φόροι . < ; „. . 

1 . ΦΚΕ , , 18*853 .21.700 25.000 28.700 33.000 38.000 
2. Χαρτόσημο 16.000 21.000 24.000 27.000 3Ο.4ΟΟ 34.100 
3.· Λόιπο.ί γενικοί ν. ' ' • ' ] ? \ 

φόρο,ι .. 2.486 2.800.3.150 3.550 4.000 4.500 
4. Καταργητέοι ε ί δ ι -

κοί φόροι 510 560 620 680 750 830 

5. Φόροι ψυχαγωγίας 
καί πολυτελείας" 558 630 700 800 900 1.050 

Ι,Σΰνολο 38.407 46.690 53*470 60.73Ρ 69.050 78.480 

**· ^ÓpQt εναρμονιζόμενοι . « ' ! 

1. Φόρος μεταβιβά
σεως ακίνητων 3.293. 3.800 4.450, 5·. 140 6.000 7.000 

••'• • }\i. u n i "• •••' m ••" •! ιι ••• im • km I I I Hill l l. l 

Γενικό σύνολο 41.700 50.490 57.920 65.870.75.050 85.480 
" ' " ' " ' "• — — — • IMI HW—MÉfcl. ι •• • • » • • • • ^ • » • • « • « • » ^ » « • • • • » • » • » • » » • • » ^ » » ^ • • ^ • • » « • « • « » • » « • • « M W M Ì M ^ W M Ì M . 

Έπειδη τα έσοδα των φόρων πού προτείνεται νά ,ιαταργηθουν 

είναι μεγάλα, η Επιτροπή εξέτασε τη δυνατότητα να εισαχθεί ο SIA 

.σταδιακά^σέ αντικατάσταση ενός η ορισμένων μόνο από τους πιό πάνω 

φόρους. Ειδικότερα, εξετάστηκε η σκρπιμότητα εισαγωγής του Φ0Α 

σε αντικατάσταση του ΦΚΕ η του χαρτοσήμου αρχικά, και στη συνέ

χεια νά ύπαχθοον και οι άλλοι φόροι πού κρίνεται οτι πρέπει να 

καταργηθούν. Η λύση αύτη, εμφανίζει ενα μεγάλο πλεονέκτημα, 

επιτρέπει την εισαγωγή ενός απλού συστήματος ΉΙΔ, μέ σχετικά χα

μηλό συντελεστή και ταυτόχρονα μετριάζει τους κινδύνους πού πιθα-
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νόν εγκυμονεί μία μειωμένη απόδοση του νέου φόρου, στο πρώτο 

στάδιο της εφαρμογής του. Εξετάστηκε, επίσης, η σκοπιμότητα 

της μεταβάσεως στο «QÂ, αφενός επεκτείνοντας τό ΦΚΞ στό λιανι

κό εμπόριο και.αφετέρου εφαρμόζοντας τη νέα φοροτεχνική του 

φόρου προστιθέμενης αξίας· Στη συνέχεια θά ακολουθήσει στα

διακή υπαγωγή των λοιπών φόρων πού κρίθηκαν καταργητέοι, έτσι 

ωστε
ν
η μετάβαση στο νέο φόρο νά γίνει μέ τόνπιό ομαλό τρόπο· 

Παρά τά πλεονεκτήματα της σταδιακής εφαρμογής,, του* 

<ΗΙΑ, πού η
Ν
 Ομάδα συμμερίζεται απόλυτα, η πλειοψηφία της κρί

νει οτι,θά·ηταν σκοπιμότερο νά αντικατασταθούν αμέσως όλοι οι 

φόροι οι οποίοι κρίνονται καταργητέοι· Οι λόγοι είναι άπό 

τη μιά μεριά ψυχολογικοί (για νά μη θεωρηθεί δτι η Κυβέρνηση 

επιβάλλει νέο φόρο, ένώ διατηρεί τους παλιούς) καί από την 

άλλη φοροτεχνικοί, αφού* η είσαγωγή του νέου φόρου θά άπαιτή—
 Ν 

σει πιθανότατα ριζική αναδιάρθρωση τον φοροτεχνικών υπηρεσιών, 

πράγμα δχι εύκολο στην περίπτωση πού θά χρειαζόταν νά διατη

ρηθεί, σέ πρώτη φάση, ο ΦΚΕ η τό χαρτόσημο» Έξαλλου, η 'Ομά

δα κρίνει οτι, θά είναι ασύμφορη η διατήρηση δύο διαφορετικών 

συστημάτων έμμεσης φορολογίας, έστω κι'αν πρόκειται για μιά 

μεταβατική περίοδο 2-3 ετών· 

Στο σημείο αυτό υπήρξε διαφωνία του κ. Ξυρυπίδη 

Κατσ.ιώτη, μέλους της Ομάδας,ο οποίος διατυπώνει τήν ακό

λουθη άποψη: 

" Η δημοσιονομική πλευρά του προβλήματος αποδοχές 

τοϋ ΦΠΑ εΐναι καθοριστική καί δεν επιτρέπει χειρισμούς,οι 
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οποίοι θα εθετον εν κινδύνω τά έσοδα τοϋ προϋπολογισμού*. *Η 

κατά στάδια, όθεν, προσπέλασις προς τό »έοινοτικόν σύστημα, τή,ν 

δημοσιονομικήν άναγκαίως αποψιν θά λαμβάνη κυριώτερον ύπ'δψιν· 

Τούτο σημαίνει ότι,άπό τοο πρώτου σταδίου πρέπει νά άποδεχθδμεν 

εις τό σύνολον η σχεδόν εις τό σύνολον, τάς βασικάς αρχάς λει

τουργίας τοϋ κοινοτικού συστήματος. Λαμβανομένου υπ'δψιν δτι, 

δια την διατύπωσιν καί την θέσπισιν τοϋ πλαισίου τον βασικών 

διατάξεων τοϋ νέου φόρου, ως καί την προπαρασκευην τ£3ν αναγκαίων 

κανονιστικών τί*ς εφαρμογής ρυθμίσεων, απαιτείται χρονικόν διά

στημα τουλάχιστον 18 μηνών, η εναρξ,ις εφαρμογές του φόρου προ

στιθεμένης αξίας, μέ χαμηλόν συντέλεστήν περί τό 2$, δύναται 

νά τοποθετηθώ την 1-1-78, υπό τον δρον βεβαίως δτι από τρϋδε 

πρέπει σόβαρώς καί σταθεράς, ως προς" συγκεκριμένους στόχους, 

νά άρχίση η εργασία· Άπό -effe; ημερομηνίας ταύτης πρέπει νά/• 

κλιμακωθώ η ολοκληρωτική άντικατάστασις τον εν ίσχύϊ φόρων 

δια-, τοϋ φόρου προστιθεμένης άξιας εντός περίοδου τό πολύ 5 

έτον^ δηλονότι εν η δύο ετη μετά την ένταξιν. Ούτω, κατά 

τον-μέχρι τΥ\ς εντάξεως, χρόνο ν θά εχη συντελεσθώ} ,έξ απόψεως 

άρχδν λειτουργίας
#
η ευθυγράμμισις προς τόν κοινοτικόν φόρον, 

άπομένοντος μόνον ύπό έξέλιξιν του φορολογικοϋ συντελεστοϋ, 

δστις θά προωθί̂ ται προς την οριστικην Οιάμόρφωσιν κατά τρό

πον π-αράλληλον προς την προοδευτικήν έξαφάνισιν τον εν ισχύ Γ 

φόρων. . 

Τό μέγιστον πλεονέκτημα της μεθόδου αυτίίς είναι οτι, 

παραμερίζει αποτελεσματικές την διακινδυνευσιν εσόδων τοϋ 

προϋπολογισμοί, ως καί την ανάγκην διενεργείας απογραφές της 
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ευρισκομένης εις το στάδιον της εμπορίας καί υποβληθείσης"''-

εις φορολόγησιν διά του ισχύοντος φορολογικού συστήματος"
0 

παραγωγές άγαθων, πράγμα ανάπόφευκτον και εξαιρετικώς δυ^·" 

σχερές δια μίαν μετάβασιν εις τον φόρον προστιθεμένης αξίας 

εις το σύνολον του συντελεστού* δια ταυτοχρόνου πλήρους αντι

καταστάσεως τον εν Ισχύϊ φορολογιών"· 

β· Στάδια στά οποία πρέπει να επιβληθεί ο @ΙΑ 

*0 ΦΟΑ,. σύμφωνα μέ δ,τι εφαρμόζεται σέ δλες τις χώρες 

της ΕΟΚ, θά πρέπει να καλύψει και στη χώρα μας ολα τα στάδια 

της παραγωγικές διαδικασίας, μέχρι καί το λιανικό εμπόριο. 

*Η κάλυψη; του λιανικού εμπορίου θά δημιουργήσει άσφαλβς προ**·; 

βλήματα, εξαιτίας τοϋ μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων καί 

τΫ|ς" μή άρτιας λογιστικής οργανώσεως τους· Η Όμάδα, ςμως; 

πιστεύει δτι αν εξαιρεθεί τό λιανικό εμπόριο, θά δημιουργη

θούν αφενός χειρότερα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία"του* 

φόρου καί αφετέρου δυνατότητες φοροδιαφυγές· !Εξάλλου, δεν 

πρέπει νά παραβλέπεται τό γεγονός δτι, όλες οι χώρες της 

ΕΟΚ εφάρμοσαν αμέσως τό <3ΙΔ σέ δλα τά παραγωγικά στάδια,παρά 

τή δυνατότητα, πού τους έδιναν οι σχετικές Προδιαγραφές τ % 

'Εκτελεστικές Επιτροπές, νά εξαιρέσουν τό λιανικό εμπόριο 

για μία μεταβατική περίοδο· 

γ· Μορφή του ΦΠΑ 

Σχετικά· μέ τ·ή μορφή μέ τήν οποία θά εφαρμοστεί ο 

ΦΠΑ στή χώρα μας, η Ομάδα προτείνει εκείνη πού 'ήδη Ισχύει -

στην ΕΟΚ, καλύπτοντας μόνο τήν καταναλωτική δαπάνη καί απαλ-
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λάσσοντας τελείως τις επενδύσεις· Ή μορφή αύτη επιβάλλεται, ,. 

δχι μόνο για λόγους εναρμονίσεως, άλλα και επειδή παρουσιάζει
 ; 

σημαντικά πλεονεκτήματα· 41 απαλλαγή των επενδύσεων είναι 

απαραίτητη,γιά νά γίνει ο φόρος ουδέτερος τόσο στην εγχώρια 

αγορά δσο και στις διεθνείς συναλλαγές· 'Αλλιώτικα, η επι

βάρυνση των προϊόντων στην εγχώρια αγορά θά διαφέρει, ανά

λογα με τη συμμετοχή του κεφαλαίου στην παραγωγή τοö κάθε 

προϊόντος, με συνέπεια ο φόρος νά μην είναι ουδέτερος· 

'Εξάλλου, ή φορολογία των επενδύσεων εξαφανίζει την ουδετερό

τητα το0 ΦΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές, επειδή στην περίπτωση 

αύτη δέ γνωρίζει κανείς τήν ακριβή επιβάρυνση των εγχώριων 

προϊόντων, επομένως δέν μπορεί νά γίνει εξίσωση τον είσαγό- ΐϊ 

μένων και εγχώριων προϊόντων, ούτε η πλήρης απαλλαγή των εξα

γομένων. "Ενας πρόσθετος λόγος πού συνηγορεί γιά την άπαλλα-

γή των επενδύσεων εϊναι .η δημιουργία κινήτρου γιά το σχήμα*· 

τισμό·.πάγιου κεφαλαίου και επιταχύνσεως τ % οικονομικές ανα

πτύξεως στή χώρα. 
' · · ' - : Ϊ •• \ ΐ-

δ . Μέθοδος υπολογισμού της φορολογικ% υποχρεώσεως 
«»•Hi ιι« ι ι ι . ι ιι» u n i i •!' l i ιι ιι l u ,ιι i l u n n i ι — n i l —«Γ ι — — | » » « y 

Γιά τον υπολογισμό τ̂ ς φορολογικές υποχρεώσεως πού 

θά προκύψει άπσ'τό <ΗΙΑ, ή *Ομάδα προτείνει νά εφαρμοστεί και 

στην 'Ελλάδα ή 'ίδια μέθοδος υπολογισμού* των χωρών τ?)ς EOK
f 

*Η μέθοδος αυτή είναι ένας έμμεσος υπολογισμός τ^ς φορολογι

κές υποχρεώσεως μέ αφαίρεση, ή οποία είναι γνωστή ως λογιστι

κή μέθοδος η, μέθοδος πιστώσεως του φόρου. Η χρησιμοποίηση 

τΐ)ς μεθόδου αύτ?ίς κρίνεται σκόπιμη, δχι μόνο yiâ λόγους εναρ

μονίσεως μέ τήν ΕΟΚ, άλλα καί επειδή παρουσιάζει πολλά πλεο

νεκτήματα. Τό βασικό της πλεονέκτημα είναι η απλότητα τΐ|ς 
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εφαρμογές της· "Ετσι, κάθε επιχείρηση υπολογίζει το φόρο πού 

οφείλει για τις πωλήσεις της, πολλαπλασιάζοντας το φορολογικό* 

συντελεστή με τήν άζία των πωλήσεων της και στη συ ν έχε e α αφαι

ρεί το φ<5ρο πού έχει καταβάλει για τίς αγορές της. Τη διαφο

ρά πού προκύπτει τήν καταβάλλει στο Δημόσιο Ταμείο, σέ καθο- ,. 

ρισμένα χρονικά διαστήματα άπό το ν6μο. *Η μέθοδος πιστώσεως 

του* "φόρου παρουσιάζει μία πιθανότητα περιορισμού τ^ς φοροδια

φυγές, εξαιτίας τοΟ αυτόματου μηχανισμού* ελέγχου πού υπάρχει 

μέσα στό σύστημα διαχειρίσεως τοϋ φόρου. "Ετσι, ο φόρος πού 

καταβάλλεται άπό κάθε αγοραστή, εμφανίζεται στα βιβλία το.0 

πωλητή* σάν υποχρέωση προς <τό Δημόσιο και στά βιβλία το.0 αγο

ραστή* σάν απαίτηση άπό τό Δημόσιο. "Δν ο αγοραστής δέν άνα- , 

φέρει ολόκληρο τό ποσό του" φόρου στό τιμολόγιο θα ζημιώσει, 

γιατί η απαίτηση* του άπό τό Δημόσιο θα είναι μικρότερη άπό 

τήν
;
 πραγματική, επομένως, η μέθοδος αυτή εμπεριέχει έναν 

αυτόματο μηχανισμό έλεγχου τή*ς φοροδιαφυγή^ 

ε
· Μεταχείριση των δαπανών του*. Δημοσίου 

Προτείνεται ή πλήρης απαλλαγή των δημόσιων δαπανον, 

άπό τό <ΗΙΔ, επειδή ή υπαγωγή τους στό φόρο αποτελεί απλος 

μεταβίβαση χρημάτων άπό τ6 ενα ταμείο του* Δημοσίου στό άλλο, 

μέ μόνη συνέπεια τήν πλασματική διόγκωση των σχετικών λογα

ριασμών. Αντίθετα, ο** δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει νά υπό

κεινται στό φόρο για ν<£ υπάρχει εξίσωση τον ορών άνταγωνι-

σμόΐΓ \iê τ ί ς αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις πού παράγουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα. Έξαλλου, η πρακτική αυτή τηρεΤται 

σέ δλες τ ίς χώρες τη"ς BÓK καί επομένως επιβάλλεται νά εφαρ

μοστεί και στη χώρα·μας γ ιά λόγους ομοιομορφίας τοϋ φορολο-
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γικοϋ συστήματος με τά αντίστοιχα ττ̂ ς Κοινότητας· * 

J στ, Βάση τοϋ φόρου 

*0 ®ΊΑ, καταναλωτική μορφής, καλύπτει μόνο την προστι

θέμενη, άξια στα καταναλωτικά αγαθά κάί απαλλάσσει τά κεφαλαι

ουχικά. Στην προστιθέμενη αξία, δμως, τώ*ν καταναλωτικών άγα- . 

623ν ιίαι επομένως στη βάση τοϋ φόρου, θά πρέπει νά περί κλεί

νονται όλοι οι άλλοι φόροι καί οι επιβαρύνσεις υπέρ του* Δημο

σίου, έκτος άπό τό ®ΙΑ.« Επίσης, στα εισαγόμενα, στη βάση 

του φόρου πρέπει νά συνυπολογίζονται, οι δασμοί καί όλοι οι 

λοιποί φόροι πού επιβάλλονται σ'αύτά« Αυτή είναι η πρακτική 

ή ètioCa ακολουθείται καί στην. ΕΟΚ· 

, ζ· Φορολογικοί συντελεστές 

*·0 καθορισμός του" αριθμού* καί τοϋ ύψους των φορο

λογικών συντελεστών γιά τό ΉΙΑ ίταν ενα άπό τά θέματα πού η 

*0μάδα εξέτασε μέ Ιδιαίτερη προσοχή, *Η ύπαρξη μεγάλου άριθμοϋ 

συντελεστών έχει τά πλεονέκτημα δ*τι,αυξάνει τήν προοδευτική 

διάρθρωση τοϋ φόρου*παρουσιάζονται όμως δυσκολίες στην εφαρμο

γή του. "Οσο μεγαλώνει ο αριθμός των συντελεστών τόσο αυξά

νονται καί τά διαχειριστικά προβλήματα τοο φόρου. Αντίθετα, 

η ύπαρξη ενός μόνο συντελεστή* η μικρού* αριθμού* συντελεστών 

διευκολύνει τήν εφαρμογή του*, φόρου, 6έν χόν αφήνει δμως 

νά έΐναι αρκετά προοδευτικός. *Η πιό ικανοποιητική λύση πού 

θά συμβιβάσει τους δύο αυτούς αντιμαχόμενους στόχους (άπλο- . 

ποίηση τ?*ς διαδικασίας βεβαιώοεως-είσπρ,άξεως καί αύξηση τή*ς '·. 

προοδευτικότητας) φαίνεται \ά έιναι η εφαρμογή τριών σ υ ν w > 

λεστων: τον ενδιάμεσο ή τυπικό συντελεστή, πού θά καλύπτει. . 
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τα περισσότερα αγαθά και τις υπηρεσίες, το χαμηλό ò οποίος 

θα περικλείνει μια μεγάλη κατηγορία ε'ιδων πρώτης άνάγκήςΥ καί 

έναν υψηλό, δπου θα υπάγονται τά προϊόντα πολυτελείας κυρίως 

τά εισαγόμενα· *0ρισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, π.χ,*τό 

ψωμί, τό γάλα κ.α·, θα μποροοσε να έχουν συντελεστή μηδέν, 

και έτσι νά απαλλάσσονται τελείως από τό φόρο· 

Η Ομάδα κρίνει δτι,στή χώρα μας επιβάλλεται νά χρη-

σιμοποιηθοΟν διαφοροποιημένοι συντελεστές,εξαιτίας τ?|ς μη 

προοδευτικές άμεσης φορολογίας και ττίς μεγάλης συμμετοχές 

των έμμεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. "Ετσι, 

με τό νά επιβάλουμε έναν έμμεσο φόρο μη προοδευτικό θά μεγά

λωνε η αντίστροφη προοδευτικότητα του φορολογικοί? μας συστή

ματος, ακόμα κι*αν υπήρχε βελτίωση στην προοδευτικότητα τ?|ς 

βμεσης φορολογίας. · 

Σέ δ,τι άφορα τό ύψος των φορολογικών συντελεστών, 

δεν μπορεΤ νά καθοριστεί από τώρα, επειδή θά εξαρτηθεί τελι

κά άπό τό πότε θά εισαχθεί οΊΠΑ, ποιους φόρους θά αντικατα

στήσει, τί έσοδα θά πρέπει νά έχει κάί' ποια προϊόντα θά καλύ

ψει κάθε συντελεστής, 

η. * Απαλλαγές και εξαιρέσεις άπό τό φόρο 

*0 <ΗΙΑ, ειπώθηκε πολλές φορές, θά πρέπει νά αποτελέ

σει ενα γενικό φόρο δαπάνης πού νά καλύπτει δλα τά αγαθά και 

τις· υπηρεσίες. "Ομως, η Ομάδα πιστεύει δτι, σέ ορισμένες 

περιπτώσεις θά μποροΟσε νά γίνει μία πλήρης απαλλαγή συγκε

κριμένων προϊόντων καθώς και εξαίρεση ορισμένων επιχειρήσεων» 
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Τά προϊόντα πού δικαιολογούν απαλλαγή είναιί τα εξαγόμενα και 

οι δραστηριότητες οι οποίες εξομοιώνονται μ*αυτά, καθώς καί 

τά προϊόντα τ?|ς εγχώριας αγοράς πού άποτελοϋν εϊδη πρώτης 

ανάγκης· "Οσο για τίς εξαιρέσεις' των επιχειρήσεων, θα πρέπει., 

να περιοριστούν στό απόλυτα απαραίτητο πλαίσιο πού επιβάλλεται 

για λόγους κοινωνικής; ή οικονομικές πολιτικές, καθ<δς και γιά 

την απλοποίηση τΨ^ς διαδικασίας βεβαιώσεως και είσπράξεως του* 

φόρουμ μέ συνέπεια τη μείωση τοΟ δημοσιονομικοί κόστους. 

Τέτοιες περιπτώσεις, όπως θα δοϋμε πιό κάτω, είναι οι μικρές 

επιχειρήσεις και κυρίως εκείνες πού ασχολούνται μέ το λιανικό 

εμπόριο, ορισμένες υπηρεσίες, κυρίως ..αυτές οι οποίες παρέχον

ται, "στον τελικό καταναλωτή και δέν αυξάνουν τό κόστος παράγω

γης τών προϊόντων κ·α. Καλό θα ?ΐΊ»;,δμως, νά τονιστεί δτι, σέ 

δσες περιπτώσεις χορηγείται η εξαίρεση θά πρέπει νά παρέχεται 

συγχρόνως και ή δυνατότητα τί|ς εθελοντικές υπαγωγές στδ ®ΙΑ 

γιά νά αποφευχθεί η διαφοροποίηση της επιβαρύνσεως από τό 

φόρο πού πολλές φορές συνεπάγεται η εξαίρεση· 

θ. Μέτοχε ίΡ ίση των μικρων έπιχειρήσεων 

Οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν προβλήματα κατά 

τήν εφαρμογή του* <Η1Α, εξαιτίας της φτωχές τους λογιστικής οργα

νώσεως. Είναι αυτονόητο δτι στην ^Ελλάδα, πού έχουμε'μεγάλο 

αριθμό μικρον επιχειρήσεων ίακόμα και στή βιομηχανία) τά προ

βλήματα αυτά θά είναι πολύ έντονα. "Ετσι, μέ τήν υπαγωγή τους 

στό <ΕΠΑ θά δήμιουργηθοΟν διαχειριστικά προβλήματα στις φορο

τεχνικές υπηρεσίες, μέ. συνέπεια, την αύξηση τοϋ δημοσιονομικού 

κόστους τΐ*ς φορολογίας· 'Αλλά καί οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
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θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα, με συνέπεια τήν αύξη-

ση του* κοινωνικού* κόστους ττ*ς φορολογίας» Γι'αυτό προτείνε

ται μια διαφορετική φορολογική μεταχείριση των μικρών επιχει

ρήσεων, κατά την επιβολή του* <ΗΙΑ« Οι λύσεις είναι η εξαίρε

ση τους από τό φόρο η η φορολόγηση τους με ει&ικό σύστημα. 

Ενα τέτοιο ειδικό σύστημα φορολογίας μικρών επιχειρήσεων 

έχει προτείνει και η Εκτελεστική 'Επιτροπή ττ̂ ς ΕΟΚ. Πάντως, 

θα πρέπει νά δίνεται οπωσδήποτε η δυνατότητα στις Ιπιχειρή-

σεις αυτές νά υπαχθούν στό ΦΠΑ, αν τό θέλουν. 

I. Μεταχείριση του γεωργικοί τομέα 

/Εφόσον ο ΉΙΑ εϊναι ένας γενικός φόρος δαπάνης πού 

καλύπτει δλα τά αγαθά, δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος 

απαλλαγές των γεωργικών προϊόντων εκτός ίσως άπό μερικές ει

δικές περιπτώσεις τις οποίες θα εξετάσουμε παρακάτω, "Ομως η 

υπαγωγή τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στό 3ÖA δημιουργεί ση

μαντικά, προβλήματα στην πράξη, εξαιτίας του μεγάλου άριθμοο 

τους καί της ελλείψεως λογιστικές οργανώσεως ,πού παρουσιάζουν 

οι περισσότερες άπό αυτές· Στή χώρα μας, οι συνθήκες εϊναι 

ακόμη π ιό πολύπλοκες, επειδή ο γεωργικός κλη*ρος είναι μικρός* 

καί οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν οικογενειακή μορφή» 

Γι'αυτό καί η υπαγωγή τό3ν γεωργών στό ΦΠΔ,μέ τή συνηθισμένη 

μέθοδο υπολογισμο0,θά δημιουργήσει σημαντικές δυσχέρειες. 

Προτείνεται, λοιπόν, νά εξαιρεθούν άπό τό φόρο οι γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις καί νά φορολογούνται τά γεωργικά προϊόντα 

μέ Ιδιαίτερο σύστημα, ώστε νά αποφεύγεται ή διαφοροποίηση 

τη*ς επιβαρύνσεως σέ βάρος τους,πού θά προκύψει άπό τήν εξαί-
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ρεση· "Ομως, γιά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι οργα

νωμένες, σέ μεγάλες σχετικά μονάδες, δέν ισχύει κανένας άπό 

τους παραπάνω λόγους καί επομένως θα ποέπει νά υπαχθούν στό 

&ΙΑ με τήν κανονική μέθοδο ύπολογισμου*φ 

ια· Μεταχείρι,ση των υπηρεσιών 

Γιά νά είναι ò 3ΪΙΑπραγματικά ούδ£τ§ρος μέ την έν

νοια δτι δέν παρεμβαίνει στην καταναλωτική διάρθωοη τΐ̂ ς χώρας, 

πρέπει νά καλύπτει- τις υπηρεσίες μέ τον ίδιο τρόπο όπως καί 

τά αγαθά· Η *Ομάδα, λοιπόν, προτείνει καταρχήν τήν υπαγωγή 

τών ύπηρεσιον στό φόρο· °0μως, ορισμένες απ*αυτές πού παρέ

χονται απευθείας στον τελικό καταναλωτή καί δε βαρύνουν το 

κόστος παραγωγές τον προϊόντων, μποροΟν νά εξαιρεθούν άπό τό 

φόρο. Κατά τόν ίδιο τρόπο είναι δυνατό νά έξαιρεθοΟν οι τρα-
.t 

πεζικές καί ασφαλιστικές υπηρεσίες ,επειδή η υπαγωγή τους 

σ*αυτόν δημιουργεί συνήθως προβλήματα.jεφαpμoγfiç τοο $ΠΑμέ · 

τη συνηθισμένη μέθοδο υπολογισμοϋ· Μποροον όμως νά φορολο

γηθούν μέ Svav Ιδιαίτερο φόρο. Μιά αλλη πρόταση εϊνα<ι η φορο

λόγηση τους μέ τό SIA, αλλά μέ άλλη μέίθοδο υπολογισμού", Όπως 

π·χ> είναι ή άμεση μέθοδος, οπού καθορίζεται πρώτα η προστι

θέμενη αξία άπό μιά έπιχε,ίρήση,καί στη συνέχεια εφαρμόζεται 

ò φορολογικός συντελεστής· Μέ βάση, Ιπομένως, *τή μέθοδο 

αυτή,· θά μποροοσε νά δοθεί άπό πριν ο ορισμός τοο "τ£'αποτε

λεί προστιθέμενη αξία γιά τ ι ς τράπεζες ή τ ι ς ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις",ωσητε νά αποφεύγονται τάjπροβλήματα πού δημι

ουργεί1 σ' αυτές τ ι ς πε ρ ιπτώσε ι ς οs έμμεσος προσδιορ ισμός ταφ > 

φ6ί^ου· S ' ' · . · . : . · . : . . . ; : • ,<;·•.; 
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iß · Μέταχε ι ρ tori τ&ν ακίνητων 

Σε ο,TU άφορα τη φορολογία των ακίνητων, η Ομάδα 

προτείνει τά ακόλουθα: στην περίπτωση μεταβιβάσεως γης καί 

παλιών οικοδομών νά μην επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας, 

αλλά φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων με μικρό φορολογικό συντελε

στή. Ομως, στίς νέες οικοδομές κρίνεται σκόπιμο νά επιβάλλε

ται ο ΦΠΑ, καί σέ κάθε μεταβίβαση τους νά υπάρχει ο φόρος 

μεταβιβάσεως μέ χαμηλότερο συντελεστή άπό έκεΓνον πού ισχύει 

σήμερα. Μέ τόν τρόπο αυτό μετριάζονται,τόσο οι οικονομικές 

οσο καί οι κοινωνικές αντιδράσεις τοϋ φόρου μεταβιβάσεως ακι

νήτων καί ταυτόχρονα δημιουργείται άκτικίνητρο στίς εικονικές 

πιολήσεις οι. οποίες γίνονται μέ σκοπό την αποφυγή του φόρου 

κληρονομιών» 

ΐγ· Μεταβατικά μέτρα ·• 

Τελικά, η Ομάδα προτείνει νά παρθούν μέτρα στή μετα

βατική περίοδο γιά τά αποθέματα πού έχουν ήδη επιβαρυνθεί μέ 

τους υπάρχοντες φόρους, ώστε νά αποφεύγεται η διπλή φορολό

γηση τους. Θά πρέπει, επίσης, νά μελετηθοϋν προσεκτικά τά 

προβλήματα τά οποία μπορεί νά δημιουργηθούν άπό την πλήρη 

απαλλαγή των επενδύσεων κατά τή διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου ,έπειδή η τιμή άγοραςτων κεφαλαιουχικών άγαθων 

θά είναι διαφορετική πριν καΓ μετά τήν επιβολή του νέου 

φόρου. Γιά νά αποφύγουμε αυτή τη διαφοροποίηση της τιμ?)ς 

θά πρέπει 'ίσως νά πραγματοποιηθεί μιά σταδιακή απαλλαγή 

των επενδύσεων, δπως έγινε σέ μερικές χώρες της ΞΟΚ. "Ετσι, 

π.χ. γιά τόν πρώτο χρόνο-̂ μπορεί νά χορηγηθεί έκπτωση στό 
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30$ τοΟ φ6ρου, για το δεύτερο χρόνο στο 50$ κτλ · , μέχρι 
τ*0 χορτίΥηση. τ?1ς πλήρους απαλλαγές των κεφαλαιουχικών αγαθών 

άπό το φόρο. 

3.5. 'Εναρμόνιση των ειδικών φορών δαπάνης 

Αναφέρθηκε προηγουμένως δτι,παρά τις προσπάθειες :.. 

τ%ς Εκτελεστικές 'Επιτροπές γιά νά πετύχει μεγαλύτερη ομοιο

μορφία στη διάρθρωση των παραδοσιακών φόρων δαπάνης (δηλ. του* 

φόρου καπνοϋ, των φόρων ποτών και τον φίόρων καυσίμων) δεν έχει 

γ ί ν ε ι ακόμα καμιά συμφωνία, εκτός άπό την περίπτωση το*3 ε ι δ ι 

κού* φόρου γιά τά τσιγάρα,τοϋ όποιου ή εναρμόνιση έχει ηδη 

αρχίσει, 

Τό μικτό σύστημα φορολογίας στά τσιγάρα, πού προ

τε ίνε ι η Εκτελεστική Επιτροπή, διαφέρει πολύ άπό εκείνο 

τό οποίο Ισχύει σήμερα στην * Ελλάδα • $υγκεκ| ρ ιμένα, η»!ΕΒΐ-

τροπη προτείνει μερική φορολογία κατά μονάδα^ και μερική κατά 

αξία πάνω στην τιμή ττίς λιανικές πωλήσεως. ]Η Κοινότητα όμως, 

ηδη προχωρεί στη δεύτερη φάση εναρμονίσεως, δπου οι χωρες-

μέλη,πού φορολογοΟν κατά άξία,θά πρέπει νά επιβάλουν καί Ινα 

συντελεστή κατά μονάδα προϊόντος. Τό υψος το0 συντελεστί* 

θά είναι τέτοιο ώστε, στην περίπτωση τον τσιγάρων πού έχουν 

τή μεγαλύτερη κυκλοφορία στη χώρα, νά δντισ'ΐοι.χε.Χ τουλάχι

στο 15$ τ?ίς συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεως την <5ποία πα

ρουσιάζουν τά τσιγάρα τ^ς κατηγορίας αύτ^ς. ^Επομένως, θά 

πρέπει καί ή *Ελλάδα νά επιβάλει ενα συντελεστή κατά μονάδα 

πού νά αποφέρει τό 'ίδιο ποσοστό εσόδων * 

*Η μεταβολή αύτη τ^ς φορολογίας στά τσιγάρα,"θά έπη-
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ρε άσε ι τίς σχετικές τιμές τους και πιθανόν νά οδηγήσει σε ανα

διάρθρωση της ζητήσεως και παράγωγης τους. Ειδικότερα, η ει

σαγωγή τοϋ νέου αύτου φορολογικού συστήματος θα επιφέρει ση

μαντική αύξηση, στις τιμές των φθηνών και χαμηλής ποιότητας, 

τσιγάρων και θά προκαλέσει δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. 

Πάντως, το θέμα του καπνού γενικότερα, θά πρέπει επίσης νά 

μελετηθεί προσεκτικά, στά πλαίσια της γεωργικής πολιτικές της 

Κοινότητας· 

Η πρόταση της Εκτελεστικές Επιτροπές γιά την εναρ— -

μόνιση τη*ς φορολογίας του ζύθου, είναι πιθανόν νά μην έπηρε^Αΐ 

σημαντικά τίς σχετικές τιμές καί φυσικά τη διάρθρωση της ζη

τήσεως και παραγωγές του* επειδή στην Ελλάδα δέν υπάρχει ση

μαντική διαφοροποίηση στην περιεκτικότητα του* ζύθου* Κατά
§ 

τον ϊδιο τρόπο δέν προβλέπεται η δημιουργία σοβαρών προβλημά

των στην περίπτωση ττ̂ ς φορολογίας του οινοπνεύματος, επειδή 

οι σχετικές προτάσεις της ΕΟΚ δέ διαφέρουν σοβαρά άπό τό 

σύστημα πού ηδη εφαρμόζεται στη χώρα μας« Αντίθετα, η επι

βολή φορολογίας στο κρασί θά δημιουργήσει προβλήματα αντι

δράσεων, εξαιτίας τη*ς φύσεως τou προί'όντος, Θά μπο^οΟσε, 

όμως, ο «ρόρος αυτός νά επιβληθεί* σε αντικατάσταση του φόρου 

τ?ίς ζάχαρης, μειώνοντας έτσι τις αντιδράσεις» 

^ Τέλος, η εναρμόνιση της φορολογίας στά καύσιμα θά 

έχει σοβαρές επιδράσεις στην οικονομία άφου, όπως είναι γνω

στό, αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας. Γι'αυτό , θά πρέπει 

τό θέμα των καυσίμων νά μελετηθεί ιδιαίτερα· 
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3.6. !Εναρμόνιση τών φορών υπέρ τρίτων 

Κατά την αξιολόγηση τοϋ ελληνικού* φορολογικοϋ συστή-.. 

ματος, πού έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια ,τονιστηκε με αρκε

τή έμφαση οτι, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού* φόρων υπέρ τρίτων 

δημιουργεί σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. *Η
 s 

πληθώρα αύτη τών φόρων περιπλέκει ολόκληρο τό φορολογικό 

σύστημα, αυξάνοντας τό δημοσιονομικό και κυρίως τό κοινωνικό 

κόστος τΐ̂ ς φορολογίας. Γι'αυτό επιβάλλεται η εναρμόνιση καί 

τών φόρων αυτών· 

J ι*
 ΧΕ 'Ομάδα πιστεύει οτι, η ριζική λύση του* προβλήματος . 

συνίσταται στην κατάργηση όλων αυτών τών πόρων, καί στη θέ

ση τους θά πρέπει τό Κράτος νά επιδοτεί δλους τους: 'Οργανι

σμούς,πού κατά την κρίση του χρειάζονται επιδότηση. *Η λύση 

αύτη. μοιάζει νά είναι περισσότερο εφικτή στους κοινωνικούς 

πόρους,πού επιβάλλονται υπέρ των διάφορων ΝΠΔΔ,εκτός τών Ασφα

λιστικών'Οργανισμών. Γι/αύτό καί η *Ομάδα εισηγείται τήν 

κατάργηση τους, εφόσον μάλιστα τά ΜΙΔΔ,πού παίρνουν αυτούς 

τους πόρους ,επιδοτούνται ήδη άπό τδ Κράτος·. 

Στην περίπτωση των κοινωνικών πόρων wizép τών 'Οργα

νισμών Κοινωνικές Ασφαλίσεως, η λύση αυτή, αν* καί επιθυμη

τή, δέ φαίνεται νά είναι εφαρμόσιμη, έξαιτίας'τών αντιδρά

σεων πού θά προκληθοΟν άπό τίς. ενδιαφερόμενες ομάδες,οι 

οποίες επωφελούνται άπό* αυτούς. "Ισως, θά ?)ταν σκόπιμη μία 

σταδιακή κατάργηση τών πόρων εκείνων, πού η απόδοση τους 

δέν είναι σημαντική, γιά νά μή δημιουργηθούν σοβαρές αντι

δράσεις. Μέ τόν τρόπο αυτό θά περιοριστεί σημαντικά ο 
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αριθμός τους καί θά γίνει κάποια απλοποίηση του συστήματος· 

Για τους υπόλοιπους πόρους, η *0μάδα πιστεύει δτι η μόνη δυνα

τή λύση, πού καί πάλι θα προκαλέσει 'ίσως αντιδράσεις, ε ι ναι 

η αντικατάσταση τους με ενα μόνο φόρο, του οποίου τά έσοδα 

θά κατανεμηθούν στους διάφορους Ασφαλιστικούς 'Οργανισμούς, 

με πιο ορθολογικά κριτήρια· 0 φόρος αυτός θά μπορεί να εϊναι 

ένας άπό τους υφιστάμενους κρατικούς φόρους, π,χ». ο φόρος 

εισοδήματος, ο φόρος.περιουσίας η ακόμα και ο ΦΠΑ· 

*Η Όμάδα εξέτασε τη δυνατότητα νά υπαχθούν οι πόροι 

αυτοί στ*ό &ΙΑ καί νά αποδίδεται ενα ποσοστό άπό τά εσοδά του 

στά Ασφαλιστικά Ταμεία ."Ομως,τουλάχιστο γιά τήν πρώτη φάση tffc 

εφαρμογές του &ΙΑ, η λύση αύτη δε φαίνεται εφικτή. 0 λόγος 

είναι δτι ο ®ΙΑ θά πρέπει νά καλύψει την απώλεια των εσόδων 

πού θά καταργηθοΟν και τά οποία προέρχονται άπό τους κρατι

κούς φόρους. È επιβάρυνση του* ΦΠΑ καί με τά έσοδα των κοι

νών ικών πόρων υπέρ τον 'Ασφαλιστικών 'Οργανισμών θά απαιτή

σει τη χρησιμοποίηση υψηλών και διαφοροποιημένων συντελεστών 

και" αυτό θά εχε,ι σάν συνέπεια· μιά ενδεχόμενη αποτυχία τοϋ νέου 

φόρου. *Η λύση αύτη, Ομως, πιθανό νά είναι εφικτή (καί γι' 

αυτό θά πρέπει νά εξεταστεί στό μέλλον), δταν ο νέος φόρος 

θά έχει εδραιωθεί καί αποδώσει απόλυτα. Στη λύση αυτή συ

νηγορεί καί το γεγονός δτι, διαχρονικά, θά βελτιωθεί η σχέ

ση στά έσοδα άπό άμεσους καί έμμεσους φόρους καί έτσι τό πο»-

σοστό των εσόδων ,πού θά πρέπει νά αποδίδει ο ΦΠΑ,θά μειωθεΓ· 

Τότε, καί οι φορείς της δημοσιονομικής πολιτικές θά έχουν 

μεγαλύτερη ευχέρεια νά στηριχτούν στό φόρο αυτό γιά τή μερική 

χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών 'Οργανισμών· 
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4 . ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Μ ΐ Ο Ν Ι Σ Η ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
••*• ' W F * " ' ·. 

Ή εναρμόνιση ττ'ς έμμεσης φορολογίας στην *Ελλάδα, 

σύμφωνα με τις προτάσεις τΨ\ς 'Ομάδας, όπως αναλύθηκαν ατά 

προηγούμενα κεφάλαια, θα έχει σημαντικές επιδράσεις στην ελ- r. 

ληνική οικονομία. Ε αξιολόγηση αύτβν των επιδράσεων δεν ·. 

εϊναι εύκολη· * *Η δυσκολία βρίσκεται,δχΐ μόνο στην ποσοτική 

άλλα καί στην* ποιοτική εκτίμηση τους καί οφείλεται κυρίως 

στό οτι, η αξιολόγηση των επιπτώσεων, εμποδίζεται >άπό άλυτα 

μεθοδολογικά και στατιστικά ζητήματα. Πραγματικά, εξαιτίας 

3??* ς ευρύτητας πσύ παρουσιάζει η βάση του φόρου, η εισαγωγή . 

του στην *Ελλάδα θά επηρεάσει τήν οικονομία της με διάφορους . 

τρόπους. "Ετσι, θά έχουμε τόσο άμεσες δσο καί έμμεσεςεπιδρά

σεις., πού είναι δύσκολο νά αξιολογηθούν. Μερικές άπό αυτές 

οφείλονται στή μεταβολή τ?ίς διαρθρώσεως τοΟ φορολογικού* μας 

συστήματος, δηλαδή, στην νδια τήν αντικατάσταση των σημερινών 

φόρων, οι οποίοι δεν είναι ουδέτεροι, με τό ΦΙΑ,πού μέχρις 

ενός σημείου είναι ουδέτερος. Οι επιδράσεις αυτές θ^ είναι 

ανεξάρτητες άπό τη διάρθρωση των νέων φορολογικον.συντελεστών. 

Αντίθετα, άλλες επιδράσεις θά έχουν σαν πηγή τους τή διάρθρω

ση των συντελεστών τοϋ ΦΙΊΑ, γι'αυτό καί η αξιολόγηση τους δεν 

είναι .δυνατή, αν δεν προσδιοριστεί με ακρίβεια η. διάρθρωση 

το0 νέου φόρου, <·.... 

Χρονικά, οι επιδράσεις το0 ΦΠΑ δέ θά παρουσιαστούν, 

ταυτόχρονα μέ την εφαρμογή του. Μερικές άπό αυτές θά άπαι«? \ 

τήσουν χρόνο. "Ετσι, π.χ. στά κεφαλαιουχικά αγαθά,πού τώρα 

φορολογούνται ένδδ ο νέος φόρος θά τά απαλλάξει, θά χρεία«-* 



- 75 -

στοÖV αρκετά χρόνια για να γ ί ν ε ι η πλήρης απόσβεση των περιουσια

κών στοιχείων, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί με το φόρο και επομένως 

να Σταματήσει η σχετική επίδραση στην οικονομία άπό την εισαγωγή-

τοο $ΠΑ. Γι 'αύτό οι. επιδράσεις του* ΦΠΑ θα πρέπει νά διακριθούν 

σέ βραχυχρόνιες καί μακροχρόνιες« *Η διάκριση αύτη είναι απαραί

τητη, γ ι α τ ί στη μακροχρόνια περίοδο θα έβακολουθήσουν καί άλλες 

μεταβολές, όπως ποφα δείγματος χάρη η μεταβολή της Ισοτιμίας τΩν 

ξένων νομισμάτων, οι όποιες θα προκαλέσουν μια μερική αντιστάθμι

ση στίς επιδράσεις το$ ΦΠΛ. 

Επειδή ο* χρόνος πού δόθηκε για τ ί ς εργασίες ήταν περιο

ρισμένος t ή Ομάδα δέν μπόρεσε νά ερευνήσει αναλυτικά τ ίς επι

πτώσεις τη*ς εισαγωγές τοϋ ΦΙΑ στη' χώρα μας* Γι 'αύτό .καί θά περιο

ριστεί κυρίως στην ποιοτική αξιολόγηση τους, βασισμένη στά πορί

σματα σχετικές μελέτης, πού πρόκειται νά δημοσιεύσει τό ΚΕΠΕ, καθώς 

καί σέ συμπληρωματικές εκτιμήσεις τ?ίς 'ίδια.ς τ^ς ιΟμάδας. 

α. 'Επιδράσεις στίς τιμές 

*Η εισαγωγή του* ^ΙΑ στην Ελλάδα θά επηρεάσει πιθανότατα, 

τόσο τη διάρθρωση όσο καί τό γενικό επίπεδο των τιμών, Τό μέγε

θος των μεταβολών, σέ δ , τ ι άφορα τ ί ς τ ιμές, θά εξαρτηθεί άπό 

τό βαθμό μετακυλίσεως τδν έμμεσων φόρων προς τ ίς τιμές* πρόκει

ται δηλαδή γιά ενα πρόβλημα πού μέχρι σήμερα δέν έχει πάρει 

απάντηση. Ι δ ι α ί τ ε ρ η στ\μααία, γιά τό πόσο θά έπηρεαστοΟν οι 

τ ιμές, έχουν επίσης καί οι γενικότερες οΙκονομικές συνθήκες, οι 

οποΓες θά επικρατούν κατά τό ΧΡ^νο εφαρμογές τοΟ φόρου. "Οπως δείχνει 

ή εμπειρία τώ*ν χωρβν τ?}ς Δυτικές Ευρώπης πού εφάρμοσαν τό ΦΠΑ, 
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όταν εισάγεται σε περιόδους πληθωρισμοί, οι αυξήσεις των τιμών 

είναι μεγαλύτερες άπό έκεΤνες πού θα άκολουθοϋσαν αν ò ΦΠΑ 

εφαρμοζόταν σέ περίοδο σχετικές οικονομικές σταθερότητας η καί 

μικρές κάμψεως τ?Ϊς οΙκονομικ% δραστηριότητας. 

θ{ απόλυτες μεταβολές τον τιμών θά έξαρτηθοΟν επίσης 

άπό τό υψος των ονομαστικών συντελεστών του* φόρου. "Αν ο ΦΠΔ 

είσαχθεϊ μέ συντελεστές τέτοιους ώστε, να αποφέρει τα ϊδια 

έσοδα μέ τους καταργημένους φόρους, θά οδηγήσει σέ μικρή αύξη

ση του* γενικού* επιπέδου των τιμών, γιατί η φορολογική επιβά

ρυνση τ*ής εγχώριας παραγωγές θά είναι μεγαλύτερη μέ τό νέο 

φόρο »εφόσον θά αυξηθεί και μέ τό φόρο πού σ^ερα. ενσωματώνεται 

στίς εξαγωγές καί επιβαρύνει τους αλλοδαπούς.
 ι

Η αύξηση βέβαια 

αυτή θά είναι μικρή, "Αν, δμως, ο νέος φόρος επιβληθεί μέ συν-

τελεστές τέτοιους πού νά αποφέρουν έσοδα περισσότερα άπό εκεί

να τον καταργημένων φόρ«ν·τότε οι αυξήσεις των τιμών θά είναι 

μεγαλύτερες. 

ΒΪναι φανερό δτι,οι επιδράσεις του* φόρου στίς τιμές 

θά διαφέρουν, ανάλογα μέ τήν κατηγορία δαπάνης στην εγχώρια 

αγορά* "Ετσι, οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών θά μειωθοΟν, 

εφόσον τά αγαθά αυτά απαλλάσσονται άπό τό φόρο, ενώ" οι τιμές 

τον καταναλωτικών άγαθων θά αυξηθούν. Στίς επιμέρους κατη

γορίες τον καταναλωτικών αγαθών, οί μεταβολές τον τιμών θά 

έξαρτηθοΟν άπό τή διάρθρωση τών συντελεστών του* <ΕΠΑ, γι'αυτό 

καί δε θά.τίς εξετάσουμε έδίδ. 

Έξαλλου, ή εισαγωγή του* ΦΙΑ θά έχει σάν αποτέλεσμα 

τή μείωση η τήν αύξηση, κατά περίπτωση, τών σχετικών τιμών,né 
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ορισμένες κατηγορίες εΐοαγομένων. *H μ£ση τιμον τον 

προϊόντων πού εισάγονται θά αυξηθεί κατά 1$ περίπου. "Οσο 

γιςΣ τά εξαγόμενα, οι τιμές τους θά μειωθούν. *Η μέση μείωση 

θα φτάσει στό 2$ περίπου· 

ß·.J Επιδράσεις στη διανομή τοο εισοδήματος^ 

Η εισαγωγή του* ®ΊΑ θά επηρεάσει τη διανομή τοϋ εισο

δήματος, εφόσον ò βαθμός προοδευτικότητας του πρόκειται Va 

είναι διαφορετικός από εκείνο των καταργημένων φόρων« . Είπώ-

θηκε ήδη δτι, οι έμμεσοι φόροι ευρείας "βάσεως,οί οποίοι ισχύουν 

σήμερα στην Ελλάδα»είναι αντίστροφα προοδευτικοί και παρου-

σιάζουν την 'ίδια περίπου αντίστροφη προοδευτικότητα με ενα ·.. 

γενικό φόρο καταναλωτικές δαπάνης πού επιβάλλεται με* recato 

συντελεστή σέ δλα τά προϊόντα.· Επομένως, αν τελικά Ό ΉΙΑ 

έπιβληθε,Γ. $ί τρεις συντελεστές,· δπως προτείνεται εδώ,, πιθανόν 

νά ,οδηγήσεΕ σέ αύξηση τ % ̂ προοδευτικότητας, του, φορολογικό^,, 

μας σφστήμοΡτο.ς και βελτίωση της διανομΑς* τοΟ εισοδήματος. 

μεταξύ τω^ διάφορων "εισόδηματυκί|ν τάξεων»
 > 

γ. Βπιδράσέις στο Ισοζύγιο πληρωμών 

ΚΕ εισαγωγή τογ ΦΠΑ στην *Ελλάδα, θά επηρεάσει πιθανό

τατα τό ισοζύγιο πληρωμών, τόσο άπό την πλευρά τον εξαγωγών 

οσο καί άπό τήν πλευρά των εισαγωγών. "Ετσι, λοιπόν, σύμφω-

να με οσα έχουν ειπωθεί, η εισαγωγή, του φόρου θά μεϊώσει τις 

τιμές τών εξαγωγών αυξάνοντας τόν δγκο τους/ ανάλογα μέ το* 

υψος τ?[ς ελαστικότητας τών έξαγωγω\> ως προς τήν τιμή.
4
 *Η αξία, 

;
 • . · • · ' . ' . ' · '•. . · * * • 

δμως, τών εξαγωγών θα αυξηθεΤ η θά μειωθεί, ανάλογα με* τό αν 

ή ελαστικότητα τους είναι πάνω η κάτω άπό τή μονάδα. θ{ επιδράσεις 

δμως δε σταματοΟν εδώ.
 ι
Η παραγωγή τών προϊόντων πού εξάγονται 
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απαιτεί τή χρησιμοποίηση πρώτων, υλών
 :
,
;
ε.ίσαγωγί)ς*. "Ετσι, η αυξη? .', 

ση τοθν όγκου. τών εξαγωγών θα οδηγήσει σε αύξηση των είσαγωγών, 

η οποία" μέ τη σειρά της θα εξαρτηθεί άπό τήν ποσοστιαία συμμε

τοχή τον είσαγωγών κατά μονάδα εξαγόμενου προϊόντος. *Η καθαρή 

μεταβολή τ̂ ς αξίας τών εξαγωγών, επομένως, μπορεί νά είναι θετική 

ή αρνητική, καί θά εξαρτηθεί άπό τό"μέγεθος τ^ς ελαστικότητας 

ττ}ς ζητήσεως των εισαγωγών καί της ποσοστιαίας συμμετοχές τών 

είσαγωγών, κατά μονάδα εξαγόμενου προϊόντος· Γιά τά ελληνικά 

δεδομένα, η μεταβολή ττ̂ ς αξίας των εξαγωγών θά είναι θετική, αν 

η ελαστικότητα ζητήσεως υπερβεί τό 1,25· ίτήν πραγματικότητα 

δμως ή μέση ελαστικότητα τών ελληνικών εξαγωγών είναι σχετικά 

χαμηλή, γι'αυτό καί δέν πρέπει νά περιμένουμε δτι η εισαγωγή τοΟ 

$ΠΑ θά ασκήσει σημαντικές επιδράσεις στό ισοζύγιο πληρωμών τ̂ ς 

χώρας από τήν πλευρά τον εξαγωγών. 

Αναφορικά μέ τίς επιδράσεις του* ΦΠΑ στις είσαγωγές, 

αναφέρθηκε ηδη δτι, θά έχουν σάν αποτέλεσμα μιά μικρή αύξηση, 

κατά μέσο δρο, στις σχετικές τιμές τώ*ν εισαγομένων, Η μείωση 

στίς σχετικές τιμές των εγχώριων αγαθών θά οδηγήσει σέ υποκα

τάσταση τών είσαγωγών. μ£~έγχώρια παραγωγή καί επομένως οι εισα

γωγές θά μειωθοϋν· -Η υποκατάσταση αυτή, τφΰ στην ουσία σημαίνει 

μείωση της οριακές ροπ^ς γιά είσαγωγές,θά επιφέρει αύξηση το0 πολ

λαπλασιαστή καί της ενεργοί; ζητήσεως ττ̂ ς οίκο νομ ία ς, μέ αποτέλεσμα 

τήν αύξηση "καί τί)ς ζητήσεως γιά εισαγωγές» Επομένως, η μείωση 

τών είσαγωγών, εξαιτίας Tffç αυξήσεως τών σχετικών τιμών τους, 

θά αντισταθμιστεί" μερικά μέ τίς αντίθετες μεταβολές τ̂ ς ζη

τήσεως γιά είσαγωγ'ές, έξαιτία̂ ς τών μεταβολών τ*τ\ς ενεργού* 
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ζητήσεως της οικονομίας. Έξαλλου, η άναδιάρθωση τη"ς κατανα

λωτικές δαπάνης, πού θα προκληθεί·από την εισαγωγή του ΦΓΙΑ, 

θα επηρεάσει και τις εισαγωγές· Αυτό θα συμβεί, εφόσον η ανα

διάρθρωση αύτη οδηγήσει σέ υποκατάσταση μεταξύ άγαθων μέ δια

φορετική συμμετοχή εισαγωγΰν,κατά μονάδα προσόντος. θί επι

δράσεις δμως αυτές θά είναι μάλλον ασήμαντες. 

Μέ βάση ολα αυτά,πού αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί 

κανείς νά προβλέψει δτι, η εισαγωγή του* <0ΠΑ στη χώρα μας 6έ 

θά έχει μάλλον σημαντικές επιδράσεις στό ισοζύγιο πληρωμών· 

Ορισμένοι, δμως, κλάδοι, των οποίων τά προί'όντα τώρα έχουν 

ισχυρή προστασία από το φορολογικό σύστημα, θά ύποστοον ΐα?ως 

σημαντικές ζημιές άπό τήν εισαγωγή του ΦΠΑ, 

δ. Επιδράσεις στην ενεργό ζήτηση και στό εισόδημα 

Η είσαγωγή του" ΦΠΑ θά επηρεάσει μέ διάφορους τρόπους 

τήν ενεργό ζήτηση και τό εισόδημα. Ειπώθηκε ήδη δτι , η εΐ-

σαγωγή του φόρου αύτου θά οδηγήσει σε αύξηση της ένεργοΟ ζη

τήσεως, μέσω τΐίς μειώσεως τη*ς οριακής ροπής γιά εισαγωγές» ' νι 

καί επομένως αύξηση τοΰ μεγέθους το\3 πολλαπλασιαστή.-
 f
H εισα

γωγή τού* &ΙΑ θά προκαλέσει δμως, μιά μείωση στην ενεργό ζή- . 

τηση, αν ή καταναλωτική δαπάνη, πού θά αυξηθεί άπό*τήν .πρό

σθετη φορολογική επιβάρυνση τοο νέου φόρου, είναι περισσότε

ρο ελαστική στις μεταβολές του πραγματικού* εισοδήματος·, σέ 

αντίθεση μέ τις επενδυτικές δαπάνες καί τις κρατ ικές ,οι ο

ποίες θά παρουσιάσουν μείωση τ?)ς φορολΟγικίίς τους επιβα

ρύνσεως. Γιά τδν ίδιο λόγο θά μειωθεί ελαφρά καί η συνο-

ι 
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λική ενεργός ζήτηση, εξαιτίας τΐΐς πρόσθετης! επιβαρύνσεως την 

εγχώριας καταναλωτικές δαπάνης, με τό ποσό τοϋ φόρου" πού 

σήμερα ενσωματώνεται στις εξαγωγές και βαρύνει τους κατ'ανα— '" 

λωτέ ς ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Τ£λος, αν ο $ΠΑ .... ο 

είναν1 περισσότερο-ϊψοοδευτικός από τους σημερινούς φόρους;,.· 

δαπάνης, η ευκαμψία των φορολογικών εσόδων !(ò οριακός συντε- · 

λεστής το,υ* φορολογικοϋ συστήματος) θά αύξη-διεί* και η αύξηση 

αύτη <θά οδτίγησει σε μείωση το0 μεγέθους το0ΐ πολλαπλασιαστή 
, ' 1 • , J • •; ; · 

καί επομένως τη*ς ενεργοο ζητήσεως· 'Εξάλλου, αν ο ΦΠΑ είναι 

περισσότερο προοδευτικός άπό τους σημερινούς φόρους δαπάνης, 

μέ συνέπεια την αναδιανομή -.του* εισοδήματος σε όφελος των χα

μηλών εισοδηματικών τάξεων, ή εισαγωγή του νέου .φόρου, θά 

οδηγήσει σε αύξηση τ^ς συνολικές ένεργοϋ* ζητήσεως. Αυτό θά 

συμβεί εφόσον* βέβαια, η οριακή ροπή- προς κατανάλωση, τον χα

μηλότερων είσοδηματικών τάξεων, των οποίων ρώξήθηκε τό εισό

δημα, είναι μεγαλύτερη άπό τη ροπή προς κατανάλωση τον υψη

λότερων εισοδηματικών τάξεων πού^είχαν μείω|ση εισοδήματος«; 

Τό μέγεθος, πάντως, αύτ^ς της τελευταίας έπΐιδράσεως το0 ΦΠΔ 

στην ενεργό ζήτηση, θά είναι μάλλον ασήμαντο. Μπορούμε 

λοιπόν νά προβλέψουμε ότι, ή εισαγωγή του ΦΠΔ στην .Ελλάδα 

δέ θά επηρεάζει πιθανόν ουσιαστικά την ενεργό ζήτηση στην 

οικονομία. 

1, Αυτό οφείλε Tea στο δτι, αφενός οι επιδράσεις το0 $ΠΑ στη . 

διανομή τοϋ εισοδήματος θά είναι μάλλον σημαντικές καί 

αφετέρου ή αναδιανομή τοο εισοδήματος κατά εισοδηματικές; 

τάξεις δέν επηρεάζει σημαντικά τό μέγεθος τή*ς ενεργού* 

ζητήσεως καί τοο είσοδήματος. 
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ε · ' Επιδράσε ι ς στην κατανομή' των πόρων 

Οπως διαπιστώθηκε ηδη από την *Ομάδα, η σημερινή 

δ ιοφθρωση ,τή*ς έμμεσης φορολογίας στη δαπάνη εμποδίζει με 

διάφορους τρδπους την άριστη κατανομή τον- πόρων, τόσο στην 

εγχώρια αγορά δσο καί στό διεθνές επίπεδο. Αντίθετα, ο 

®ΙΑ, είναι ουδέτερος φόρος άπό πολλές πλευρές· Δεν παρεμβαί

νει στην κάθετη οργάνωση της παραγωγές αλλά οΰτε και στην 

αριστοποίηση τοΟ συνδυασμού των παραγωγικών συντελεστών· 

Είναι ουδέτερος στις διεθνείς συναλλαγές και επομέμως δεν Α . 

εμποδίζει την άριστη κατανομή των πόρων σε διεθνές επίπεδο» 

ΜποροΟμε, λοιπόν, νά πούμε πώς η εισαγωγή του ΦΠΑ πρόκειται 

μάλλον νά βελτιώσει την ν̂ ατανομή των πόρων καί στα δύο επί-" 

πεδα, εγχώριο και διεθνές. 

'στ.. 'Επιδράσεις στό ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως 

Οι επιδράσεις της εισαγωγής τσο ΦΠΔ στη γενικότερη 

οικονομική ανάπτυξη τη*ς χώρας είναι πολύ δύσκολο γα προσδ>ο--

ριστουν. Εφόσον ο ΦΠΑ θά απαλλάξει τίς επενδύσεις, πού τώρα 

φορολογούνται, θά προκαλέσει πιθανότατα αύξηση στό ρυθμό.σχη

ματισμού* πάγιου κεφαλαίου και θά οδηγήσει επομένως στ^ν-^π,ιτα-

χυνση τ^ς οικονομικές αναπτύξεως τη*ς χώρας. Πέρα άπό αυτή, 

δμως, τήν άμεση επίδραση, θά υπάρξουν καί έμμεσες θετικές 

επιδράσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός ολόκληρου του* θεσμικού* πλαι

σίου τΩν έμμεσων φόρων, η εναρμόνιση τον κινήτρων, πού δημι

ουργούνται μέ τους φόρους αυτούς, καθώς καί η αύξηση τ?*ς απο

δοτικότητας τους μέ τόν περιορισμό τη*ς φοροδιαφυγές. Γενικά, 

.μπορούμε νά ποΰμε δτι,η εισαγωγή τοϋ* <ΗΙΑ θά έχει ευνοϊκή επί

δραση στο ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως τη*ς χώρας, χωρίς φυσι

κά νά περιμένει κανείς θεαματικά αποτελέσματα. 
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5. ΣΪΜΙΕΡΑΣΚΑΊΑ. 

Τά συμπεράσματα στα οποία κατάληξε ή 'Ομάδα, μετά 

άπό τη διεξοδική εξέταση τ % σημερινές καταστάσεως /effe ελλη

νικές έμμεσης φορολογίας καί εκείνης xfiç ΕΟΚ καθώς καί των 

προοπτικών γιά μιά εναρμόνιση με την Κοινότητα στδ χορό 

αυτό, συνοψίζονται στα ακολούθα: \ 

Πρώτο, τ6 σημερινό σύστημα έμμεσων φόρων στην **Ελ>*. 

λάδίί έχει πολλά.μειονεκτήματα
#
τόσο άπό την πλευρά τ % κοινω* 

νικίίς καί οικονομικές πολιτικές δσο και άπό εκείνη το0 κοι

νωνικό© καί του* δημοσιονομικού κόστους· Τή μειονεκτικότητα 

του* συστήματος προκαλούν: η ύπαρξη πληθώρας φόρων μέ*διαφο-., 

ρετική βάση,πού ο καδένας τους συνοδεύεται άπό* διαφορετικούς 

συντελεστές καί τό πλ?$θος τον απαλλαγών καί εξαιρέσεων» 

Τό αποτέλεσμα είναι να έχουμε "Ινα σύστημα πολύπλοκο, μέ 

υψηλό δημοσιονομικό καί κοινωνικό κόστος. Πέρα όμως άπό 

αυτό, ίΐ| δομή του συντελεί στό νά παρεμβαίνει μέ διάφορους 

τρόπους αρνητικά στην προσπάθεια γιά τήν άριστη κατανομή τω*ν 

παραγωγικών πόρων
#
τόσο στην εγχώρια δσο καί στη διεθνή αγορά· 

Έό σύστημα αυτό δεν μπορεί νά προωθήσει ικανοποιητικά τους 

άλλους στόχους. τί[ς δημοσιονομικές πολιτικές, δηλαδή, τον 

έλεγχο τής ενεργού* ζητήσεως και, απασχολήσεως, την οικονομική 

ανάπτυξη, κ·α· .Τέλος, τό σύστημα εΪνάι αντίστροφα προοδευτι

κό, μέ συνέπεια«την αποτυχία του στην αναδιανομή τοΟ είσοδή-

ματος προς τή σωστή κατεύθυνση. Γιά δλους αυτούς τους λόγους 

επιβάλλεται ή εναρμόνιση του* συστήματος γιά νά απλοποιηθεί 

καί ταυτόχρονα νά μπορέσει νά προωθήσει τους στόχους τ?ίς δη-
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μοσιονομικης πολιτικής στη χώρα μας.
 ;
·
;
~· 

Δεύτερο,όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα η έμμεση φορο

λογία διαφέρει απόλυτα από εκείνη των χ ορών της ΕΟΚ; Συγκε

κριμένα, στην ^Ελλάδα υπάρχουν εξι γενικοί φόροι δαπάνης και 

πλή*θος άλλων φόρων. Στην ΕΟΚ υπάρχει ένας μόνο γενικός φόρος 

δαπάνης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας καί ένας μικρός αριθμός 

ειδικών φόρων δαπάνης πού επιβάλλονται κυρίως σέ προσόντα τα 

οποία φορολογούνται άπ'αυτούς παραδοσιακά (π. χ. καπνός, ποτά, 

υγρά καύσιμα). *0 ΦΠΔ εφαρμόστηκε στις χόδρες τ^ς Κοινότητας, 

στά πλαίσια τ % εναρμονίσεως τ&ν συστημάτων έμμεσης1 φορολογίας 

τ?)ς Ευρωπαϊκής Οΐκονομικη*ς Κοινότητας και "προβλέπεται σύντο

μα νά γ ί ν ε ι ομοιόμορφος σ* όλες τ ι ς χβρες-μελη. Η εναρμόνι

ση προχωρεί και στο πεδίο των ειδικών φόρων δαπάνης* με στόχο 

τόν περιορισμό τους μόνο στους παραδοσιακούς,πρύ θ£ εναρμονι·· 

<Γ«>0ν mi αί>το£ μέ τη oetpa τους,τ&» σέ ο,τ^ άφορα* 

τη διάρθρωση δσο και τους συντελεστές τους· Μέχρι.· στιγμές, 

όμως, μόνο στην περίπτωση τοϋ καπνού εχε]ΐ γ ί ν ε ι βασική συμ,φω-

νία εναρμονίσεως. Τια τους αλλους φόρους, έχουν υποβληθεί 

προτάσεις άπό την Έκτ§λε<ϊτικη Επιτροπή, οι οποίες όμως δεν 

έγιναν ακόμη δεκτές άπό τό Συμβούλιο Υπουργών. Επομένως, \ 

η ένταξη τ?)ς χώρας στην ΕΟΚ θά απαιτήσει την εναρμόνιση του* 

συστήματος jiaς με τό καθεστώς τ?"ς Κοινότητας·* ••» V. 
.-'.; ••''••• ;· • ' ί •) 

Ειδικότερα, η χώρα μας θά πρέπει νά έφαρμόσεί'τό φό

ρο προστιθέμενης αξίας, αντικαθιστώντας μ αυτόν πολλούς από 

τους σημερινούς φάρους και νά αποδεχτεί τις συμφωνίες πού 

έχουν γίνει σχετικά μέ την εναρμόνιση των" ειδικών φόρων δαπά-
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νης, οι οποίες σήμερα, βέβαια, περιορίζονται στη φορολογία ταυ* 

καπνού*· 

Τρίτο, η εισαγωγή του ΦΠΛ στην Ελλάδα σήμερα, φαί

νεται να είναι καί επιθυμητή καί δυνατή, άρκει να γίνει μια 

σοβαρή μελέτη καί. μεθόδευση τ̂ ς εφαρμογές του , για να* περιο

ριστών στο ελάχιστο τά διάφορα προβλήματα πού έχουν σχέση 

μέ τό φόρο· Γκδ το σκοπ<5 αύτδ, η *Ομάδα πιστεύει, δτι θα 

πρέπει νά <Ηισταθεΐ αμέσως μιά ειδική Επιτροπή, μέ μεγάλη 

εκπροσώπηση, ή έποία θά μελετήσει τό θέμα σέ βάθος, "Ετσι, 

θά συνταχτεί έγκαιρα τό σχετικό νομοθέτημα καί θά δοθεί αρκε

τός χρόνος στις επιχειρήσεις νά προσαρμοστούν στίς νέες λο-

γισύκές ανάγκες πού θά δημιουργηθούν· 

Τέταρτο, τό σύστημα-ΑΙΑ, πού θά εφαρμοστεί στή χώ

ρα μας, θά πρέπει νά έχει τις 'ίδιες βασικές αρχές μέ τά αντί-

στοιχα συστήματα των χωρών τ?*ς ΕΟΚ
#
 Αυτό επιβάλλεται, οχ ι ·• 

μόνο γιά λόγους εναρμονίσεως, άλλα καί επειδή σαν δοκιμασμένα 

συστήματα συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα· "Ετσι, θά 

είναι σκόπιμο ο SIA νά καλύψει δλα τά στάδια τ % παραγωγικής 

διαδικασίας χωρίς νά εξαιρεθεί τό λιανικό εμπόριο, νά συμπεριλάβι 

μέ τόν ίδιο τρόπο αγαθά καί υπηρεσίες καί άπαλλάσοντας.' τελείως 

τά κεφαλαιουχικά αγαθά νά περιοριστεί στα καταναλωτικά· Άπό 

τό 3ΪΙΑ θά απαλλάσσονται καί οι κρατικές δαπάνες γιά αγαθά, καί 

υπηρεσίες, θά φορολογούνται δμως οι δημόσιες επιχειρήσεις. 

Οι είσαγωγές θά φορολογούνται τό ϊδιο δπως καί τά αντίστοιχα 

εγχώρια προιόντα,καί θά απαλλάσσονται οι εξαγωγές· Τέλος', 

θά πρέπει νά παρθοΟν Ιδιαίτερα μέτρα γιά τη φορολόγηση ορι

σμένων τομέων, πού δημιουργοϋν συνήθως προβλήματα κατά τήν 
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εισαγωγή τοΟ ©ΙΑ. Τέτοιοι τομεΤς είναι οι μικρές επιχειρήσεις, 

οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών και 

κυρίως οι χρηματοδοτικές υπηρεσίες, τά ακίνητα, τα μεταχειρι-

σμενα είδη κ. α. 

Πέμπτο, η εισαγωγή τοϋ ΦΠΑ θα έχει τόσο θετικές οσο 

καί αρνητικές επιπτώσεις· 0 φόρος θα οδηγήσει σε μεταβολές 

των τιμών στην εσωτερική και τήν εξωτερική αγορά·. •*Ορισμένες 

άπό τις μεταβολές αυτές θά έξαρτηθοϋν από τη διάρθρωση τοϋ 

φόρου , ένω" άλλες θά είναι ανεξάρτητες άπό αυτήν. Ευνοϊκή 

επίδραση θά έχει ο ΦΠΑ στην κατανομή των πόρων, καθόσο θά 

επιτρέψει τήν άρση των αρνητικών, επιπτώσεων του* παλιού* σο- -

στήματος στην κατανομή των πόρων. "Αν οΦΠΑ εφαρμοστεί* μέ· 

διαφορετικούς συντελεστές θά πρέπει νά αυξήσει την προοδευ

τικότητα τοϋ συστήματος της έμμεσης φορολογίας και' νά βελτιώ

σει τή διανομή του* εισοδήματος στίς διάφορες εισοδηματικές 

τάξεις·'Ειαπλέον,πιθανόν νά υπάρξει αύξηση τοϋ ρυθμού tffç οικονο

μικής αναπτύξεως τ?*ς χώρας, χάρη στις πιθανές ευνοϊκές επι

δράσεις στίς επενδύσεις καίοτίζ εξαγωγές· Πάντως, όλες. αυτές 

οι επιδράσεις δέν προβλέπεται δτι θά είναι πολύ μεγάλες· 

Τέλος,σέ ο,τι άφορα τους φόρους υπέρ τρίτων, η Ομάδα 

πιστεύει δτι το θέμα θά πρέπει να αντιμετωπιστεί μέ* άλλο τρό

πο γ ιά τους 'Ασφαλιστικούς 'Οργανισμούς και διαφορετικά γιά 

τά λοιπά ΝΠΔΔ. Στην περίπτωση των ΝΠΔΔ προτείνεται άπό τήν 

Ομάδα η κατάργηση αύτων των φόρων, γιατί τά νομικά ποόσωπα 

έπιδοτοϋνται οπωσδήποτε άπό τό Κράτος· Θά μπορούσε βιιομένως, 

οπού χρειάζεται, νά αυξηθεί η επιδότηση τους γιά νά άναπληρω-
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θοβν τά έσοδα πού θα χαθοϋν άπό τήν κατάργηση τών φόρων υπέρ 

τρίτων· 

Στην περίπτωση,' δμως, τον Ασφαλιστικών 'Οργανισμών, 

η ' Ομάδα έχει τη γνώμη δτι, e'ν και η κατάργηση των φορών είναι 

επιθυμητή δεν μπορεί νά,πραγματοποιηθεί προς τό παρόν, εξαι

τίας των αντιδράσεων τις οποίες θα προκαλούσαν οι ένδιαφερό-

μενες ομάδες· Γι'αυτό, προτείνεται η σταδιακή κατάργηση τον 

πόρων εκείνων πού έχουν πολύ μικρή σημασία για τά Ασφαλιστι

κά ΤαμεΓα· "Ετσι, θά γίνει μιά αρχή γιά τήν απλοποίηση του* 

συστήματος τον κοινωνικών πόρων· "Οσο γιά τους λοιπούς πό

ρους, ή,μόνη δυνατή λύση, σ'αύτή τή φάση είναι νά υπαχθοϋν ' 

σέ ενα μόνο φόρο καίνά αποδίδεται κάποιο ποσοστό άπό τά ε*σο-

δά του. στα Ασφαλιστικά Ταμεία,με βάση ορισμένα κριτήρια πιό 

ορθολογικά· 

;
 *Η * Ομάδα εξέτασε τή δυνατότητα υπαγωγές δλων αύτΰν 

των $έ$ρων στό ΦΠΑ καί κατάληξε στό συμπέρασμα ρτι,μία τέτοια 

λύση, αν καί επιθυμητή, είναι αδύνατη σήμερα, επειδή ο φόρος 

προστιθέμενης άξιας θά επιβαρυνθεί μέ τήν απόδοση ενός σημαν

τικού* ποσοϋ* εσόδων γιά νά αναπληρώσει εκείνα πού θά χαθοϋν 

άπό τήν κατάργηση των κρατικών φόρων· Δέ θά μπορεί,λοιπόν, 

νά επιφορτιστεί καί μέ μιά πρόσθετη απόδοση υπέρ των Ασφα

λιστικών 'Οργανισμών· Μιά τέτοια λύση δμως, φαίνεται νά 

είναι περισσότερο εφικτή μακροχρόνια και θά πρέπει νά επα

νεξεταστεί στό μέλλον. 
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