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Γνώμαι και κρίσεις έκφραζόμεναι εν τώ παρόντι βιβλίφ είναι τών συγ

γραφέων και ώς εκ τούτου δεν αντιπροσωπεύουν άναγκαίως γνώμας ή 

(ρίσεις τον Κέντρου Προγραμματισμον και Οικονομικών 'Ερευνών. 



ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρον Προγραμματισμού καί Οικονομικών'Ερευνών Ίδρύ-

θη αρχικώς το 1961 ώς Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών εν 'Ελ

λάδι: 1) δια την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων και 

δυνατοτήτων αναπτύξεως της 'Ελληνικής Οικονομίας, 2) δια τον 

σνστηματικον προγραμματισμον κατανομής τών διαθεσίμων πό

ρων δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν και 3) δια την τεχνικο-οικο-

νομικήν κατάρτισιν στελεχών προς επάνδρωσιν κρατικών υπηρε

σιών και της Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνικής Κυ

βερνήσεως. Το Πανεπιστήμιον τής Καλιφόρνιας εις Μπέρκλεν συμ

μετέχει εις το έργον του δι' αποστολής ξένων επιστημόνων, οι οποίοι 

ανήκουν εις το προσωπικον τοϋ Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει 

επίσης προγράμματος υποτροφιών Αμερικανών πτυχιούχων εν 

'Ελλάδι προς οίκονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιούχοι εις 

'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς ενρυτέρας οίκονομικάς σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης είς νέους αποφοίτους 'Ελληνι

κών Πανεπιστημίων, οι οποίοι προσλαμβάνονται είς το Κέντρον 

επί χρονικόν τι διάστημα, προς άσκησιν εις την οίκονομικήν ερευ

ναν. Ούτοι συμμετέχουν εις τάς διεξαγομένας έρευνας καί τά διορ-

γανούμενα υπ' αύτοϋ σεμινάρια. 

Αι ερευναι τον Κέντρου διεξάγονται υπό ομάδων επιστημόνων 

υπό τήν διεύθυνσιν πεπειραμένων ερευνητών. Τά πορίσματα τών 

μελετών δημοσιεύονται είς σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής 

Έρεύνης». 

ΑΊ διαλέξεις καί τά σεμινάρια δεν προορίζονται αποκλειστικώς 

δια το προσωπικον τούτου. Καθηγηταί, πτυχιούχοι καί φοιτηταί 

Οικονομικών Επιστημών προσκαλούνται επίσης νά παρακολου

θήσουν και νά μετάσχουν είς τήν πνενματικήν ταύτην δραστηριό-
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τητα, ή οποία διεξάγεται δια τής συνεργασίας μετ' 'Ανωτά

των Πνευματικών 'Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος καί τού 'Εξωτε

ρικού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τού Κέντρου σνμπληρον-

ται δια τής «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς 'Επιμορφωτικών 

Μαθημάτων», τά οποία απετέλεσαν άντικείμενον τών σεμιναρίων 

"Έπί τη βάσει τής Ικανοποιητικής αυτής πείρας το Κέντρον 

αναδιωργανώθη τον Ανγονστον τον 1964, υπό το νέον του όνομα, 

με σκοπον τήν διεξαγωγήν, δια λογαριασμον τής 'Ελληνικής Κυ

βερνήσεως, κατά τον πλέον συστηματικόν τρόπον, τού επιστημο

νικού προγραμματισμού, επί εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. 

Έπιδίωξιν τού Κέντρου απετέλεσε καί ή δημιονργία βιβλιοθή

κης βασικών οικονομικών έργων, ιδιαιτέρως χρησίμου είς τους 

"Ελληνας οικονομολόγους. 

' Αποσκοπεΐται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και πορισμά

των με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμμετοχή είς κοι-

νήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλονς δημοσίους ή ιδιωτικούς 'Οργα

νισμούς τής 'Ελλάδος ή τής αλλοδαπής. 

Πρέπει νά τονισθή δτι το Κέντρον αποτελεί εν επί πλέον παρά

δειγμα ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον από απόψεως συν

εισφοράς τού ανθρωπίνου παράγοντος, όσον και άπα απόψεως πό-

ρων και προσπαθειών, δια τήν προώθησιν τής εκπαιδεύσεως οικο

νομολόγων καί ύποβοήθησιν τής χώρας προς άντιμετώπισιν τών 

αναγκών τής οικονομικής αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός τής δραστηριότητος τον Κέντρον Προγραμ

ματισμού καί Οικονομικών 'Ερευνών είναι κατ' εξοχήν πρακτικός : 

νά συμβάλη είς τήν δημιουργίαν μιας καλλιτερας ζωής τού 'Ελλη

νικού ?Μθύ. 
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1. Ή παρούσα μελέτη περί τής εν 'Ελλάδι Ισχνούσης φο

ρολογίας σννετάχθη κατά τήν διάρκειαν τον θέρους καί τού φθι

νοπώρου τού 1963, νπο τήν αιγίδα τού Κέντρον Οικονομικών 

Έρεννών, καί ο'ι σνγγαφεΐς είναι ευγνώμονες προς το Κέντρον, 

ιδιαιτέρως δε προς τον καθηγητήν κ. Άνδρέαν Γ. Παπανδρέου 

δια μίαν λίαν ενδιαφέρονσαν και άναζωογονητικήν εμπειρίαν. 

Ή παραμονή μας είς τήν 'Ελλάδα νπήρξεν εξαιρετικώς σύντομος 

λόγω είλημμένων υποχρεώσεων, ενώ πολνς χρόνος εχρειάσθη 

ν' άφιερωθή εις τήν σνλλογήν καί διενθέτησιν τού απαραιτήτου 

υλικού δια τήν περιγραφήν τού Ιστορικού τον Πρώτον Μέρονς. 

Κατά σννέπειαν ήτο φύσει αδύνατος μία συστηματική άνάλνσις τού 

όλον φορολογικού σνστήματος τής 'Ελλάδος. Ήναγκάσθημεν νά 

παραλείψωμεν εκ τού Πρώτον Μέρονς τήν εξέτασιν σημαντι

κών θεμάτων ώς ο'ι εισαγωγικοί δασμοί, ή φορολογική μετα-

χείρισις τού ξένου κεφαλαίου, καί ή ειδική φορολογία τής ναυ

τιλίας, εξ ών μόνον το πρώτον κατέστη δυνατόν νά περιληφθή εις 

το Δεύτερον Μέρος. Ή επιλογή τών θεμάτυον τον Δευτέρου Μέ

ρους, εβασίσθη περισσότερον είς τήν ϋπαρξιν στοιχείων καί είς 

τά ιδικά μας ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μάλλον, παρά είς τήν δήμο· 

σιονομικήν σημασίαν τών διαφόρων πηγών εσόδων. 'Εάν ή φο

ρολογική σπονδαιότης άπετέλει το μόνον κριτήριον, ολιγωτέρα 

προσοχή θά είχε δοθή, π.χ., είς τήν εξέτασιν τών κρατικών μο

νοπωλίων είς το Κεφάλαιον 9. Μολονότι κατ' ονδένα τρόπον 

δύνανται αϊ προτάσεις μας ν' άποτελέσοί>ν σνστηματικήν βά-

σιν δια μίαν φορολ^,ογικήν μεταρρύθμισιν, εν τούτοις πιστεύομεν 

ότι ώρισμέναι εκ τών είς το Δεύτερον Μέρος περιλαμβανομένων 

θά ήδύναντο νά συντελέσουν είς τήν βελτίωσιν τής ελληνικής φο

ρολογίας καί νά χρησιμεύσουν, ώς ελπίζομεν, είς τους διαμορ-

φονντας τήν οίκονομικήν πολιτικήν εν 'Ελλάδι. 
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2. Είναι πάντοτε απαραίτητοι al εξηγήσεις επί τής κατανο

μής τής εργασίας είς περιπτώσεις σννεργασίας δύο σνγγραφέων. 

Το άναπότρεπτον, τραχύ, έργον τής έξερεννήσεως καί εξακρι

βώσεως τών πολλαπλών διαστάσεων τού ελληνικού φορολογι

κού σνστήματος καί τής σαφούς καί επακριβούς περιγραφής αντών 

είς τήν Άγγλικήν — άνελήφθη νπό τού Ralf Turvey, λόγω 

της προγενεστέρας άφίξεώς τον επί τόπον. Με τήν Ίκανήν βοή-

θειαν τού κ. Εναγγέλον Σπαρτιώτη καί τής Δίδος Δέσποινας 

Κονβαρά, οϊτινες μετέφρασαν μέγα μέρος τών εγγράφων και 

εχρησίμευσαν ώς διερμηνείς είς πλείστας προσωπικός συνεντεύ

ξεις, ô Turvey είχε πράγματι περατώσει το Πρώτον Μέρος 

τής μελέτης, τήν έποχήν κατά τήν οποίαν, είς τάς αρχάς 'Οκτω

βρίου, ό George Break εφθασεν είς τήν 'Ελλάδα. Έν σννεχεία 

αμφότεροι οι σνγγραφεϊς σννεκέντρωσαν τήν προσοχήν των είς 

το Δεύτερον Μέρος τής μελέτης. 

3. Κατά τήν σνγγραφήν τών κεφαλαίων τού Δεντέρον Μέ

ρονς έκαστος εξ ημών έπωφελήθη πολύ τών κριτικών παρατη

ρήσεων τού ετέρου καί επί πλέον παρέμεινεν ελεύθερος νά δια

τύπωση τάς ίδιας αυτού απόψεις. Δεν δύναται επομένως νά θεω-

ρηθή ότι αμφότεροι ο'ι συγγραφείς συμφωνούν προς τάς απόψεις 

al όποϊαι διατυπούνται είς τάς ακολούθους σελίδας, μολονότι 

ή ταυτότης τών αντιλήψεων υπερτερεί τών σημείων διαφωνίας. 

Άμφιβάλλομεν εάν ο'ι άναγνώσται θά άνελάμβανον νά καθορί

σουν τήν σνγγραφικήν μερίδα εκάστου εξ ημών είς τήν παρούσαν 

μελέτην. Δια το ιστορικόν τής υποθέσεως άναφέρομεν ότι ο 

Turvey σννέγραψε τά κεφάλαια 1, 5, 9, καί 10 καί ό Break τά 

κεφάλαια 3, 4, 6, 7 καί 8. "Ισως, κυρίως δια νά άποδειχθή ή 

δννατότης στενωτέρας σννεργασίας, το κεψά?Μΐον 2 εγράφη 

από κοινού. 

4. Ή συγγραφή τού παρόντος έργον δεν θά είχε ττρα^/ια-
τοποιηθή ανεν τής βοηθείας πολλών υπαλλήλου τού Δημοσίου, 

εκπροσώπων τής τοπικής διοικήσεως καί ιδιωτών επιχειρημα

τιών, οι οποίοι πολύ ευγενώς καί παρά τον φόρτον τής εργασίας 

των αφιέρωσαν χρόνον δια νά σνζητήσονν με ημάς τήν φορολο-
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γικήν νομοθεσίαν καί τά εξ αυτής προκύπτοντα προβλήματα, ώς 

καί δια νά μάς αποσαφηνίσουν τά πλιέον σκοτεινά σημεία τής, κατά 

γενικήν καί προσφιλή εκφρασιν, αποκαλούμενης «'Ελληνικής πρα-

γματικότητος». 'Ιδιαιτέρως εύχαριστούμεν τήν Δίδα 'Ελισάβετ 

Γραμματικοπούλου, τήν Δίδα Κουβαρά καί τον κ. Σπαρτιώτη, 

οϊτινες μάς παρέσχον μίαν άνεκτίμητον βοήθειαν, καί τον κ. 

Κίμωνα Κώνστα καί κ.Άνδρέαν Μιχαλάκη, οΐτινες άνέλαβον τήν 

σύνταξιν βασικών στατιστικών πινάκοιν. Είς όλους αυτούς, καί 

είς τήν Καν Λένα Σακελλαρίον, ή οποία ευγενώς μάς εβοήθησε 

νά αντεπεξέλθω μεν τάς πολλ.άς δυσχέρειας, τάς προκύπτουσας 

διά τον ξένον επισκέπτην εκ τού τεραστίου φράγματος τής γλώσσης, 

άπευθύνομεν εν έγκάρδιον «ευχαριστώ πάρα πολύ». 

GEORGE F. BREAK & RALPH TURVEY 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Μεταξύ τών μέσων οικονομικής πολιτικής, τά όποια διαθέ

τουν αϊ ανάπτυσσα μεν αι οίκονομίαι δια τήν κατεύθννσιν τών πλου

τοπαραγωγικών πόρων των προς δραστηριότητας έκπληρούσας 

εθνικούς σκοπούς, τά μέτρα φορολογικής πολιτικής καταλαμβάνουν 

σημαντικωτάτην θέσιν. Τούτο είναι ιδιαιτέρους αληθές διά μίαν 

χώραν ώς ή 'Ελλάς, ήτις βασίζεται επί τού ιδιωτικού τομέοίς 

διά τήν δημιουργίαν τού μεγαλυτέρου μέρους τών αποταμιεύσεων 

καί επενδύσεων, al δποιαι είναι απαραίτητοι δια τήν επίτευξιν προ

γραμματικών στόχίον. 'Ενώ μία κατάλληλος φορολογική διάρ-

θρωσις δύναται νά σνμβάλη είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν, μία 

ελαττωματική τοιαύτη δυνατόν νά επιβραδννη σοβαρώς τήν δια-

δικασίαν μεταβολής καί προόδου. 

Ή εκδοσις τής μελέτης «Το Φορολογικον Σύστημα εν Ελ

λάδι», υπό δύο διακεκριμένων συγγραφέων, τών καθηγητών George 

Break τού Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας είς Berkeley, καί 

Ralf Turvey τής London School of Economics, είναι ιδιαιτέρως 

επίκαιρος καί χρήσιμος. Ώς σημειώνουν ο'ι συγγραφείς, ό χρό

νος δεν τους επέτρεψε νά προβούν είς πλήρη άνάλυσιν τής διαρ

θρώσεως τών φόρων εν 'Ελλάδι. Παρά ταύτα, ο'ι μελετηθέντες 

φόροι είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικοί ώστε νά καταστήσουν 

εμφανείς τάς ανεπαρκείας τού πολύπλοκου ελληνικού φορολο

γικού συστήματος. Δεν θά ήτο υπερβολή νά λεχθή ότι ή ερ^ασ/α 

τών συγγραφέων αποτελεί εξέχουσαν συμβολήν είς τήν διαδικα-

σίαν επιτεύξεως λίαν αναγκαίων φορολογικών μεταρρυθμίσεων εν 

'Ελλάδι. 

Ή εργασία διαιρείται είς δύο μέρη : Το Πρώτον Μέρος 

περιλαμβάνει μίαν σνντομον θεώρησιν τών κνρίων γνωρισμάτων 

τών εν τη μελέτη εξεταζομένων φόρων, ενώ τό Δεύτερον Μέ

ρος αποτελεί λεπτομερή καί εμπεριστατωμένην κριτικήν άξιο-
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λόγησιν τών κυρίοιν χαρακτηριστικών καί επιδράσεων τών ποικί

λων φόρων εν σχέσει προς τήν κατανομήν τών πλουτοπαρα

γωγικών πόρο^ν, τάς διοικητικός δαπανάς καί τήν διανομήν 

τού εισοδήματος. Άνεπάρκειαι καί άσννέπειαι βλάπτουσαι τήν 

άνάπτυξιν φέρονται είς φώς καί επισημαίνονται σαφώς. 

Είδικώτερον, ή μελέτη ασχολείται με τά χαρακτηριστικά 

τον καθόλον φορολογικού σνστήματος τής 'Ελλάδος : τήν διάρ-

θρωσιν τού φόρου εισοδήματος καί τήν φύσιν τών φόρων επί 

αγαθών, τήν φορολογίαν καταναλώσεως καί καθαρός περιουσίας, 

το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων καί τους φόρους μισθωτών 

υπηρεσιών, τήν αποτελεσματικότητα τών φορολογικών κινή

τρων καί παρόμοια προβλήματα άφορώντα είς τήν αποτελεσμα

τικότητα τού φορολογικού συστήματος εν σχέσει προς τά εν 

γένει προβλήματα αναπτύξεως τής Έ?ιλάδος. 

Έλπίζομεν ότι ή παρούσα μελέτη θά άποβή χρήσιμος ουχί 

μόνον είς τάς 'Ελληνικός 'Αρχάς, αλλ' επίσης καί είς τους οι

κονομολόγους, τους εν γένει ασχολουμένου; με τά φορολογικά 

προβλήματα τών υπό άνάπτυξιν οικονομιών. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ 
Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 

Ή μόνη απλή γενίκευσις, ήτις δύναται, να διατυπωθή περί 

τής ελληνικής φορολογίας, είναι οτι αύτη είναι εξαιρετικά πο

λύπλοκος. Δεδομένου όμως οτι μία περιγραφή πρέπει να έχη 

εν σημεΐον εκκινήσεως, ας άρχίσωμεν μέ τήν δήλωσιν οτι κατά τα 

τελευταία έτη το σύνολον τής φορολογίας (συμπεριλαμβανομέ

νων καί τών εισφορών τής κοινωνικής ασφαλίσεως) έκυμαίνετο 

μεταξύ 22 καί 2 4 % του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος. 

Το ποσοστον τούτο ανέρχεται εις 3 3 % διά το Ήνωμένον Βα-

σίλειον, πλην όμως δέον να θεωρηθή ώς ένδειξις οτι ή εϊσπραξις 

νής φορολογίας ταύτης αποτελεί μάλλον δυσχερές έργον. Το 

κατά κεφαλήν έθνικον εισόδημα εν Ελλάδι αποτελεί κλάσμα 

Γοΰ τοιούτου τού Ηνωμένου Βασιλείου καί είναι δυσχερέστερον 

5ια τον πτωχον να πληρο'^νη ολίγα παρ' οτι είναι δια τον πλού-

τιον να πληρώνη πολλά. 

Οι φόροι, συμπεριλαμβανομένων τών υποχρεωτικών ασφα

λιστικών εισφορών, παρέχουν έσοδα είς τέσσαρα τμήματα του 

δημοσίου τομέως. Ài προβλέψεις τών συνολικών εσόδων εκ φο

ρολογίας δια το 1962 εμφανίζονται είς τους 'Εθνικούς Λογαρια

σμούς ώς ακολούθως : 

Κεντρική Διοίκησις 

Ταμεία Κοινων. 'Ασφαλίσεως 

Τοπική Διοίκησις 

Λοιπά Δημόσια Ταμεία . . . . 

Σύνολον 25.520 100 

'Εκατ. 
Δραχ. 
16.329 
7.661 

844 
686 

/ο 

64,0 
30,0 

3,3 
2,7 
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Ή κατηγορία τών Λοιπών Δημοσίων Ταμείων χρήζει έξη-

γήσεως. Εις τήν Ε λ λ ά δ α υπάρχουν μερικαί εκατοντάδες εξ αυ

τών καί μάλιστα είς τους πλέον διαφορετικούς τομείς, άπο 

τ α σχολεία καί νοσοκομεία έως τους οργανισμούς εκτελέσεως δη

μοσίων έργων. Κοινον γνώρισμα είναι ή δια νόμου ίδρυσίς των 

καί ή έξασφάλισις ιδίων πόρων δια τής επιβολής υποχρεωτικής 

φορολογίας. Πρέπει να σημειωθή παρεμπιπτόντως, οτι μέρος 

μόνον τών εσόδων των προέρχεται έκ φόρων, ώς ούτοι ορίζονται 

δια τους σκοπούς τής κοινωνικής λογιστικής. 

Ή ύπαρξις τών ταμείων τούτων επισύρει τήν προσοχήν 

είς εν σημαντικον ίδιαίτερον γνώρισμα του δημοσιονομικού συ

στήματος εν Ελλάδι, συγκεκριμένως τήν εύρεΐαν έπιβολήν φό

ρων ειδικής διαθέσεως, δηλ. φόρων το προϊόν τών οποίων δια

τίθεται δια προκαθωρισμένην είδικήν χρήσιν. Οι φόροι, οι όποιοι 

επιβάλλονται δια τών εν λόγω Λοιπών Δημοσίων Ταμείων δεν 

είναι οί μόνοι οι όποιοι διατίθενται ειδικώς" άπαντες οι ώς άνω 

αναφερθέντες τέσσαρες τομείς επιβάλλουν τοιούτους φόρους. Σ η -

μαντικώτεροι, ποσοτικώς, είναι οί φόροι προς χρηματοδότησιν, 

τών αγροτικών κοινωνικών άσφαλίσεο^ν. Ούτοι, ώς καί πλείστα 

άλλα έσοδα ειδικώς διατιθέμενα, δεν εισπράττονται ύπο του οικείου 

οργανισμού (μολονότι ούτος επιβάλλει άμεσους κρατήσεις είς 

τους άγρότας) άλλ' ύπο τής κεντρικής κυβερνήσεως. 

ΟΙ ειδικώς διατιθέμενοι φόροι, οϊτινες επιβάλλονται ύπο 

τής κεντρικής κυβερνήσεως καί τών οποίων τα έσοδα μεταβιβά

ζονται είς έτερον τμήμα τού δημοσίου τομέως, επιβάλλονται, είς 

πλείστας περιπτώσεις, έπί τής αυτής βάσεως ώς οί φόροι τής κεν

τρικής κυβερνήσεως. Τούτο πραγματοποιείται δια τριών τρό

πων. Πρώτον, το έσοδον ειδικής διαθέσεως δύναται να είναι κα-

θωρισμένον κλάσμα τών εσόδων του φόρου τής κεντρικής κυβερ

νήσεως. Δεύτερον, το έσοδον ειδικής διαθέσεως δύναται να είναι 

επιπλέον έπιβάρυνσις τού φόρου τής κεντρικής κυβερνήσεως, είσ-

πραττόμενον συγχρόνως μετ' αυτού. Τρίτον, υφίσταται ή περίπτωσις 

τής επιβαρύνσεως του Ο. Γ.Α. ('Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλί

σεων) έπί του φόρου εισοδήματος. Ή έπιβάρυνσις αύτη είναι επί του 
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φόρου, καί οχι έπί του εισοδήματος, άλλ' ή εισφορά του παρελθόν 

τος έτους αφαιρείται άπο το εισόδημα κατά τον καθορισμον τοΐ 

φόρου, είς τρόπον ώστε ή πραγματική έπιβάρυνσις νά είναι μι

κρότερα τής φαινομενικής τοιαύτης. 
5 Η δευτέρα καί ή τρίτη περίπτωσις, άλλ' οχι ή πρώτη, δη-

λοϋν οτι ό είς τήν πραγματικότητα επιβαλλόμενος φόρος ύπερ 

βαίνει το ποσοστον το καθοριζόμενον δια τής νομοθεσίας τής προ-

βλεπούσης τον έν λόγω φόρον καί τούτο δύναται να έπιβεβαιωθή 

μόνον δια τής εξετάσεως, έπί πλέον, τής επιβαρύνσεως τής επι

βαλλομένης δι' ετέρας νομοθεσίας. 'Επί παραδείγματι, οί πρα

γματικοί συντελεσταί τής φορολογίας εισοδήματος καθορίζονται 

τόσον εκ τού νόμου 4242 τού 1962 δσον καί έκ τού νόμου 4169 

του 1961, δια του όποιου επεβλήθη ή κοινωνική άσφάλισις εις 

τήν γεο^ργίαν. 

Κατά τήν επακολουθούσαν περιγραφήν έν τ ω παρόντι κεφα-

λαίω τών καθέκαστα φόρων τα δύο ε'ίδη τών προαναφερθεισών 

επιβαρύνσεων θεωρούνται ώς μέρος τού φόρου έπί τού όποιου 

επιβάλλονται. Σημειωτέον οτι αϊ περιγραφαί αύται δεν περιλαμ

βάνουν τους εισαγωγικούς δασμούς, τήν φορολογίαν τής ναυτι

λίας καί τήν φορολογικήν μεταχείρισιν του ξένου κεφαλαίου. 

Πριν ή άσχοληθώμεν με τάς περιγραφάς ταύτας θεωροΰμεν σκό-

πιμον ν' άναφερθώμεν έπ ' ολίγον είς τους κυβερνητικούς τομείς, 

ώς ούτοι εμφανίζονται είς τους 'Εθνικούς Λογαριασμούς τής 

Ελλάδος. 

Κεντρική Κυβέρνησις 

Ο ακριβής προσδιορισμός τού τομέως τούτου δεν ενδιαφέρει 

έν προκειμένω. Έγένετο ήδη μνεία του κυρίου χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος αυτού, τουτέστιν οτι τα έσοδα τής κεντρικής κυ

βερνήσεως είναι μεγαλύτερα τών δαπανών αυτής. Τούτο καθί

σταται εμφανές έκ του ακολούθου πίνακος, όστις συνετάχθη ει

δικώς ύπο τού κ. Α. Μιχαλάκη. Ό πίναξ ούτος χρησιμεύει επίσης 

προς κατάδειξιν τής σχετικής σπουδαιότητος τών κυρίων φόρων, 

οίτινες εισπράττονται ε'ιτε άπ' ευθείας εί'τε ύπο τήν έπίβλεψιν 
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της κεντρικής κυβερνήσεως και των οποίων ή περιγραφή ακο

λουθεί (τη εξαιρέσει των φόρων τών εισαγωγών) όμοΰ μετά 

της περιγραφής τών φόρων τών εισπραττομένων υπό άλλων τμη

μάτων του δημοσίου τομέως. Ή ταξινόμησις και τακτοποίησις 

τών φόρων είναι ή αυτή εις τον πίνακα ως και εις τήν επακολου

θούσαν περιγραφήν. Ή χρησιμοποιηθείσα μέθοδος ταξινομήσεως 

επελέγη απλώς δια λόγους καταλλήλου εκθέσεως και δεν επι

διώκεται να τεθούν ερωτηματικά ώς προς τήν συμπτωματικό-

τητα τών φόρων. 

Λόγω ατελειών τών διαθεσίμων στοιχείων, ο πίναξ δεν είναι 

πλήρης ούτε απολύτως ακριβής, πλην δμως χρησιμεύει προς έπί-

δειξιν της κυρίας τάξεως μεγεθών, ήτις και μας ενδιαφέρει εν

ταύθα. 

Ταμεία Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

Αϊ μεταβιβάσεις υπό τών Ταμείων Κοινωνικής 'Ασφαλί

σεως εν Ελλάδι συνιστούν τώρα. άνω του 5 % του προσωπικού 

διαθεσίμου εισοδήματος, τα δε ταμεία ταύτα καλύπτουν μέγα 

μέρος της ιατρικής περιθάλψεως. Ώ ς εκ τούτου έχουν μεγάλην 

σημασίαν και πράγματι καλύπτουν τήν στιγμήν ταύτην το σύ

νολον σχεδόν του εργαζομένου πληθυσμού. Παρά τήν πλήρη αυτήν 

κάλυψιν όμως δεν υφίσταται εν όμοιόμορφον σύστημα καί εις 

τήν πραγματικότητα λειτουργούν περί τα 150 ταμεία. 

Οι λόγοι της υπάρξεως ενός τόσον μεγάλου αριθμού ταμείων 

είναι ιστορικοί. 'Αρχής γενομένης άπο τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 

παρελθόντος αιώνος, ίδρύθησαν βαθμηδόν πλείστα ασφαλιστικά 

ταμεία διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, ώς επί παραδείγματι 

τ α ταμεία τών δημοσίων υπαλλήλων, τών καταστηματαρχών, καί 

της εν 'Αθήναις εταιρείας άεριόφωτος. Υφίσταται ακόμη καί τα-

μεΐον δυτών. Το κοινον γνώρισμα όλων αυτών τών ταμείων 

είναι ή οικονομική καί διοικητική αυτονομία καί ή εξουσία τήν 

οποίαν έ'χουν δια τήν ε'ίσπραξιν τών υποχρεωτικών εισφορών. 

Ε π ί σ η ς πλείστα εξ αυτών τών ταμείων αντλούν πόρους εκ της 

επιβολής ειδικών φορολογιών. 
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Οί μή γεωργικοί ημερομίσθιοι έργάται, οιτινες δέν καλύ

πτονται υπό ενός εκ τών ανωτέρω ταμείων, υπάγονται εις το 

ΙΚΑ, το όποιον ίδρύθη το 1937. Το ταμεΐον τούτο, το όποιον 

παρέχει συντάξεις γήρατος καί ίατρικήν περίθαλψιν, εισπράττε 

τάς εισφοράς τών εργοδοτών καί εργαζομένων οχι μόνον δι' 'ίδιον 

λογαριασμον άλλα καί δια λολαριασμον τού Ο.Α.Α.Α., ό όποιος 

διαχειρίζεται τα επιδόματα ανεργίας, καί τοΰ Ο.Ε.Κ., ό όποιος 

παρέχει τήν δυνατότητα στεγάσεως εις τους εργαζομένους. 

Τέλος, ή γεωργική κοινωνική άσφάλισις ίδρύθη το 1961, 

δια της συστάσεως τοΰ O.P.A. Ό οργανισμός ούτος καλύπτει 

απαντάς τους άγρότας καί γεωργικούς έργάτας, καί τάς οικογε

νείας αυτών, ώς καί τους εργαζομένους εις συναφείς άγροτικάς 

ασχολίας, φερ' ειπείν τους χειριστάς αλωνιστικών μηχανών καί 

τους δασοφύλακας. Παρέχει ίατρικήν περίθαλψιν, συντάξεις γ ή 

ρατος καί άσφάλισιν εσοδείας. 

Υφίσταται τάσις μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών ταμείων κοι

νωνικής ασφαλίσεως. 'Ιδιαιτέρως το ΙΚΑ προορίζεται να απορ

ρόφηση ώρισμένα εκ τών ασθενέστερων ειδικών ταμείων. Α ν α μ 

φισβητήτως πλείστα επιχειρήματα δύνανται να διατυπωθούν υπέρ 

τοιαύτης συγχωνεύσεως, άλλ' έφ' Οσον ή παρούσα μελέτη ασχο

λείται αποκλειστικώς με φόρους καί εισφοράς κοινωνικών ασφα

λίσεων, το πρόβλημα τούτο δέν πρόκειται να θιγή ενταύθα. Πα

ραμένει μόνον να τονισθή οτι ώρισμένα εκ τών ασφαλιστικών αυ

τών ταμείων έχουν συμπληρωματικον χαρακτήρα εις τρόπον ώστε 

πολλά άτομα καταβάλλουν εισφοράς εις περισσότερα τοΰ ενός 

ταμεία. 

Αϊ είσφοραί τών εργοδοτών καί εργαζομένων συνιστούν τήν 

κυρίαν πηγήν εσόδων τών ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, οχι 

όμως καί τήν μόνην. Τοΰτο αποδεικνύεται εκ τής καταγραφής 

τών εσόδων ώρισμένων εκ τών σπουδαιότερων ταμείων, ή οποία 

δύναται συγχρόνως να χρησιμεύση ώς παράδειγμα τοΰ πολύπλοκου 

δημοσιονομικού συστήματος τής Ελλάδος. 

"Ας λάβωμεν πρώτον τον Ο.Γ.Α. Πλην τών εισφορών τών 
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καταβαλλομένων ύπο τών ήσφαλισμένων (συμπεριλαμβανομένου 

τοΰ τόκου επί τών επενδύσεων), ούτος έχει εξ π η γ ά ς εσόδων: 

Ι) έπιβάρυνσιν επί τοΰ φόρου εισοδήματος 

II) έπιβάρυνσιν επί τοΰ χαρτοσήμου 

III ) ίδιαίτερον φόρον επί τοΰ καπνού, προστιθέμενον εις τον 

φόρον καταναλώσεως αυτού 

IV) προσθέτους φόρους επί τοΰ καφέ, χαβιαρίου, ούΐσκυ 

κ.λ.π. 

V) φόρον εκ 5 δρχ. ανά χιλιόγραμμον βύνης (όστις θεωρεί

ται φόρος επί τοΰ ζύθου) 

VI) τα 2/3 τής αποδόσεως τοΰ εκ 3 % φόρου επί τών ακα

θαρίστων πωλήσεων τών αγροτικών προϊόντων. 

Τα στοιχεία τοΰ ώς άνω καταλόγου επελέγησαν βάσει πο

λιτικών κριτηρίων, καί αντανακλούν τάς απόψεις τής κυβερνήσεως 

δι' ένα πολιτικώς παραδεκτον τρόπον κατανομής, τοΰ κόστους 

τών κοινωνικών αγροτικών ασφαλίσεων μεταξύ πλουσίων καί 

πτωχών, αστικού καί αγροτικού πληθυσμού, ποτών καί καπνι

στών, κ.λ.π. 

"Ετερον σημαντικον ταμεΐον κοινωνικής ασφαλίσεως είναι 

το T E B E , το όποιον καλύπτει τους καταστηματάρχας καί 

αυτοαπασχολουμένους βιοτέχνας. Έ κ τ ο ς τών εισφορών τών ήσφα

λισμένων, το έν λόγω ταμεΐον αντλεί (ασήμαντα) έσοδα εξ ένος 

χαρτοσήμου επί συναλλαγματικών μή έξωφληθεισών επί τη λή

ξει, καί εκ μιας επιβαρύνσεως εκ 1 0 % επί προστίμων επιβαλ

λομένων ύπο τών δικαστηρίων εις μέλη τοΰ Ταμείου δια παραβά

σεις τών διατάξεων περί καθαριότητος, εργασίας, αγορανομίας 

κ.λ.π. 

Μία εξ ί'σου ασυνήθης, άλλα σημαντικωτέρα πηγή εσόδων 

είναι ό φόρος έπί τών προμηθειών (συμπεριλαμβανομένης τής 

ενοικιάσεως κτιρίων) προς τήν κυβέρνησιν, το προϊόν τοΰ οποίου 

ανήκει εις το ταμεΐον ασφαλίσεως τών υπαλλήλων τής ενδιαφερό

μενης υπηρεσίας. Τα Τ Π Δ Τ καί ΜΤΠΥ (δια τους δημοσίους 
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υπαλλήλους) καί Μ Τ Σ (δια τάς ενόπλους δυνάμεις) δύνανται ν 

χρησιμεύσουν ώς παράδειγμα. Ούτω το Μ Τ Π Υ αντλεί πόρου 

εκ μιας εκ 3 % κρατήσεως επί τών ποσών τών καταβαλλομένου 

προς τους προμηθευτάς, αναδόχους καί ίδιοκτήτας ακινήτων ύπ 

τών κρατικών υπηρεσιών τών καλυπτομένων ύπο τοΰ εν λόγο 

ταμείου. Προφανώς ή κράτησις αύτη δέον να θεοορήται εν μέρε 

ώς φορολογία. (Η)ά άπετέλει εξ ολοκλήρου μεταβιβαστικήν πλη 

ρωμήν εντός τοΰ κυβερνητικού τομέως εάν ή προμήθεια Ολων αύτον 

τών ειδών προς τήν κυβέρνησιν ήτο απείρως ελαστική εις τρόπο 

ώστε ή εκ 3 % κράτησις να μήν έπιδρα επί τών πραγματικώ 

εισπράξεων τοΰ πωλητού. 

Ώρισμένα εξ αυτών τών Ταμείων τών δημοσίων υπαλλήλου 

περιλαμβάνουν επίσης, μεταξύ τών εσόδων των, το προϊόν έ> 

τής πωλήσεως πλεονασμάτοον. Δεδομένου Οτι τα πλεονάσματα 

ταύτα θα έπωλοΰντο οπωσδήποτε, το κονδύλιον τοΰτο αποτελεί 

άπλήν μεταβίβασιν είδικοΰ εσόδου καί κατ' ούδένα λόγον συνιστά 

φόρον. Πάντως, το εκ 3 δραχμών χαρτόσημον εφ' όλων τών αι

τήσεων προς τάς υπηρεσίας τών τριών ενόπλων δυνάμεων απο

τελεί φόρον. 

Το Ταμεΐον το όποΐον παρέχει ίατρικήν περίθαλψιν καί συν

τάξεις εις τους ναυτικούς, (NAT), έχει τρεις πηγάς εσόδων εκ 

φορολογίας: εν κλασματικόν ποσόν επί τοΰ φόρου μισθωτών υπη

ρεσιών, τήν μερίδα τοΰ λέοντος του εκ 3 % φόρου επί τών άκα-

3αρίστων κερδών τών επιβατικών εμπορικών πλοίων (δστις κα

θορίζεται καί εισπράττεται συγχρόνως προς τον εξ 6 % φόρον 

:πι τοΰ γενικοΰ κύκλου εργασιών απάντων τών μεταφορικών 

χεσοον). Τέλος μία μερίδα έπί τών βασικών εισαγωγικών δα

ρμών. 

Το ταμεΐον τών φαρμακοποιών, ιατρών καί λοιπού ιατρικού 

τροσωπικοΰ, Τ Σ Α Τ , αντλεί πόρους εκ τής φορολογίας τών 

ατρικών συνταγών, γραπτών ιατρικών διαγνώσεων, ακτινολο

γικών εξετάσεων, ιατρικών φαρμάκων καί ίδιο^τικών νοσοκομεια

κών κλινών. 

Το ταμεΐον τών αρτεργατών, εργατών άλευρομύλων καί 
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μακαρονοποιίας, ΤΑΑΜ, εισπράττει φόρον 0,125 δραχμάς άνά 

χιλιόγραμμον άλεθομένου σίτου καί 0,12 δραχμάς άνά χιλιό-

γραμμον αλεύρου υψηλής περιεκτικότητος πωλουμένου ύπο τών 

άλευρομύλων, μετά αντιστοίχων επιβαρύνσεων τών εισαγωγών. 

Το τελευταΐον τών δέκα σημαντικωτέρων ταμείων κοινωνι

κής ασφαλίσεως, τα όποια αποτελούν το άντικείμενον τής παρού

σης έρεύνης, είναι το ταμεΐον τών νομικών, δικαστικών καί υπαλ

λήλων τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Τ Σ Ν . Το ταμεΐον τούτο 

είναι το πλέον βυζαντινόν όλων, δεδομένου ότι αντλεί πόρους εξ 

21 διαφορετικών πηγών, εισφορών καί φορολογιών. Αϊ είσφοραί 

περιλαμβάνουν στρογγυλά ποσά καί κλάσματα αυξήσεων μισθών 

πληρωτέων άμα τή προαγωγή τών ήσφαλισμένων, ώς καί κανο-

νικάς καταβολάς. 

Οι φόροι εισπράττονται εκ διαφόρων νομικών αιτήσεων, 

καταχωρίσεων καί συμβολαίων, καί το ταμεΐον λαμβάνει τάς 

επιβαρύνσεις επί τοΰ φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, εν ποσοστον 

επί τών ύπο τών δικαστηρίων επιβαλλομένων προστίμων καί τον 

φόρον έπί τών προμηθειών τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Δύναται να ληφθή ποια τις ιδέα τών ποσών τών διαχειρι

ζομένων ύπο τών ταμείων κοινωνικής ασφαλίσεως εκ τοΰ κατω

τέρω πίνακος, όστις συνετάχθη ύπο τοΰ κ. Κ. Κώνστα έκ στατι

στικών δεδομένων έκαστου ταμείου. Τα δέκα ταμεία τοΰ πίνα

κος αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα τοΰ συνόλου τών 

έσόδών απάντων τών ασφαλιστικών ταμείων. Ό πίναξ, Ομως, 

δέν αναφέρεται εις τό σύνολον τών εσόδων αυτών, δεδομένου ότι 

δέν περιλαμβάνει έσοδα εξ ακινήτων καί μεταβιβάσεων, πλην 

τών τοιούτων έκ καθορισθείσης φορολογίας. 

Τοπική Διοίκησις 

"Απασα ή Ελλάς, πλην τής χερσονήσου τοΰ "Αθω, διαιρείται 

εις δήμους καί κοινότητας. Ούτοι διοικούνται υπό εκλεγομένων 

τοπικών διοικήσεων καί διαφέρουν εις μέγεθος μάλλον, παρά ώς 

προς τήν φύσιν αυτών. Υφίστανται 225 δήμοι, οίτινες έχουν το 
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Φ Ο Ρ Ο Ι ΚΑΙ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΕΚΑ Σ Η -

ΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961 

(εις έκατομ. δρχ.) 

Είσφοραί Έσοδον Φόροι 

Ταμεΐον Αύταπασχολ. Είσφοραί έκ Μεταβι- έπιβαλλό- Σύνολον 

καί 'Τπαλ. 'Εργοδοτών βαζομένων μενοι ύπο 

Φόρων τοΰ Ταμ. 

Τ.Π.Δ.Τ. 

Μ.Τ.Π.Τ. 

Μ.Τ.Σ. 

Ο.Α.Α.Α. 

Ι.Κ.Α.* 

Ο.Γ.Α. 

Τ.Ε.Β.Ε. 

Τ.Α.A.M. 

Ν.Α.Τ. 

Τ.Σ.Α.Τ. 

Τ .Σ.Ν. 

Σύνολον 

1034 

73,2 

56,0 

953,5 

263,0 

294,0 

6,3 

96,9 

29,7 

30,7 

1.906,4 

— 
— 
— 

1.931,0 

— 
— 
1,0 

109,1 

10,7 

— 

2.051,8 

,4 

64,7 

24,3 

89,5 

1.099,0 

0,1 

— 
12,4 

— 
95,7 

1.386,1 

— 
— 

4,9 

— 

— 
— 

89,6 

— 
50,1 

24,5 

169..1 

103,5 

137,9 

85,2 

2.974,5 

1.362,0 

294,1 

96,9 

218,4 

90,5 

150,9 

5.513,4 

Π η γ ή : Τα διάφορα ταμεία. 
*Έκτίμησις δια το έτος 1962. 

καθεστώς τοΰτο ε'ίτε διότι ό πληθυσμός των υπερβαίνει τάς 10.000 

εί'τε δια λόγους ιστορικής παραδόσεως, λόγω παρελθούσης ακμής. 

Τό ύπόλοιπον τής Χώρας διαιρείται εις 5.778 κοινότητας, ώρι-

σμέναι τών οποίων έχουν μόνον ολίγας εκατοντάδας κατοίκων. 

Οι δήμοι καί αϊ κοινότητες ευθύνονται κυρίως δια τήν ύδρευ-

σιν, τήν άποχέτευσιν, τήν τοπικήν όδοποιίαν καί κατασκευήν 

καί συντήρησιν τών γεφυρών, τήν καθαριότητα, καί φωτισμόν 

τών οδών, τήν συλλογήν τών απορριμμάτων, τήν περιποίησιν τών 

δημοσίων κήπων, τα νεκροταφεία, σφαγεία, καί τάς αγοράς. 

Ώρισμένοι δήμοι καί κοινότητες κατασκευάζουν καί εκμεταλ

λεύονται ήσσονος εκτάσεως έργα υδρεύσεως καί αποχετεύσεως, 

ώς καί τουριστικάς εγκαταστάσεις όπου δύναται νά άναπαυθή τις. 
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Ε π ί σ η ς συμβαίνει πολλάκις να έχουν ύπο τήν ίδιοκτησίαν των νο-

μάς καί δάση. Δέν μεριμνούν δια τήν έκπαίδευσιν ήτις εν 'Ελλάδι, 

εν αντιθέσει προς ώρισμένας άλλας χώρας, τελεί σχεδόν αποκλει

στικώς ύπο τήν εύθύνην τής κεντρικής κυβερνήσεως. 
CH καλλίτερα γενική πηγή στατιστικών στοιχείων δια τα 

οικονομικά τής τοπικής διοικήσεως είναι ή ετησία έκθεσις τών 

εσόδων της, ήτις δημοσιεύεται υπό τοΰ Υπουργείου 'Εσωτερι

κών. Τα ούτω διδόμενα έσοδα δέν ταυτίζονται απολύτως προς τάς 

εννοίας τών Εθνικών Λογαριασμών, άλλ' εάν δέν λάβωμεν ύπ' 

Οψει τα ποσά «εις μεταφοράν», τα «προσωπικά έσοδα δια λογαρια-

σμον τρίτων» καί τα ((δάνεια καί προκαταβολαί» δυνάμεθα να 

σχηματίσωμεν επαρκή ίδέαν τής τάξεως τών μεγεθών δια τής 

ταξινομήσεως τών αριθμών εις τον κατωτέρω πίνακα. 

Αϊ διάφοροι μεταβιβάσεις τής κεντρικής κυβερνήσεως συνί

στανται εις μεγάλην κλίμακα εξ εσόδων δι' είδικήν χρήσιν. Τα 

μεγαλύτερα ποσά είναι πρόσθετοι επιβαρύνσεις επί του φόρου 

μεταβιβάσεως ακινήτων, φόροι κληρονομιάς καί κληροδοτημάτων, 

ώρισμένοι εισαγωγικοί δασμοί, καί τό ποσοστον εκείνο τοΰ έκ 

3 % φόρου επί τών εισοδημάτων τών μή προερχομένων έκ προ

σωπικών αμοιβών, το όποιον επιβάλλεται επί τής ακινήτου πε

ριουσίας. Ούτω, το σύνολον τών μεταβιβάσεων τής κεντρικής 

κυβερνήσεως, οχι όμως ή κατανομή αυτών μεταξύ δήμων καί 

κοινοτήτων, εξαρτάται κατά κύριον λόγον έκ τοΰ άριθμοΰ τών με

ταβιβάσεων ακινήτων, έκ τοΰ ύψους τών εισοδημάτων εξ ακινή

των, έκ τών εισαγωγών κ.ο.κ., καί όχι τόσον έκ τοΰ ετησίου προ

ϋπολογισμού τών αναγκών τής τοπικής διοικήσεο)ς. Δια τήν κα-

τανομήν τών έν λόγω παροχών λαμβάνονται ύπ ' Οψιν τα άπωλε-

σθέντα έσοδα λόγω καταργηθέντων φόρων, ό Ογκος τοΰ πληθυ

σμού, αϊ προτεινόμεναι δαπάναι καί αϊ «άνάγκαι». 

Δοθέντος ότι τα έσοδα τής τοπικής διοικήσεως εξ ιδιοκτη

σίας, δωρεών, κλ.π. είναι ομοίως ανεξάρτητα τοΰ ύψους τών ανα

γκών τών καλυπτομένων ύπό τών πόρων αυτών, θα ήδύνατό τις 

να αναμένη Οτι ή τοπική φορολογία θα συνιστά τό εύκαμπτον 

στοιχεΐον τής καταστάσεως. Εις περιπτώσεις π.χ., δημιουργίας 
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ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961 

(εις χιλιάδας δρχ.) 

Δήμοι Κοινότητες Σύνολον 

Έ σ ο δ α εξ 'Ακινήτων Συμπεριλαμβανο

μένων τών Προνομίων Νομής . . . 87.102 63.943 151.045 

Τ ο π ι κ ο ί Φ ό ρ ο ι 

Φόρος Πωλήσεως 'Αγροτικών Προϊόν

των 21.340 134.871 156.211 

Τέλη Καθαριότητος 80.198 7.437 87.635 

Τέλη Φωτισμού 21.391 3.596 24.987 

Φόρος Ξενοδοχείων καί Εστιατορίων. 9.231 11.799 22.131 

Φόρος Διαφημίσεως 1.101 

Φόρος'Αστικής Συγκοινωνίας 6.914 — 6.914 

Είσφοραί δια τήν έπέκτασιν του Σχε

δίου Πόλεως 4.696 2.182 6.878 

'Εγγειοβελτιωτικοί Φόροι 1.173 4.444 5.617 

'Αξία Προσωπικής'Εργασίας 527 2.596 3.123 

Φόρος'Ακαλύπτων Χώρων 1.345 909 2.254 

Τέλος 'Εκδόσεως'Αδείας Οικοδομής 16.731 16.731 

Φόρος Καταναλώσεως Ζύθου 8.429 8.429 

Μέρος τοΰ τέλους υδρεύσεως περιοχής 

τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης . . 21.949 — 21.949 

Καθυστερημένη καταβολή τών ώς άνω 

φόρων (συμπεριλαμβανομένου καί 

τοϋ τόκου αυτών) 97.697 80.662 178.359 

Διάφορα τέλη, πρόστιμα καί Ισοδα έκ 

Δημοσίων 'Επιχειρήσεων καί 'Ορ

γανισμών Υδρεύσεως 110.319 48.987 159.316 

Δωρεαί καί Είσφοραί 154.392 154.392 

Μεταβιβάσεις υπό κεντρικής Κυβερνή

σεως 263.057 122.599 385.656 

Διάφορα 28.935 1.284 30.219 

Σύνολον 936.527 485.309 1,421.836 

(ύπο-σύνολον τοπικών φόρων) (292.722) (248.496) (541.218) 
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νέων άλλ' εξαιρετικά επωφελών δαπανών, θα ανέμενε τις ότι έάν 

ή ενδιαφερόμενη τοπική διοίκησις δέν ήδύνατο νά καλύψη ταύτας 

δια προσθέτων παροχών, θα ήτο εις θέσιν νά προβή εις τήν σχε-

τικήν χρηματοδότησιν δια τής επιβολής προσθέτου τοπικής φο

ρολογίας. Εις τήν πραγματικότητα αϊ τοπικαί διοικήσεις δέν έ'-

χουν τό δικαίωμα τοΰτο. 

Ή σχετική έ'λλειψις φορολογικής αυτονομίας αποτελεί φυ

σικά κοινόν φαινόμενον τών τοπικών διοικήσεων. Έ ά ν Ομως 

περιορισθώμεν εις τήν έξέτασιν τοΰ θέματος άπο πλευράς εσόδων 

(ώς καθ' όλην τήν παροΰσαν μελέτην ) τό ασύνηθες φαινόμενον 

τό όποιον παρατηρείται εν Ελλάδι είναι ή σχεδόν πλήρης έλλειψις 

αυτονομίας εις τήν διάθεσιν τών πόρων τοΰ δημοσίου ταμείου, 

ύπο τήν οποίαν δέον νά μοχθοΰν αϊ τοπικαί διοικήσεις. Κατά 

πρώτον λόγον αϊ τοπικαί διοικήσεις δέν δύνανται νά καθορίσουν 

τό ΰψος πολλών έκ τών φόρων, τών οποίων το προϊόν αποτελεί 

έσοδόν των. Τό ύψος τών φόρων έπί τών λογαριασμών τών ξενο

δοχείων, τών διαφημίσεο^ν, τών εισιτηρίων τών λεωφορείων καί 

τών ακαλύπτων χώρων, ώς καί πλείστων άλλων τελών, καθορίζεται 

πάντοτε ύπό τής κεντρικής διοικήσεως. Κατά δεύτερον λόγον, 

εις τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας αϊ τοπικαί διοικήσεις έ'χουν 

τό δικαίωμα καθορισμού τοΰ ύψους ώρισμένων φόρων, ώς τών 

τελών καθαριότητος, φωτισμού οδών καί υδρεύσεως, τό προϊόν 

αυτών διατίθεται δια τους συγκεκριμένους σκοπούς δια τους 

οποίους τα τέλη ταΰτα είσεπράχθησαν. Αϊ τοπικαί διοικήσεις 

δέν δύνανται νά επιβάλουν προσθέτους επιβαρύνσεις έπί τελών 

τούτων δια τήν έξασφάλισιν προσθέτων πόρων καί τήν αύξη-

σιν τών γενικών των εσόδων. 

Ταΰτα είναι απλώς τα άμεσα αϊτια τής ελλείψεως οικονομι

κής αυτονομίας τής τοπικής διοικήσεως. Βασικώς όμως, οί 

περιορισμοί ούτοι προέρχονται έκ τοΰ Συντάγματος, τό όποιον 

απαγορεύει εις τήν Βουλήν τήν ψήφισιν οιουδήποτε νομοσχεδίου 

έπιφέροντος μεταβολάς εις τήν οίκονομικήν έξουσίαν τής τοπικής 

διοικήσεως. (Πάσα τροποποίησις τοΰ Συντάγματος προϋποθέτει 
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πλειοψηφίαν δύο τρίτων εν τη Βουλή καί απόλυτον πλειοψηφίαν 

εις τήν έπομένην Βουλήν). 

Συνεπεία όλων αυτών αϊ έλληνικαί τοπικαί διοικήσεις 

ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν εις έκτεταμένον δανεισμόν, απλώς 

καί μόνον προς συνέχισιν τής παροχής τών υφισταμένων υπηρε

σιών των, σπανίως δε δύνανται νά προβοΰν εις νέαν τινά δαπάνην 

όσον μεγάλη καί έάν είναι ή χρησιμότης ταύτης. Έξαίρεσιν απο

τελούν οι δήμοι καί κοινότητες οι διαθέτοντες άφ' ενός μέν με

γάλα έ'σοδα έξ ακινήτου περιουσίας άφ1 έτερου δε γεναιοδώρους 

δωρητάς. Ώ ς παράδειγμα αναφέρονται ώρισμέναι τών κοινοτή

των τών Ζαγορίων, εις τήν άλλως πτωχήν "Ηπειρον, έ'νθα ή ιδιο

κτησία εκτεταμένων δασών καί ή επιστροφή προς έπανεγκατά-

στασιν Ελλήνων τής 'Αμερικής κατέστησε δυνατήν, εις ώρισμέ

να χο:>ρία, τήν παροχήν ύδατος δι' ύδροσωλήνοον εις όλας τάς 

οικίας, τήν δημιουργίαν ξενώνος, καί κοινοτικού κτιρίου κ.ο.κ. 

ΙΙλήν όμως, έκτος τών εν λόγω εξαιρέσεων, ή οικονομική δέσμευ-

σις τών τοπικών διοικήσεων έν Ελλάδι είναι τοιαύτη ώστε πά

σα οικονομική πρωτοβουλία νά λαμβάνεται κατ' ανάγκην, ύπό 

τής κεντρικής διοικήσεως. Έ ν προκειμένω ύπεστηρίχθη ότι 

συνεπεία τής τοιαύτης καταστάσεως γίνεται εσφαλμένη διάθεσις 

τών πόρων. 

Έτερα Δημόσια Ταμεία 

Ώ ς διεσαφηνίσθη ήδη, τα ταμεία ταΰτα έ'χουν όλο^ς διάφορον 

χαρακτήρα, μόνον δε ώρισμένα έξ αυτών προβαίνουν εις άμεσον 

εΐσπραξιν τών φόρων. 'Αντιθέτως πολλά έξ αυτών άντλοΰν προ

σόδους προς κάλυψιν καθωρισμένων δαπανών έκ τών φόρων 

τους όποιους εισπράττει ή κεντρική κυβέρνησις. Δεδομένου Οτι ή 

γενική περιγραφή τών ταμείων δέν δύναται νά έπεκταθή πέραν τοΰ 

σημείου τούτου, ό καλλίτερος τρόπος είναι νά έκλέξωμεν, χάριν 

παραδείγματος, ώρισμένα ταμεία τα όποια άντλοΰν μέρος τών 

εσόδων των έκ φόρων τοΰ ενός ή τοΰ άλλου είδους. 'Ακολουθούν 

επτά τοιαύτα παραδείγματα. 

Τό Κεντρικόν Ταμεΐον Γεωργίας καί Δασοκομίας, τό όποιον 



έ'χει ποικίλας αρμοδιότητας, ώς τήν έ'ρευναν καί έκτίμησιν τών 

προϊόντων, αντλεί τό μεγαλύτερον μέρος τών εσόδων του έκ κρα

τικών παροχών καί αμοιβών δια προσφερθείσας υπηρεσίας. Πλην 

Ομως αντλεί ώρισμένα πρόσθετα έ'σοδα έκ φόρων. Ούτω εν τοι

ούτον στοιχεΐον εσόδου αποτελεί τό 4 % έπί στοιχημάτοον εις 

τον Ίππόδρομον τοΰ Φαλήρου. "Ετερον εσοδον συνίσταται έκ 

0,01 δρχ. άνά χιλιόγραμμον σίτου αγοραζομένου ύπό τοΰ κράτους 

προς συγκράτησιν τών τιμών, τό όποιον αφαιρείται έκ τής τιμής 

ήτις καταβάλλεται εις τους άγρότας. Τρίτον έ'σοδον προέρχεται 

έκ τής έκ 1 5 % προσθέτου επιβαρύνσεως τοΰ φόρου πολυτελείας 

έπί τής έγχωρίως παραγόμενης τεχνητής μετάξης. 

Τό Ταμεΐον 'Ασφαλίσεως Λιμενεργατών Πειραιώς αντλεί 

το μεγαλύτερον μέρος τών προσόδων του έκ τών λιμενικών τε

λών, λαμβάνει Ομως καί μικρόν ποσοστόν έκ τοΰ φόρου μισθω

τών υπηρεσιών καί έκ τών εισαγωγικών δασμών ώς καί έπιχο-

ρήγησίν τίνα τών κρατικών διυλιστηρίων πετρελαίου. 

Τα δύο Πανεπιστήμια καί τό Πολυτεχνεΐον καλύπτουν τό 

έν τέταρτον τών συνδεδυασμένων προσόδων των έκ δασμών 

0 , 5 % έπί τών εισαγωγών καί τό Πολυτεχνεΐον έκ διαφόρων 

κρατήσεων έπί τών αμοιβών τών μηχανικών. Λϊ έν λόγω κρατή

σεις εισπράττονται ύπό τής επαγγελματικής όργανο)σεως τών 

μηχανικών, ήτις συγχρόνως εισπράττει καί τάς κρατήσεις αίτινες 

προορίζονται προς κάλυψιν τών ιδίων αυτής δαπανών. 

Τό ήμισυ τών πόρων τής 'Εθνικής Λυρικής Σκηνής καί τοΰ 

Έθνικοΰ Θεάτρου προέρχεται έκ ποσοστών έπί τοΰ φόρου δημο

σίων θεαμάτων καί έπί τών στοιχημάτων τοΰ 'Ιπποδρόμου του 

Φαλήρου. 

Τό "Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τό όποιον βοηθεΐ τους 

αποφοίτους τών Πανεπιστημίων, χρηματοδοτείται κυρίως ύπό 

τοΰ Κράτους, πλην όμως τό 1 0 % περίπου τών εσόδων του προέρ

χονται έκ ποσοστοΰ 1 ,5% έπί τών ακαθαρίστων κερδών τοΰ 

λαχείου τών συντακτών καί 10 % έκ τών ακαθαρίστων εσόδων 

τοΰ 'Οργανισμού Διδακτικών Βιβλίων. 

Τό Ταμεΐον 'Οδοστρωμάτων 'Αθηνών (τό όποιον έχει 
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εισέτι νά επιτέλεση τεράστιον έργον) αντλεί τό σημαντικώτερον 

μέρος τών πόρων του έκ μιας φορολογίας έπί τών εισιτηρίων τών 

λεωφορείων. 'Επίσης λαμβάνει ποσοστόν έκ τών δασμών έπί τών 

εισαγομένων έπισώτρων, αεροθαλάμων καί βενζίνης αυτοκινήτων. 

Πλείστα ταμεία ασφαλίσεως λιμενεργατών (έκτος τοΰ 

Ταμείου Λιμενεργατών Πειραιώς), λαμβάνουν ποσοστά έκ τοΰ 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών καί τών εισαγωγικών δασμών, καλύ

πτουν δε ούτω τό ήμισυ τών τρεχουσών προσόδων των. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I I 

Φ Ο Ρ Ο Σ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Ή φορολογία εισοδήματος είναι 'ίσως τό πλέον σύγχρονον 

είδος φορολογίας έν Ελλάδι, διότι ό σχετικός νόμος άνεθεωρήθη 

ουσιωδώς καί διετυπο')θη έκ νέου κατά τό έ'τος 1950. Τούτο δέν 

σημαίνει ότι ό νόμος είναι απλός, διότι ουδέποτε φορολογικός 

νόμος ύπήρξεν απλός. Σημαίνει Ομως ότι τα συναφή προβλήματα 

έμελετήθησαν έντατικώς καί ότι αϊ διοικητικαί διαδικασίαι είναι 

αποτέλεσμα εμπεριστατωμένου προγραμματισμού. 

Εις τήν ακολουθούσαν περιγραφήν, τό βάρος θα συγκεντρωθή 

έπί τής φορολογίας φυσικών καί νομικών προσώπων π.χ. ανωνύμων 

εταιρειών. Δέον νά σημειωθή ότι τα κέρδη τόσον τών ετερορρύ

θμων εταιρειών (τών οποίων οί έτερρόρυθμοι εταίροι έ'χουν πε-

ριωρισμένην εύθύνην) οοον καίτών εταιρειών περιορισμένης ευθύ

νης (α'ίτινες ομοιάζουν μέ τάς μεγάλας προσωπικάς εταιρείας 

άλλα τυγχάνουν νομικά πρόσωπα) έ'χουν τήν αυτήν μεταχείρι-

σιν ώς προς τα κέρδη τών μελών αυτών, ακριβώς ώς τά κέρδη τών 

συνήθων εταίρων. Ούτω τά βιομηχνικά. καί εμπορικά κέρδη τά 

οποία δηλοΐ άτομόν τι εις τήν δήλωοιν εισοδήματος του περιλαμ

βάνουν τήν πλήρη μερίδα τών κερδών του εις ολας τάς επιχειρή

σεις εις ας μετέχει, τή εξαιρέσει μόνον τών ανωνύμων εταιρειών. 

Τά ναυτιλιακά κέρδη ώς καί τά κέρδη έκ τής εκδόσεως εφη

μερίδος υπόκεινται εις είδικήν φορολογίαν, επίσης δε καί τά κέρδη 

άλλοπαδών οργανισμών εμπορίας καπνοΰ. 
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Πηγαί Εισοδήματος 

Το εισόδημα δια νά προσδιορισθή διαιρείται εις επτά κα

τηγορίας, τάς οποίας περιγράφομεν κατά σειράν κατωτέρω. Ή 

πρώτη άφορα εισόδημα έξ οικοδομών. Τοΰτο είναι τό πραγματο-

ποιηθέν έ'σοδον έξ ενοικίων, ή εις περίπτωσιν ίδιοκατοικήσεως τό 

τεκμαρτόν τοιούτον τη εξαιρέσει τών ακινήτων με μίσθωμα κάτω 

τών 3.600 δρχ. ετησίως. Τά τεκμαρτά ενοίκια υπολογίζονται βά

σει ενός ποσοστού 6 % έπί τής ονομαστικής αξίας τοΰ ακινήτου, 

ήτις προσδιορίζεται άνά τετραετίαν ύπό τοΰ έλεγκτοΰ τής 

οικείας εφορίας, Οστις κατέχει στοιχεία έφ' όλων τών αγοραπω

λησιών τής περιοχής του, βάσει τοΰ φόρου μεταβιβάσεως ακινή

των. Τ ό ποσοστόν τών 6 % ελήφθη έκ προθέσεως ώς μάλλον 

χαμηλός συντελεστής, δεδομένου Οτι τά ακαθάριστα έσοδα έξ 

ενοικίων ανέρχονται συνήθους εις 10ο /ο καί πλέον, τοΰτο δε προς 

ύπόθαλψιν καί ένθάρρυνσιν τής ίδιοκατοικήσεως. 

' Ε κ τοΰ πραγματικού ή τεκμαρτού ενοικίου αφαιρείται, πρό 

τοΰ καθορισμού τοΰ φορολογητέου εισοδήματος, 25 % δια τόκους 

υποθήκης, ασφάλιστρα, άπόσβεσιν καί συντήρησιν. Παρέχονται 

είδικαί φορολογικαί άπαλλαγαί δια κτίρια ευρισκόμενα εις περιο-

χάς πληγείσας ύπό σεισμών. 

Εις τό σημεΐον τοΰτο θεωροΰμεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν ότι, 

μόνον εις τήν περιοχήν τέως διοικήσεως πρωτευούσης, επιβάλ

λεται πρόσθετος φορολογία έπί τής άξιας τών πραγματικών καί 

τεκμαρτών ενοικίων. Ό πρόσθετος ούτος φόρος επιβάλλεται ομοιο

μόρφους ώς ποσοστόν 3 % , υπολογίζεται καί εισπράττεται όμοΰ 

μετά τοΰ φόρου εισοδήματος, καί προορίζεται προς κάλυψιν τών 

δαπανών υδρεύσεως καί αποχετεύσεως τής πρωτευούσης. 

Έ κ τ ο ς τούτου, υφίσταται τέλος χαρτοσήμου έκ 3 % έπί 

τών αποδείξεων εισπράξεως ενοικίων, τό όποιον έ'χει μετατραπή 

εις φόρον 3 % έπί τών ενοικίων τών υποκειμένων εις φόρον εισο

δήματος προς διευκόλυνσιν τής εισπράξεως αυτού. 

Ή δευτέρα κατηγορία εισοδήματος, έκ τής εκμισθώσεως 

37 



γαιών, είναι ασήμαντος δεδομένου ότι άπαντες σχεδόν οι "Ελ

ληνες άγρόται είναι κάτοχοι γης. 

Ή τρίτη κατηγορία συνίσταται έξ εισοδήματος προερχομένου 

έξ άξιων. Τοΰτο δέν περιλαμβάνει μόνον τους τόκους καί τά μερί

σματα άλλ' επίσης άπάσας τάς άμοιβάς, έκτος τοΰ μισθοΰ, τών 

μελών διοικητικών συμβουλίων, (μολονότι δέν υφίσταται ιδιαί

τερος χώρος έπί τοΰ έντυπου τής δηλώσεως εισοδήματος δι' άμοι-

βάς εις είδος ώς ή χρήοις αυτοκινήτου τής επιχειρήσεως). Δέον 

νά σημειωθή Οτι ό τόκος τών τραπεζικών καταθέσεων καί ώρισμέ-

νων κρατικών δανείων ώς καί ό τόκος τών δανείων τών εκδιδο

μένων ύπό τών δημοσίων επιχειρήσεων είναι άπηλλαγμένος φόρου. 

Τ ά βιομηχανικά καί εμπορικά κέρδη συνιστούν τήν τετάρ-

την κατηγορίαν εσόδων. Ταΰτα είναι λογιστικά κέρδη, τά όποια 

έ'χουν διορθωθή δια πάσαν ύπερβολικήν άπόσβεσιν εις τά λογι

στικά βιβλία πέραν τοΰ επιτρεπομένου φορολογικώς ορίου (τό 

όποιον είναι σταθερόν, εις καθωρισμένα ποσοστά δι' ευρείας ομά

δας περιουσιακών στοιχείων) ώς καί δια μή έγκρινομένας δαπανάς. 

Τά έσοδα έκ πωλήσεως υπεραξίας ώς καί έκ δικαιωμάτων ευρε

σιτεχνίας κατανεμόμενα μεταξύ τριών συναπτών ετών, συμπερι

λαμβάνονται επίσης εις τήν αυτήν κατηγορίαν. 

'Υφίσταται δυνατότης μεταφοράς ζημιών δύο ετών. Τηρούνται 

τεσσάρων ειδών λογιστικά βιβλία, ή τετάρτη τηρείται ύπό τών 

ανωνύμων εταιρειών ένώ ή πρώτη ύπό τών μικρεμπόρων. Τά 

βιβλία τετάρτης κατηγορίας περιέχουν λεπτομερέστατα στοι

χεία ένώ τά βιβλία τής πρώτης κατηγορίας ολίγον απέχουν τής 

απλής καταγραφής τών γενομένων αγορών, αϊτινες δικαιολο

γούνται ύπό τών σχετικών τιμολογίων. Ούτω, εις τήν περί

πτωσιν τών μικρεμπόρων, ό εφοριακός ελεγκτής είναι υπο

χρεωμένος νά ύπολογίζη τά κέρδη βάσει τών γενομένων αγορών, 

τής συνήθους τιμής τών εμπορευμάτων, καί τής αναλογίας τών 

δαπανών. Έ π ί παραδείγματι, εις τήν περίπτωσιν τών έδωδιμο-

πωλών καί κρεοπωλών, τά κέρδη καθορίζονται, κατά τά φαινό

μενα, εις 2 % καί 3 % αντιστοίχως τών υπολογιζόμενων ακαθα

ρίστων εισπράξεων. Τά έν λόγω ποσοστά θεωρούνται εξαιρετικώς 

38 



χαμηλά. Δια τής μεθόδου τής εικασίας προσδιορίζονται ωσαύτως 

τά κέρδη τών μεγάλων επιχειρήσεων, εις ην περίπτωσιν οι εφο

ριακοί έλεγκταί αμφιβάλλουν δια τήν πιστότητα τών υποβαλλο

μένων λογιστικών βιβλίων. 

Ή πέμπτη κατηγορία άφορα έσοδα έκ τής γεωργίας. Παρά 

τό γεγονός ότι τό ήμισυ τοΰ εργαζομένου πληθυσμού ασχολείται 

μέ τήν γεωργίαν, τό ποσόν τής φορολογίας γεωργικών εισο

δημάτων είναι άσήμαντον, διότι δέν φορολογούνται τά ακαθάρι

στα έ'σοδα τών αγροτών, τά μή υπερβαίνοντα τάς 125.000 δρχ. 

ετησίως. Μόνον διακόσιοι άγρόται καταβάλλουν φόρον εισοδή

ματος, αν καί, εις ας περιπτώσεις τό άγροτικόν εισόδημα απο

τελεί δευτερεύουσαν πηγήν εσόδων, αϊ άνω τών 50.000 δρχ. ακα

θάριστοι εισπράξεις υπόκεινται εις φορολογίαν. Ούτω, ό μέσος 

αγρότης δέν έ'χει λάβει ποτέ άνά χείρας έντυπον φορολογικής 

δηλώσεως. 

Τ ά έσοδα έκ μισθωτών υπηρεσιών, δηλ. τά ημερομίσθια, 

οί μισθοί καί αϊ συντάξεις, αφαιρουμένων τών υποχρεωτικών 

εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, υπάγονται εις τήν έκτην κα

τηγορίαν. Αϊ πολεμικαί συντάξεις απαλλάσσονται τής φορολο

γίας. Αϊ εις είδος χορηγούμεναι ύπό τής επιχειρήσεως άπολαβαί 

υποτίθεται ότι περιλαμβάνονται εις τήν δήλωσιν εισοδήματος τοΰ 

φορολογουμένου άτομου, ώς π.χ. ή παροχή στέγης. 'Υφίσταται, 

ούτω, τό πρόβλημα τών δαπανών τών επιχειρήσεων, τό όποιον 

υφίσταται επίσης εις τό Ήνωμένον Βασίλειον καί άλλαχοΰ. 

Τέλος έχομεν τά κέρδη τών ελευθέρων επαγγελμάτων, συμ

περιλαμβανομένων τών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

καί ευρεσιτεχνίας, τάς έπαγγελματικάς άμοιβάς κλπ. Ώ ς καί εις 

άλλας χώρας, είναι τεράστιον τό πρόβλημα του άκριβοΰς προσ

διορισμού τών έν λόγω εσόδων καί τοΰ καθορισμού τοΰ έπιτρε-

πτοΰ ορίου δαπανών. 

Τ α κέρδη 'ιδιωτών έξ υπεραξίας τοΰ κεφαλαίου των, πέραν 

εκείνων άτινα προέρχονται έξ ασκήσεως επαγγέλματος ή επιχει

ρηματικής δραστηριότητος, δέν περιλαμβάνονται εις τό φορολο-
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γητέον εισόδημα, τή εξαιρέσει τών εσόδων έκ πωλήσεως τής υπερ

αξίας επιχειρήσεως καί τοΰ δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. Υφί

στανται έν τούτοις έτεροι φόροι, ο'ίτινες μολονότι δέν υποκαθι

στούν αμέσως τόν φόρον έπί τών κερδών έξ υπεραξίας κεφα

λαίου, είναι συναφείς προς αυτόν, ώς π.χ. ό φόρος μεταβιβά

σεως ακινήτων. 

Φορολογία Εισοδήματος, Φυσικών Προσώπων 

Μόνον τό έν δωδέκατον τοΰ εργαζομένου πληθυσμοΰ υπο

βάλλει δήλωσιν εισοδήματος εις τήν έφορίαν, δεδομένου ότι, ώς 

ανωτέρω ελέχθη, σχεδόν ουδείς αγρότης υπόκειται εις φορολο-

γίαν εισοδήματος, έκ δέ τών λοιπών εργαζομένων άλλοι μεν 

υπόκεινται εις φορολογικάς κρατήσεις κατά τήν καταβολήν τών 

μισθών των ύπό τοΰ εργοδότου, άλλοι δέ, καί αυτοί είναι οι περισ

σότεροι, έχουν φορολογητέα εισοδήματα κάτω τοΰ απαλλασσο

μένου ορίου τών 5.000 δρχ. ετησίως. Άνήρ έχων σύζυγον δύο 

τέκνα καί υπερήλικα μητέρα, δέον νά λαμβάνη μισθόν ή ημερο

μίσθια άνω τών 40.000 δρχ. ετησίως προκειμένου νά ύποβληθή 

εις φορολογίαν, ένώ τά ετήσια έσοδα τών ανειδίκευτων εργατών, 

ακόμη καί εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, κυμαίνονται μεταξύ 20.000 

καί 25.000 δρχ. ετησίως. 

Δια τόν καθορισμόν τοΰ φόρου εισοδήματος ώς μονάς λαμ

βάνεται ή οικογένεια, προστίθενται δέ τά εισοδήματα τών με

λών της, πλην τών περιπτώσεων, ένθα: 1) τά έσοδα τής συζύ

γου έκ μισθωτών υπηρεσιών είναι όλιγώτερα τών 40.000 δρχ. 

ετησίως, 2) τά έσοδα τής συζύγου έξ οικοδομών είναι όλιγώτερα 

τών 25.000 δρχ. ετησίως καί 3) Οταν τά τυχόν έσοδα τών τέ

κνων κάτω τών 18 ετών έκ κληρονομικών οικοδομών ή έκ προ

σωπικής εργασίας υπερβαίνουν τάς 4.000 δρχ. ετησίως. 

Ή φορολογική κλίμαξ εφαρμόζεται έπί τοΰ συνόλου τών 

εσόδων καί τών επτά κατηγοριών, αφαιρουμένων τών κάτωθι 

έκπτοόσεων : 

α) 3 0 % έκ τών εσόδων έκ μισθωτών υπηρεσιών καί 2 5 % 
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τών εσόδων έκ τής ασκήσεως, ελευθέρου επαγγέλματος, τοΰ ποσοΰ 

μή δυναμένου νά ύπερβή τό μέγιστον όριον τών 18.000 καί 

12.500 δρχ. αντιστοίχως 

β) Δαπάναι: ασφάλιστρα ζωής, ύποχρεωτικαί είσφοραί 

κοινωνικής ασφαλίσεως, συνεισφορά! εις δημόσια φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, διατροφή συζύγου έν διαζεύξει, έξοδα διαβιώσεως ανύ

πανδρων θυγατρών, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, 

τόκοι συναφθέντων δανείων ώς καί ή πρόσθετος έπιβάρυνσις έπί 

τοΰ εισοδήματος τοΰ προηγουμένου έτους υπέρ τοΰ Ο.Γ.Α. 

(βλ. κατωτέρω). 

γ ) Άφορολόγητον όριον 12.000 δρχ. δια τόν φορολογού-

μενον καί τήν σύζυγον αυτού, εις ην περίπτωσιν τό εισόδημα 

αυτής προστίθεται, άλλως 4.000 δρχ. δι' έκαστον συντηρούμενον 

μέλος τής οικογενείας. 

Ή φορολογική κλίμαξ εκφράζεται ώς κλίμαξ συν μια προσ

θέτω έπιβαρύνσει υπέρ τοΰ Ο. Γ.Α. Δεδομένου Οτι ή πρόσθετος 

αύτη έπιβάρυνσις εκπίπτεται έν συνεχεία, ή επιβαλλομένη φορο

λογία δέν είναι εις τήν πραγματικότητα τόσον υψηλή όσον έκ 

πρώτης Οψεως δυνατόν νά θεωρηθή. Τό κατώτατον όριον είναι 

3 % καί τό άνώτατον δέν υπερβαίνει κατά πολύ τό 60 % δια τους 

πολύ πλουσίους. 'Αλλά πέραν τής φορολογικής κλιμακώσεως, 

επιβάλλεται έν ένιαΐον 3 % έπί τών εσόδων τών προερχομένων 

έκ μή μισθωτών υπηρεσιών, δια λόγους Ί'σης μεταχειρίσεως. 

'Ανώνυμοι Έταιρεϊαι 

Αϊ έλληνικαί ανώνυμοι έταιρεΐ-xi, αϊ ξέναι έταιρεϊαι καί 

οί συνεταιρισμοί υπάγονται εις τήν αυτήν φορολογικήν νομοθε-

ΐίαν, τό δέ 90 % τών εισπραττομένων φόρων προέρχεται έκ τών 

ελληνικών εταιρειών. Τά κέρδη τοον βεβαιούνται κατά τόν αύ-

ròv τρόπον ώς καί δια τά φυσικά πρόσο^πα, επιβάλλεται δέ φό-

οος έπί τών αδιανέμητων κερδών των ανερχόμενος εις 35 % 

πλέον 1 5 % πρόσθετος έπιβάρυνσις δια λογαριασμόν τοΰ Ο.Γ.Α. 
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Πλην όμως, ώς καί δια τους ίδιώτας, ή έπιβάρυνσις αύτη εκπί

πτεται έκ τών υστέρων, εις τρόπον ώστε ε'ις περιπτώσεις σταθε

ρών κ α τ ' έτος κερδών ή πραγματική φορολογία νά μήν ανέρχεται 

εις 40, 2 5 % άλλ' εις 38, 2 5 % . 

Εκπτώσεις δια Δαπανάς Κεφαλαίου 

Οϊ τακτικοί καί πρόσθετοι συντελεσταί αποσβέσεων καθο

ρίζονται δια νόμου δια τά διάφορα στοιχεία του παγίου ένεργη-

αικοΰ. Προβλέπεται ωσαύτως άπόσβεσις τών εξόδων πρώτης 

εγκαταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων τών τόκων κ α τ ά τήν πε-

ρίοδον τής ανεγέρσεως νέων βιομηχανικών μονάδων. Τοΰτο είναι 

άπλοΰν μεν εις ο,τι άφορα τόν αριθμόν τών διαφόρων στοιχείων 

τοΰ ένεργητικοΰ, όστις είναι μικρός, πολύπλοκον Ομως εις ό,τι 

άφορα τόν τρόπον δια τοΰ οποίου διατυποΰται τό έπιτρεπόμενον 

ποσοστόν (διά στοιχεία τοΰ ένεργητικοΰ κτηθέντα μετά τό 1947) 

ύπολογιζόμενον ώς άθροισμα τακτικού καί προσθέτου συντελε

στού. Δι ' επενδύσεις πραγματοποιηθείσας κατά τήν περίοδον 

1958 - 1962 έκ μέρους επιχειρήσεων αίτινες υπερβαίνουν ώρι-

σμένον ελάχιστον μέγεθος εις τινας καθωρισμένους κλάδους, 

(οίτινες καλύπτουν πράγματι τόν κύριον όγκον τοΰ βιομηχανικού 

τομέως) υφίσταται επίσης μία αύξησις κατά 5 0 % . Ούτω διά 

μηχανήματα κτηθέντα ύπό μιας έκ τών ώς άνω βιομηχανικών 

επιχειρήσεων κατά τήν περίοδον 1958 - 1962 υφίσταται ειδική 

έκπτωσις έξ 21 % : 8 % ή συνήθης, σύν 6 % ή πρόσθετος έκπτω-

σις έπηυξημέναι κατά 50 % . 

Πλην τής έκ 50 % αυξήσεως, εις περίπτωσιν κτήσεως στοι

χείων ένεργητικοΰ πρό τοΰ τέλους τοΰ 1964 έκ μέρους βιομηχανι

κών, ξενοδοχειακών καί μεταλλευτικών επιχειρήσεων, τών οποίων 

τό μέγεθος υπερβαίνει ώρισμένον ελάχιστον όριον, οί τακτικοί 

καί πρόσθετοι συντελεσταί διπλασιάζονται διά τάς επαρχίας καί 

επαυξάνονται κατά 5 0 % διά τόν νομόν 'Αττικής έκτος τής περιο

χής τέως διοικήσεως πρωτευούσης. Αϊ έπαρχιακαί επιχειρήσεις 

δύνανται ούτω νά άποσβέσουν νέας κτιριακάς εγκαταστάσεις και 
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μηχανήματα διά συντελεστού 2 8 % . Εις ην περίπτωσιν ή έπιχεί-

ρησίς τελεί ύπό ξένην ίδιοκτησίαν, επιτυγχάνεται τοιούτος συντε

λεστής μόνον έάν τό προκΰπτον κέρδος δέν απορροφάται ύπό 

τής εφορίας τής χώρας προελεύσεως τής επιχειρήσεως. 

Ούτω έν γενικαΐς γραμμαΐς δύνανται νά περιγράφουν ο'ι 

συντελεσταί αποσβέσεως καί έπιταχυνομένης αποσβέσεως. Αϊ 

παρεχόμεναι εκπτώσεις δύνανται νά θεωρηθοΰν ώς γεναιόδωροι, 

τουλάχιστον διά τάς επαρχίας ένθα ό συντελεστής 2 8 % διά τόν 

μηχανικόν έξοπλισμόν συμπληροΰται διά τοΰ συντελεστού 1 5 % 

διά τάς κτίριακάς εγκαταστάσεις καί 30 % διά μεταφορικά μέ

σα, καί έ'πιπλα. Έ ν τούτοις, υφίστανται επιπλέον α ϊ ε ί ς τ ό 'Hvco-

μένον βασίλειον καλούμεναι «εκπτώσεις επενδύσεων». 

Ή σημαντικωτέρα φορολογική απαλλαγή δι' επενδύσεις 

ώρίσθη ύπό τοΰ νόμου 4002 τοΰ 1959 καί άφορα όλας τάς «πα-

ραγωγικάς» επενδύσεις τών μεγάλων επιχειρήσεων τάς πραγμα

τοποιηθείσας εις τόν τομέα τής βιομηχανίας καί τής βιοτεχνίας 

μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1964, τή εξαιρέσει τής περιοχής 'Αττικής, 

ένθα ή έν λόγω εκπτωσις παρέχεται μόνον προς τόν σκοπόν εκ

συγχρονισμού καί επεκτάσεως τών υφισταμένων μονάδων. Α 1 

δαπάναι δι' επενδύσεις εκπίπτονται έκ τών αδιανέμητων κερδών, 

άτινα εις τάς περιπτο'ίσεις τών ομορρύθμων εταιρειών, τών εται

ρειών περιωρισμένης ευθύνης, κλ.π., συνίστανται έκ καθαρών κερ

δών αφαιρουμένων τών απολήψεων τών εταίρων. Το άφαιρετέον 

ποσόν δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 50 % τών αδιανέμητων κερ

δών εις τήν Ά τ τ ι κ ή ν , 60 % εις τάς επαρχίας καί 90 % εις τάζ 

νήσους. Οιαδήποτε ύπέρβασις τής αξίας τών επενδύσεων πέραν 

τοΰ ανωτάτου εκπιπτόμενου ποσού δύναται νά άχθη εις μεταφο-

ράν προς έκπτωσιν κατά τά επόμενα έτη. Ούτω όλόκληρον τό 

ποσόν τής επενδύσεως δυνατόν νά κατανεμηθή έπί σειράν έτών5 

εις ήν περίπτωσιν αϊ δαπάναι δι' επενδύσεις ύπερβαίνουσι τό 

σχετικόν ποσοστόν τών αδιανέμητων κερδών, ώς τοΰτο καθορί

ζεται διά τοΰ Νόμου. Διά προγενεστέρου νόμου είχον όρισθή 

παρεμφερείς διατάξεις διά τάς έπαρχιακάς επιχειρήσεις μόνον, 
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ό δέ νόμος τοΰ 1959 εισήγαγε παρόμοιας διατάξεις δια τάς μεταλ-

λευτικάς επιχειρήσεις. 

Καθίσταται σαφές ότι πάσαι αϊ ανωτέρω διατάξεις άποσκο-

ποΰσιν εις τήν ένθάρρυνσιν τών επενδύσεων εις μεταλλευτικάς, 

βιοτεχνικάς καί βιομηχανικάς επιχειρήσεις, ώς καί εις τήν προώ-

θησιν αυτών περισσότερον εις τάς νήσους καί όλιγώτερον εις τήν 

περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 'Ολόκληρος σειρά φο

ρολογικών κινήτρων άφορα πράγματι τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκο

πού τούτου (βλ. Παράρτημα), άλλ' έν σχέσει προς τήν φορο-

λογίαν εισοδήματος δέον ν' άναφέρωμεν εισέτι δύο κατηγορίας 

φορολογικών κινήτρων. Ή πρώτη άφορα μόνον τάς έπαρχιακάς 

βιομηχανικάς έπιχειρήρεις καί παρέχει τήν δυνατότητα υπαγωγής 

μέρους τών κερδών τής επιχειρήσεως εις είδικόν μή φορολογη-

τέον άποθεματικόν προς άντιμετώπισιν μελλοντικών ζημιών. Ή 

δευτέρα άφορα μόνον ευρείας εκτάσεως επενδύσεις, δι' ας απαι

τείται προηγουμένως ειδική κυβερνητική έ'γκρισις, προκειμένου 

νά τύχωσιν ολοκλήρου σειράς φορολογικών διευκολύνσεων. Οι 

συντελεσταί τής φορολογίας εισοδήματος διά τάς τοιαύτας επεν

δύσεις καθίστανται παγωμένοι μέχρις αποπληρωμής Ολων τών 

μακροπροθέσμων πιστώσεων, απαλλάσσονται δέ αύται καί τής 

φορολογίας τών ιδιοκτήτων κτιριακών εγκαταστάσεων τής επι

χειρήσεως. 

Ή άποτελεσματικότης τών κινήτρων δι' επενδύσεις εξαρ

τάται, μεταξύ άλλων, έκ τοΰ χρονικού διαστήματος μεταξύ τών 

σχετικών δαπανών καί τής επακολουθούσης φορολογικής απαλ

λαγής. Σχεδόν δι' όλας τάς έλληνικάς ανωνύμους εταιρείας, ώς 

οικονομικόν έ'τος ισχύει τό ήμερολογιακόν τοιούτον. 'Οφειλόμενοι 

φόροι έξ αδιανέμητων κερδών τοΰ έαους, π.χ., 1962 καταβάλ

λονται έν μέρει προκαταβολικώς κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 

καί έν μέρει κατά τό έπόμενον έ'τος. 

Τό προκαταβαλλόμενον ποσοστόν όμως, προφανώς δέν 

είναι δυνατόν νά αντανακλά τά αποτελέσματα χρήσεως τοΰ 1962, 

καταβάλλεται δέ πράγματι ώς 50 % τοΰ φόρου έπί τών κερδών 
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τοΰ 1961. Ούτω τό άπομένον κλάσμα, τό καταβαλλόμενον κατά τό 

1963 (Ί'σον προς τό σύνολον τών φορολογικών οφειλών μείον τό 

προκαταβληθέν ήδη ποσόν ) αντανακλά τά αποτελέσματα χρήσεως 

τοΰ 1962. Κατά τόν αυτόν τρόπον κρίνεται τό προκαταβληθέν 

ποσόν έπί τών κερδών τοΰ 1963. Τό άπομένον κλάσμα καταβάλ

λεται εις εξ μηνιαίας δόσεις, αρχής γιγνομένης τόν μήνα Μάϊον, 

ένώ ή προκαταβολή καταβάλλεται εις οκτώ μηνιαίας δόσεις, άπό 

τοΰ μηνός Μαΐου. 

Χάριν παραδείγματος ας έξετάσωμεν μίαν άνώνυμον έται-

ρείαν τής όποιας τά ετήσια φορολογητέα αδιανέμητα κέρδη ανήρ

χοντο μέχρι τοΰ 1962 εις τό σταθερόν ποσόν τών 100.000 δρχ., 

ότε λόγω επενδύσεως έκ 40.000 δρχ. ταΰτα κατήλθον εις 60.000 

δραχμάς. 

"Ετος Φορολογητέα Σύνολον Μην-αΐαι Μηνιαΐαι 
'Αδιανέμητα Καταβαλλομένου Καταβολαί Καταβολαί 

Κέρδη Φόρου Μα'ί'ου-Όκτωβρ. Νοεμβρ-Δεκεμβρ. 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

100.000 

60.000 

100.000 

100.000 

100.000 

38.242 

38.242 

16.294 

44.890 

38.242 

5.681 

5.681 

2.300 

6.789 

5.681 

2.078 

2.078 

1.247 

2.078 

2.078 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος καθίσταται σαφές ότι αϊ δαπάναι 

επενδύσεως τοΰ έτους 1962 θά μειώσουν τάς φορολογικάς δόσεις 

κάτω τοΰ κανονικού ορίου αυτών κατά τους τελευταίους οκτώ 

μήνας τοΰ 1963, θά αναβιβάσουν δέ τό ύψος αυτών πέραν του 

κανονικοΰ (εις μικροτέραν όμως έ'κτασιν) κατά τό 1964. Ούτω 

αϊ παροχαί δι' επενδύσεις προσφέρουν μίαν καθαράν μείωσιν 

τοΰ φόρου, δηλ. μίαν έπιδότησιν 15.300 δρχ. εις χρονικά Ορια 

ενός έως δύο ετών καί μετά παρέλευσιν ενός έτους, άτοκον δάνειον 

έκ δρχ. 6.648 δι' έν έτος. (ύπό τήν προϋπόθεσιν επαρκών κερ

δών). 

Δέον απαραιτήτως νά σημειωθή Οτι πλείστα έκ τών έν 
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λόγω κινήτρων επενδύσεων δέν παρέχονται εις επιχειρήσεις τη

ρούσας βιβλία πρώτης καί δευτέρας κατηγορίας. Παρέχονται, 

έν άλλαις λέξεσι, μόνον εις μίαν μειονότητα άποτέλουμένην έκ 

τών μεγαλυτέρων επιχειρήσεων. 

Έ λ ε γ χ ο ς Φοροδιαφυγής 

Δι' έναν "Αγγλον συγγραφέα είναι σαφές ότι ό ευχερέστερος 

τρόπος διά τόν περιορισμόν τής φοροδιαφυγής είναι ή δσον τό δυ

νατόν ευρύτερα επιβολή φορολογίας εις τήν πηγήν. Ή ελληνική 

φορολογική νομοθεσία προβλέπει τρεις μεθόδους διά τήν τοιαύτην 

ε'ίσπραξιν τών φόρων. Ή πλέον ασήμαντος άλλα καί πλέον ασυ

νήθης συνίσταται εις τήν παρακράτησιν ύπό τών επιχειρήσεων — 

διά λογαριασμόν τής εφορίας — ενός ενιαίου ποσού 8 % έπί τών 

ακαθαρίστων αμοιβών τών ιατρών, δικηγόρων, καί λοιπών παρ' 

αύταΐς άπασχοληθέντων επαγγελματιών. 'Υπάρχει επίσης ή 

κράτησις εις τήν πηγήν τών τόκων καί μερισμάτων (καί λοιπών 

απολαβών τών διευθυντών) με συντελεστάς φορολογίας εισοδή

ματος, άνευ ουδεμιάς μειώσεως εις περιπτώσεις κατατεθειμένων 

μετοχών ή άλλως μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ 25 % . Τέλος, οι έργο-

δόται παρακρατούν τόν αναλογούντα φόρον έκ τών μισθών καί 

ημερομισθίων τών υπαλλήλων των, μή λαμβανομένων ύπ' Οψιν 

τών λοιπών εσόδων τών μισθωτών, τό ύψος δέ τής κρατήσεως 

προκύπτει βάσει συντελεστών υπολογιζόμενων μετά τήν άφαί

ρεσιν του 30 % έπί τών ετησίων αμοιβών ώς επίσης καί τοΰ ατο

μικού καί οικογενειακού αφορολογήτου ορίου. Ό φορολογούμε

νος προσαρμόζει τόν φόρον του καί καταβάλλει τόν έπί πλέον ή 

εισπράττει ετησίως έφ' άπαξ τόν επιπλέον παρακρατηθέντα φό

ρον. Τό ύψος τοΰ συμψηφισμοΰ τούτου δέν είναι σημαντικόν λόγω 

τοΰ ότι κ α τ ' έτος καταβάλλεται τό ήμισυ τοΰ συνόλου τοΰ φόρου 

τοΰ παρελθόντος έτους. (Περιγραφή τής χρονικής περιπλοκής 

ταύτης εδόθη εις τό προηγούμενον ύποκεφάλαιον). Έ ν τη πράξει 

πάντως, τό τελικόν αποτέλεσμα είναι ότι οί υπάλληλοι, οϊτινες 

δέν διαθέτουν άλλας πηγάς εισοδήματος, δέν δύνανται νά προβούν 
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εις συμψηφισμούς, θ ά γίνη κράτησις τοΰ φόρου των εις τήν πη-

γήν, εις ην περίπτωσιν ό μισθός των, αφαιρουμένων τών έκ 30 % 

κρατήσεων καί τών ατομικών δαπανών διαβιώσεως, υπερβαίνει 

τάς 5.000 δρχ. 'Ακόμη καί έάν ό φόρος των παρακρατήται εις 

τήν πηγήν, δέν είναι υποχρεωμένοι εις φορολογικήν δήλωσιν έάν 

τά ημερομίσθια, ό μισθός ή ή σύνταξίς των συνιστούν τό μόνον 

έσοδον αυτών καί δέν υπερβαίνουν τάς 60.000 δρχ. ετησίως. 

Μολονότι διά τής φορολογίας εις τήν πηγήν ώρισμένων επαγ

γελματικών κερδών επιτυγχάνεται κάποιος έλεγχος έπί τών φο

ρολογικών δηλώσεων τών ελευθέρων επαγγελματιών, επικρατεί 

γενικώς ή άντίληψις ότι οι άνθρωποι ούτοι δηλώνουν πολύ μι

κρότερα κέρδη τών πραγματικών. Κυρίως δι' αυτόν τόν λόγον, 

άλλ' επίσης καί προς άντιμετο'^πισιν εισοδηματιών έτερων κατη

γοριών, ή κυβέρνησις προσφάτως εισήγαγε νέαν καί εύφυά μέθο-

δον υπολογισμού τών πραγματικών εσόδων τών φορολογουμένων 

έπί τη βάσει ευχερώς έπαληθευομένων στοιχείων έκ τοΰ αρχείου 

μεταγραφών ακινήτων, τών μητρώων κοινωνικής ασφαλίσεως, 

κλπ. Τά έσοδα ταΰτα υπολογίζονται ώς άθροισμα τών κάτωθι 

κονδυλίων: 

α) Ή αξία τών ενοικίων ενός έτους τής κυρίας κατοικίας 

τοΰ φορολογουμένου πολλαπλασιάζεται έπί 3,5 έάν αύτη δέν 

ύπερβαίνη τάς 60.000 δρχ., έπί 4,0 έάν αύτη κυμαίνεται μεταξύ 

60.000 καί 84.000 δρχ., καί έπί 5,00 έάν ή άξια αύτη ύπερ

βαίνη τό ποσόν τών 84.000 δρχ. 

β) Ό συντελεστής τής ανωτέρω παραγράφου α) πλέον 

0,5 πολλαπλασιαζόμενον έπί τήν έτησίαν άξίαν τών ενοικίων 

οιωνδήποτε άλλων κατοικιών. 

γ) 20.000 δρχ. δι' έκαστον ίδιωτικόν αύτοκίνητον φορολο

γητέας Ιπποδυνάμεως έως 15 'ίππων καί 30.000 δρχ. δι' έκαστον 

μεγαλύτερον αύτοκίνητον. 

δ) 30.000 δρχ. δι' έκαστον άπασχολούμενον όδηγόν αυτοκι

νήτου. 

ε) 10.000 δρχ. διά τό πρώτον ύπηρετικόν πρόσωπον καί 

20.000 δρχ. δι' έκαστον πρόσθετον τοιούτον. 
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ζ) 30.000 δρχ. δι' έκαστον οίκοδιδάσκαλον. 

η) 20.000 δρχ., δι' έκαστον κόττερον ή βενζινόπλοιον, 

ίδιόκτητον ή έπί ένοικίω, μήκους άνω τών 5 μέτρων. 

θ) 150.000 δρχ. καί 300.000 δρχ. δι' έκάστην θαλαμηγόν 

κάτω ή άνω τών 40 τόννων αντιστοίχως. 

μ ε ί ο ν ι) 2 0 % δι' άτομα διαμένοντα εκτός τής περιοχής 

τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 

Εις ην περίπτωσιν τό τεκμαρτόν εισόδημα υπερβαίνει τό 

δηλωθέν τοιούτον, επιβάλλεται φορολογία έπί τοΰ τεκμαρτού 

ακόμη καί έάν ό φορολογούμενος δύναται ν' απόδειξη ότι ή δή-

λωσίς του είναι ειλικρινής. 

Έ ά ν ή μέθοδος αύτη άποβή αποτελεσματική διά τήν άκρι-

βεστέραν έκτίμησιν τοΰ εισοδήματος τών φοροφυγάδων, είναι 

προφανές ότι θά συντέλεση οχι μόνον εις τήν άνάσχεσιν τής 

επιδιωκόμενης φοροδιαφυγής άλλ' Οτι συνιστά επίσης καί είδικήν 

φορολογίαν έπί τής ακινήτου περιουσίας, τών αυτοκινήτων, 

πλοίων καί υπηρετικού· προσωπικού τών φοροφυγάδων. 'Ακόμη 

καί έάν ή επιτυχία τοΰ συστήματος τούτου φορολογίας άπο-

δειχθή πλήρης, δυνατόν νά δημιουργήσω) μάλλον περίεργα αποτε

λέσματα κατανομής. 

Τό έν λόγω σύστημα ετέθη έν ίσχύϊ πρό ενός έ'τους, δέν υφί

στανται δέ εισέτι στατιστικά! αναλύσεις τών αποτελεσμάτων 

του. Πάντως, κατά τήν άποψιν τουλάχιστον ενός εφοριακού 

ελεγκτού, παρ' Ολον Οτι σχετικώς ολίγα άτομα δηλώνουν 

εισόδημα κατώτερον τοΰ τεκμαρτοΰ, ή μέθοδος αύτη έπέ-

δρασεν εύεργετικώς έπί τοΰ δηλουμένου ύψους εισοδήματος ώρι-

σμένων φορολογουμένων. Πράγματι, ό λόγος δι' ον τό σύστημα 

τοΰτο επεβλήθη, ήτο ή παρατηρηθεΐσα ύπό πολλών φορολογουμέ

νων δήλωσις εισοδήματος σαφώς άνεπαρκοΰς έν συγκρίσει προς 

τό έν γένει έπίπεδον διαβιώσεως αυτών. 

Ποικίλα άλλα, έκτος τών ανωτέρω, τεχνάσματα εφαρμό

ζονται προς περιστολήν τής φοροδιαφυγής. Γίνεται αξιοσημείωτος 

καί ποικίλη διασταύρωσις στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης καί 
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της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών 

της εφορίας. Δεν είναι δυνατόν να δοθή πλήρης κατάλογος αυτών, 

μολονότι αξίζει να σημειωθή δτι οι φόροι εισοδήματος, κύκλου 

εργασιών, τ α χαρτόσημα (επί τών αποδείξεων εισπράξεως ενοι

κίων) και ό φόρος μισθωτών υπηρεσιών, υπολογίζονται άπαντες 

υπό εφοριακού ελεγκτού. Ούτω ή παραποίησις τών λογιστικών 

βιβλίων καθίσταται δυσχερεστέρα παρ' Οτι θα ήτο έάν οι φόροι 

ούτοι έπεβάλλοντο κεχωρισμένως. 

Δύνανται να άναφερθώσι δύο ειδικά παραδείγματα ελέγχου 

της φοροδιαφυγής. Πρώτον, θεωρητικώς οι 'ιατροί (και λοιποί 

ελεύθεροι έπαγγελματίαι) είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδεί

ξεις δι' δλα τα ποσά τα όποια εισπράττουν. Αϊ αποδείξεις αύται 

δέον να είναι ήριθμημέναι και να έχουν θεωρηθή και σφραγισθή 

υπό της εφορίας. Τα διπλότυπα αυτών χρησιμεύουν ως αποδει

κτικά στοιχεία τών ακαθαρίστων εσόδων τών ιατρών. "Οταν ό 

ιατρός είσπράττη την άμοιβήν του άπο άσφαλιστικον ταμεΐον ή 

έπιχείρησιν, τότε γίνεται παρακράτησις ποσού 8 % εις την π η -

γήν και προφανώς δεν υφίσταται πρόβλημα. Έ ν τούτοις, ίο σύ

στημα τών αποδείξεων βοηθεΐ εις τήν περίπτωσιν ιδιωτών πε

λατών, διότι αϊ δαπάναι ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως δύ

νανται να άφαιρεθώσιν εκ τοΰ φορολογητέου εισοδήματος των, 

αϊ δε αποδείξεις τών ιατρών χρησιμεύουν ώς δικαιολογητικά 

τών έν λόγω δαπανών. Πάντως γνωρίζομεν μίαν τουλάχιστον 

περίπτωσιν καθ' ην διακεκριμένος ιατρός έξέδωσεν άπόδειξιν δι' 

άλλοδαπον πελάτην έφ' απλού φύλλου χάρτου. 

Δεύτερον, υφίστανται τρία ή τέσσαρα σημεία καθ' άπασαν 

τήν έλληνικήν έπικράτειαν, ένθα τα φορτηγά αυτοκίνητα υπο

χρεούνται εις στάθμευσιν και ό συνοδός τών μεταφερομένων 

εμπορευμάτων υφίσταται έ'λεγχον δια τήν έξακρίβωσιν υπάρξεως 

τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, ώς απαιτεί ό νόμος, ώς και δια 

τήν έστω και έπιφανειακήν σχέσιν τών εμπορευμάτων προς τήν 

επί τοΰ τιμολογίου ή δελτίου περιγραφήν αυτών. Πλην όμως, ή 

εφορία δεν ελέγχει κατά πόσον έχει γίνει ή εγγραφή του ποσού 

τοΰ τιμολογίου εις τα λογιστικά βί,βλία τοΰ άποστολέως ή τοΰ 

παραλήπτου τών εμπορευμάτων. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I I I 

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, 

Κ Λ Η Ρ Ο Δ Ο Τ Η Μ Α Τ Ω Ν , Δ Ω Ρ Ε Ω Ν ΚΑΙ Π Ρ Ο Ι Κ Ο Σ 

Ή ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει το δικαίωμα της κατά 

βούλησιν διαθέσεως της περιουσίας άτομου τινός μετά θάνατον, 

άλλα καθιστά ύποχρεωτικήν τήν μεταβίβασιν μέρους αυτής εις 

τους κληρονόμους αύτοΰ. 'Εντός τοΰ πλαισίου τούτου, υφίσταται 

καθωρισμένον και συντονισμένον σύστημα φόρων έπί τής έπί τω 

θανάτω ή έν ζωή (υπό μορφήν δωρεάς ή προικός) μεταβιβαζόμε

νης περιουσίας. Θεωρητικώς, έάν οχι έν τη πράξει, τούτο τείνει 

προς τήν πραγματοποίησιν δύο σκοπών: Πρώτον, ενθαρρύνεται 

ή μεταβίβασις εις τους άμεσους μάλλον άντί τών μακρυνών συγ

γενών ή προσώπων έκτος τής οικογενείας. Δεύτερον, επιτυγχά

νεται φορολογία έφ'όλων τών τοιούτων μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας 

εις οιονδήποτε τόπον και χρόνον πραγματοποιούνται αύται. 

"Ας έξετάσωμεν πρώτον τους φόρους κληρονομιάς, δωρεάς 

καί κληροδοτήματος, τών όποιων το ύψος είναι ένιαΐον. Δέον 

να σημειωθή δτι το ύψος τοΰ φόρου κληρονομιάς και κληροδο

τήματος είναι άνάλογον προς το μέγεθος τής κληρονομιάς ή 

κληροδοτήματος καί οχι, ώς εις το 'Ηνωμένον Βασίλειον, άνάλο

γον προς το συνολικον μέγεθος τοΰ όλου ακινήτου. "Απασα ή 

φορολογία αύτη άφορα τόσον τα έν Ελλάδι περιουσιακά στοι

χεία, όσον καί τήν κινητήν περιουσίαν άνήκουσαν εις "Ελληνας 

καί εύρισκομένην εις το έξωτερικον (κατ' αυτόν τον τρόπον δη

μιουργούνται θέματα επιβολής διπλής φορολογίας). Αϊ άποζημειώ-

σεις ασφαλειών ζωής υπόκεινται εις φορολογίαν. 'Υφίστανται 
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επίσης πρόσθετοι επιβαρύνσεις, το ποσόν τών οποίων διατίθεται 

εις τοπικας διοικήσεις καί κοινωφελή έργα. 

Ό φόρος τον όποιον καταβάλλουν οι κληρονόμοι, δωρεο

δόχοι καί κληροδόχοι, υπολογίζεται δια τής αθροίσεως προγε

νεστέρων δωρεών ή προικών καί αφού προσδιορισθή ό συνολι

κώς οφειλόμενος φόρος, αφαιρείται δ ήδη καταβληθείς τοιοΰτος 

δια τάς έν λόγω δωρεάς καί προίκας. Ούτω, παρά το γεγονός δτι 

ό φόρος είναι προοδευτικός, το τοιούτον σύστημα υπολογισμού 

δεν ενθαρρύνει τάς μικράς τμηματικάς μεταβιβάσεις έπί σκοπώ 

μειώσεως τής φορολογικής υποχρεώσεως. 

'Εντός τοΰ πλαισίου τούτου, τδ όποιον τείνει εις τήν διατή-

ρησιν τής προοδευτικότητος τοΰ φόρου, τδ ύψος τής φορολογίας 

εξαρτάται έκ τοΰ βαθμοΰ συγγενείας. Ούτω δια τδν σύζυγον τήν 

σύζυγον ή τδ τέκνον, τδ κατουτατον δριον φορολογίας είναι 4,4 % 

έπί ποσών άνω τών 30.000 δρχ., τδ δε άνώτατον οριον είναι 

27,5 % έπί ποσών άνω τών δύο έκατομυρίων δραχμών. Ά φ ' 

ετέρου, δι' άτομα πέραν τοΰ τετάρτου βαθμοΰ συγγενείας, ή άνευ 

συγγενικού δεσμοΰ, τδ κατώτατον δριον φορολογίας είναι 1 9 , 8 % 

έπί ποσών άνω τών 10.000 δρχ., τδ δε άνώτατον δριον είναι 82,5 % 

έπί ποσών άνω τών δύο εκατομμυρίων δραχμών. Τ α ποσοστά 

ταύτα, χαρακτηριστικούς, αποτελούν άθροισμα τών υπό τών σχε

τικών νόμων επιβαλλομένων συντελεστών, πλέον 3 % πρόσθετος 

έπιβάρυνσις (έπί τοΰ φόρου) υπέρ τής τοπικής διοικήσεως καί 

7 % δια τδ ταμεΐον επαρχιακών οδοστρωμάτων. 

"Απασα ή περιουσία υπόκειται εις φορολογίαν, μή απαλλασ

σομένων τών προσωπικών αντικειμένων, υποτίθεται δε δτι δια 

τήν έκτίμησιν τής άξιας των λαμβάνεται ώς βάσις ή αγοραία άξια 

τούτων. Φυσικά τα χρέη εκπίπτονται. 'Υφίστανται ειδικαί δια

τάξεις δια τήν μείωσιν τής επιβαρύνσεως τοΰ φόρου κληρονομιάς 

έπί ακινήτου περιουσίας, ήτις καθίσταται φορολογήσιμος δις έντδς 

πενταετίας καί έπί τών αγροκτημάτων, άτινα περιέρχονται εις 

τήν σύζυγον τοΰ αποθανόντος. 

Ό φόρος προικός ανέρχεται εις τδ ήμισυ τοΰ ώς άνω φόρου, 

προκειμένου περί ποσών άνω τών 30.000 δρχ. Δια τής κατά 5 0 % 
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μειώσεως ταύτης σκοπεΐται δήθεν ή ένθάρρυνσις τοΰ θεσμοΰ τοΰ 

γάμου. Ή έξακρίβωσίς τοΰ βαθμοΰ επιτυχίας τοΰ επιδιωκομένου 

ούτω σκοποΰ θα άπετέλει συναρπαστικήν ένασχόλησιν εις τήν 

οϊκονομικήν καί τήν κοινωνίολογίαν. 

Τέλος, θα έδει νά σημειωθή δτι υφίσταται φορολογία έξ 

2 2 % έπί κερδών άνω τών 2.000 δραχμών εκ λαχείων, εξαιρου

μένων τών κερδών έκ τοΰ 'Εθνικοΰ Λαχείου καί δύο ετέρων, άτινα 

δεν φορολογούνται ( Ή διαχείρισις τοΰ Έθνικοΰ καί τοΰ Λαϊκού 

Λαχείου απέδωσε κέρδη 100 εκατομμυρίων δραχμών περίπου 

κατά τδ 1961, έξ ών τδ Κράτος έκράτησε 40 εκατομμύρια, τδ 

δε ύπόλοιπον διετέθη εις διάφορα ταμεία). 

Τα δύο κύρια προβλήματα τής ώς άνω φορολογίας συνίσταν

ται ώς συνήθως άφ' ένδς εις τήν πρόληψιν τής φοροδιαφυγής 

καί άφ'έτέρου εις τήν έκτίμησιν τής άξιας τών περιουσιακών στοι

χείων. Εις δ,τι άφορα τήν φοροδιαφυγήν, τδ πρόβλημα συνίστα

ται εις τήν ύπαρξιν δυνατότητος μεταβιβάσεως ιδιοκτησίας έν 

άγνοια τών ίρμοΒίων άρχων. Έ φ ' δσον αϊ περισσότεραι μεταβι

βάσεις γίνονται δια συμβολαιογραφικής πράξεως, ή χαρτοσημάν-

σεως ή δι ' αμφοτέρων, ή μεγαλύτερα δυσχέρεια προκύπτει εις 

τάς μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών μεταξύ ζώντων ατόμων.Εις 

ώρισμένας πάντως περιπτώσεις είναι ϊσως οίκονομικώτερον νά 

πωλή τις τήν οίκίαν του καί νά δίδη τδ προϊόν τής πωλήσεως 

(καταβάλλων ούτω φόρον μεταβιβάσεως ακινήτου άλλα διαφεύ

γων τδν φόρον δωρεάς) άπδ τοΰ νά προβαίνη εις άπ' ευθείας δωρεάν 

τής οικίας (καί νά καταβάλλη φόρον δωρεάς). Δεν δύναται, φυσι

κά, νά καθορίσθή ακριβώς εις ποίανέκτασιν τδ έν λόγω τέχνασμα. 

λαμβάνει χώραν. Είναι πάντως άξια μνείας ή φήμη καθ ' ην τα 

προικοδοτούμενα άτομα προτιμοΰν τήν δια συμβολαιογραφικής 

πράξεως προικοδότησιν, διότι πιθανόν νά μή δυνηθούν νά διατη

ρήσουν τήν κυριότητα προικώων ακινήτων, τών όποιων ή μετα-

βίβασις δεν έγένετο δια συμβολαιογραφικής πράξεως, εις ην περί

πτωσιν αϊ σχέσεις των μετά τών πενθερών των λάβουν δυσάρεστον 

τροπή ν. 

Ή έκτίμησίς τής άξιας τών περιουσιακών στοιχείων έκτε-
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λεΐται υπό εφοριακών ελεγκτών, δεδομένου δτι τδ επάγγελμα 

τοΰ ειδικευμένου έκτιμητοΰ είναι σχεδόν άγνωστον έν Ελλάδι . 

Αϊ έφοριακαί άρχαί, λόγω τής επιβολής διαφόρων φόρων έπί 

τής μεταβιβάσεως περιουσιακών στοιχείων, είναι καλλίτερον 

πληροφορημέναι άπδ τους φορολογουμένους, έπί τών προσφά

τως πραγματοποιηθεισών πράξεων καί είναι ούτω καλλίτερον εις 

θέσιν νά προσκομίζουν αποδείξεις περί τής άξιας τών περιουσια

κών στοιχείων, εις τρόπον ώστε, συνήθως, εις περιπτώσεις προ

σφυγών δικαιούται ή άποψις τών εκπροσώπων τής εφορίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α I O N I V 

Φ Ο Ρ Ο Σ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Σ Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν 

Βασικαί Άρχαί 

Ό φόρος ούτος εισπράττεται κατά τήν άγοράν ή τήν επωφελή 

έπ' ανταλλαγή κτήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας. Ό συντελεστής ανέρ

χεται εις 1 1 % καί υπολογίζεται βάσει τής τρεχούσης άξιας τοΰ 

ακινήτου.Εις τάς περιπτώσεις καθ' άς έν έκ τών δύο συναλλασ

σομένων μερών τυγχάνει ή κεντρική ή ή τοπική διοίκησίς, άνε-

γνωρισμένον Ταμεΐον ή εταιρεία, ή δ αγοραστής τοΰ ακινήτου 

είναι επαναπατριζόμενος μετανάστης καί εισάγει κεφάλαια έκ τοΰ 

εξωτερικού, ή συντελείται διανομή έξ αδιαιρέτου περιουσίας, ό 

καταβαλλόμενος φόρος είναι μικρότερος, παρέχεται δε άπαξ φο

ρολογική απαλλαγή εις τους δημοσίους υπαλλήλους δια τήν άγο

ράν οικίας. Τδ 1 1 % προκύπτει έκ τοΰ αθροίσματος τοΰ γενικού 

συντελεστού 9 % σύν 2 % εισφορά υπέρ τής πυροσβεστικής υπη

ρεσίας (ήτις υφίσταται εις άπάσας σχεδόν τάς άστικάς περιοχάς). 

Λόγω τών απαλλαγών καί τών μειωμένων συντελεστών τδ πο-

σοστδν τοΰ συνολικώς εισπραχθέντος φόρου έκ μεταβιβάσεων 

έπί τής συνολικώς μεταβιβασθείσης άξιας ήτο μόνον 8,5 % δια 

τδ 1961. ( 1 0 % έκ τών εισπράξεων τοΰ έξ 9 % φόρου διατίθε

ται εις τ δ Ταμεΐον Συντάξεως Νομικών καί έτερον 2,5 % διατί

θεται εις τδ Ταμεΐον 'Οδοστρωμάτων). 

Αϊ μεταβιβάσεις ακινήτων δέον νά γίνωνται δια συμβολαιο

γραφικής πράξεως, τα δε συμβολαιογραφικά έξοδα άνέρχοται εις 

2 % έπί τής αξίας τοΰ συμβολαίου. Ό συμβολαιογράφος υπο

χρεούται έκ τοΰ νόμου νά έλέγχη τήν καταβολήν τοΰ σχετικοΰ 
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φόρου πριν ή προβή εις τήν σύνταξιν τοΰ συμβολαίου. Ούδεμίαν 

όμως εύθύνην έχει, εις δ,τι άφορα τήν ακριβή δήλωσιν τής άξιας 

ήτις συνήθως είναι σύμφωνος προς τήν πρότερον δηλωθεΐσαν άξίαν, 

δια λόγους φορολογικούς. 

Παρόμοια φορολογία επιβάλλεται κατά τήν μεταβίβασιν τής 

κυριότητος πλοίων καί λεωφορείων. 

Εϊσπραξις φόρου 

Ό αγοραστής καί πωλητής δηλώνουν άπδ κοινού τήν άγο-

ραίαν άξίαν τοΰ ακινήτου καί καταβάλλουν αρχικώς φόρον έπί 

τής δηλωθείσης ταύτης αξίας. Τήν νομικήν εύθύνην καταβολής 

τοΰ φόρου φέρει ό πωλητής, άλλ' έν τη πράξει τήν εύθύνην τής 

καταβολής ταύτης αναλαμβάνει δ αγοραστής. Μετά παρέλευσιν 

ώρισμένου χρόνου δ εφοριακός ελεγκτής τής περιφερείας, εις 

ην ανήκει τδ μεταβιβασθέν άκίνητον, προβαίνει εις έπανεκτίμη-

σίν τής σχετικής άξιας. Εις τάς 'Αθήνας καί Θεσσαλονίκην αϊ 

επανεκτιμήσεις εκτελούνται ύπδ ειδικής υπηρεσίας τής εφορίας. 

Πλην όμως, εις τάς δύο αύτάς πόλεις, ώς καί άλλαχοΰ έν 'Ελ

λάδι, οι εφοριακοί έλεγκταί δεν τυγχάνουν ειδικευμένοι έκτι-

μηταί. 

'Εάν τελικώς ή έκτιμηθεΐσα αξία δεν ύπερβαίνη κατά 20 % 

τήν αρχικώς δηλωθεΐσαν τοιαύτην, δεν επιβάλλονται χρηματικαί 

ποιναί κ α τ ά τήν είσπραξιν τοΰ προσθέτου φόρου. Εις τάς περι

πτώσεις, δμως, καθ' άς ή τελική έκτίμησις αποκαλύπτει διαφο-

ράν μεγαλυτέραν τού ανωτέρω ποσοστοΰ, επιβάλλεται πρόστι-

μον. Ούτω, δ φορολογούμενος δύναται, δια δηλώσεως αγοραίας 

αξίας μικροτέρας τής πραγματικής, νά έπιτύχη άτοκον «δανει-

σμδν» μέχρις 20 % έπί τού ποσοΰ τού φόρου.Δεν προκαλεί δθεν 

έκπληξιν τ δ γεγονός οτι, κατά τδ 1962, εις 2 8 % τών περιπτώ

σεων, αίτινες διηυθετήθησαν δμαλώς, δ μέσος δρος τής υπερβά

σεως τής τελικής έπανεκτιμήσεως, ήτο 5,5 % πέραν τής αρχικώς 

δηλωθείσης αξίας ( 2 0 % κατά τδ προηγούμενον έτος). Έ κ τών 

λοιπών περιπτώσεων ποσοστδν ίσον πρδς 57 % διηυθετήθη δια 
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συμβιβασμού εις έπίπεδον 4 9 % πέραν τής δηλωθείσης άξιας, 

ενώ δια τδ ύπόλοιπον 1 5 % τών περιπτο')σεων, αίτινες παρεπέμ-

φθησαν εις τάς Έπιτροπάς Διαιτησίας, ή μέση ύπέρβασις άνήλ-

θεν εις 6 3 % . 

Ό φόρος ούτος επεβλήθη τδ 1950 εις άντικατάστασιν τής 

μέχρι τοΰδε ισχυούσης ανεπιτυχούς φορολογίας μεταβιβάσεως 

ακινήτων. 'Αρχικώς είχε ληφθή ώς βάσις ή πραγματικώς κατα

βληθείσα ύπδ τοΰ άγοραστοΰ άξια τού ακινήτου, ήτο δμως δυσχε

ρής ή έξακρίβωσίς τοΰ ύψους αυτής, διά τον λόγον δέ τούτον εκρίθη 

σκοπιμώτερον νά λαμβάνεται ώς βάσις ή αγοραία αξία δηλ. τδ 

ποσόν τδ όποιον κατά τα κριτήρια τοΰ έφοριακοΰ ελεγκτού 

κατεβλήθη διά τήν άγοράν — αντί τής ψευδώς ύπδ τοΰ άγοραστοΰ 

καί τοΰ πωλητοΰ, δηλούμενης άξιας. Τοιουτοτρόπως, ή αξία ήτις 

αναφέρεται έν τω συμβολαίω δεν αποτελεί πλέον βάσιν διά τήν έπι-

βολήν τοΰ φόρου, πλην δμως λαμβάνεται υπ' όψιν ύπδ τής εφο

ρίας πρδς ην υποβάλλεται άντίγραφον τοΰ συμβολαίου ύπδ τοΰ 

συμβολαιογράφου. Δέν είναι επομένως, απορίας άξιον οτι αϊ 

άρχικαί δηλώσεις καί τα συμβόλαια δέν αναφέρουν τδ πραγματίκδν 

ύψος τής αξίας. 

Έ ω ς τδ 1962 ό φόρος ύπελογίζετο έπί τής άξιας τής ιδιο

κτησίας κατά τδν χρόνον τής μεταβιβάσεως. Ούτω, ένεθαρρύνετο 

ή μεταβίβασις ημιτελών ή καί μή ανεγερθέντων εισέτι διαμερι

σμάτων, διότι διά τής μεθόδου ταύτης ό αγοραστής κατέβαλλε 

κεχωρισμένως καί μεταγενεστέρως τήν άξίαν τής περατο')σεως 

τής κατασκευής. Διά τής μεθόδου ταύτης αϊ οίκοδομικαί επιχει

ρήσεις έξησφάλιζον χρηματοδότησιν καί άπεφεύγετο ή καταβολή 

μέρους τοΰ φόρου. Πάντα ταΰτα έληξαν διά τοΰ υπολογισμού τοΰ 

φόρου έπί τοΰ συνόλου τής αξίας τής περατωθεί σης κατασκευής. 

Ώ ς έπακόλουθον, ή μέση δηλούμενη άξια τών διαμερισμάτων εις 

τήν περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ηύξήθη κατά 30.000 

δραχμάς κατά τδ τελευταΐον τέταρτον τοΰ 1962. Σήμερον, εις 

ολας τάς περιπτα>σεις καταβάλλεται φόρος έπί τής συνολικής 

άξιας πλην δμως μέρος τοΰ καταβληθέντος φόρου επιστρέφεται 

εις ην περίπτωσιν ή κατασκευή δέν έχει περατωθή δύο έτη άπδ 

τής συνάψεως τοΰ συμβολαίου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V 

Τ Ε Λ Η Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Ο Υ 

Ώ ς ήδη ελέχθη, αϊ κρατήσεις 1 % έπί μισθών, ημερομισθίων 

καί συντάξεων καί 3 % έπί τών εισπραττομένων ενοικίων άπο-

τελοΰν, άπδ καθαρώς νομικής πλευράς Τέλη Χαρτοσήμου. Εις 

τδ παρόν κεφάλαιον θ' άσχοληθώμεν αποκλειστικώς μέ τδ θέμα 

τών χαρτοσήμων. Τά τέλη ταύτα είναι φόροι ύπδ μορφήν χαρτο

σήμου (έπικεκολλημένου ή τυπωμένου έπί τών διαφόρων εγγρά

φων ή καταβαλλομένου έναντι βεβαιώσεως τής δαπάνης). Πλεί

στοι ασφαλιστικοί οργανισμοί εκδίδουν ιδιαίτερα χαρτόσημα. 

Ή είσπραξις τών Τελών Χαρτοσήμου ύπδ τοΰ Κράτους διενερ-

γεΐτ αι μέσω τών Ταμείων εισπράξεων τής οικονομικής εφο

ρίας, παρά τδ γεγονός δτι μίκροτέρας άξιας χαρτόσημα καί 

χαρτοσεσημασμένα φΰλλα χάρτου διατίθενται εις τδ κοινδν μέσω 

διαφόρων ιδιωτών κατά τρόπον εξαιρετικώς πολύπλοκον καί 

περιοριστικόν. 

Ώρισμένα έκ τών τελών είναι καθωρισμένα (ώς π.χ. τδ 

χαρτόσημον 10 δραχμών, τδ δποΐον απαιτείται έφ'Ολων τών ύπδ 

τών εκκλησιαστικών άρχων εκδιδομένων αποφάσεων, αίτινες άφο-

ροΰν ίδιώτας), ενώ έτερα υπολογίζονται έπί τής άξιας (π.χ. 3 % 

έπί πλείστων συμβολαίων καί 1 % έπί τραπεζικών εγγράφων). 

Τα χαρτόσημα είναι υποχρεωτικά διά μίαν πληθώραν δικαιολο

γητικών, πιστοποιητικών, δηλοοσεων πρδς τδ τελωνεΐον, έγγρα

φων, αποδείξεων, άδειων, λογαριασμών, συμβολαίων, απαιτή

σεων κλπ., ώστε νά καθίσταται αδύνατος πάσα προσπάθεια γε

νικής περιγραφής αυτών. 'Αντιθέτως, διά τής παραθέσεως, άφ' 
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ενός ενός απλού καί, άφ' έτερου ένδς πολύπλοκου παραδείγματος 

θα λάβη δ αναγνώστης ίδέαν τινά τής φύσεως τών 'Ελληνικών 

Τελών χαρτοσήμου. 

'Ως πρώτον παράδειγμα δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τήν έ'κ-

δοσιν πιστοποιητικού στρατολογικής καταστάσεως (τδ όποιον 

είναι άπαραίτητον εις τους άνω τών 21 ετών άρρενας προκειμένου 

περί εκδόσεως εκλογικού βιβλιαρίου, διαβατηρίου κλπ.) Τό πι

στοποιητικών τοΰτο δέον νά φέρη τέλος χαρτοσήμου 3 δραχμών 

καί έπί πλέον έτερον χαρτόσημον άξιας 3 δραχμών υπέρ τοΰ Μετο

χικού Ταμείου Στρατού. Τδ πιστοποιητικδν έχει ίσχύν τριών 

μηνών, εις τρόπον ώστε νά άπαιτήται ή εκδοσις νεωτέρου πιστο

ποιητικού κατά τάς εκάστοτε παρεμφερείς περιπτώσεις. 

Ώ ς δεύτερον παράδειγμα επιβολής τελών χαρτοσήμου θα 

άναφέρωμεν τα επιβαλλόμενα τέλη εις τάς περιπτώσεις πολιτικής 

αγωγής ενώπιον τοΰ πρωτοδικείου διά τήν διεκδίκησιν ποσού 

100.000 δραχμών. Κατά τδ πρώτον στάδιον τής διαδικασίας, δτε 

ό ενάγων υποβάλλει γραπτήν άναφοράν τής υποθέσεως του εις τδ 

Δικαστήριον, δέον νά έ'χη επικολλήσει έπί τοΰ έν λόγω εγγράφου 

τα κάτωθι χαρτόσημα: α) 3 δραχμών χαρτόσημον δια τήν άνέ-

γερσιν δικαστικού μεγάρου, 10 δραχμών χαρτόσημον υπέρ του 

Ταμείου Νομικών 'Αθηνών, 10 δραχμών χαρτόσημον υπέρ του 

'Επικουρικού Ταμείου Νομικών, 10 δραχμών χαρτόσημον υπέρ 

τού Ταμείου Συντάξεως Νομικών. Τα έν λόγω χαρτόσημα δατί-

θενται προς πώλησιν πλησίον τοΰ Δικαστηρίου. Τδ τελευταΐον 

έξ αυτών φέρει έπ ' αυτού τήν εύειδή μορφήν τοΰ ιδρυτού τοΰ έν 

λόγω Ταμείου, β) "Εν δεκάδραχμον χαρτόσημον έφ' έκαστης σε-

λίδος, έν δίδραχμον χαρτόσημον έπί τής πρώτης σελίδος. Τα έν 

λόγω χαρτόσημα διατίθενται πρδς πώλησιν εις έτερον Ταμεΐον. 

Τδ κοινοποιούμενον εις τδν έναγόμενον σχετικδν άντίγραφον 

δέον νά φέρη πεντάδραχμον χαρτόσημον έφ' έκαστης σελίδος καί 

έν «χαρτόσημον αντιγράφων» άξιας 4 δραχμών. 

Κατά τήν άκροαματικήν διαδικασίαν 8 , 8 % τοΰ απαιτητού 

ποσοΰ πλέον 55 δραχμαί δέον νά καταβληθούν ώς τέλη χαρτοσή

μου (έναντι αποδεικτικού πληρωμής εκδιδομένου ύπδ ετέρου 

58 



Ταμείου, αυτήν τήν φοράν ευρισκομένου εντός τοΰ δικαστικού 

κτιρίου). Έ π ί πλέον δέον νά καταβληθή ποσόν 33 δραχμών κατά 

τα ανωτέρω έν τη παραγράφω α) περιγραφόμενα δι' έκάστην πρό-

τασιν τήν οποίαν περιλαμβάνει ή άπαίτησις. Περαιτέρω καταβάλ

λονται 10 δραχμαί διά τήν πρώτην καί 4 δραχμαί δι' έκάστην 

έπομένην σελίδα ύπδ μορφήν συνήθους τέλους χαρτοσήμου πλέον 

είδικόν τρίδραχμον χαρτόσημον διά τήν άνέγερσιν τοΰ δικαστι

κού μεγάρου. 

Εις περίπτωσιν εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, έκα

στη σελίς δέον νά φέρη πεντάδραχμον κοινδν χαρτόσημον καί τε-

τράδραχμον «χαρτόσημον αντιγράφων». Τ δ τελευταΐον τούτο, 

δμως, είναι ώς φαίνεται εντελώς άσχετον πρδς τα αντίγραφα, 

άτινα απαιτούν τδ σύνηθες πεντάδραχμον χαρτόσημον έφ' εκά

στης σελίδος αυτών. 

Εις περίπτωσιν εξετάσεως μαρτύρων, εν δικόγραφον υποβάλ

λεται πρδς τδ δικαστήριον φέρον δεκάδραχμον χαρτοσήμανσιν έφ' 

εκάστης σελίδος πλέον 33 δραχμών τέλη κατά τ ' ανωτέρω έν τή 

παραγράφω α) περιγραφόμενα. Εις περίπτωσιν εξετάσεως πέντε 

μαρτύρων, τα διάφορα χαρτόσημα θα στοιχίσουν έν πρόσθετον 

ποσόν 150 δραχμών. Εις τούτο δέν συμπεριλαμβάνονται τδ πεν

τάδραχμον χαρτόσημον καί τδ τετράδραχμον «χαρτόσημον αντι

γράφων» άτινα δέον νά επικολλώνται έφ' έκαστου φύλλου τών 

μαρτυρικών καταθέσεων. 

Καί ούτω καθεξής. 'Υφίστανται καί άλλαι περιπτώσεις 

καταβολής τελών πρδ τής εκδόσεως αποφάσεως ύπδ τοΰ Δικα

στηρίου καί αυτή αύτη ή άπόφασις δέον νά έχη χαρτοσημανθή. 

Κατά τδ πέρας τής δίκης εν ποσόν 1.100 δραχμών θα έχη κατα

βληθή δια διάφορα χαρτόσημα καί βεβαιώσεις δαπανών, μία δε 

συνήθης δικαστική ύπόθεσις, απορροφά πλέον τών 40 χαρτοσή

μου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν VI 

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 

Ή 'Ελλάς, μεταξύ τών λοιπών υπανάπτυκτων χωρών, εμ

φανίζει τδ ασύνηθες φαινόμενον επιτυχούς επιβολής φορολογίας εις 

μίαν γεωργίαν άποτελουμένην κατά μέγα μέρος έκ μικρών καλ

λιεργειών, μολονότι ή φορολογία αύτη δέν επιβάλλεται έπί τών 

εισοδημάτων καί δέν είναι υψηλή. Ή προθυμία μετά τής οποίας 

οί άγρόται δέχονται τήν κάτωθι περιγραφομένην φορολογίαν 

οφείλεται, κατά τα φαινόμενα, έν μέρει εις τδ γεγονός δτι τδ προϊόν 

τής φορολογίας ταύτης διατίθεται υπέρ τοΰ Ο.Γ.Α., τών Κοινο

τήτων καί τής χωροφυλακής. Κατά τήν ίδρυσιν τοΰ Ο.Γ.Α. ώρι-

σμένοι νέοι φόροι επεβλήθησαν καί έτεροι ηύξήθησαν πρδς χρημα-

τοδότησιν τοΰ 'Οργανισμού, ο'ι φόροι δε ούτοι καταβάλλονται κα

τά μέγα μέρος ύπδ τοΰ άστικοΰ πληθυσμού. Ούτω, επετεύχθη 

μία σαφής ανακατανομή τού εισοδήματος προς Οφελος τοΰ αγρο

τικού πληθυσμού. 

Φόροι έπί τών Πωλήσεων 'Αγροτικών Προϊόντων 

Οι φόροι ούτοι εισπράττονται κατά τήν χονδρικήν διάθεσιν 

τών αγροτικών προϊόντων, αφαιρούμενοι έκ τής άξιας τής καταβαλ

λομένης ύπδ τοΰ άγοραστοΰ δστις καί καταβάλλει τους φόρους 

40 ημέρας άπδ τής εκδόσεως τοΰ τιμολογίου εις τδ τοπικδν τα

μεΐον εισπράξεων τής οικονομικής εφορίας. Οί φόροι ούτοι κατά 

κανόνα ανέρχονται εις 3 % , άλλ' ή φορολογία τών καπνών ανέρχεται 

εις 2 , 8 % , τών σφαγίων κρεάτων καί τοΰ έρίου εις 2 % , καί τοΰ 
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γάλακτος, αυγών καί πουλερικών εις 1 % . Δέν παρέχεται απαλ

λαγή ή μείωσις τοΰ φόρου προκειμένου περί εξαγωγών. 

Τδ προϊόν τής φορολογίας διατίθεται ώς έξης: 6/9 εις τον 

Ο.Γ.Α.,2/9 εις τους δήμους καί κοινότητας, 1 /9 εις τήν χωροφυ-

λακήν. Θεωρητικώς, τδ ποσόν τδ διατιθέμενον εις έκάστην μο

νάδα τής τοπικής διοικήσεως ισούται προς τα 2/9 τοΰ προϊόντος 

τής φορολογίας έπί τών πωλήσεων τών πραγματοποιούμενων 

ύπδ τών μελών τής κοινότητος ή τοΰ δήμου, δεδομένου δμως Οτι 

τούτο θα άπήτει πολλήν λογιστικήν έργασίαν, τδ ποσόν καθορί

ζεται πρδς τδ παρόν διά τής διαθέσεως, εις έκαστον δήμον καί 

κοινότητα, τοΰ αυτού ποσοστού έπί τοΰ συνόλου τοΰ προϊόντος 

τοΰ φόρου κατά τον αύτδν τρόπον ώς καί εις τδ παρελθόν (προ 

τής 'ιδρύσεως τού Ο ΓΑ), Οτε ή έν λόγω φορολογία ήτο καθαρώς 

ύπόθεσις τής αυτοδιοικήσεως. 

Ό φόρος ούτος καταβάλλεται ύφ' όλων τών αγοραστών οί 

όποιοι εκδίδουν τιμολόγια. Ούτω, ή άπ ' ευθείας διάθεσίς τών 

προϊόντων πρδς τους καταναλωτάς καί αϊ εις είδος άνταλλαγαί 

έντδς τών χωρίων διαφεύγουν τήν φορολογίαν, ώς συμβαίνει δι' 

άπασαν τήν αύτοκατανάλωσιν. . "Επεται επίσης δτι ή άποτελε-

σματικότης τής επιβαλλομένης φορολογίας εξαρτάται κυρίως 

έκ τής παρακολουθήσεως τών αγοραστών καί τής κινήσεως τών 

εμπορευμάτων καθ' όδόν, προς έξακρίβωσιν τής υπάρξεως τιμο

λογίων καλυπτόντων ακριβώς τάς μεταφερομένας ποσότητας εμπο

ρευμάτων. Δέν υφίσταται σχεδόν πρόβλημα εκτιμήσεως, δεδο

μένου δτι άπαντες οί έκτελοΰντες τδν έλεγχον εφοριακοί γνωρί

ζουν τάς τρέχουσας τιμάς τής αγοράς. 

Είσφοραί υπέρ τοΰ Ο.Γ.Α. 

Μέχρι προσφάτως έλύετο κατά ευφυή τρόπον τδ πρόβλημα 

τής έκτιμήσεο^ς τών εσόδων ή τής ιδιοκτησίας τών χωρικών. 

Οί μή ακτήμονες γεωργικοί έργάταικατέβαλλον έν καθωρισμένον 

ποσόν 180 δραχμών κατ' έτος, ένώ οί άγρόται κατέβαλλον 100, 

240 ή 300 δραχμάς ετησίως αναλόγως προς τδν αριθμόν τών 
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«μονάδων» τής ιδιοκτησίας αυτών. "Εν στρέμμα γής ήτο άντί-

στοίχον πρδς 6 μονάδας (ή 12 εις περίπτωσιν λαχανόκηπου ή 

αμπέλου). "Εν έλαιόδενδρον έκάλυπτε 0,3 μονάδας, μία α'ίξ ή 

πρόβατον 1 μονάδα, μία άγελάς 5, καί ούτω καθεξής. 

Περίπου 8 0 % τών χωρικών είναι χρεωμένοι εις τήν Άγρο-

τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, ήτις τους ύπεχρέωνε νά υποβάλ

λουν κατάλογον τών περιουσιακών των στοιχείων όμοΰ μετά τής 

αιτήσεως δανείου. Αϊ ούτω ύποβληθεΐσαι δηλώσεις έχρησιμο-

ποιήθησαν πρδς καθορισμδν τοΰ ύψους τών εισφορών υπέρ του 

Ο. Γ.Α. Κατ 'αυτόν τδν τρόπον άφ' ενός απεφεύχθη πολύς κόπος 

καί άφ' έτερου απετράπη ή ευρεία υποβολή ενστάσεων, δεδομένου 

δτι ώς αντιλαμβάνεται ό αναγνώστης, οί χωρικοί θα έδίσταζον 

νά παραδεχθούν δτι ειχον δηλώσει καθαράν άξίαν μεγαλυτέραν 

τής πραγματικής κατά τδν χρόνον τής αιτήσεως δανείου. Ή 

Τράπεζα ήτο υπεύθυνος διά τήν έκτίμησιν τής άξιας τών αγρο

κτημάτων ώς καί διά τήν ε'ίσπραξιν τών χρημάτων. 

Αϊ είσφοραί άπετέλουν πολύ μικρόν κλάσμα τοΰ εισοδή

ματος, ώς συνάγεται έκ τοΰ γεγονότος δτι οί πτωχότεροι χωρι

κοί τής 'Ηπείρου π.χ. ισχυρίζονται Οτι δέν θα έπεθύμουν πλέον 

νά μεταναστεύσουν έάν ήδύναντο νά εξασφαλίσουν ήμερήσιον έσο-

δον 60 - 70 δραχμών. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V I I 

Φ Ο Ρ Ο Σ ΚΥΚΛΟΥ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

Ό φόρος κύκλου εργασιών έν 'Ελλάδι επιβάλλεται εις τήν 

βιομηχανίαν, βιοτεχνίαν, τδ ήλεκτρικδν ρεΰμα, τάς τηλεπικοι

νωνίας, τήν μεταφοράν επιβατών, τήν άσφάλισιν καί τάς τραπε-

ζικάς συναλλαγάς. 

Βιομηχανία καί Βιοτεχνία 

Ένταΰθα πρόκειται εις τήν πραγματικότητα περί φόρου έπί 

τής άξιας τής χονδρικής πωλήσεως τοΰ προϊόντος, δεδομένου δτι 

ούτος επιβάλλεται έπί τοΰ κύκλου εργασιών αφαιρούμενης τής 

άξιας μόνον τών φορολογηθεισών υλών. Είναι δηλαδή φόρος επι

βαλλόμενος σταδιακώς, άλλα περιλαμβάνει τήν παροχήν εκπτώ

σεων πρδς αποφυγήν σωρευτικής φορολογίας. Ό προσδιορισμός 

τοΰ κύκλου εργασιών επιτυγχάνεται διά τοΰ τρόπου τοΰ χρησι

μοποιουμένου διά τήν φορολογίαν εισοδήματος ή δε είσπραξις τών 

δύο φόρων είναι ενιαία, πλην τού φόρου κύκλου εργασιών έπί τών 

εισαγωγών, δστις υπολογίζεται καί εισπράττεται ύπδ τών τελω

νείων. 

Τρεις κύριαι κατηγορίαι ειδών τυγχάνουν απαλλαγής : τα 

εί'δη εκείνα έπί τών οποίων επιβάλλεται ιδιαίτερος φόρος (ώς 

τδ οινόπνευμα, τδ άεριόφως, τδ ήλεκτρικδν ρεύμα, δ σάπων, αϊ 

έκρηκτικαί ύλαι, τα προϊόντα καπνού), τα προϊόντα ώρισμένων 

μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων (δημοσιογραφικός χάρ

της, φωσφατοΰχα λιπάσματα, ή ναυπήγησις πλοίων, κ .λ .π . ) , ώς 

καί αριθμός τις γεωργικών προϊόντων (τυρός, βούτυρον, έλαιό-

λαδον, οίνος, βάμβαξ, δημητριακά, άλευρα καί άρτος). Εις τήν 
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πραγματικότητα τα γεωργικά προϊόντα φορολογούνται μόνον 

κατά τδ στάδιον περαιτέρω τυχόν επεξεργασίας αυτών, ώς είναι 

ή κλώσις βάμβακος, ή κονσερβοποιία φρούτων, ή παραγωγή το

ματοπολτού, ή διυλισις ελαιολάδου. Έξαίρεσιν αποτελούν τα 

προαναφερθέντα προϊόντα : βούτυρον, τυρός καί άρτος. ΑΊ οίκο-

δομαί καί κατασκευαί δέν υπάγονται εις τδν φόρον αυτόν. ΟΊ μικροί 

έπιτηδευματίαι δέν καταβάλλουν ωσαύτως τοιούτον φόρον, καί 

τοιουτοτρόπως οί υποδηματοποιοί καί οί ράπται πλεονεκτούν φορο

λογικώς έναντι τών βιομηχανιών κατασκευής ειδών υποδήσεως 

καί ιματισμού. Τα δρια τοΰ μεγέθους καί τής μηχανοποιήσεως τής 

επιχειρήσεως, κάτω τών όποιων υφίσταται απαλλαγή έκ τού φό

ρου, φαίνεται δτι εξαρτώνται έν μέρει έκ τής υποκειμενικής κρί

σεως τοΰ εκάστοτε εφοριακού ελεγκτού, κατά κανόνα δμως απαλ

λάσσεται δ τεχνίτης δ όποιος εργάζεται κυρίως χειρωνακτικώς, 

καί τοΰ οποίου τα κέρδη δέν υπερβαίνουν τδ ήμερομίσθιον ενός 

εργάτου. Είναι προφανής ή παντελής έλλειψις οιουδήποτε κινή

τρου διά τδν έπιτηδευματίαν εις τδ έν λόγω σύστημα φορολογίας. 

Τα δεδομένα ταύτα έξηγοΰν διατί εις τα μητρώα τής εφορίας 

εμφανίζονται περίπου 24.000 επιχειρήσεις άπηλλαγμέναι παντός 

φόρου, έκ τών όποιων 6/7 έχουν κύκλον εργασιών κάτού τών 500 

χιλ. δραχμών καί μόνον εις αριθμός επιχειρήσεων έ?;άχΐστα υπερ

βαίνων τάς 3.000 καταβάλλει φόρον, έξ ών τδ ήμισυ έχει κύκλον 

εργασιών κάτω τών 500.000 δραχμών. (Τα στοιχεία ταύτα, τα 

όποια δέν είναι τελείως πρόσφατα, προέρχονται άπό έκθεσιν τής 

επιτροπής διά τήν κωδικοποίησιν τής έμμεσου φορολογίας, συν-

ταχθεΐσαν τδ έτος 1961). 

Τδ κακονικδν ύψος τοΰ φόρου είναι 6 % έπί τής τιμής, προ 

τής αφαιρέσεως τοΰ φόρου, άλλ' ώρισμένα τροχοφόρα οχήματα, 

πλείστα μηχανήματα, τα κονσερβοποιημένα φρούτα καί λαχανικά, 

ή άσβεστος καί αϊ ζωοτροφαί φορολογούνται πρδς 3 % , ένώ 

πλείστα προϊόντα αλιείας, εδώδιμα έλαια καί ζυμαρικά φορολο

γούνται μόνον προς 1,5%. 

Αϊ έξαγωγαί είναι άπηλλαγμέναι τοΰ φόρου κύκλου εργασιών 

καί επιπλέον χαίρουν εκπτώσεως έπί τοΰ φόρου τοΰ καταβαλ-
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λομένου κατά τα πρώτα στάδια τής παραγωγής δι' ύλας, τάς οποίας 

αύται περιέχουν. 'Αφ' έτερου αϊ είσαγωγαί τυγχάνουσι, θεωρητι

κώς, μεταχειρίσεως έξασφαλιζούσης συνθήκας ίσότητος μεταξύ 

τών εισαγομένων ειδών καί τών προϊόντων τής εγχωρίου παρα

γωγής. Γενικώς, σχεδόν δλα τα εισαγόμενα είδη τα όποια υπό

κεινται εις είσαγωγικδν δασμόν, υπόκεινται επίσης εις φόρον κύ

κλου εργασιών, άλλ' ό νόμος δ προβλέπων τήν έπιβολήν τοΰ φόρου 

κύκλου εργασιών περιέχει εϊδικήν διάταξιν δι' ης δίδεται εις τήν 

κυβέρνησιν τδ δικαίο^μα τής τροποποιήσεως τοΰ κανόνος τούτου, 

εις τρόπον ώστε νά επιβάλλεται ίση φορολογία έπί τών εγχωρίων 

καί τών εισαγομένων προϊόντων. Είναι ϊσως σύμφωνον πρδς τδ 

πνεύμα του, τδ δτι ό φόρος κύκλου εργασιών έπί τών εισαγωγών 

επιβάλλεται έπί τής άξιας GIF, συνυπολογιζομένων τών δασμών 

εισαγωγής καί ενός οριακού ποσού κυμαινόμενου μεταξύ 15 % καί 

35 % πρδς καθορισμδν μιας, κατά προσέγγισιν, τιμής χονδρικής 

πωλήσεως. Δέν θα ήτο αναγκαία ή προσθήκη τοιούτου ποσού, εάν 

οί εισαγωγείς ύπέκειντο καί αυτοί εις φόρον κύκλου εργασιών 

έπί τών πωλήσεο^ν των, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει, διότι 

τότε δλα τα χονδρικώς διατιθέμενα προϊόντα θα έφορολογοΰντο 

έπί τής τιμής χονδρικής πωλήσεως αυτών, ανεξαρτήτως προελεύ

σεως. 'Ετέρα, μολονότι οχι εμφανής, συνέπεια τής δεδηλωμένης 

προθέσεως ίσης μεταχειρίσεως εΐναι δτι αϊ είσαγωγαί αϊ ύποκεί-

μεναι εις φορολογίαν 6 % , 3 % καί 1,5% έχουν πρόσθετον έπι-

βάρυνσιν 1,5%, 0,75 καί 0 , 3 7 5 % αντιστοίχους. Τοΰτο αιτιολο

γείται διά τοΰ γεγονότος δτι τα εγχώρια προϊόντα, έν αντιθέσει 

προς τα εισαγόμενα, επιβαρύνονται διά 6 % φόρου μισθωτών υπη

ρεσιών (έν ϊσχύϊ καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα τήν έποχήν έκείνην). 

Ώ ς συμβαίνει μέ τδ πλείστον τών ελληνικών φόρων, δ φόρος 

κύκλου εργασιών χρησιμοποιείται διά τήν παροχήν φορολογικών 

κινήτρων προς άποκέντρωσιν τής βιομηχανίας. Τδ σύνηθες ύψος 

6 % μειοΰται εις τάς κάτωθι περιπτώσεις εις : 

4 , 8 % διά τάς επιχειρήσεις αίτινες έγκατεστάθησαν εις τήν 

έπαρχίαν πρδ τοΰ 1952, 

4,2 % διά τάς επιχειρήσεις αίτινες έγκατεστάθησαν εις τάς 
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νήσους προ τού 1952 ώς καί διά τάς επιχειρήσεις αίτινες είτε έγ

κατεστάθησαν είτε μετεφέρθησαν εις τήν έπαρχίαν μετά τδ 1952. 

3,6 % διά τάς επιχειρήσεις τάς έγκατασταθείσας ή τάς μετα

φερθείσας εις τάς νήσους μετά τδ 1952. 

Εις περιπτώσεις ένθα, λόγω τής επιβολής τής ώς άνω μειω

μένης φορολογίας, τό προϊόν καί αϊ ΰλαι υπόκεινται εις διάφορον 

φορολογίαν, ή αρχή βάσει τής όποιας δ φόρος επιβάλλεται έπί τής 

άξιας πωλήσεως τών προϊόντων, αφαιρούμενης τής άξιας τών 

φορολογουμένων υλών, τροποποιείται εις τρόπον ώστε τδ σύνολον 

τοΰ εισπραττομένου φόρου τόσον έπί τοΰ προϊόντος όσον καί έπί 

τών υλών νά είναι τδ αύτδν ώς εις περίπτωσιν καθ' ην δ φόρος ό 

επιβαλλόμενος έπί τοΰ προϊόντος θα ίσχυεν καί δια τάς ύλας. 

Ούτω τ δ προϊόν καί αϊ ύλαι άπδ κοινού επιβαρύνονται ώς έάν ή 

παραγο>γή των έγένετο ύπδ επιχειρήσεως με κάθετον δλοκλήρω-

σιν. Ή παράδοξος συνέπεια τούτου είναι δτι ή έπίδρασις τοΰ μειω

μένου επαρχιακού συντελεστού φορολογίας έπί τοΰ κόστους τοΰ 

προϊόντος έξουδετεροΰται εις τήν περίπτωσιν πωλήσεως ενδια

μέσων προϊόντων τών επαρχιακών επιχειρήσεων εις παραγω

γούς τής περιφερείας 'Αττικής. Ούτω, οί μειωμένοι συντελεσταί 

συνιστούν πλεονέκτημα τών επαρχιακών βιομηχανιών μόνον Οσον 

άφορα τήν παραγωγήν τελικών προϊόντο^ν. 

Τράπεζαι 'Ασφαλιστικοί Έταιρεϊαι, Ήλεκτρικον 

Ρεΰμα, Τηλεπικοινωνίαι και Μεταφοραί 

Αϊ Τράπεζαι καταβάλλουν 3 % έπί τών ακαθαρίστων εσόδων 

των. Αϊ άσφαλιστικαί έταιρεϊαι καταβάλλουν 13 % έπί τών ασφα

λίστρων πυρός (έξ ών τα πρώτα 3 % διατίθενται εις τήν πυροσβε-

στικήν ύπηρεσίαν), 2 % έπί τών ασφαλίστρων ζωής καί 5 % έπί 

σχεδόν όλων τών λοιπών ειδών ασφαλειών. Αϊ επιχειρήσεις επι

βατικών μεταφορών εσωτερικού καταβάλλουν 6 % έπί τών εισ

πράξεων των, τη εξαιρέσει τών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων οίτινες 

καταβάλλουν 5 % καί μιας προσθέτου επιβαρύνσεως τών θαλασ

σίων μεταφορών (υπέρ τοΰ Ναυτικού 'Απομαχικού Ταμείου άσφα-
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λίσεως) ήτις αναβιβάζει τδν συντελεστήν εις 9 % . 'Απαλλάσ

σονται τοΰ φόρου τα ταξί καί τα πλοία κάτω τών 50 τόννων 

προφανώς λόγω αδυναμίας αποτελεσματικής επιβολής τοΰ φόρου. 

'Εξαιρείται επίσης τοΰ φόρου ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία. Ή πα

ροχή ηλεκτρικού ρεύματος φορολογείται εις τήν περιφέρειαν τέως 

διοικ. πρωτευούσης μόνον με συντελεστήν 5 % , απαλλασσομένου 

τοΰ βιομηχανικού ρεύματος. Τέλος επιβάλλεται φόρος 6 % έπί 

τών αποδείξεων εισπράξεως τηλεφωνικών καί τηλεγραφικών τελών. 

Αϊ επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών απαλλάσσονται τοΰ φόρου. 

Τδ μέτρον προφανώς δέν προβλέπει τήν φορολογίαν υπηρεσιών, 

πλην τών ώς άνω αναφερομένων, ειμή μόνον εις περίπτωσιν πα

ροχής υπηρεσιών ύπδ βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εγκαταστά

σεως ήτις παράγει υλικά αγαθά. Ούτω, οί σταθμοί αυτοκινήτων, 

οίτινες χρησιμοποιούν ανταλλακτικά έκ τών αποθηκών των εις 

έπισκευάς τάς όποιας κάμνουν καί α'ι επιχειρήσεις πλυντηρίων 

δέν καταβάλλουν φόρον κύκλου εργασιών. 

Εϊσπραξις του Φόρου 

Ή άξια τών υλών δύναται να έκπέση κατά τδν καθορισμδν 

τοΰ φόρου κύκλου εργασιών εις βιομηχανίας καί βιοτεχνίας, μό

νον έφ' όσον δύναται να άποδειχθή δτι αϊ ύλαι αύται έχουσιν 

ήδη φορολογηθή. Ούτο^ δ αγοραστής τών υλών δυνατόν νά ύπο-

χρεωθή να έπιδείξη πρδς τάς έφοριακάς αρχάς τα τιμολόγια τα 

καλύπτοντα τάς αγοράς του, έπί τών όποιων ό φόρος αναφέρεται 

ώς ιδιαιτέρα δαπάνη. Τούτο σημαίνει δτι ό αγοραστής παρέχει 

τήν δυνατότητα έλεγχου τής καταβολής τοΰ φόρου έκ μέρους τοΰ 

πωλητού. 'Αφ' έτερου οί πωληταί παρέχουν τήν δυνατότητα έλεγ

χου πάσης υπερβολικής διατυπώσεως αγορών μέσω τών παρεχο

μένων στοιχείων ύπδ τής 'Υπηρεσίας Μηχανογραφήσεως, συμ-

φώνως πρδς τά περιγραφόμενα εις τό κεφάλαιον περί τής Διοική

σεως. 

Κατά τδ 1951 ετέθη εις έφαρμογήν εν ενδιαφέρον τέχνασμα 

πρδς άντιμετώπισιν τής απώλειας εσόδων. Ό φόρος κύκλου έργα-
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σιών κατηργήθη προκειμένου περί ώρισμένων προϊόντων, άτινα 

ήσαν αποδεδειγμένως δυσφορολόγητα καί αντικατεστάθη ύπδ ειδικού 

φόρου κύκλου εργασιών, προστιθεμένου εις τον συνήθη τοιούτον, 

καί άφορώντος τάς σημαντικωτέρας πρώτας ύλας τάς χρησιμο-

ποιουμένας εις τήν παραγωγήν τών έν λόγω προϊόντων. ( Ό 

αριθμός τών ανωτέρω αναφερομένων ώς απαλλασσομένων επιχει

ρήσεων περιλαμβάνει 4.711 τοιαύτας επιχειρήσεις, αίτινες έχουν 

απαλλαγή βάσει τοΰ κριτηρίου αύτοΰ). 'Από διοικητικής από

ψεως τδ μέτρον τούτο άντεπροσώπευε μίαν βελτίοοσιν, καθ' δσον 

ό ειδικός φόρος κύκλου εργασιών έπεβάλλετο εις προϊόντα άτινα 

ήσαν σχετικώς ευχερώς φορολογήσιμα, πλην δμως ή διαδικασία 

δέν είναι έξ ολοκλήρου απλή, δεδομένου δτι υφίστανται περιπτώ

σεις καθ* ας οί άγορασταί υλών υποκειμένων εις είδικδν φόρον 

κύκλου εργασιών, δέν απαλλάσσονται τοΰ συνήθους φόρου κύκλου 

εργασιών. Εις τοιαύτας περιπτώσεις είδικαί διατάξεις απαλλάσ

σουν τδν πωλητήν έν σχέσει πρδς έκείνην τήν μερίδα τών πωλή

σεων του ήτις άφορα, τοιούτους άγοραστάς (έξ ού καί ή σόδα 

φορολογείται μόνον δταν χρησιμοποιήται διά τήν παρασκευήν 

σάπωνος ) ή παρέχουν εις τδν άγοραστήν τδ δικαίωμα τής αφαι

ρέσεως τοΰ προσθέτου φόρου έπί τών αγορών του έκ τοΰ φόρου 

τοΰ οφειλομένου έπί τών πωλήσεων του. 

Τδ ούζο, αϊ ψήκτραι, τα μωσαϊκά καί τα έπιπλα χρησιμεύουν 

ώς παραδείγματα προϊόντων άπηλλαγμένων τοΰ συνήθους φόρου 

κύκλου εργασιών. 'Υφίσταται αντιστοίχως ειδικός φόρος κύκλου 

εργασιών έκ 2 % έπί τού ποσίμου οινοπνεύματος, 3 % έπί τών 

τριχών τών ψηκτρών, 6 % έπί τού λευκού άμμοκονιάματος καί 

6 % καί 2 , 4 % έπί τής ξυλείας. "Ετερον σημαντικδν παράδειγμα 

αποτελούν τα μέταλλα τα χρησιμοποιούμενα ύπδ επιχειρήσεως 

αϊ όποΐαι διαθέτουν κίνητήριον δύναμιν κατωτέραν τών 100 ίππων, 

εις τρόπον ώστε ή πλειοψηφία τών μικρών ασήμαντων σιδηρουρ-

γείων τών ελληνικών πόλεων νά καταβάλλουν διά τα μέταλλα τα 

όποια χρησιμοποιούν άνώτερον φόρον άπδ τα μεγάλα καί πλέον 

φορολογήσιμα σιδηρουργεΐα. 

Ώ ς συμβαίνει εις τήν περίπτωσιν τού φόρου κύκλου εργασιών 
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εις άλλας χώρας, αϊ άπαλλαγαί καί ό διαφορισμός τών συντελεστών 

φορολογίας μετέβαλον ένα βασικώς άπλδν φόρον εις πολύπλοκον. 

'Απορεί τις, π.χ., εις τι εξυπηρετεί ή απαλλαγή έκ τοΰ ειδικού 

φόρου κύκλου εργασιών τής κατασκευής σόδας ή οποία διατίθεται 

εις τα φιλανθρωπικά ιδρύματα προς άποκλειστικήν αυτών χρήσιν. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V i l i 

Λ Ο Ι Π Ο Ι Φ Ο Ρ Ο Ι Ε Π Ι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Α Γ Α Θ Ω Ν 

Ποτά 

Οί οινοπαραγωγοί καταβάλλουν φόρον άνάλογον πρδς τήν 

χωρητικότητα καί τήν χρονικήν διάρκειαν χρησιμοποιήσεως 

τών αποστακτήρων των. Ό φόρος αυτός, μάλλον παραδόξως, είναι 

γνωστός ώς «Δικαίωμα Καταναλώσεως Οινοπνευματωδών». "Ετι 

σημαντικώτερος άπδ απόψεως προσόδων, είναι ό φόρος 12, 6 

καί 4 δραχμών άνά χιλιόγραμμον άπεσταγμένου οινοπνεύματος, 

κονιάκ καί βιομηχανικού οινοπνεύματος αντιστοίχως. Τό έξα-

γόμενον οινόπνευμα απαλλάσσεται τής φορολογίας, ώς επίσης καί 

τδ χρησιμοποιούμενον εις τήν παραγωγήν τών εξαγομένων οινο

πνευματωδών ποτών, ενώ τδ είσαγόμενον οινόπνευμα επιβαρύ

νεται διά 16,8 δραχμών άνά χιλιόγραμμον, τά δέ εισαγόμενα οινο

πνευματώδη ποτά, οί ισχυροί οίνοι κ.λ.π., φορολογούνται κατά 

προσέγγισιν αναλόγως πρδς τήν εις οινόπνευμα περιεκτικότητα 

αυτών. 'Υφίσταται πρόσθετος έπιβάρυνσις έκ 10 % έφ' Ολων 

αυτών τών φόρων υπέρ τής υπηρεσίας ήτις, ύπδ τήν διεύθυνσιν 

χημικοΰ εκπροσωπούντος τδ κράτος, εποπτεύει ύπευθύνως τήν 

καταβολήν τών φόρων αυτών. 

"Ετι σημαντικώτερος είναι ό φόρος έπί τοΰ ζύθου, Οστις εις 

τήν πραγματικότητα επιβάλλεται ώς φόρος έπί τής έγχωρίως 

χρησιμοποιούμενης βύνης, καί όστις επιστρέφεται εις περίπτω

σιν εξαγωγής τού ζύθου. 'Ως καί διά τδ οινόπνευμα, δ φόρος επι

βάλλεται ύπδ τών τελωνειακών άρχων εις περιπτώσεις εισαγω

γών, καί έπί τοΰ παράγωγου, δστις υφίσταται αύστηρδν έλεγχον 
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καί έποπτείαν, ε'ις περιπτώσεις εγχωρίου παραγωγής. Ό φόρος 

ανέρχεται εις 35,5 δραχμάς άνά χιλιόγραμμον, έξ ών 5 δραχμαί 

διατίθενται υπέρ τοΰ Ο. Γ.Α. 

Τέλος, ώρισμέναι μονάδες τής τοπικής διοικήσεως επιβάλ

λουν φόρον έπί τής καταναλώσεως οινοπνευματωδών ποτών. ' Ε π τ ά 

έκ τών σημαντικωτέρων δήμο)ν επιβάλλουν φόρον 1 0 % έπί τοΰ 

λιανικώς πωλουμένου ζύθου εις τα καφενεία κλπ., καί εις τα κα

ταστήματα. Ό φόρος εισπράττεται ύπδ τοΰ χονδρεμπόρου, αντι

προσώπου τοΰ εργοστασίου ζύθου, άνευ δυσχέρειας. Δέον νά ση

μειωθή δτι τα εργοστάσια οινοπνευματωδών ποτών καί ζύθου 

καταβάλλουν ωσαύτως φόρον κύκλου εργασιών καί δτι ή παρα

γωγή οινοπνεύματος υπόκειται εις φόρον πολυτέλεια;:. 

Καπνός 

Μολονότι πολύπλοκος έν ταΐς λεπτομερείαις αυτού, έφ' 

δσον συνεπάγεται έν είδος έλεγχου τιμών, δ φόρος ούτος (δστις 

συμπεριλαμβάνει καί πρόσθετον έπιβάρυνσιν υπέρ τοΰ Ο. Γ.Α. ) 

έχει ώς αποτέλεσμα δτι τα δύο τρίτα περίπου τής τιμής τών σίγα-

ρέττων συνιστούν δημόσιον έ'σοδον. Τα εισαγόμενα σιγαρέττα 

έχουν είσαγωγικδν δασμδν 252 δραχμών άνά χιλιόγραμμον καί 

επιπλέον φόρον έπί του καπνού έκ 350 δραχ. άνά χιλιόγραμμον, 

(τουτέστιν 7 0 % τής θεωρητικής τιμής πωλήσεως αυτών). Τδ 

σύνολον τοΰ φόρου τούτου έξ 602 δραχμών συγκρίνεται μόνον 

προς τάς 220 δραχμάς φόρου έπί τής πλέον δαπανηράς κατηγο

ρίας ελληνικών σιγαρέττων. 'Επίσης φορολογούνται καί τα 

λοιπά προϊόντα καπνού. 

Σάκχαρις 

'Υφίσταται φόρος καταναλδόσεως 6 δραχμών άνά χιλιόγραμ

μον εγχωρίου καί εισαγομένης σακχάρεως, καί αντίστοιχοι επι

βαρύνσεις έπί τών εισαγωγών προϊόντων, άτινα περιέχουν πο-

σοστδν σακχάρεως άνω τοΰ 5 % ( 1 0 % προκειμένου περί φαρ

μάκων). 
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Γενικώτεροι Φόροι Καταναλώσεως 

'Ολόκληρος κλίμαξ εισαγομένων ειδών πολυτελείας υπό

κειται εις είδικδν φόρον καταναλώσεως άμα τη εισαγωγή. Δε

δομένου οτι τδ ύψος τοΰ φόρου ποικίλλει αναλόγως τοΰ προϊόντος 

καί δεδομένου δτι τα πλέον διάφορα είδη υπόκεινται εις τήν φο-

ρολογίαν ταύτην, δέν είναι δυνατόν νά περιγραφή κατά τρόπον σύν-

τομον καί γενικόν. 

Νομικώς, ό δρος «φόρος πολυτελείας» άφορα φόρον επιβλη

θέντα κατά τδ έτος 1945 έπί ποικίλων εγχωρίων ειδών καί υλών, 

μεταγενεστέρως δε ή έννοια τοΰ δρου διηυρύνθη. Ό φόρος ούτος 

άφορα το οινόπνευμα τδ χρησιμοποιούμενον εις τήν παρασκευήν 

οινοπνευματωδών ποτών, ουσίας χρησιμοποιουμένας εις τήν άρω-

ματοποι'ί'αν, διάφορα δερμάτινα είδη πολυτελείας, συνθετικάς 

ίνας, ώρισμένα επιτραπέζια είδη, παιγνίδια, γουναρικά καί κο

σμήματα. Ή εφαρμογή τοΰ φόρου τούτου είναι πολυπλοκωτέρα 

κατά πολύ τοΰ προαναφερθέντος φόρου κατά τήν εϊσαγωγήν, 

διότι άφορα τα προϊόντα μικρών βιοτεχνών καί διότι συνεπάγεται 

τήν ανάγκην διαχωρισμού μεταξύ φορολογητέων καί μή προϊόν

των. Ώ ς ήτο έπόμενον έχρησιμοποιήθησαν πρακτικαί μέθοδοι διά 

τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τούτων. Ούτω ό κύκλος 

εργασιών μικρών βιοτεχνών δύναται νά καθορισθή αυθαιρέτως 

έάν έξετασθή τδ μέγεθος τών εργαστηρίων των, τδ δέ κλάσμα 

τοΰ κύκλου εργασιών των, τδ όποιον άφορα τα απαλλασσόμενα 

είδη δύναται νά προσδιορισθή εις στρογγυλόν τι ποσοστόν. 'Επί

σης, τδ πρόβλημα τοΰ καθορισμού δερματίνων χειροκτίων πολυ

τελείας έλύθη απλώς, διά τής έπεξηγήσεως δτι ή τιμή αυτών άνά 

ζεΰγος δέον νά ύπερβαίνη τάς 80 δραχμάς. 

Τρίτον, υφίσταται δ Ειδικός Φόρος Καταναλώσεως του 

1958, Οστις άφορα μεγάλην ποικιλίαν ειδών εγχωρίου παρα

γωγής (έπί τής τιμής χονδρικής πωλήσεως αυτών μείον 20 % ) 

ώς καί εισαγομένων ειδών (έπί τής άξιας C I F αυτών). Ή κλί

μαξ τών ειδών τούτων περιλαμβάνει άπδ όλλανδικδν τυρδν έως 

ανελκυστήρας καί φωτογραφικάς μηχανάς, οί δέ σχετικοί φορο-
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λογικοί συντελεσταί κυμαίνονται μεταξύ 1 5 % καί 8 0 % . Ό 

φόρος ούτος βεβαιοΰται καί εισπράττεται ταυτοχρόνως πρδς τδν 

φόρον κύκλου εργασιών. 

Τα ανωτέρω τρία είδη φορολογίας δέν συνυπάρχουν. Τοΰτο 

δέν ισχύει προκειμένου περί τοΰ φόρου έπί τών ειδών πολυτελείας 

υπέρ τοΰ Ο. Γ. Α. Ό φόρος ούτος, τουτέστιν, επιβάλλεται συχνάκις 

ώς πρόσθετον βάρος έπί μιας έκ τών ανωτέρω τριών κατηγοριών 

φόρων. Καί εις αυτήν τήν περίπτωσιν δέν υφίσταται ομοιομορφία 

συντελεστών, ή δέ εύρύτης τής εφαρμογής τοΰ φόρου καθιστά 

αδύνατον τήν περιγραφήν αύτοΰ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Χ 

Φ Ο Ρ Ο Σ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

"Αδειαι 

Δια παν δημόσιον θέαμα απαιτείται ή καταβολή δικαιώμα

τος αδείας, άξιας, 3, 6 καί 9 δραχμών δια πρωϊνάς, άπογευμα-

τινας καί βραδυνάς παραστάσεις αντιστοίχως. Εις πόλεις πληθυ

σμού κάτω τών 10.000 κατοίκων καί δια θεάματα των οποίων 

το είσιτήριον δεν στοιχίζει πλέον τών 10 δραχμών ή αξία του δι

καιώματος τούτου μειοΰται εις το ήμισυ. Καταβάλλονται επίσης 

δικαιο^ματα άδειας καί δι' έτερα κέντρα ψυχαγωγίας. Ούτω εν 

μικρόν καφενεΐον εις εν άπομεμακρυσμένον χωρίον της 'Ηπείρου 

δέον να καταβάλλη 28 δραχμάς ετησίως επειδή οι πελάται του παί

ζουν χαρτιά εντός αύτοΰ. 

Νυκτερινά Κέντρα κλπ. 

Εισπράττεται φόρος επί του κύκλου εργασιών τών νυκτερι

νών, χορευτικών καί λοιπών τοιούτων κέντρων. Πλην όμως δεν 

γίνεται ά π ' ευθείας άλλα κατά προσέγγισιν έκτίμησις του κύκλου 

εργασιών αυτών. Προκειμένου περί κέντρων πολυτελείας ή Α' κα

τηγορίας εις τήν περιοχήν τέως διοικήσεως πρωτευούσης γίνεται έκ-

τίμησις του μέσου δρου τών εισπράξεων άνα πελάτην υπό ειδικής 

επιτροπής, το δε ποσόν τούτο πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμόν 

τών πελατών καί οΰτω προκύπτει κατά προσέγγισιν ό κύκλος 

εργασιών. Εις τήν πραγματικότητα γίνεται κεχωρισμένη έκτί-

μησις τών εισπράξεων άνα πελάτην καί επιβάλλεται διάφορος 
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συντελεστής εις τάς τρεις κατηγορίας κέντρων. 'Ισχύει οΰτω 

συντελεστής 1 0 % δια νυκτερινά κέντρα πολυτελείας μετά θεά

ματος, 7 % δια νυκτερινά κέντρα πολυτελείας άνευ θεάματος ή 

δια κέντρα Α ' κατηγορίας μετά θεάματος, καί 4 % δια τ α τελευ

ταία ταΰτα άνευ θεάματος. 

Δι' άπαντα τα λοιπά κέντρα, τα υποκείμενα εις φορολογίαν, 

ή προσέγγισις είναι έτι προχειρότερα. "Εν σταθερον ποσόν, έως 

1.000 δραχμών, χρεοΰται δι' έκάστην ήμέραν λειτουργίας (το 

ποσόν τοΰτο αυξάνεται κατά τάς έορτάς), ή δε έπιβάρυνσις κα

θορίζεται αναλόγως της εμφανίσεως του κέντρου καί τοΰ εμφα

νούς αριθμού καί τύπου πελατών αυτού. 

Τα μπαρ τα χαρακτηρισθέντα ο>ς υπερπολυτελείας καταβάλ-

λουν 2 0 % επί τών ακαθαρίστων εισπράξεων των, ενώ τ α μπαρ, 

τα εστιατόρια, καί τα ζαχαροπλαστεία πολυτελείας καταβάλλουν 

ώρισμένον ποσόν μέχρι 400 δραχμών (αύξανόμενον κατά τάς έορ-

τάς) άνα έκάστην ήμέραν λειτουργίας. 

Έ ν αντιθέσει προς άπαντα τα λοιπά κέντρα, τά κέντρα πολυ

τελείας δεν υπάγονται εις άγορανομικον έλεγχον καί ούτω δια

κρίνονται εις τήν πραγματικότητα δια τάς ύψηλάς τ ιμάς τάς 

οποίας χρεώνουν εις τήν πελατείαν των. 

Ε ι σ ι τ ή ρ ι α 

Τα δημόσια θεάματα υπόκεινται εις φόρον επί τών εισιτη

ρίων αυτών, όστις ποικίλλει αναλόγως τοΰ ύψους της τ ιμής τοΰ 

εισιτηρίου (ό συντελεστής αυξάνει, αυξανομένης της τ ιμής τοΰ 

εισιτηρίου) καί αναλόγως προς το είδος τοΰ θεάματος. Λαμβα

νομένων υ π ' όψιν τών απαλλαγών καί ειδικών εκπτώσεων, ο 

τολύπλοκος ούτος φόρος αποτελεί άντιπροσωπευτικον δεΐγμα 

:ής δημοσιοοικονομικής νομοθεσίας τής Ελλάδος. 

Ό κατώτερος συντελεστής, 12-20 %, ισχύει δια τους πο

δοσφαιρικούς αγώνας, τάς άθλητικάς επιδείξεις, θεατρικάς πα-

αστάσεις, λυρικά θεάματα διαλέξεις κλπ. (Παρέχεται όμως εκ-

ιτωσις 50 % δια θεατρικά έργα Ελλήνων συγγραφέων καί 25 % 

75 



δια θεατρικά έργα ξένων συγγραφέων). Το κατώτατον φορολογι-

κον οριον ισχύει επίσης προκειμένου περί κέντρων διασκεδάσεως 

τών οποίων ό ιδιοκτήτης τυγχάνει ανάπηρος, παθών εν στρατιω

τική υπηρεσία. "Ετερα κέντρα διασκεδάσεως καί θέατρα επιθεω

ρήσεων καταβάλλουν 22 % - 3 0 % φόρον. Τα κινηματοθέατρα 30 % -

44 %. Τ α χορευτικά κέντρα καί τα τροχοπεδιλοδρόμια καταβάλ

λουν 4 0 % - 4 6 % . Τα ποσοστά ταΰτα καθορίζονται βάσει της 

τιμής τοΰ εισιτηρίου τής περιλαμβανούσης τον φόρον. 

Ώρισμένα έκ τών ως άνω ποσοστών μειοΰνται προκειμένου 

περί πόλεων αϊ όποΐαι έχουν περιωρισμένην έκτασιν. Ούτω οι 

αγώνες ποδοσφαίρου εις πόλεις 30-60.000 κατοίκων τυχγάνουν 

εκπτώσεως 5 0 % . Αι μικρότεραι δε πόλεις απαλλάσσονται παν

τός φόρου. Πράγματι, εις περιοχάς με πληθυσμον κάτω τών 

4.000 κατοίκων ουδείς έκ τών ως άνω φόρων καταβάλλεται. 

Το Έθνικον θέατρον καί πλείστοι άλλοι πολιτιστικοί καί κοινω

φελείς οργανισμοί τυγχάνουν επίσης απαλλαγής. 

Πέραν όλων αυτών τών φόρων επιβάλλεται ειδικός φόρος 

επί τών εισιτηρίων υπό τοΰ 'Ιδρύματος Βασιλικής Προνοίας. 

Δεν υφίστανται διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία άναφορικώς προς 

τον φόρον τούτον. 
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Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν Χ 

ΟΔΙΚΑΙ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Ι 

Έ κ τ ο ς τοΰ φόρου κύκλου εργασιών έπί τών μεταφορών 

επιβατών καί τών διαφόρων φόρων τών εισπραττομένων κ α τ ά τήν 

είσαγωγήν τροχαίων οχημάτων, υφίσταται εις αριθμός φόρων, 

όστις δύναται ευχερώς να ύπαχθή υπό τήν ανωτέρω επικεφαλίδα. 

Βενζίνη καί Άκάθαρτον Πετρέλαιον 

Αϊ επιχειρήσεις διανομής τών έν λόγω καυσίμων είναι ύπο-

χρεωμέναι να προμηθεύωνται ταΰτα έκ τοΰ κρατικοΰ διυλιστη

ρίου, το όποιον, όταν άδυνατή να καλύψη τήν ζήτησιν, αναλαμ

βάνει τήν διενέργειαν εισαγωγών. Αϊ τιμαί πωλήσεως αύτοΰ 

καθορίζονται άνα τρίμηνον βάσει τών υπερπόντιων τιμών πετρε

λαιοειδών κατά τήν προηγουμένην τριμηνίαν. 

Ή φορολογία τών προϊόντων αυτών συνδυάζεται μετά τοΰ 

ελέγχου τών περιθωρίων τών επιχειρήσεων διανομής καί λειτουρ

γεί κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά επιτυγχάνεται πλήρης σταθε-

ρότης τιμών, ήτις ανεξαρτήτως τών άλλων θεωρείται προφανώς 

επιθυμητή καθ' έαυτήν. Οι διανομείς καταβάλλουν φόρον κατα

ναλώσεως δι ' έκαστον προϊόν, έκφραζόμενον ως σταθερον ποσόν, 

αφαιρούμενης τής καθορισθείσης υπό τοΰ κρατικού διυλιστηρίου 

τιμής, εις τρόπον ώστε ή καταβαλλομένη δια το καύσιμον τοΰτο 

συνολική τ ιμή νά ισούται πάντοτε προς το σταθερον ώς άνω 

ποσόν. Ή τιμή λιανικής πωλήσεως προκύπτει δια τής προσθήκης 

Γών καθωρίσμένων εισαγωγικών δασμών καί τοΰ σχετικοΰ περι-

3ωρίου. 
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Τέλη Κυκλοφορίας 

Καταβάλλονται άνα έξάμηνον καί είναι ανώτερα δια τα 

οχήματα 'ιδιωτικής χρήσεως, π α ρ ' οτι δια τα δημοσίας χρήσεως. 

Τα τέλη καθορίζονται βάσει τοΰ αριθμού καί τοΰ μεγέθους τών 

κυλίνδρων εις τήν περίπτωσιν τών επιβατικών αυτοκινήτων, 

βάσει τής χωρητικότητος εις τήν περίπτωσιν τών φορτηγών, 

καί βάοει τοΰ άριθμοΰ καθισμάτων εις τήν περίπτωσιν τών λεω

φορείων. Υφίστανται ωσαύτως τέλη δια τάς μοτοσυκλέτας, τα 

μοτοποδήλατα καί τάς νεκροφόρους. Παρόμοια τέλη καταβάλ

λονται καί δια τα βενζινόπλοια. "Απαντα τα τέλη κυκλοφορίας 

υφίστανται μίαν πρόσθετον έπιβάρυνσιν έκ 1 0 % , το προϊόν 

τής οποίας διατίθεται υπέρ τής τοπικής διοικήσεως. 

'Επιπλέον, επιβάλλεται δικαίωμα έγγραφης εις μητρώα καί 

λήψεως άδειας. Σημαντικωτέρα πάντως όλων είναι ή σταθερά 

εισφορά, μία ειδική πρόσθετος έπιβάρυνσις ήτις εισπράττεται 

προκειμένου περί καινουργών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, 

μοτοποδηλάτων καί δίτροχων οχημάτων. Εις τήν περίπτωσιν 

τών αυτοκινήτων, ή εισφορά αύτη κυμαίνεται μεταξύ 15.000 

καί 75.000 δραχμών. Παρόμοια εισφορά ισχύει επίσης καί δια 

τα φορτηγά αυτοκίνητα, αλλ' αύτη είναι πολύ μικρότερα καί 

καταβάλλεται μόνον εφ' άπαξ. 

Λεωφορεία 

'Αντί τελών κυκλοφορίας τα λεωφορεία τών 'Αθηνών κα-

ταβάλλουν είδικον φόρον. Κατά το παρελθόν, ύπετίθετο μάλλον 

παραδόξως δτι ό φόρος ούτος καθωρίζετο εις ποσοστόν, βάσει τοΰ 

υφ'έκάστου λεωφορείου καταναλισκομένου πετρελαίου, 'ίσον προς 

τήν διαφοράν μεταξύ τής φορολογίας βενζίνης καί ακαθάρτου 

πετρελαίου. Εις τήν πράξιν, εν τούτοις, ό φόρος ώρίσθη εις 3.000 

δραχμάς μηνιαίως δι' έκαστον λεωφορείον εν πλήρει ενεργώ 

υπηρεσία. 'Επίσης επιβάλλεται φόρος 0,35 δραχμών άνα έκδι-

δόμενον είσιτήριον, το δε προϊόν αυτού διατίθεται υπέρ τοΰ Τα

μείου 'Οδοστρωμάτων 'Αθηνών. Αϊ πρόσοδοι τοΰ φόρου αυτού 
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είναι άνώτεραι τών προσόδων τής ειδικής φορολογίας. Τ ά λεω

φορεία τών υπεραστικών γραμμών καταβάλλουν εις τά επαρχια

κά ταμεία οδοστρωμάτων 10 % έπί τής αξίας εκάστου εκδιδο

μένου εισιτηρίου. 'Επίσης, καταβάλλουν φόρον 8 % έφ' εκάστου 

εισιτηρίου, άλλα δεν είναι σαφές εάν ή φορολογία αύτη άποτελή 

μέρος τών προσόδων τής Κεντρικής διοικήσεως. 

Φορτηγά Αυτοκίνητα 

Τά μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα υπόκεινται εις τρεις χω

ριστούς φόρους έξ 1 % έπί τών ακαθαρίστων εισπράξεων των. 

Το προϊόν έξ εκάστου φόρου διαφέρει έν μέρει τοΰ προϊόντος 

τών ετέρων, διότι τά αντικείμενα φορολογίας έκαστου συντελε

στού διαφέρουν έν μέρει (ούτω, μόνον εις έκ τών φόρων τούτων 

άφορα φορτηγά με μηχανάς DIESEL), άλλα γενικώς το ποσο

στά ταύτα ισοδυναμούν προς φορολογίαν 3 %. Τά φορτηγά 

αυτοκίνητα δεν υπόκεινται εις φόρον κύκλου εργασιών. 
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Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν X I 

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ι Σ 

'Υπαίθριος Διαφήμισις και Προβολή Διαφημιστικών Ταινιών 

Οί κυριώτεροι Δήμοι εισπράττουν τοπικον φόρον έπί τών 

τοιχοκολλωμένων διαφημίσεων, τών φωτεινών επιγραφών καί 

τών διαφημιστικών ταινιών, τοΰ σχετικοΰ συντελεστού καθορι

ζομένου δια νόμου. Ούτω, ή τοιχοκόλλησις έγχροψων διαφημί

σεων υπόκειται εις μεγαλυτέραν φορολογίαν άπο τήν τοιχοκόλ-

λησιν απλών διαφημίσεων, επίσης αϊ τοιχοκολλώμεναι διαφη

μίσεις φορολογούνται αναλόγως καί τών διαστάσεων των. Ό 

φόρος καταβάλλεται κατά τήν έκδοσιν τής αδείας τοιχοκολλή-

σεως, όπισθεν δε εκάστου φύλλου εγκεκριμένης διαφημίσεως 

εναποτίθεται σφραγίς. Εις ώρισμένους δήμους είθισται εργολα

βική άνάθεσις τής επιβολής καί εισπράξεως τοΰ έν λόγω φόρου. 

Αοιπαί 'Επιβαρύνσεις 

Το 1 5 % τών εσόδων τοΰ τύπου έκ διαφημίσεων κατατίθε

ται εις το Ταμεΐον Συντάξεων 'Εργαζομένων εις τον τύπον. 

1,643% τών έκ διαφημίσεων εσόδων τών ραδιοφωνικών σταθμών 

ένοπλων δυνάμεων διαμοιράζεται μεταξύ αοΰΟ.Γ.Α. καί τοΰ Με

τοχικού Ταμείου Στρατού. Ώρισμέναι είδικαί συναλλαγαί επι

βαρύνονται επίσης δι' απίθανων τελών καί χαρτοσήμων. Ή 

έ'κδοσις άδειας π.χ.διά τήν τοποθέτησιν φωτεινής διαφημιστικής 

επιγραφής διαστάσεων 15X3 μέτρων συνεπάγεται άπο απόψεως 

φόρων καί επιβαρύνσεων δαπάνην περίπου 14.000 δραχμών, μή 

συμπεριλαμβανομένου τοΰ προαναφερθέντος φόρου (100 δρα

χμών άνα τετραγωνικον μέτρον κατά έξάμηνον). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν XII 

Φ Ο Ρ Ο Ι ΚΑΙ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α Ι Μ Ι Σ Θ Ω Τ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

Αϊ άσφαλίστικαί είσφοραί αϊ καταβαλλόμενα'- τόσον υπό τών 

εργοδοτών δσον καί υπό τών εργαζομένων, κατ ' αντίθεσιν προς 

έκείνας τάς εισφοράς α'ίτινες είναι άσχετοι προς οιασδήποτε 

άποδοχάς (ως π.χ. αϊ άσφαλίστικαί είσφοραί τών αγροτών) 

έ'χουν μάλλον τήν μορφήν φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Αϊ τοι-

αΰται είσφοραί καί ό φόρος μισθωτών υπηρεσιών δύνανται ως έκ 

τούτου νά εξετασθούν άπο κοινού. 

Ή μόνη διαφορά μεταξύ των είναι, φυσικά, το γεγονός δτι 

εις τον έργαζόμενον παρέχεται αντάλλαγμα εις τήν περίπτωσιν 

τών κοινωνικών ασφαλίσεων. Ούτω, ή επιβολή μιας νέας εισφοράς 

συνεπαγόμενης τήν καθιέρωσιν νέων συντάξεων ή ιατρικής περι

θάλψεως θα προκαλέση διάφορον άντίδρασιν τής προκληθησομέ-

νης έκ τής επιβολής παρομοίου νέου φόρου άνευ αντιστοίχου 

παροχής ή οιουδήποτε νέου ευεργετήματος. Έ ξ άλλου, το γεγο

νός οτι ό εργοδότης φέρει αποκλειστικώς το βάρος τοΰ φόρου 

μισθωτών υπηρεσιών, ένώ εις τήν καταβολήν τών ασφαλιστικών 

εισφορών μετέχουν άπο κοινού ό εργοδότης καί è εργαζόμενος, 

ενέχει μικράν οίκονομικήν σημασίαν. Μόνον ή βάσις τοΰ φόρου 

ενδιαφέρει. Μακροπροθέσμως δε δέν έχει σημασίαν ή κατανομή 

Γοΰ φόρου μεταξύ αγοραστού καί πωλητού. 

Εις τον φόρον μισθωτών υπηρεσιών υπόκεινται άπασαι αί 

3ιομηχανικαί καί βιοτεχνικαί επιχειρήσεις αί έπιβαρυνόμεναι 

ετησίως δια μισθών καί ημερομισθίων άνω τών 180.000 δραχμών, 

ύς τήν περιοχήν τής 'Αττικής μόνον. Ό φόρος ούτος ανέρχεται 

:ίς 6 % πλην τών περιπτώσεων επιχειρήσεων α'ίτινες παράγουν 
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μή τυποποιημένα σιδηρά είδη, ή επιχειρήσεων κατασκευής πί

λων, δτε ό φόρος ανέρχεται εις 1 % . Αί καπνοβιομηχανίας τά 

ναυπηγεία, τά αρτοποιεία, αί βιομηχανίαι υποδημάτων, τυπογρα

φεία καί εκδοτικοί οίκοι τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλ

λαγής. 

Έ κ τ ο ς τοΰ φόρου μισθωτών υπηρεσιών, επιβάλλεται έπί 

εθνικής κλίμακος φόρος 1 , 1 % εφ' όλων τών μισθών, ημερομι

σθίων καί συντάξεων (τή εξαιρέσει τών συντάξεο^ν τών δημοσίων 

υπαλλήλων, αναπήρων πολέμου καί ναυτεργατών). Προκειμένου 

περί μισθών καί ημερομισθίων ό φόρος ούτος εισπράττεται 

όμοΰ μετά τοΰ υπό τοΰ εργοδότου παρακρατουμένου φόρου εισο

δήματος. Πρόκειται, ως ανωτέρω ελέχθη, μάλλον περιέργως 

περί χαρτοσήμου, το όποιον ωρίσθη δια τής περί χαρτοσήμων 

νομοθεσίας εις ύψος 1 % . Έ π ' αυτού επιβάλλεται καί πρόσθετος 

έπιβάρυνσις υπέρ τοΰ Ο. Γ.Α. ανερχομένη εις 1 0 % . 

Καθίσταται, φυσικά, αδύνατος οιαδήποτε γενική περιγραφή 

τών ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου τοΰ μεγάλου άριθμοΰ 

τών ασφαλιστικών ταμείων. Το ΙΚΑ είναι πάντως, αναντιρρή

τως, το σημαντικώτερον άσφαλιστικον ταμείον καί καλύπτει 

απαντάς τους απασχολουμένους εις μή γεωργικάς εργασίας καί 

μή υπαγόμενους εις ιδιαίτερα Ταμεία. Εισπράττει σχεδόν τά 

τρία τέταρτα δλων τών εργοδοτικών εισφορών καί άνω τοΰ ένος 

τρίτου τών εισφορών τών εργαζομένων ως καί τών εισφορών 

τών αύταποσχολουμένων, (εις τάς έν λόγω εισφοράς περιλαμ

βάνονται καί έκεΐναι α'ίτινες καταβάλλονται υπέρ τοΰ Ο.Α.Α.Α. 

καί Ο.Ε.Κ.) . Το ύψος τών εισφορών έχει ως έξης: 

Έργοδόται — 17 % 1 = 2 4 , 5 % μέχρις ανωτάτου ορίου 

Εργαζόμενοι — 7 , 5 % J 5.250 δραχμών μηνιαίως. 

Αύταπασχολούμενοι — 1 8 , 5 % 

Οι έργοδόται τής περιοχής 'Αττικής επιβαρύνονται δια προσ

θέτου εισφοράς 1 % . Έ π ί τοΰ παρόντος υφίσταται επίσης 1 0 % 

μείωσις δια τάς εισφοράς εργοδοτών καί εργαζομένων εις τάς 

επαρχίας ( 2 0 % δια τάς εισφοράς τών νήσων), άλλ' ή προσθετός 
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αύτη διάκρισις πρόκειται νά καταργηθή. Αί είσφοραί αύται κα

λύπτουν τήν έπιδότησιν τών άνεργων, τήν παροχήν ιατροφαρμα

κευτικής περιθάλψεως, τήν συνταξιοδότησιν τών εργαζομένων 

ως καί τ μ ή μ α τής εργατικής στεγάσεως. 

Το σύστημα τών ασφαλιστικών εισφορών είναι λίαν πολύ-

πλοκον. Δημιουργούνται προβλήματα, π.χ. κατά τον καθορισμόν 

τών εσόδων τών αύταπασχολουμένων ατόμων ως καί κατά τον 

έλεγχον τής πραγματικής καταβολής τών εισφορών. Πλην όμως, 

ή παρούσα μελέτη δεν δύναται νά περιλάβη τήν έξέτασιν τοιούτων 

λεπτομερειών. Έ ν τούτοις, έν ίδιαίτερον χαρακτηριστικον τών 

εισφορών προς το ΙΚΑ παρουσιάζει σημαντικον ενδιαφέρον, συγ

κεκριμένως το κίνητρον τών εξαγωγών. 'Εάν μία έπιχείρησις 

έξάγη Χ % τών προϊόντων αυτής τυγχάνει Χ % έκπτοίσεως έπί 

τής διαφοράς μεταξύ τών εργοδοτικών καί εργατικών εισφορών 

αυτή'-,, τουτέστιν έπί τοΰ 9,5 % εις φυσιολογικάς περιπτώσεις, 

Τοΰτο σημαίνει π.χ. δτι μία έπιχείρησις, ήτις εξάγει το έν τρίτον 

τών προϊόντων αυτής, θα έχη ώφέλείαν (προ τής επιβολής φορο

λογίας) ποσού 'ίσου σχεδόν προς 3 , 2 % έπί τοΰ κόστους εργασίας 

αυτής έν αντιθέσει προς έτέραν έπιχείρησιν, ήτις δεν πραγματο

ποιεί έξαγωγάς. ' Η έν λόγω εκπτοοσις παρέχεται αναδρομικώς, 

έπί τή βάσει τελωνειακών εγγράφων βεβαιούντων τήν πραγμα

τοποίησα εξαγωγών. 

Έ μέθοδος αύτη, παρόμοια προς τήν έν Αυστραλία παρε-

χομένην έκπτωοιν έπί τοΰ φόρου μισθωτών υπηρεσιών προκει

μένου περί εξαγωγών, δεν έχει ίσχύν εις τήν πλειοψηφίαν τών 

κρατών, δεδομένων τών διεθνών των υποχρεώσεων. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν XIII 

Τ Ο Π Ι Κ Ο Ι Φ Ο Ρ Ο Ι ΜΗ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ι 

Έ διάκρισις μεταξύ φόρου καί τιμής εϊναι μεν σαφής θεω

ρητικώς, δεν δύναται δμως νά έφαρμοσθή ευχερώς έν τή πράξει. 

Ή τιμή είναι ανάλογος προς τήν ποσότητα καί ποιότητα προσφερ-

θείσης υπηρεσίας ή αγαθών, ένώ ό φόρος αποτελεί συνεισφοράν 

προς κάλυψιν τοΰ κόστους τών συλλογικών αγαθών ή υπηρεσιών, 

ήτις δεν είναι τόσον ανάλογος προς τήν ύφ' έκαστου φορολογουμέ

νου άποκομιζομένην χρησιμότητα έκ τών έν λόγω αγαθών.Τοιου

τοτρόπως, ή επιβολή φόρων λαμβάνει χώραν έν σχέσει προς αγαθά 

ή υπηρεσίας εις τάς περιπτώσεις έκείνας καθ' ας δεν θεωρείται 

επιθυμητή ή πραγματοποιήσιμος ή συσχέτισις πληρωμής προς 

τήν παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν. Το κριτήριον συμφώνως προς το 

όποιον δεν είναι επιθυμητή ή συσχέτισις καταβολής άξία^ έναντι 

παρασχεθείσης υπηρεσίας, είναι πολιτικόν. Το θέμα, πάντως, τής 

δυνατότητος επιτεύξεως τοιούτου συσχετισμού είναι οϊκονομικόν 

καί διοικητικόν. Εις τάς συνήθεις περιπτο^σεις παροχής αμύνης, 

αστυνομικής προστασίας καί δικαιοσύνης, ή κατανομή παρασχε

θείσης υπηρεσίας, καί κατά συνέπειαν ό καθορισμός αντιτίμου, 

είναι πλήρως ανεφάρμοστοι. Εις άλλας περιπτώσεις, το κατά 

πόσον συμφέρει ή εφαρμογή τοιούτου συσχετισμού είναι απλώς 

θέμα έλαχιστοποιήσεως τοΰ κόστους. Ούτω, είναι δυνατόν νά 

γίνη καταμέτρησις τής καταναλώσεως τοΰ ύδατος καί νά χρεωθή 

ή ανάλογος τιμή, άλλ' εις περιπτώσεις καθ' άς ή καταμέτρησις 

αύτη είναι λίαν δαπανηρά καθίσταται φρονιμωτέρα ή δωρεάν 

παροχή τοΰ ύδατος εις τους καταναλωτάς καί ή κάλυψις τής σχε

τικής δαπάνης δια τοΰ προϊόντος φορολογίας — ε'ίτε γενικής 

ε'ίτε ειδικής. 
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Δεδομένου Οτι ώρισμέναι μονάδες τής τοπικής διοικήσεως υπο

λογίζουν καί χρεώνουν τήν κατανάλωσιν τοΰ ύδατος δια μετρητών, 

ένώ έτεραι δεν πράττουν τοΰτο, αί πρόσοδοι έκ τοΰ αποκαλου

μένου «Τέλους Υδρεύσεως» μερικώς μόνον αποτελούν προϊόν 

φόρου. 'Ενταύθα δεν θα θεωρήσωμεν το τέλος αυτό ως φόρον, ή 

δε ακολουθούσα περιγραφή θα περιορισθή εις τά ε'ίδη εκείνα τών 

εσόδων τής τοπικής διοικήσεως, άτινα προφανώς προέρχονται έκ 

τοπικών φόρων. 

Τέλος Καθαριότητος 

Τοΰτο καταβάλλεται ύπό τών ιδιοκτητών ακινήτου περιου

σίας, αναλόγως τοΰ αριθμού δωματίων εις τήν περίπτωσιν οικιών 

(το δε ποσόν άνα δωμάτιον ποικίλλει αναλόγως τής περιοχής τής 

πόλεως) καί αναλόγως εκτάσεως δαπέδου προκειμένου περί κα

ταστημάτων (ένθα το ποσόν άνα τετραγωνικόν μέτρον ποικίλλει 

αναλόγως τοΰ ε'ίδους τοΰ καταστήματος.). Τό ύψος τοΰ εισπρατ

τομένου τέλους καθορίζεται ύπό τής τοπικής διοικήσεως, υπόκει

ται δέ εις έγκρισιν ύπό τοΰ Νομάρχου, καί τό προϊόν αύτοΰ δια

τίθεται έξ ολοκλήρου δια τόν καθαρισμόν τών οδών καί τήν διά-

θεσιν τών απορριμμάτων. 

Αί πράγματι εϊσπραχθεΐσαι πρόσοδοι έκ τοΰ φόρου τούτου, 

συχνάκις ύπελείποντο ουσιωδώς τών βεβαιωθεισών τοιούτων, 

παρά τήν διεξαγωγήν τής εισπράξεως ύπό ειδικών υπηρεσιών, α'ί

τινες ένήργουν άπο κοινού προκειμένου περί ομάδων γειτνιαζόντων 

δήμων καί κοινοτήτων, καί π α ρ ά τ ό γεγονός δτι τά αρμόδια όργανα 

τά διενεργοΰντα τήν είσπραξιν άπελάμβανον σχετικήν προμήθειαν. 

Πλην τών αρχικών εσφαλμένων υπερεκτιμήσεων, τό έν λόγω έλ

λειμμα προήλθε κυρίως έκ τής άποδειχθείσης αδυναμίας εισπρά

ξεως φόρου έκ τών πτωχότερων μελών τών δήμων καί κοινοτή

των. Φυσικά, τά όργανα τά διενεργοΰντα τήν ε'ίσπραξιν ειχον τήν 

δυνατότητα προσφυγής καί λήψεως νομικών μέτρων, άλλ' αί δα-

πάναι επιβολής νομικών κυρώσεων δια παράλειψιν πληρωμής φό

ρων είναι συχνάκις μεγαλύτεραι τοΰ οφειλομένου ποσοΰ. Έ κ τ ο ς 

αυτοΰ, ύπεστηρίχθη ενίοτε δτι θά έκινδύνευεν ή δημοτικότης τών 
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αιρετών μελών τής τοπικής διοικήσεως δια τής εξασκήσεως έν

τονου πιέσεως έπί τής πτωχοτέρας μερίδος τών φορολογουμένων. 

Πάντως, τώρα τό πρόβλημα έλύθη εις μέγαν βαθμόν δια τής ανα

θέσεως τής εισπράξεως τοΰ φόρου εις τήν Δημοσίαν Έπιχείρησιν 

'Ηλεκτρισμού, ήτις διαθέτει δίκτυον ταμείων εισπράξεων καί τήν 

άποτελεσματικήν κύρωσιν διακοπής τής παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος εις περίπτωσιν μή καταβολής τοΰ φόρου. 

Φόρος καθαριότητος επιβάλλεται επίσης καί έπί τών οχημά

των, ύπό μορφήν προσθέτου επιβαρύνσεως 10 % έπί τών τελών 

κυκλοφορίας εις τήν περίπτωσιν τών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή

σεως καί ύπό μορφήν καθωρισμένου ποσού εις τήν περίπτωσιν 

λεωφορείων καί φορτηγών αυτοκινήτων. 

Τέλη Δημοτικού Φωτισμού 

Τό προϊόν διατίθεται προς καθωρισμένον σκοπόν, έξ ού καί 

ή ονομασία των. Εις δήμους καί κοινότητας ένθα εισπράττεται 

φόρος καθαριότητος, τό έν λόγω τέλος λαμβάνει τήν μορφήν προ

σθέτου επιβαρύνσεως έπί τοΰ φόρου αύτοΰ. "Αλλως, συμφώνως προς 

πρόσφατον νεωτερισμόν, αί απαραίτητοι πρόσοδοι εισπράττονται 

ύπό μορφήν φόρου έπί τής ονομαστικής αξίας τών οικιών. Ό φό

ρος ούτος είναι άπλοΰς, δεδομένου Οτι φόρος καθαριότητος δεν 

επιβάλλεται εις τάς πτωχοτέρας και μικροτέρας κοινότητας, ένθα 

αί οίκίαι συνιστούν τό μόνον είδος κτίσματος καί ένθα εις καί μό

νον κοινοτικός σύμβουλος δύναται νά προβή είς αδιαφιλονίκητους 

μεν άλλα προχείρους εκτιμήσεις δια τήν έπιβολήν τοΰ έν λόγω 

φόρου. 

Φόρος Ξενοδοχείων καί Εστιατορίων 

Οι δήμοι καί κοινότητες οίτινες διαθέτουν χώρους αρχαιολογι

κού ενδιαφέροντος, ή προσφέρουν τόπους παραθαλασσίου παραθε

ρισμού, ήτοι χώρους ο'ίτινες παρουσιάζουν σημαντικήν τουρι-

στικήν κίνησιν, επιβάλλουν φόρον 5 % έπί τών τιμών τών ξενο

δοχείων καί τών εστιατορίων Α ' καί Β' κατηγορίας ( Ό φόρος 
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ούτος δεν επιβάλλεται εις τους δήμους περιοχής τέως διοική

σεως προ^τευούσης). Τό ασύνηθες χαρακτηριστικών τοΰ φόρου 

τούτου είναι ή συχνή άνάθεσις τής εισπράξεως του έργολαβικώς 

εις τόν πλειοδότην, κατόπιν δημοπρασίας. 

Τέλος έπί τών Εισιτηρίων τών Λεωφορείων 

Ό έκ 1 0 % φόρος ούτος επιβάλλεται υπό τών σημαντικωτέ-

ρων δήμων έπί τών ακαθαρίστων εσόδων τών αστικών λεωφορεια

κών γραμμών. 

Εισφορά υπέρ τής 'Επεκτάσεως τοΰ Σχεδίου Πόλεως 

Ό φόρος ούτος καταβάλλεται άπαξ καί έ'χει ως σκοπόν τήν 

κάλυψιν μέρους τής δαπάνης τής επεκτάσεως, μολονότι συνδέεται 

περισσότερον με τήν δημοσίευσιν τοΰ σχεδίου παρά με τήν έκτέ-

λεσιν τών σχετικών έργοον. Τ ό σχέδιον προφανώς καθορίζει τοι-

αΰτα θέματα, ως τήν χάραξιν δρόμοον καί τήν έκτασιν τ ώ ν οικο

πέδων. Ή έπέκτασις αύτοΰ προς κάλυψιν νέων περιοχών συνε

πάγεται ουσιώδη κέρδη άπό πλευράς ανατιμήσεως τών οικοπέδων. 

Ό φόρος καθορίζεται ύπό επιτροπής ειδικώς διορισθείσης ύπό τοΰ 

'Υπουργού 'Εσωτερικών. Ώ ς βάσις λαμβάνεται ή αξία τής ιδιο

κτησίας κ α τ ά τόν χρόνον τής δημοσιεύσεως τοΰ σχεδίου, τό δε 

ύψος αύτοΰ ανέρχεται εις 1 0 % έπί τών πρώτων 25.000 δραχμών, 

1 5 % έπί τών επομένων 10.000 δραχμών καί 2 5 % έπί τοΰ πλεο

νάζοντος ποσού πέραν τών 35.000 δραχμών. 

Φόρος Βελτιώσεως 

Οι ίδιοκτήται ακινήτου περιουσίας, οΐτινες ώφελοΰνται έκ τής 

κατασκευής νέων δημοσίων έργων έκ μέρους τοΰ δήμου ή τής κοι

νότητος, υποχρεούνται εις τήν καταβολήν 1 5 % έπί τής προκυ

πτούσης αυξήσεως τής ονομαστικής άξιας τών ακινήτων των, ώς 

αύτη βεβαιοΰται κατά τήν περάτωσιν τών έργων αυτών, ύπό τήν 

προϋπόθεσιν δ^ι τό συνολικώς είσπραττόμενον ποσόν υπό τοΰ Δή-
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μου ή Κοινότητος δεν υπερβαίνει τό ήμισυ τής δαπάνης εκτελέ

σεως τών έργων. Ό φόρος ούτος είναι πληρωτέος εις εξ ετησίας 

δόσεις, πλην δμως καθίσταται αμέσως απαιτητός έν τ ω συνόλω 

του εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως τοΰ ακινήτου. 

Προσωπική 'Εργασία 

Αί άγροτικαί κοινότητες δύνανται να απαιτήσουν δπως τά 

μέλη αυτών ηλικίας 18 έως 60 ετών (τη εξαιρέσει αναπήρων πο

λέμου, ιερέων καί τών υπηρετούντων εϊς τόν στρατόν) παρέχουν 

προσωπικήν έργασίαν έπί δέκα ημέρας κατ' έτος δια τήν έκτέλεσιν 

κοινοτικών έργων.Οι κάτοχοι ήμιόνων καί φορτηγών αυτοκινήτων 

δυνατόν επίσης νά ύποχρεωθοΰν εις προσφοράν τούτων. Μέγας 

αριθμός αγροτικών κοινοτήτων άσκεΐ τό δικαίωμα τούτο, κυρίως 

όσον άφορα τους άρρενας καί δια χρονικόν διάστημα μικρότερον 

τών δέκα ημερών. Ή · προσφερόμενη εργασία αναλίσκεται ε'ίτε 

εις τήν έκτέλεσιν καθαρώς κοινοτικών έργων, ώς ή συντήρησις 

οδών, ή ώς συμμετοχή τής κοινότητος απαιτουμένη δια τήν έκτέ

λεσιν δημοσίων έργων χρηματοδοτούμενων ύπό τής κεντρικής 

κυβερνήσεως. 

Οι υποχρεούμενοι εις τήν «άγγαρείαν» αυτήν δύνανται νά εξα

γοράσουν τήν συμμετοχήν αυτών ή νά προσλάβουν άντικαταστά-

τας, ο'ίτινες θά εκτελέσουν άντ' αυτών τήν έργασίαν έναντι αμοι

βής. Οι έπαγγελματίαι καταφεύγουν συνήθως εις μίαν έκ τών ανω

τέρω δύο μεθόδων. 

Φόρος 'Ακαλύπτων Χώρων 

Οι δήμοι οι έχοντες πληθυσμόν 20.000 καί άνω κατοίκων δύ

νανται νά επιβάλουν τόν έτήσιον τοΰτον φόρον τών ακαλύπτων 

χώρων εντός τής περιοχής σχεδίου πόλεως. Αί πρώται 50.000 

δραχμαί τής αξίας τοΰ χώρου δεν φορολογούνται, αί έπόμεναι 

50.000 δραχμαί έχουν φόρον 0 , 2 5 % καί τό ύπόλοιπον 0 , 4 % . 

Εις περιπτίόσεις καθ' ας έν άτομον τυγχάνει ιδιοκτήτης πολλών 

τοιούτων χώρων, φορολογείται έπί τοΰ συνόλου τής αξίας αυτών. 
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Τέλος 'Εκδόσεως 'Αδείας Οίκοδομήσεως 

Καί πάλιν ό φόρος ούτος δύναται νά έπιβληθή μόνον εις περι

πτώσεις υπάρξεως σχεδίου πόλεως. Τό σχετικόν ύψος ανέρχεται 

εις 1 % έπί τοΰ κόστους τής οικοδομής, συμφώνως προς τόν ύπο-

λογισμόν τοΰ άρχιτέκτονος. Οι τεχνικοί τοΰ δήμου δύνανται νά 

προβούν εις ταχύν έλεγχον τοΰ ποσοΰ, άλλ' ή σοβαρότερα έγγύησις 

περί τής άκριβοΰς δηλώσεως τής πραγματικής δαπάνης είναι αυτό 

τούτο το συμφέρον τοΰ άρχιτέκτονος, τοΰ οποίου ή αμοιβή αποτε

λεί ποσοστόν έπί τής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Οί υπάλληλοι 

ενός τουλάχιστον δήμου εκφράζουν τήν ύποψίαν δτι οί περισσότεροι 

υπολογισμοί είναι κατά 30 % περίπου κατώτεροι τής πραγματικής 

δαπάνης, άλλα προσθέτουν δτι ή διαφορά αύτη πιθανόν να προκύπτη 

απλώς έκ τής παραλείψεως επαρκών περιθωρίων δι' απροβλέπτους 

δαπανάς κατά τήν έκτίμησιν κόστους. 

Έ κ τοΰ συνόλου τών εισπράξεων τρία τέταρτα διατίθενται εις 

τήν κεντρικήν διοίκησιν καί μόνον τό εν τέταρτον κρατείται ύπό 

τής τοπικής διοικήσεως. 
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Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν XIV 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Τό παρόν κεφάλαιον περιέχει ώρισμένα χρήσιμα παραδεί

γματα. 'Έν προφανές καί σημαντικόν παράδειγμα, ό φόρος έπί 

τών ανωνύμων εταιρειών δεν περιλαμβάνεται κατωτέρω, δεδομέ

νου δτι ή έν λόγω φορολογία έχει ήδη άποδοθή κατά τρόπον ύπεύ-

θυνον καί λεπτομερή εις τήν άγγλικήν, περιέχεται δε εις τήν έκδο-

σιν ((Φορολογία Ημεδαπών Βιομηχανικών 'Ανωνύμων Εταιρειών 

καί 'Αλλοδαπών εταιρικών Βιομηχανικών επιχειρήσεων» τοΰ 'Ορ

γανισμού Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως, τοΰ έτους 1963 

Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

1 )Έν άτομον είχε τό κάτωθι εισόδημα κατά 

τό έ'τος 1963 : 

Τεκμαρτον ένοίκιον έξ ίδιοκατοικήσεως 

Τόκος έκ βιομηχανικών ομολογιών 

'Αμοιβή δια παροχήν νομικών συμβουλών ε'ις έταιρείαν . . 

Τό εισόδημα τής συζύγου του κατά τό 1963 

ανήρχετο εις : 

Εισπραχθέντα ενοίκια διαμερίσματος 

Μισθοί 

Μερίσματα 

Ή οικογένεια περιελάμβανεν επίσης δύο νεαρά 

τέκνα άνευ ιδίου εισοδήματος. 

"Εξοδα 'ιατρικής περιθάλψεως τής οικογενείας κατά το 

1963 

Δρχ. 

24.000 

10.000 

72.000 

26.400 

24.000 

4.000 

4.000 

90 



2) Τό φορολογητέον εισόδημα υπολογίζεται ώς έξης : 

α) Εισόδημα τοϋ συζύγου : 

Έ ξ ίδιοκατοικήσεως 24.000 Δρχ. 

μείον : 25 % αποσβέσεις κ.λ.π 6 .000 » 

Καθαρόν εισόδημα έξ οικοδομών 18 .000 Δχρ. 

σύν : εισόδημα τοΰ συζύγου έκ τόκων ομολογιών 10.000 » 

συν : εισόδημα τής συζύγου έκ μερισμάτων 4 . 000 » 

σύν : έσοδα έξ επαγγελματικών αμοι

βών αυτού 72 .000 Δρχ. 

μείον : 25 % άφορολόγητον δριον εισο

δήματος 12.500 » 

Καθαραί έπαγγελματικαί άμοιβαί 59 .500 Δρχ. 

Σύνολον εισοδήματος του συζύγου 91 .500 

'Εκπτώσεις : 

Συνολικον εισόδημα τοϋ συζύγου . . . . 91 .500 Δρχ. 

μείον : άπαλλασσόμενον οριον 12.000 » 

μείον : εκπτώσεις δια τα δύο τέκνα : 

μείον : έξοδα ιατρικής περιθάλψεως. . . 

μεϊον : είσφοραί υπέρ τοΰ Ο ΓΑ (οπολο-

γισθεΐσαι κατά τό παρελθόν έτος) 

Καθαρόν φορολογητέον εισόδημα τοΰ συζύγου 66 .389 Δρχ. 

β) Εισόδημα τής συζύγου : 

Έ ξ ενοικίων 26.400 Δρχ. 

Μείον 25 % εκπτώσεις 6.600 » 

Καθαρόν εισόδημα έξ οικοδομών 19 .800 » 

Σύν : Μισθοί 24.000 Δρχ. 

Μείον : 30 % άφορολόγητον οριον εισο

δήματος έκ μισθωτών υπηρεσιών . . 7 .200 » 

Καθαρόν εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών 16.800 » 

Σύνολον εισοδήματος τής συζύγου 36.600 » 

79 
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71 

4 

67 

1 

.500 

.000 

.500 

•000 

.500 
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» 
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'Εκπτώσεις : 

Σύνολον εισοδήματος τής συζύγου . . . 36 .600 Δρχ. 

Μείον άφορολόγητον οριον 12.000 » 

Καθαρόν φορολογητέον εισόδημα τής συζύγου 24 .600 Δρχ. 

3) Ό φόρος έ π ί τοΰ α ν ω τ έ ρ ω ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς υ π ο 

λ ο γ ί ζ ε τ α ι ώ ς κ ά τ ω θ ι : 

Φορολογητέον εισόδημα καί αντιστοι

χών φόρος Εισόδημα Φόρος 

α) τοΰ συζύγου 66.389 Δρχ. 6.235 Δρχ. 

β ) τής συζύγου 24.600 » 1.494 » 

σύν : 3 % πρόσθετος φόρος έπί εισοδή

ματος μή προερχομένου έκ μισθωτών 

υπηρεσιών 

έξ οικοδομών: (50.400-25%) 

25%) Χ 3 % μερίσματα καί τόκοι: 

14.000 Χ 3%) 1.554 » 

σύν*. 3 % τέλος χαρτοσήμου έπί τών 

ενοικίων (26.400 Χ 3 % ) 792 » 

μείον: προκαταβληθέν τέλος χαρτοσήμου 396 » 396 » 

σύν: 3 % τέλος υδρεύσεως έπί τοΰ εισο

δήματος έξ οικοδομών 1 .512 » 

σύν: εισφορά υπέρ τοΰ ΟΓΑ ( 1 0 % έπί 

τοΰ φόρου 11. 191 Χ 1 0 % ) 1.119 » 

σύν: 1 0 % υπέρ ΟΓΑ έπί τοΰ τέλους 

χαρτοσήμου έπί τών ενοικίων 40 » 

Σύνολον φόρου 12.350 » 

Σύνολον βεβαιωθέντος φόρου έπί τοΰ 

εισοδήματος τοΰ 1963 12.350 » 

μείον: Παρακρατηθείς φόρος εις τήν 

πηγήν έπί μερισμάτων καί τόκων 

(προς προοδευτικήν κλίμακα) . . . . 680 » 

11.670 » 
μείον: Παρακρατηθείς φόρος εις τήν 

πηγήν έπί μισθών (συμφώνως προς 

τήν κλίμακα έπί μισθών, πέραν τοΰ 

αφορολογήτου ορίου καί μείον το 

παρεχόμενον οριον αυτοσυντηρή

σεως 178 » 

11.492 » 
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μείον : Παρακρατηθείς φόρος εις τήν 
πηγήν δια επαγγελματικά κέρδη . . . 6 .336 » 

(72.000X8%)) σύν (72.000X8%,) 
ΧΙΟ % υπέρ ΟΓΑ 

5.156 » 
μείον: Προκαταβληθείς φόρος: 50% τοΰ 

συνόλου τοΰ φόρου τοΰ επιβληθέντος 
έπί τοΰ εισοδήματος τοΰ παρελθόν
τος έτους 3.500 » 

Σύνολον καταβληθησομένου φόρου. . . 1.656 Δρχ. 

Άνέγερσις Πολυκατοικίας 

Έ ά ν το οίκόπεδον στοιχίζη 200.000 δραχμάς, δ φόρος μετα

βιβάσεως ακινήτου θα άνέλθη εις 22.000 δραχμάς (τά δέ συμβο

λαιογραφικά έξοδα εις ετέρας 4.000 δραχμάς). 

Προ τ ή ς ενάρξεως τής οίκοδομήσεως απαιτείται ή λήψις α

δείας εκπονήσεως μελέτης, ή δέ σχετική αίτησις συνεπάγεται α ή ν 

καταβολήν διαφόρων τελών χαρτοσήμου. Δια τής αιτήσεως δί

δονται εις τάς αρμοδίας αρχάς λεπτομέρειαι έπί τής μελετωμέ-

νης κατασκευής, έξ ών δύναται νά ύπολογισθή το θεωρητικόν 

κόστος κατασκευής, δια τοΰ καθορισμού τοΰ κόστους κ α τ ά κυβι-

κον μέτρον, συμφώνως προς τον κανονισμόν. Το έν λόγω κόστος, 

το όποιον εξαρτάται έκ τοΰ είδους τής οικοδομής καί (τουλάχι

στον εντός τών Αθηνών) έ κ τ η ς περιοχής, είναι συνήθως, άλλ' 

οχι πάντοτε, κάτω τοΰ τρέχοντος κατασκευαστικού κόστους. 'Α

παιτείται ή καταβολή τών κάτωθι ποσών έπί τοΰ θεωρητικού 

τούτου κόστους εις διάφορα μέρη, το πλείστον δέ αυτών υπολο

γίζεται δια τής εφαρμογής σταθερών ποσοστών. Έ π ί θεωρητικού 

κόστους 415.000 δραχμών, τα έν λόγω ποσά διαμορφοΰνται ώς 
κάτωθι : 

α) Έργοδοτικαί καί έργατικαί είσφοραί εις 
Ι.Κ.Α 29.050 Δρχ. 

(ή βάσις αύτη προφανώς αντικαθιστά τα πρα-

γματικώς καταβαλλόμενα ημερομίσθια προς διευκό-

λυνσιν τών διοικητικών υπηρεσιών ) 
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β) Πρόσθετος άσφάλισις οικοδόμων καί ξυ- Δρχ. 
λουργών 4.482 

γ) Εισφορά συμφώνως προς το Κ Η διάταγμα 
τοΰ 1946 6.450 

δ) ' I-i % υπέρ τών Δήμων 2.100 

ε) 1,5 % υπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεως Μηχανι-
νικώνκαίτοΰ Ε.Μ. Πολυτεχνείου 624 

στ) 3 % έπί τής αμοιβής τοΰ πολιτικού μηχα
νικού δια τον αυτόν λόγον 1.074 

ζ) 0 , 2 5 % υπέρ ένας τεχνικού ιδρύματος 105 

η) Παρακράτησις μέρους τής αμοιβής τοΰ πο
λιτικού μηχανικού 3.580 

θ) 1,1 % φόρος μισθωτών υπηρεσιών έπί τής 
αμοιβής ταύτης 358 

'Εφ' όσον καταβληθούν άπαντα τά ανωτέρω 
ποσά επιτρέπεται ή Ιναρξις τών εργασιών κα
τασκευής. 

Φόροι έ π ί ενός ε ισαγομένου ήλεκτρικοΰ ψυγείου. Δρχ. 

'Υποτιθεμένη αξία αφιχθέντος εμπορεύματος 5.000 

52,5 % εισαγωγικός δασμός (όλιγώτερος δια 
προϊόντα τής Κοινής Αγοράς) 2.625 Δρχ. 

0,5 % έπί τής αξίας Gif υπέρ τών Πανεπιστη
μίων 25 

1 0 % εισφορά υπέρ τοΰ ΟΓΑ έπί τής αξίας 
Gif συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ εισαγωγικού 
δασμού 763 

Σύνολον αξίας μέχρι στιγμής δρχ. 8,413 

σύν 30 % αυξησις προς εύρεσιν τής 
τιμής χονδρικής πωλήσεως » 2,524 

» 10,937 

6%Φόρος κύκλου εργασιών έπί τής ώς άνω τιμής 656 

Έ π ί πλέον τέλος 1,5 % έπί τών εισαγωγών . . . . 164 

Σύνολον μέχρι στιγμής Δρχ. 11,756 

Τέλος χαρτοσήμου 0,5 % έπ' αύτοΰ 59 

Πρόσθετον τέλος χαρτοσήμου 1 0 % υπέρ τοΰ 

Ο.Γ.Α 6 

Σύνολον φόρων έπί τών εισαγωγών 4.296 

Χονδρική τιμή καί αναγραφομένη 40 % 3.703 

Λιανική τιμή 13.000 
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ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Ε Π Ι ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ

ΝΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Αστικά 'Υπεραστικά 

Λεωφορεία Λεωφορεία 

Κύκλος εργασιών 60.000 51.480 

Φόρος υπέρ τών ταμείων οδοστρωμάτων 12.000 5.148 

6 % Φόρος κύκλου εργασιών έπί τοΰ υπολοίπου. . 2.880 2.880 

Φόρος υπέρ τοϋ προσωπικού 'Ηλεκτρικής Ε 

ταιρείας Μεταφορών (0,10 δρχ. άνά ε'ισιτήριον). 3.430 

Φόρος Καθαριότητος 60 65 

Ειδικός φόρος λεωφορείων 'Αθηνών 3.300 

Τέλη κυκλοφορίας (150 άνά κάθισμα ετησίως). 4.500 

Μισθοί και ημερομίσθια 13.000 13.000 

Εργοδοτική εισφορά ε'ις το IK Α 2.730 2.730 

Ειδικός φόρος (8 % έπί τοΰ κύκλου εργασιών) . . . 4.118 

Φόρος αποσκευών 20 

'Ακαθάριστος άνάληψις ιδιοκτήτου 22.600 19.020 

Έ κ τής όποιας καθορίζεται το καθαρόν εισόδημα 

δια φορολογικούς λόγους λόγω ελλείψεως λεπτομε 

ρών λογιστικών βιβλίων 10.800 Δρχ. 2.850 Δρχ. 
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Κατάστασις Φόρων Καταβαλλομένων ύπό 'Ανωνύμων 

Εταιρειών τών 'Αθηνών 

Α. Φόροι τοΰ Δημοσίου : 

α) Φόρος 'Ανωνύμων Εταιρειών έκ 3 5 % έπί αδιανέμητων 

κερδών σύν 1 5 % υπέρ τοΰ ΟΓΑ. 

β) Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 6 % , σύν 1,1 % «τέλος χαρ

τοσήμου». 

γ ) Τέλη χαρτοσήμου, έπί τιμολογίων, μερισμάτων, καί 

δανείων. 

δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. 

ε) Φόρος μεταβιβάσεως ιδιοκτησίας. 

ζ ) Φόρος κύκλου εργασιών. 

η ) Φόροι παρακρατούμενοι είς τήν πηγήν άναφορικώς προς : 

1. Μισθούς καί ημερομίσθια. 

2. 'Επαγγελματικά κέρδη 8 % . 

3. Έργολαβικάς άμοιβάς 1,5%. 

Β. Φόροι Τοπικής Διοικήσεως : 

α) Τέλη καθαριότητος καί ηλεκτροφωτισμού. 

β ) J·0 % πρόσθετος έπιβάρυνσις έπί τών τελών κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων. 

γ ) Φόρος διαφημίσεως. 

δ) Φόρος ακαλύπτων χώρων. 

Γ. Είσφοραί Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως : 

oc) 'Εργοδοτική εισφορά 1 7 % έπί μισθών καί ημερομισθίων 

υπέρ τοΰ ΙΚΑ. 

β) 'Εργατική εισφορά εις έτερα ασφαλιστικά ταμεία. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α . 

Γενικά 

Το κριτήριον επιλογής των φορολογικών προβλημάτων, τα 

όποια ερευνώνται εις τήν παροΰσαν μελέτην, ύπήρξεν α φ ' ενός 

το ενδιαφέρον των συγγραφέων και άφ' ετέρου ή ύπαρξις σχετι

κών στοιχείων. Δεν δύναται να ύποστηριχθή δτι έγένετο επιλογή 

των σημαντικωτέρων προβλημάτων ή δτι διετυπώθη κατάλογος 

προτάσεων δια μεταρρυθμιστάς Υπουργούς τών Οικονομικών. 

Το μεγαλύτερον πρόβλημα είναι πιθανώς το καθαρώς διοικη-

τικόν, ήτοι ή βελτίωσις της λειτουργίας του παρόντος συστήματος. 

Τρεις είναι οί τομείς εις τους οποίους απαιτούνται βελτιώσεις. 

Πρώτον, ή άποτελεσματίκωτέρα εφαρμογή τοΰ νόμου προς έ'λεγχον 

της φοροδιαφυγής. Δεύτερον, ή άνακούφισις της συμφορήσεως, 

ήτις δύναται να γίνη καλλίτερον αντιληπτή δια της παραθέσεως 

παραδείγματος φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτου ιδιοκτησίας. 

Ά π α τών άρχων 'Ιανουαρίου 1960 μέχρι τέλους 'Ιουνίου 1963, 

6 αριθμός τών ύποβληθεισών δηλώσεων εισοδήματος υπερέβη 

τον αριθμόν τών διεκπεραιωθεισών τοιούτων κατά 239.509."Οθεν, 

αϊ έναπομείνασαι προς διεκπεραίωσιν δηλώσεις κατά τήν Ιην 

'Ιουλίου θα ανήρχοντο ε'ις αυτόν τουλάχιστον τον αριθμόν. Δεδο

μένου δτι ό αριθμός τών διεκπεραιωθεισών δηλώσεων έκυμαίνετο 

μηνιαίως μεταξύ 7.000 και 12.000 (κατά μέσον δρον 8.250 δη

λώσεις διεξεπεραιοΰντο μηνιαίως κατά το πρώτον ήμισυ τοΰ 1963) 

ό αριθμός τ ώ ν μή διεκπεραιωθεισών δηλώσεων συνεπάγεται κατά 

μέσον δρον καθυστέρησιν τουλάχιστον ενός έτους και οκτώ μηνών 
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και πιθανώς μέχρι δύο ετών και δέκα μηνών, άπο της στιγμής της 

υποβολής τ η ς δηλώσεως μέχρι της εκδόσεως της τελικής αποφά

σεως υπό της εφορίας. 

Το τρίτον πρόβλημα συνίσταται εις τήν έλάττωσιν τοΰ φόρτου 

εργασίας τ ώ ν ανωτέρων υπαλλήλων του 'Υπουργείου Οικονομικών. 

Οι έν λόγω λειτουργοί καταναλίσκουν σημαντικον μέρος τοΰ επι

σήμου ωραρίου των διά τήν άντιμετώπισιν διαφόρων ειδών παρα

κλήσεων, τουτέστιν δια να διευθετηθούν θέματα τα όποια οι υφι

στάμενοι τ ω ν δεν δύνανται ή δέν επιθυμούν να τακτοποιήσουν. 

Ή μέθοδος αύτη είναι εσφαλμένη: οί ανώτεροι ούτοι λειτουργοί δέον 

να δύνανται να αφιερώνουν περισσότερον χρόνον εις θέματα δημο

σιονομικής πολιτικής, έν άλλαις λέξεσι να ελέγχουν τήν λειτουργίαν 

τών διοικητικών υπηρεσιών αντί να διεκπεραιοΰν οι 'ίδιοι τάς 

σχετικάς εργασίας. Ή φορολογική μεταρρύθμισις θα καθυστέρηση 

πολύ εάν δέν επιστρατευθούν αί γνώσεις και ικανότητες τών έν 

λόγω λειτουργών προς ταχεΐαν πραγματοποίησίν των. 

Τα ανωτέρω τρία προβλήματα απαιτούν στρατολόγησιν, 

έκπαίδευσιν και οργάνωσιν. 'Αποτελούν κοινον γνώρισμα δλων 

τών δημοσίων υπηρεσιών καί δέν περιορίζονται μόνον εις τάς υπη

ρεσίας τής εφορίας. Μετά τήν ύπογράμμισιν της φύσεως καί κυ

ριαρχικής σημασίας αυτών, ούδεμίαν άλλην παρατήρησιν επί τών 

ανωτέρω προβλημάτων θα προσθέσωμεν. 'Αντιθέτως, θα προβώ-

μεν κατωτέρω εις ώρισμένας παρατηρήσεις επί δύο είδικωτέρων 

προβλημάτων. 

Στατιστικά Στοιχεία 

Ό μελετητής τών ειδικών φορολογικών θεμάτων, πολύ δε 

περισσότερον τών γενικών οικονομικών θεμάτων, έ'χει ανάγκην 

λίαν λεπτομερών στοιχείων, καλυπτόντων σημαντικήν χρονικήν 

περίοδον, καί τών οποίων ή σχέσις προς τάς εννοίας τής κοινωνικής 

λογιστικής να είναι αρκούντως σαφής, προς τον σκοπον καθορισμού 

τοΰ μεγέθους καί τής συνθέσεως τοΰ συνόλου τών εσόδων έκ τής 

φορολογίας. Τοιαΰτα στοιχεία δέν υφίστανται έν Ελλάδι. 

Τα φορολογικά στοιχεία τών'Εθνικών Λογαριασμών δένπαρέ-
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χουν σχεδόν ούδεμίαν λεπτομέρειαν. Εις ενα πίνακα τής «Στατι

στικής Έπετηρίδος τών Δημοσίων Οικονομικών» παρέχονται 

στοιχεία υπό πανομοιότυπους επικεφαλίδας, ούδαμοΰ δε παρέ

χονται έντυποι εξηγήσεις δια τα αίτια τών υφισταμένων διαφορών. 

Ή σχέσις μεταξύ τοΰ πίνακος τούτου και πολλών λεπτομερέστε

ρων πινάκων τής Έπετηρίδος δέν είναι τοιαύτη ώστε να δύναται 

να γίνεται άνάλυσις τών συστατικών μερών τοΰ λεπτομερούς συ

νόλου. 'Επιπλέον, οι πίνακες ούτοι και τα στοιχεία τοΰ προϋπο

λογισμού εσόδων έκ φορολογίας τών προηγουμένων ετών, συνήθως 

δέν περιλαμβάνουν τάς προσθέτους επιβαρύνσεις, τών οποίων αϊ 

πρόσοδοι διατίθενται ε'ις έτερα ταμεία. Ώ ς έκ τούτου τα στοιχεία 

τα άφορώντα τήν φορολογίαν εισοδήματος καί τα τέλη χαρτοσήμου 

είναι κατώτερα τών πραγματικών προσόδων τής φορολογίας εισο

δήματος καί τελών χαρτοσήμου. Προσέτι, το μεγαλύτερον μέρος 

τών προσόδων έκ τελών χαρτοσήμου προέρχεται έκ κονδυλίων άτι-

να, υπό κανονικάς συνθήκας, δεν θα έδει να περιλαμβάνονται εις 

τήν κατηγορίαν ταύτην. 

Αι δυσχέρειαι του είδους αυτού συσσωρεύονται όταν προβαίνη 

τις εις έξέτασιν τών λεπτομερειών. Ή αξία τών πωλήσεων τοΰ 

άλατος εμφανίζεται διάφορος εις τον Προϋπολογισμον, τήν Έ τ η -

σίαν "Εκθεσιν τών Κρατικών Μονοπωλίων, καί τήν Στατιστικήν 

Επετηρίδα Δημοσίων Οικονομικών. 'Αναμφιβόλως, θα υφίστα

νται λόγοι έξηγοΰντες τήν έν λόγω διαφοράν. Δυστυχώς δμως, 

ούτοι δέν παρέχονται σαφώς εις τα έν λόγω έγγραφα, τα δε 

αρμόδια κρατικά όργανα δέν δίδουν τήν έντύπωσιν σαφοΰς αντι

λήψεως τών αιτίων τής διαφοράς ταύτης. Ό μ ο ί ω ς , τα στοιχεία 

τοΰ Προϋπολογισμού δια το κόστος παραγωγής άλατος εις τάς 

κρατικάς άλυκάς δέν συμφωνούν προς τα στατιστικά στοιχεία τών 

ετησίων δαπανών εκμεταλλεύσεως καί συντηρήσεως τών αλυκών 

τής χώρας, ως ταύτα εμφανίζονται εις τήν Στατιστικήν ' Ε π ε 

τηρίδα τής Ελλάδος . Δέν υφίσταται πηγή πληροφοριών έπί τών 

μεταβολών τών αποθεμάτων, εις ούδεμίαν δε περίπτωσιν γίνεται 

διάκρισις μεταξύ δαπανών κεφαλαίων καί τρεχουσών δαπανών. 
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Ή 'Εργασία του Κέντρου Μηχανογραφήσεως 

"Εν ασύνηθες χαρακτηριστικον τής διαχειρίσεως τής φορο

λογίας εισοδήματος καί κύκλου εργασιών είναι ή χρησιμοποίη

ση ενός κέντρου εκκαθαρίσεως, δια τήν μετάδοσιν πληροφοριών 

έκ μέρους τών εφοριών τών πωλητών προς τάς εφορίας εκεί

νων έκ τών πελατών τών πωλητών, οίτινες τυγχάνουν οί 'ίδιοι 

έπιχειρηματίαι. Διά τοΰ τρόπου τούτου δίδεται ή δυνατότης εις τάς 

εφορίας τής δευτέρας κατηγορίας να ελέγχουν δηλώσεις υπερβο

λικών ποσών εμπορικών αγορών, δηλ. να ελέγχουν μίαν μέθοδον 

δηλώσεως εισοδημάτων κατωτέρων τοΰ κανονικού. 

Ή λειτουργία τοΰ συστήματος τούτου έχει ώς έξης. Οί έλεγ-

κταί τής εφορίας λαμβάνουν αντίγραφα τών τιμολογίων πωλή

σεως, ή περιληπτικάς καταστάσεις τούτων, εξ εκείνων τών βιο

τεχνών, βιομηχάνων καί χονδρεμπόρων τών όποιων το έπίπεδον 

είναι τοιοΰτον ώστε να καταβάλλουν φόρον εισοδήματος ή κύκλου 

εργασιών ή αμφότερους. Αϊ ύπηρεσίαι τών ελεγκτών χρησιμο

ποιούν τάς πληροφορίας αύτάς δια να προβαίνουν εις εκκαθαρί

σεις λογαριασμών, έμφαινούσας το σύνολον τών πωλήσεων έκα

στης επιχειρήσεως προς έκαστον πελάτην, οί δέ λογαριασμοί ούτοι 

αποστέλλονται εις το Κέντρον Μηχανογραφήσεως. Το Κέντρον 

τοΰτο διεκπεραιοΐ τον καταπληκτικον ογκον 23 εκατομμυρίων 

έγγραφων περίπου ετησίως. Ή εργασία του συνίσταται εις τήν 

ταξινόμησιν τών στοιχείων καί τήν κατάρτισιν λογαριασμού δι' 

εκαστον άγοραστήν. Ό λογαριασμός ούτος μεταβιβάζεται έν συ

νεχεία εις τον φορολογικών έλεγκτήν εκάστου άγοραστοΰ. Ούτω, 

έκαστος ελεγκτής λαμβάνει μίαν έξαμηνιαίαν κατάστασιν τι

μολογίων δι' έκάστην τών επιχειρήσεων τής περιφερείας του, 

εις ην εμφαίνεται το σύνολον τών αγορών έξ έκαστου προμηθευ

τού. Πάντως, εις ην περίπτωσιν αϊ άγοραί επιχειρήσεως τίνος 

παρά ετέρας τοιαύτης δέν υπερβαίνουν τάς 10.000 δρχ. κατά έξά-

μηνον, το ποσόν δέν μεταδίδεται πληροφοριακώς. Το κατώτατον 

τοΰτο δριον πρόκειται συντόμως να άνέλθη εις 50.000 δραχμάς. 

Δεδομένου δτι αϊ ύπηρεσίαι τών τελοονείων παρέχουν παρόμοιας 
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πληροφορίας άναφορικώς προς τάς είσαγωγάς, τα παρεχόμενα 

στοιχεία (δταν το σύστημα λειτουργή κανονικώς) παρέχουν εις 

έκαστον έλεγκτήν τής εφορίας πλήρη συνοπτικον πίνακα δλων 

τών σημαντικών λογαριασμών προμηθειών έκαστης υπό ελεγχον 

επιχειρήσεως. 

Οί έλεγκταί δέν χρησιμοποιούν άπαντα τα παρεχόμενα στοι

χεία. Τοΰτο θα συνεπήγετο ύπερβολικον φόρτον εργασίας. Ά ν τ 

αυτού, ό έλεγχος άφορα τρία ε'ίδη επιχειρήσεων: έκείνας τών 

όποιων ή φορολογική ηθική είναι ύποπτος, έκείνας τών οποίων 

τα ετήσια κέρδη υπερβαίνουν τάς 100.000 δρχ., καί έκείνας τών 

όποιων τα κέρδη, ώς ποσοστον τοΰ κύκλου εργασιών, εμφανίζον

ται ως άπιθάνως χαμηλά. 

Κατά τήν περιγραφήν τοΰ εύφυοΰς τούτου συστήματος δη

μιουργούνται αρκετά ζητήματα. Το πρώτον εξ αυτών είναι, κατά 

πόσον είναι προτιμωτέρα ή μετάδοσις πληροφοριών, άφορωσών 

τους πωλητάς, επί σκοπώ έλεγχου τής ακριβείας τών υπό τών αγο

ραστών δηλουμένων προμηθειών, παρ' δτι ή μετάδοσις πληροφο

ριών, άφορωσών τους άγοραστάς, επί σκοπώ έλεγχου τής ακριβείας 

τών υπό τών αγοραστών δηλουμένων πωλήσεων. Κατά πάσαν 

πιθανότητα, ή συγκέντρωσις ή ή περιληπτική καταγραφή τών 

διπλοτύπων τών πωλητών, άτινα ευρίσκονται εις χείρας τών αγο

ραστών θα ήτο εξ 'ίσου ευχερής δσον καί ή συγκέντρωσις στοιχείων 

έκ μέρους τών πωλητών. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή ορθή εκλογή 

θάέξηρτάτο προφανώς μόνον έκ τής σχετικής ισχύος, έν τή απου

σία τοιούτου συστήματος, τών τάσεων δηλο')σεως αγορών με

γαλυτέρων τών πραγματικών, καί πωλήσεων μικρότερων τών 

πραγματικών. Επομένως, φαίνεται δτι έχει μεγαλυτέραν ση-

μασίαν ή δυνατότης επιστροφής τών πληροφοριών εις τήν πηγήν 

των έάν παραστή ανάγκη. Ούτω, συμφώνως προς τό έν λόγω 

σύστημα, ύποτεθείσθω δτι ό Α δηλώνει πωλήσεις μικροτέρας τών 

πραγματικών προς τον Β, καί δτι ό Β τυγχάνει έντιμος. Ό εφο

ριακός ελεγκτής τοΰ Β θα ανακάλυψη δτι τα βιβλία τοΰ Β εμφα

νίζουν μεγαλυτέρας αγοράς τοΰ Α, έν συγκρίσει προς τάς έμ-

φανιζομένας εις τα στοιχεία τα μεταδοθέντα δια τοΰ Κέντρου 
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Μηχανογραφήσεως. Το ερώτημα το όποιον τίθεται, εις τοιαύτην 

περίπτωσιν, είναι κατά πόσον ό ελεγκτής τοΰ Β θα διαβίβαση 

αυτομάτως τήν άνακαλυφθεΐσαν διαφοράν εις τον έφοριακόν έλεγ-

κτήν τοΰ Α. 'Εάν μία τοιαύτη άνακάλυψις δέν μεταδίδεται, το 

σύστημα τοΰτο σαφώς χρήζει βελτιώσεων. 

Το έπόμενον ερώτημα το όποιον τίθεται, είναι κατά πόσον 

το σύστημα συμβάλλει εις τον έλεγχον επιχειρήσεων αίτινες δέν 

καταβάλλουν φόρους, κατά τον αυτόν τρόπον όπως συμβάλλει 

εις τον ελεγχον εκείνων αίτινες καταβάλλουν φόρους. Τ ο θέμα 

είναι άπλοΰν. Είναι απαραίτητος ό έλεγχος προς διαπίστωσιν κατά 

πόσον τα έσοδα ή ό κύκλος εργασιών ευρίσκονται πράγματι κάτω 

τοΰ ορίου απαλλαγής, εις τρόπον ώστε ή μή καταβολή φόρων να 

είναι νόμιμος. Το πλήθος τών περιπτώσεων, αϊτινες χρήζουν τοιού

του έλεγχου είναι πιθανώς οί μικροί βιοτέχναι τών πόλεων καί οί 

λιανοπωληταί, τών οποίων ή αναλογία έν Ελλάδι είναι πολύ με

γαλύτερα π α ρ ' δτι εις τάς άνεπτυγμένας χώρας. Ώ ς έκ τούτου 

δέν υφίσταται δυνατότης έλεγχου τών πωλήσεων των δια τών 

λογιστικών έγγραφων τών πελατών των, δεδομένου δτι ούτοι 

κατά μέγα ποσοστον πωλούν λιανικώς. Πλην δμως, δύναται να 

ύποτεθή δτι το σημαντικώτερον ποσοστόν τών αγορών των συνε

πάγεται συναλλαγάς μετ' επιχειρήσεων αίτινες τηρούν λογιστικά 

βιβλία, τοΰτο δέ σημαίνει δτι εΐναι δυνατός ό έλεγχος τών αγορών 

των. Τοΰτο έχει διττήν σημασίαν, διότι ακριβώς εις τοιαύτας πε-

ριπτο')σεις ό ελεγκτής τής εφορίας έχει ανάγκην πληροφοριών άνα-

φορικώς προς τάς αγοράς, οχι μόνον χάριν τής εκτιμήσεως τοΰ 

ύψους τών αγορών άλλα καί προς έκτίμησιν τοΰ ύψους τών π ω 

λήσεων. Τ ό εισόδημα υπολογίζεται βάσει τών αγορών καί οχι 

δι' αντιστρόφου εκτιμήσεως, ήτοι βάσει τών πωλήσεων. Ούτω, 

τό επιχείρημα τοΰτο μας οδηγεί καί πάλιν εις το θέμα τής προη

γουμένης παραγράφου, μετά τοΰ συμπεράσματος δτι διαθέτομεν 

τώρα έν ίσχυρόν επιχείρημα υπέρ τοΰ υφισταμένου συστήματος 

ελέγχου τών αγορών αντί τοΰ διαζευκτικού συστήματος έλεγ

χου τών πωλήσεων. Ή άξια τοΰ επιχειρήματος τούτου θα ηύξανε 

φυσικά, εάν διηυρύνοντο τα πλαίσια τής φορολογίας τής κατα-
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ναλώσεως, δια τής μή παροχής απαλλαγής εις πολλάς μικράς 

επιχειρήσεις καί δια τής φορολογήσεως περισσοτέρων υπη

ρεσιών. 

Το τρίτον ερώτημα το οποίον τίθεται, είναι κατά πόσον δέν 

θα ήτο προτιμότερα ή επεξεργασία μικρού, τυχαίου δείγματος 

απάντων τών τιμολογίων πωλήσεων αντί ενός 1 0 0 % δείγματος 

τιμολογίων, προς εκείνους τους πελάτας τών οποίων αϊ άγοραί 

από τήν έπιχείρησιν υπερβαίνουν τάς 10.000 (ή 50.000) δραχμάς 

δια περίοδον εξ μηνών. Τό επιχείρημα διαχωρίζεται πράγματι 

εις δύο μέρη* διατί νά μή γίνεται χρήσ'ις δειγματοληψίας καί διατί 

να υφίσταται κατώτατον δριον; 

Ό μόνος λόγος όστις δύναται νά προβληθή υπέρ τοΰ κατω

τάτου ορίου είναι δτι δια τής καθιερο')σεώς του αποφεύγεται ό 

πολύς φόρτος εργασίας καί αϊ σχετικαί περιπλοκαί. Ό λόγος ούτος 

είναι αποδεκτός, άλλα δέον νά γίνη στάθμισις τοΰ μόχθου καί τών 

περιπλοκών έναντι τοΰ κέρδους. Είναι δυνατόν, αϊ επιπλέον πρό

σοδοι, αίτινες θα προέκυπτον έκ τοΰ ευρύτερου ελέγχου νά βαί

νουν έλαττούμεναι δια τής καταβιβάσεως τοΰ κατωτάτου ορίου, 

άλλα θα ήτο σφάλμα να κριθή τό θέμα με βάσιν τήν σκέψιν δτι το 

μοναδικον κέρδος θα ήτο ή άπόσπασις επί πλέον εσόδων φορο

λογίας. 'Εάν δέν υφίσταται ή γενική πεποίθησις δτι ή μικράς εκτά

σεως φοροδιαφυγή είναι αποδεκτή ένώ ή μεγάλης εκτάσεως τοιαύ

τη δέν εΐναι, τότε, τόσον ή φορολογική ηθική δσον καί το αίσθημα 

τής συντελέσεως κοινωνικής δικαιοσύνης θα έδραιοΰντο δια τής 

μή φορολογικής απαλλαγής ατόμων, άτινα αγοράζουν καί πωλοΰν 

μικράς ποσότητας εμπορευμάτων. Το αίσθημα δτι καί έτερα 

χτομα εξαπατούν είναι ή πλέον σημαντική αύτοδικαίωσις τών 

κπατεώνων, καί θα έδει ν' άποτελή τον κυριώτερον στόχον οιασ

δήποτε φορολογικής πολιτικής ή άποκατάστασις εις τους φορο-

ρολουγένους τοΰ αισθήματος τής αποτελεσματικής καί ίσης με-

Γαχειρίσεως. 

Ως προς τήν δειγματοληψίαν, τό επιχείρημα είναι προφανές. 

Εάν ό φορολογούμενος γνωρίζη οτι, κατά μέσον δρον, 1 0 % τών 

χγορών του θα υποστούν έλεγχον καί έάν έχη άντιληφθή καλώς 
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δτι θα καταβάλλη βαρύ πρόστιμον εις περίπτωσιν μή συμμορ

φώσεως, έχει ούτος ίσχυρότατον κίνητρον δια τήν όρθήν τήρη-

σιν τών λογιστικών του βιβλίων. 

'Εάν θεωρήσωμεν καί τάς δύο πλευράς τοΰ επιχειρήματος, 

καταλήγομεν εις το συμπέρασμα Οτι πολλοί λόγοι συνηγοροΰν 

υπέρ τής αλλαγής τοΰ συστήματος. Περαιτέρω, ως προς τό θέμα 

τής προσθέτου επιβαρύνσεως τοΰ Κέντρου Μηχανογραφήσεως, ή 

ουμφόρησις δύναται νά άντιμετωπισθή απλώς δια τής καταλλήλου 

ρυθμίσεως τοΰ ποσοστού δειγματοληψίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν II 

ΔΥΟ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

Τ Ο Υ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Δύο έκ τών πλέον διακριτικών χαρακτηριστικών τοΰ φορολο

γικού συστήματος τής Ελλάδος, ως έδείχθη εις το Πρώτον Μέρος 

τής παρούσης, είναι ό ευρύτατος αριθμός τών ιδιαιτέρως επιβαλ

λομένων φόρων καί ή βαρεία έξάρτησις έκ τών εσόδων ειδικής 

διαθέσεως, τουτέστιν έκ τών φόρων τών προοριζομένων δι' ώρι-

σμένον είδικόν σκοπόν ή κοινωφελή Όργανισμόν. Ώ ς παραδεί

γματα τοΰ δευτέρου τούτου χαρακτηριστικού δυνάμεθα ν' άνα-

φέρωμεν τον φόρον ψυχαγωγίας, 1 7 % , ό όποιος διατίθεται εις 

τό Έθνικον θέατρον, τήν Λυρικήν Σκηνήν, καί διάφορα ταμεία 

κοινωνικής ασφαλίσεως τών ηθοποιών καί μουσικών τον έξ 6 % 

φόρον μισθωτών υπηρεσιών τοΰ Νομού 'Αττικής, 37, 6 % τοΰ 

όποιου διατίθεται δια τάς βορείους επαρχίας, τα ταμεία κατα

σκευής λιμένων καί οδοστρωμάτων, καί τήν κοινωνικήν άσφά-

λισιν τών ναυτεργατών καί τόν φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, 

σχεδόν 20 % τοΰ όποιου διατίθεται εις τήν Πυροσβεστικήν 'Υπη-

ρεσίαν καί άνω τοΰ 1 0 % δια τήν κατασκευήν οδών καί ένίσχυσιν 

τοΰ Ταμείου Συντάξεων τών Νομικών. Δεδομένου δτι αϊ πρόσο

δοι ειδικής διαθέσεως λαμβάνουν συχνάκις τήν μορφήν προσθέτων 

επιβαρύνσεων επί υφισταμένων φόρων ή κεχωρισμένων επιβα

ρύνσεων έπί ήδη φορολογηθείσης βάσεως δι' έτερον σκοπόν, καί 

μόνη ή χρήσις των δημιουργεί μίαν πολλαπλότητα τών διαφό

ρων φόρων. 'Επί πλέον, δύναται τις νά σημειοόση τήν ύπαρξιν 

τριών, ελάχιστα διαφορετικών κρατήσεων έξ 1 % αίτινες επιβάλ

λονται έπί τών ακαθαρίστων εσόδων τών ιδιοκτητών φορτηγών 
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αυτοκινήτων, καί τους πολυπληθείς φόρους^ οίτινες δίδονται ε> 

συνόψει εις τό τέλος τοΰ Πρώτου Μέρους, έπί τής κατασκευή: 

διαμερισμάτων, έπί τών ψυγείων, έπί τών αυτοκινήτων, ή τώ\ 

ανωνύμων εταιρειών. 

Ά π ό απόψεως αποδοτικής κατανομής πόρων, δέν δυνάμεθα 

νά προβάλωμεν πολλά επιχειρήματα υπέρ τών προσόδων ειδικής 

διαθέσεως. "Ας ύποθέσωμεν, προς δικαιολόγησιν τοΰ ανωτέρα 

συλλογισμού, δτι ένας νέος φόρος ορίζεται έπί τοΰ Χ πράγματος 

προς κάλυψιν νέας δαπάνης Υ καί δτι αϊ άρχικαί πρόσοδοι τοί 

φόρου τούτου είναι ακριβώς τό ποσόν τό όποιον ή νομοθεσία (καί 

τα λοιπά αρμόδια Οργανα) θεωρεί κατάλληλο ν προς κάλυψιν τής 

δαπάνης Υ. Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου ή οικονομική άνάπτυξις 

καί έξέλιξις θα επηρεάσουν τήν άπόδοσιν τοΰ φόρου. 'Εξ άλλου 

ή οικονομική άνάπτυξις καί έξέλιξις θα μεταβάλουν επίσης ώρι-

σμένας έκ τών συνθηκών εκείνων έπί τών όποιων είχε βασισθή 

ό προσδιορισμός τής όρθότητος τοΰ άρχικοΰ επιπέδου τής δαπάνης. 

'Αλλά, βάσει ενός στοιχείου, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ή έπί-

δρασις έπί τής αποδόσεως τοΰ φόρου θα είναι τής αυτής τάξεως, 

ή ακόμη προς τήν αυτήν κατεύθυνοιν ώς ή έπίδραοις έπί τοΰ καταλ

λήλου επιπέδου τής δαπάνης. 

"Ας λάβωμεν τόν έξ 1/2%, είδικόν Φόρον υπέρ τών Πανεπι

στημίων, Οστις επιβάλλεται έπί τής άξιας CIF τών εισαγωγών. 

Βάσει ποίων στοιχείου δυνάμεθα νά υποθέσο^μεν δτι ή διαχρονική 

μεταβολή τής αξίας τών εισαγωγών έχει οιανδήποτε σχέσιν προς 

τόν άριστον αριθμόν τών φοιτώντων εις τα Πανεπιστήμια, τάς 

άπολαβάς τών καθηγητών τών Πανεπιστημίων, κ.ο.κ. "Ας λά

βωμεν ώς παράδειγμα τό Έθνικόν Θέατρον. Δια ποιον λόγον 

αϊ άνάγκαι του προς έπιχορήγησιν θα συμβαδίζουν μέ τήν κί-

νησιν τοΰ'Ιπποδρόμου, τών κινηματογράφων, τών ποδοσφαιρικών 

αγώνων καί τών θεάτρων; Προχωροΰμεν εις τόν συλλογισμόν μας. 

Οί πόροι τών Δήμων καί Κοινοτήτων καλύπτονται κατά τό εν τέ

ταρτον έκ μεταβιβάσεων τής Κεντρικής Διοικήσεως. Διατί τό ύψος 

τών μεταβιβάσεων αυτών νά εξαρτάται τόσον πολύ έκ τοΰ ύψους 

τής καταναλώσεως καπνών έν Ε λ λ ά δ ι ; τέλος, έν σχέσει προς τάς 
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προβλέψεις μελλοντικών αναγκών καί πόρων, τάς όποιας πρόκειται 

νά διατύπωση ό O.P.A., ('Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) 

κατά ποίαν πιθανότητα αϊ άσφαλιστικαί δαπάναι, αϊ προβλεπό-

μεναι υπό τής παρούσης νομοθεσίας, δύνανται νά εναρμονισθούν 

προς τάς μελλοντικάς προσόδους τοΰ Όργανισμοΰ έκ τών επι

βαρύνσεων έπί τών τελών χαρτοσήμων καί τοΰ φόρου εισοδήματος 

καί τών έκ τών ειδικών κρατήσεων έπί τοιούτων ειδών ώς ό καφές, 

τό χαβιάρι, ό ζύθος, τό ού'ίσκυ, τα καλλυντικά καί τα σιγαρέττα. 

Δεδομένου δτι ή διαχρονική άνάπτυξις, τών εσόδων ειδικής 

διαθέσεως δέν θα έπιτυγχάνη συχνάκις νά εναρμονίζεται προς τήν 

διαχρονικήν άνάπτυξιν, τοΰ επιπέδου τών επιχορηγουμένων δα

πανών, τών θεωρουμένων πολιτικώς καί οικονομικώς ορθών, δέν 

θα πρόκυψη κακή κατανομή τών πόρων εις σημαντικόν βαθμόν; 

Ή άπάντησις είναι σαφώς καταφατική, εφ' δσον τό μέγεθος τών 

εσόδων ειδικής διαθέσεως προσδιορίζει το ύψος τών συντελου

μένου δαπανών. Δύναται όμ,ως, νά προβληθή τό επιχείρημα δτι 

εις πλείστας περιπτώσεις θα άποφεύγηται ή κακή κατανομή τών 

πόρων, διότι αϊ δαπάναι θα καθορίζωνται βάσει ιδίων κριτηρίων, 

καί τό πλεόνασμα τής χορηγήσεως θα επιστρέφεται εις το γενικόν 

ταμεΐον (ίσως ώς δάνειον) καί οιονδήποτε έλλειμμα θα συμπλη-

ροΰται δι' επιβαρύνσεως τοΰ γενικοΰ ταμείου. Δυνατόν νά υπάρ

ξουν τοιαΰται περιπτώσεις. 'Αλλά τότε, ή ύπαρξις εσόδων ειδικής 

διαθέσεως θα είναι τουλάχιστον άσκοπος, ή έξάλειψις αυτής θα 

απλοποίηση τους δημοσίους λογαριασμούς χωρίς νά μεταβάλη 

τήν διάρθρωσιν τών κυβερνητικών υπηρεσιών. "Ας λάβωμεν τό 

"Ιδρυμα Κρατικών 'Υποτροφιών ώς έσχατον παράδειγμα. Λαμ

βάνει τό εν δέκατον τών εσόδων του έκ συμμετοχής εις τ α ακαθά

ριστα έσοδα τοΰ Λαχείου Συντακτών καί τοΰ 'Οργανισμού 'Εκδό

σεως Διδακτικών Βιβλίων. Σχεδόν άπαντα τα υπόλοιπα καλύ

πτονται έκ τοΰ προϋπολογισμού. Είναι δυσχερέστατον νά κατα-

νοηθή ό λόγος υπάρξεως τοΰ φόρου ειδικής διαθέσεως έν προκει

μένω, (έκτος τοΰ ούτω προκαλουμένου φόρτου εργασίας τών λο

γιστών τοΰ δημοσίου). Διατί νά μήν παραμείνουν οί φόροι ώς 

έχουν, νά καταργηθή ή έπιχορήγησις καί νά μή περιληφθούν ά-
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πασαι αϊ δαπάναι τών κρατικών υποτροφιών εις τόν προϋπολογι-

σμόν; 

Ούτω, δσον άφορα αποκλειστικώς τήν κατανομήν τών πόρων, 

ή εφαρμογή τοΰ συστήματος τών εσόδων ειδικής διαθέσεως είναι 

εις μέν τάς καλλιτέρας περιπτώσεις άστοχος καί μή αποτελεσμα

τική, εις δε τάς χειροτέρας πρόξενος επιβλαβών συνεπειών. Ή 

κατανομή τών πόρων δμως, δέν αποτελεί τό μόνον ζήτημα τό 

όποιον μας απασχολεί. Οί φόροι ειδικής διαθέσεως δέν θα είχον 

λάβει τοιαύτην έκτασιν έν Ελλάδι έάν δέν παρεΐχον ώρισμένα πρα

γματικά πλεονεκτήματα. Ή σύνδεσις μιας νέας δαπάνης προς 

ένα νέον φόρον ή προς μίαν νέαν έπιβάρυνσιν έπί παλαιοΰ φό

ρου, αποτελεί σύνδεσιν τής δαπάνης προς τό έσοδον, εις τρόπον 

ώστενά θεωρούνται ομού, καί πολλά δύνανται νά λεχθοΰν υπέρ 

τής λύσεως ταύτης. 

Πέραν τών στενών πολιτικών υπολογισμών, υφίστανται δύο 

κύρια πλεονεκτήματα. Τό έν συνίσταται εις τήν δυνατότητα ακρι

βούς καθορισμού άφ' ενός μέ εκείνων οίτινες φέρουν τό οίκονομι-

κόν βάρος, άφ' ετέρου δε εκείνων οίτινες επωφελούνται αυτού 

εις τρόπον ώστε νά δύνανται νά διατυπωθούν σαφείς κρίσεις ώς 

προς τήν δικαίαν μεταχείρισιν. Εις τάς περιπτώσεις ένθα ή νομο

θεσία προβλέπει φορολογίαν μή συνδεομένην προς τήν δαπάνην, 

τοΰτο δέν δύναται νά έπιτευχθή.Τοιούτος διαχωρισμός τών εσόδων 

έκ τών δαπανών στερείται ενός πλεονεκτήματος, δτι δηλ. ή ανάγ

κη επιβολής φόρων λαμβάνεται δεόντως υπ' Οψιν προκειμένου 

νά υποβληθούν νέαι προτάσεις δαπανών. Τοιουτοτρόπως, αποτε

λεί κοινήν έμπειρίαν, δια νά μεταχειρισθώμεν ήπιαν έκφρασιν, 

τό γεγονός οτι αϊ πιέσεις υπέρ τής διενεργείας νέων δαπανών αμ

βλύνονται, δταν οί ύποστηρίζοντες τάς έν λόγω δαπανάς είναι υπο

χρεωμένοι νά προτείνουν τήν μέθοδον καλύψεως τών δαπανών 

αυτών. 

Τό μέγεθος τής σημασίας τών πλεονεκτημάτων τούτων εξαρ

τάται βεβαίως έκ τοΰ ψυχολογικού κλίματος. 'Όταν έπικρατή 

γενικώς ή άποψις δτι αϊ κρατικαί δαπάναι θα έδει νά ελαττωθούν 

εις τό ελάχιστον, ώς συνέβη εις τήν Βρεταννίαν δια μέγα μέρος 
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τοΰ 19ου αιώνος, ουδείς μηχανισμός είναι απαραίτητος προς ύπεν-

θύμισιν εις τό κοινόν δτι αϊ δαπάναι δέον νά χρηματοδοτούνται. 

Έ ξ άλλου, δταν ή μοναδική οικονομική φροντίς τοΰ νομοθέτου 

συνίσταται εις τήν αύξησιν τών δαπανών εις τήν ιδίαν αύτοΰ έκλο-

γικήν περιφέρειαν καί εις τήν εμφανή καταψήφισιν δλων τών φό

ρων, ή λογική λήψις αποφάσεων θα διευκολυνθή πιθανώς διά τής 

κοινής εξετάσεως τών έσόδο^ν καί τών δαπανών. Μεταξύ τών 

ανωτέρω δύο άκρων, ουδέν τών όποιων συναντάται εις τήν πράξιν, 

ευρίσκεται ή ορθή άποψις. Κατά ποίον τρόπον εκτιμά έκαστος 

τα υπέρ καί τα κατά ιών εσόδων ειδικής διαθέσεως, άτινα έχουν 

κάποιαν χρησιμότητα, εξαρτάται έκ τής προσωπικής του εκτιμή

σεως ο')ς προς τήν αληθή θέσιν τής ώς άνω απόψεως. 

Δύο έτερα σημεία δέον νά τονισθούν προκειμένου περί τών 

έσόδίον ειδικής διαθέσεως. Τό εν έξ αυτών είναι, Οτι οί λαμβάνοντες 

τάς κρατικάς χορηγήσεις αισθάνονται συχνάκις δτι αϊ δωρεαί 

αύται θα είναι καλλίτερον έξησφαλισμέναι εάν συνδεθούν προς 

μίαν είδικήν πηγήν εσόδων πσρ"1 'ότι εάν προέρχονται απλώς έκ 

τοΰ γενικού ταμείου. Πιστεύουν δτι μία άπ ' ευθείας μεταβίβασις 

έχει περισσοτέρας πιθανότητας διακοπής άπό μίαν καθο^ρισμένην 

έπιχορήγησιν, εις περίοδον στενότητος τοΰ προϋπολογισμού. Πε

ραιτέρω, εν έσοδον ειδικής διαθέσεως διατρέχει όλιγώτερον τόν 

κίνδυνον περικοπής εις περίπτωσιν πληθωρικών πιέσεων. Ούτω, 

οί ενδιαφερόμενοι διά ειδικά δημόσια ταμεία έχουν ίσχυράν προ-

τίμησιν εις τ α προκαθωρισμένα έσοδα ώς μέσον διευρύνσεως τής 

αυτονομίας τών Ταμείων αυτών.θά έπρεπε, πάντως, νά προειδο

ποιηθούν δτι ή τάσις ενός είδικοΰ Ταμείου είναι νά δημιουργήση 

έτερον είδικόν Ταμείον,ούτως ώστε αϊ ώφέλειαι μιας ομάδος έκ 

τών ειδικώς διατιθεμένων εις ταύτην εσόδων είναι πιθανόν νά 

εκμηδενισθούν, λόγω τής δημιουργίας εσόδων ειδικής διαθέσεως 

δι' ετέρας ομάδας. Έ ν τέλει, ή κυριωτέρα συνέπεια τούτων θά 

είναι ίσως ή δημιουργία ανεπαρκών καί πολύπλοκων διαδικασιών 

προϋπολογισμού, αίτινες εμποδίζουν τήν όρθολογικήν έκλογήν 

μεταξύ διαζευκτικών προγραμμάτων. 

Τό δεύτερον ση μείον έχει σχέσιν προς τήν έξακρίβωσιν τής 
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ταυτότητος τών υποκειμένων εις τήν φορολογίαν. Ώ ς ανωτέρω 

ελέχθη, δταν μία ειδική ομάς ανθρώπων ο')φελήται έξ ενός κυβερ

νητικού προγράμματος, αποτελεί επίσης πλεονέκτημα ή γνώσις 

ώς προς τό ποΐαι ακριβώς κοινωνικαί ομάδες φέρουν τα βάρη τοΰ 

προγράμματος. Εις μίαν τοιαύτην κατάστασιν οί φόροι ειδικής 

διαθέσεως θά ήδύναντο νά λάβουν τήν μορφήν επιβαρύνσεων κα

ταναλωτών, δτε ό επιδοτούμενος καταβάλλει διά τάς υπηρεσίας 

τών όποιων χαίρει, ή νά διαρθρωθούν εις τρόπον ώστε μία σαφής 

μεταβίβασις νά λαμβάνη χο')ραν έκ τής μιας ομάδος εις τήν άλλην. 

Εις περίπτωσιν όμως, καθ' ην τό υπό χρημζτοδότησιν πρόγραμμα 

διασπείρει τα παρεχόμενα οφέλη εις εύρείαν κλίμακα εις τό κοι-

νωνικόν σύνολον (δηλ. συνεπάγεται κοινωφελή αγαθά υπό τήν 

τεχνικήν έννοιαν τοΰ όρου), ή χρησιμοποίησις τών εσόδων ειδι

κής διαθέσεως διατρέχει τόν κίνδυνον τής πραγματοποιήσεως 

εσφαλμένων χρηματοτοδοτικών συνδέσεων. Ή επιχειρηματολογία 

π. χ. υπέρ μιας δεδομένης δαπάνης δέν θά έπρεπε νά ενισχύεται 

έκ τοΰ γεγονότος δτι αύτη θά χρηματοδοτηθή δι' ενός ανώδυνου (;) 

φόρου έπί τών καταναλωτών σοκολάτας ή οίνου, ούτε δτι εις φόρος 

έπί τών αγοραστών συσκευών τηλεοράσεως καθίσταται επιθυμητός 

έκ τοΰ γεγονότος δτι πρόκειται νά χρησιμοποιθή διά τήν κατασκευήν 

ενός νέου Πανεπιστημίου. Έ ν άλλαις λέξεσι, ό διαχωρισμός τών 

εσόδων ειδικής διαθέσεως άπό τάς δαπανάς, καθιστά εύχερεστέραν 

τήν υίοθέτησιν έκατέρου διά τους ορθούς λόγους, τοΰ φόρου μεν 

διότι είναι καλλίτερος άπό τάς πραγματοποιήσιμους διαζευκτικάς 

λύσεις (συμπεριλαμβανομένης καί τής μή επιβολής φόρου) τοΰ 

δε προγράμματος δαπανών, διότι δέν υφίσταται καλλίτερα 

χρήσις τών πόρων, τους οποίους τοΰτο απαιτεί. 

Ή σημασία τών εσόδων ειδικής διαθέσεως καί ή πολλαπλότης 

τών φόρων δέν άποτελοΰν χωριστά φαινόμενα. "Οταν καθίστανται 

απαραίτητα επιπλέον έσοδα ή εκλογή δέον νά γίνη μεταξύ τής 

επιβολής νέου φόρου καί τής αυξήσεως παλαιού τοιούτου, είτε 

διά τής επιβολής προσθέτου επιβαρύνσεως εις αυτόν είτε διά τής 

αυξήσεως τοΰ συντελεστού του. Ή τελευταία αύτη δυνατότης 

είναι ή απλουστέρα, άλλα σημαίνει δτι τό επιπλέον έσοδον δύναται 
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νά είναι μόνον ειδικής διαθέσεως, έάν ή νομοθεσία ήτις επιβάλλει 

τοΰτο καθορίζη επίσης ποίον ποσοστόν τοΰ προσφάτως αύξηθέν-

τος εσόδου έκ τοΰ παλαιοΰ φόρου πρόκειται νά διατεθή. Ή δια

δικασία αύτη, ήτις απλώς συνεπάγεται τροποποίησιν υφισταμένου 

νόμου, δέν ήτο τόσον δημοφιλής δσον ή ψήφισις νέων εντελώς νό

μων καί ούτω, πλείσται νέαι δαπάναι, χρηματοδοτηθείσαι έκ 

προκαθωρισμένων εσόδων, έγένοντο αιτία επιβολής νέων φόρων 

ή νέων επιβαρύνσεων. Κατά συνέπειαν ό αριθμός τών φόρων είναι 

μεγάλος. 

"Εν αίτιον τών περιπλοκών τούτων είναι ή έλλειψις κανονικής 

ετησίας φορολογικής νομοθεσίας, ώς ό Νόμος περί Προϋπολογισμού 

εις τό Ήνωμένον Βασίλειον. Δέν υφίσταται ούτω στερεότυπος 

μηχανισμός ετησίας έπισκοπήσεως τής υφισταμένης φορολογικής 

διαρθρο^σεως προς έξακρίβωσιν τοΰ άριθμοΰ τών φόρων, ο'ίτινες θά 

έδει νά αυξηθούν καί εκείνων, οίτινες θά έδει νά μειωθοΰν εντός 

τών πλαισίων τών αναγκών τής Δημοσιονομικής Πολιτικής. 'Υφί

σταται, βεβαίως, ετησία πρόβλεψις εσόδων, άλλα μολονότι αυτή 

περιλαμβάνεται εις τόν δημοσιευόμενον προϋπολογισμόν, δέν απο

τελεί μέρος μιας κανονικής εξετάσεως τών φορολογικών προβλη

μάτων. Τοιουτοτρόπως, τα φορολογικά θέματα υπόκεινται εις έξέτα-

σιν adhoc. "Ερχονται εις τό προσκήνιον είτε λόγω κυβερνητικού 

ενδιαφέροντος είτε διότι είναι απαραίτητος ή έξεύρεσις εσόδων 

διά κάποιαν προταθείσαν νέαν δαπάνην. Τοΰτο διαπιστούται ευχε

ρώς διά τής σημειώσεως τών ημερομηνιών τών σημαντικών Νόμων 

καί Νομοθετικών Διαταγμάτων τών σχετικών προς τήν φορολογίαν, 

οίτινες έδημ,οσιεύθησαν κατά τα έτη 1961 καί 1962 : 

Μάϊος 1961, "Ιδρυσις τοΰ Ο. Γ.Α. 

Μάιος 1961, Προώθησις τής οικονομικής αναπτύξεως. 

'Οκτ. 1961, Δημιουργία Φορολογικών Δικαστηρίων. 

Ίούλ. 1962, Ένίσχυσις τών εξαγωγών. 

Σεπτ. 1962, Τροποποίησις τοΰ φόρου εισοδήματος, κλπ., κλπ. 

'Οκτ. 1962, Ένθάρρυνσις τής Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως. 

Ή έλλειψις ετησίας έπισκοπήσεως τής φορολογίας ίσως συν-
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δέεται προς τήν θέσιν τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών έ'ναντι 

τών άλλων υπουργείων. Δέν είναι τόσον κεντρικόν ύπουργεΐον 

ώς τό Ύπουργείον Συντονισμού, τό οποίον έχει εύρυτέραν εύθύνην 

διά τήν γενικήν οίκονομικήν πολιτικήν καί τοιουτοτρόπως, ό υ

πουργός Οικονομικών απολαμβάνει όλιγωτέρας δικαιοδοσίας παρ' 

δτι, π.χ. εις Βρεταννίαν. Ούτος συνδέεται πάντοτε προς τήν φορολο-

γικήν νομοθεσίαν, άλλ' αϊ σχετικαί πρωτοβουλίαι δύνανται νά προέρ-

χωνται έξ άλλου υπουργείου (μολονότι ή πρωταρχική ευθύνη τής 

διατυπώσεως τής νομοθεσίας αυτής ανήκει εις τους υπαλλήλους 

τοΰ υπουργείου του, απλώς καί μόνον λόγω τής εμπείρου αρμο

διότητος των) . "Ισως έξ αυτού τοΰ λόγου εξηγείται τό εξαιρετικώς 

πολύπλοκον σύνολον τών φορολογικών κινήτρων διά τήν οίκονομι

κήν άνάπτυξιν (βλ. Παράρτημα) ένθα ή σχέσις μεταξύ τών δια

δοχικών νόμων πόρρω απέχει άπό τοΰ να είναι σαφής. Λέγεται 

π.χ., δτι ή κυρία πρωτοβουλία διά τόν νόμον 4002 τοΰ 1959 προήλ-

θεν έκ τοΰ 'Υπουργείου Βιομηχανίας, δπερ ενδιαφέρεται διά τήν 

προώθησιν τής βιομηχανικής αναπτύξεως. Επίσης, λέγεται δτι 

εις ώρισμένας περιπτοάσεις ένας υπουργός δέν δύναται νά άποσπάστ; 

τήν συγκατάθεσιν τών συναδέλφων του δι' έν νέον κονδύλιον δα

πάνης, έπιβαρΰνον τα γενικά έσοδα, εκτός έάν δυνηθή ούτος νά 

έξεύρη νέαν πηγήν εσόδων. 

Ή πολύπλοκος μορφή τοΰ φορολογικού συστήματος, ήτις προ

κύπτει έξ δλων τών σχημάτων, ενέχει σοβαρά μειονεκτήματα. "Εν 

έξ αυτών είναι ή σχεδόν πλήρης αδυναμία παρακολουθήσεως τών 

συμβαινόντων. Τα συνήθη στατιστικά στοιχεία τών εσόδων του 

προϋπολογισμού π.χ. περιλαμβάνουν ώρισμένα κονδύλια, άτινα έν 

δλω ή έν μέρει παρέχουν διαθέσιμους πόρους δι' έτερα κρατικά τα

μεία καί τήν τοπικήν αύτοδοίκησιν. Δέν περιλαμβάνουν, έν τούτοις, 

άπαντα τ α τοιαύτα έσοδα. Τοιουτοτρόπως, οί αριθμοί δέν εμφανί

ζουν ούτε τό σύνολον τών υπό τοΰ κράτους εισπραττομένων εσόδων 

ούτε τό ποσοστόν αυτών, τό όποιον διατίθεται υπό τοΰ κράτους 

διά δαπανάς. Περαιτέρω, ή ταξινόμησις αυτών δύναται ν' άπο-

βή μάλλον παραπειστική, παρά τήν πρόσφατον άναθεώρησιν. 

Δέν καθίσταται αμέσως προφανές ττ.χ·, δτι τό κονδύλιον τών 
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Τελών Χαρτοσήμου περιλαμβάνει το προϊόν τοΰ φόρου 1 % έπί 

ήμερομισιθίων, μισθών καί συντάξεων καί δέν περιλαμβάνει τήν 

έκ 10 % έπιβάρυνσιν έφ' δλων αυτών τών τελών, ήτις εισπράτ

τεται υπέρ τοΰ Ο ΓΑ. Ούτε δύναται ό μελετητής ν' άποφύγη τήν 

μάχην εναντίον τοΰ σκοταδισμού τών στατιστικών αυτών δεδομέ-

vtov καταφεύγων εις τους Εθνικούς Λογαριασμούς, διότι οί φόροι 

τυγχάνουσι λίαν συγκεντρωτικής παρουσιάσεως εις τους λογα

ριασμούς τούτους. Ούτω, είναι αδύνατος ή ταχεία στατιστική θεώ-

ρησις τής φορολογίας τής Κεντρικής Διοικήσεως, ίνα μή άναφέρω-

μεν τό σύνολον τής φορολογίας, καί κατά συνέπειαν, ή χάραξις φο

ρολογικής πολιτικής καθίσταται επίπονος. 

Τό έτερον μέγα μειονέκτημα τοΰ πολύπλοκου τούτου συστήμα

τος είναι τό προκύπτον διοικητικόν κόστος.Τό ύψος τών συντελεστών 

φορολογίας ελάχιστα επηρεάζει τό κόστος επιβολής τής φορολο

γίας ταύτης, ενώ ό αριθμός τών φόρων αποτελεί δλως σημαντικόν 

προσδιοριστικόν παράγοντα τού έν λόγω κόστους. Ώ ς έκ τούτου, 

άπό διοικητικής απόψεως, ευλόγως δύναται τις νά υπόθεση Οτι 

εάν ένας αριθμός φόρων κατηργεΐτο καί τό ύψος ετέρων φόρων 

ηύξάνετο, θά προέκυπτε καθαρόν κέρδος. Τό διοικητικόν τάλαν-

τον δέν εϊναι τόσον άφθονον εις τό Ύπουργεΐον Οικονομικών ώστε 

νά δύναται νά παραβλέπεται ή κατασπατάλησις αύτοΰ. 'Αλλά ακό

μη καί εάν ήδύνατο, ή φορολογία συνεπάγεται διοικητικόν κόστος 

καί διάτας επιχειρήσεις, είτε αύται καταβάλλουν ταύτην είτε έκφεύ-

γουν αυτής, καί τούτο επίσης αποτελεί πραγματικόν μειονέκτημα. 

Δέν πρέπει νά ύποτεθή δτι οί δημόσιοι υπάλληλοι καί οί πολι

τικοί δέν έχουν έπίγνωσιν τών προβλημάτων άτινα έξητάσθησαν 

εις τό παρόν κεφάλαιον. Ή μεταρρύθμισις προσκρούει πάντως εις 

μεγάλα πολιτικά εμπόδια καί ή σπάνις διοικητικού ταλάντου 

αποτελεί σοβαρόν περιοριστικόν παράγοντα έν προκειμένω. Πλην 

όμως, ή εντυπωσιακή πρόοδος ήτις έπετελέσθη κατά τα τελευταία 

έτη υπό τοΰ 'Υπουργού καί τών ανωτέρων υπαλλήλων τού 'Υπουρ

γείου Οικονομικών είναι λίαν ενθαρρυντική. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν III 

Η Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Σ Τ Η Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Ώ ς καί ή χώρα εις ην εφαρμόζεται, ή φορολογία εισοδήματος 

έν 'Ελλάδι, συνίσταται έκ μιας εκπληκτικής ποικιλίας μορφών 

καί διαρθρώσεων. Ά π ό τ ίνας απόψεις είναι τόσον σύγχρονος, δσον 

καί α'ι νεόδμητοι πολυκατοικίαι τών 'Αθηνών, ένώ άπό ετέρας 

πλευράς είναι τοιαύτη ή διάβρωσίς της, έκ τών απαλλαγών καί εξαι

ρέσεων, καί τοσαύτη ή διόγκωσίς της έκ συμπληρωματικών δια

τάξεων καί επιβαρύνσεων, ώστε ομοιάζει μέ άρχαΐον καί έτοιμόρ-

ροπον μνημείον. Παρά τό πολυσχιδές αύτοΰ, ό φόρος διαδραματί-

τίζει σχετικώς άσήμαντον ρόλον άπό δημοσιονομικής απόψεως, 

Κατά τα τελευταία έτη παρείχε μόνον τό 15 % τών συνολικών δη

μοσίων εσόδων έκ φορολογίας (τό 12 % εάν συμπεριληφθούν αϊ 

είσφοραί κοινωνικής ασφαλίσεως). Κατά τό έτος 1961, οί 300.000 

φορολογούμενοι ίδιώται άπετέλουν μόνον τό 3,5 % τοΰ συνολικού 

πληθυσμοΰ, παρά τό γεγονός δτι τα υπό τούτων δηλωθέντα οικο

γενειακά εισοδήματα ανέρχονται εις 1 8 % τού καθαρού έθνικοΰ 

προϊόντος. 'Επιπροσθέτως, 1.200 νομικά πρόσωπα ('Ανώνυμοι 

Έταιρεΐαι καί Συνεταιρισμοί) έφορολογήθησαν έπί τών αδιανέ

μητων κερδών των, άλλα τα έσοδα έκ τοΰ φόρου τούτου ήσαν 

όλιγώτερα τοΰ 1 5 % τών συνολικών εσόδων έκ τής φορολογίας 

εισοδήματος. 

Έ ν τ ω παρόντι κεφαλαίω εξετάζονται κριτικώς καί αναλύονται 

τά κύρια χαρακτηριστικά τού φόρου εισοδήματος φυσικών καί 

νομικών προσώπων. Παρά τό γεγονός δτι δέν κατεβλήθη προσπά

θεια, ούτε εις τό παρόν ούτε εις τό πρώτον μέρος τής μελέτης, 

προς περιγραφήν άπασών τών δευτερευουσών λεπτομερειών, θά 
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καταστή εμφανές ε'ις τόν άναγνώστην δτι πρόκειται περί λίαν πολυ

σχιδούς φόρου. Τό χαρακτηριστικόν τοΰτο είναι κατά τό μάλλον 

καί ήττον άπαράδεκτον εις χώρας, αίτινες καλύπτουσιν τό μείζον 

τμήμα τών εσόδων των έκ τής φορολογίας ταύτης καί διαθέτουσιν 

ωσαύτως έλαστικήν προσφοράν λίαν εξειδικευμένων λογιστών καί 

εφοριακών υπαλλήλων, είναι δε πολύ περισσότερον άνεπιθύμητον 

έν 'Ελλάδι, ένθα ουδέν τών φαινομένων τούτων παρατηρείται. 

'Επιπροσθέτως, τό διαζευκτινόν κόστος ευκαιρίας διά τήν είδίκευ-

σιν ενός προσθέτου εφοριακού έλεγκτοΰ είναι, κατά πάσαν πιθα

νότητα, λίαν ύψηλόν έν 'Ελλάδι. Διά τους ανωτέρω λόγους, ή προ

σοχή συγκεντροΰται αμέσως εις τάς δυνατότητας ριζικής απλο

ποιήσεως τής φορολογίας εισοδήματος. Εις τήν κατωτέρω άνάπτυξιν 

θά δοθή πρωταρχική σημασία ε'ις τήν τοιαύτην μορφήν μεταρρυθμί

σεως, παραλλήλως προς ετέρας, δι' ών σκοπείται ή βελτίωσις τού 

φόρου, άπό απόψεως δικαιοσύνης καί αποτελεσματικότητος ώς 

προς τα έσοδα. 

Ά π α λ λ α γ α ί Κατωτάτου 'Ορίου Διαβιώσεως 

"Εν τών σημαντικωτέρων πλεονεκτημάτων τοΰ φόρου εισο

δήματος είναι δτι υφίσταται δυνατότης απαλλαγής τών ελαχίστων 

ορίων εισοδήματος, άτινα είναι απαραίτητα εις οικογενείας δια

φόρου αριθμού μελών καί διαφόρου συνθέσεως, προς αξιοπρεπή 

διαβίωσιν, συμφώνως προς τα έθιμα τής χώρας καί προς άποτε-

λεσματικήν καί άποδοτικήν έργασίαν. Δύναται νά λεχθή δτι 

έν Ελλάδι, τρία είδη γενικών εξαιρέσεων έκ τής φορολογίας 

εξυπηρετούν τόν σκοπόν τούτον, τουλάχιστον μερικώς. Έ φ ' 

δσον όμως οί έν λόγω σχοποι εξυπηρετούνται μόνον κατά 

προσέγγισιν, θά προτείνωμεν ένταΰθα τήν άντικατάστασιν 

τών εξαιρέσεων τούτων δι' ενός ενιαίου συνόλου οικογενειακών 

απαλλαγών επακριβώς σχετιζομένων προς τό κατώτατον κό

στος διαβιο)σεο:)ς. 

Ή πρώτη μορφή γενικής εξαιρέσεως, ήτις ισχύει σήμερον, 

είναι έν σύνολον έκπτώσεο^ν διά τόν φορολογούμενον καί τ α έξαρ-
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τώμενα έκ τούτου άτομα (12.000 δραχμάς διά τόν σύζυγον καί 

4.000 δι ' έκαστον έξαρτώμενον πρόσοοπον), ήτις παρουσιάζει δύο 

υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά : α) αϊ παρεχόμεναι εκπτώσεις 

διά τα τέκνα, ώς καί αϊ δαπάναι διαβιο^σεώς των, είναι μικρότεραι 

παρ' δτι διά τόν άρχηγόν τής οικογενείας καί β) ή ανεπάγγελτος 

οικοκυρά δικαιούται έκπτίόσεως 4.000 δραχμών, ένώ ή εργαζομένη 

σύζυγος απαλλάσσεται τής φορολογίας διά ποσόν 12.000 δραχμών, 

δεδομένου δτι λαμβάνονται υπ' όψιν αϊ πρόσθετοι δαπάναι 

τής τελευταίας. Ά φ ' έτερου δμως, ουδόλως είναι σαφές δτι αϊ 

12.000 δραχμαί, ποσόν ελαφρώς υπερβαίνον τό κατά κεφαλήν εισό

δημα τής χώρας, άντιπροσωπεύουσι τό ελάχιστον κόστος διαβιώ

σεως δι' έν άτομον,ή δτι 24.000 δραχμαί είναι τό κατάλληλον 

ποσόν διά μίαν οίκογένειαν με δύο τέκνα, κ.ο.κ. 

Βεβαίως, ίνα δοθή άπάντησις εις τό τελευταίον τούτο ερώτημα, 

απαιτείται μία σειρά μελετών άφορωσών τάς οίκογενειακάς 

δαπανάς, δι' ών καθορίζεται τό περιεχόμενον ενός προϋπολογισμού 

ελαχίστου ορίου διαβιώσεως δ' οικογενείας διαφόρου συνθέσεως 

καί άριθμοΰ μελών, καί κατόπιν, τιθεμένης τής τιμής έκαστου 

ενεχομένου καταναλωτικού άγαθοΰ, υπολογίζεται ό προϋπολογισμός 

εις άξίαν. Τοιαύτα στοιχεία θά πρέπει συντόμως νά είναι διαθέσιμα 

έκ τών διεξαγόμενων σήμερον μελετών έπί τών οικογενειακών 

προϋπολογισμών. Ώ ς θά ίδωμεν ε'ις τό έπόμενον τμήμα τής πα

ρούσης μελέτης, αϊ οίκογενειακαί δαπάναι ιατροφαρμακευτικής 

καί οδοντιατρικής περιθάλψεως είναι προτιμώτερον νά αντιμετω

πισθούν κεχωρισμένως καί, ούτω, οί διά φορολογικούς σκοπούς 

καταρτιζόμενοι προϋπολογισμοί ελαχίστου ορίου διαβιώσεως θά 

έδει νά περιλαμβάνουν μόνον δαπανάς διατροφής, ενδύσεως, στε

γάσεως, στοιχειώδους μεταφοράς καί πιθανώς, έν μέτριον κονδύ

λιον διά ψυχαγωγίαν. 

Έ φ ' όσον τα θέματα τα σχετικά προς τόν καθορισμόν τού 

προϋπολογισμού ελαχίστου ορίου διαβιώσεως είναι συζητήσιμα 

— έπί παραδείγματι τό είδος καί ή ποσότης τροφής, ήτις απαιτείται 

δι' επαρκή αποτελεσματικότητα τής εργασίας — δέν δυνάμεθα νά 

λάβωμεν έν μόνον, ακριβές σύνολον απαντήσεων. Έ ν τούτοις, 
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τό εύρος τών λογικών περιπτώσεων θά έδει νά είναι αρκούντως 

περιωρισμένον διά πρακτικούς σκοπούς, ιδιαιτέρως δέ λόγω τού 

γεγονότος δτι οιοσδήποτε εφαρμόσιμος νόμος φορολογίας εισο

δήματος δύναται νά λάβη ύπ' όψιν μόνον ολίγους παράγοντας επη

ρεάζοντας τό ύψος τού κατωτάτου ορίου συντηρήσεως κατά οϊκο-

γένειαν. Έ π ί παραδείγματι, είναι γνωστότατον δτι αϊ δαπάναι συν

τηρήσεως τών τέκνων ποικίλλουν αναλόγως τής ηλικίας των, δτι 

αϊ δαπάναι διά τό δεύτερον καί τρίτον τέκνον είναι όλιγώτεραι 

παρ' δτι διά τό πρώτον καί, δοθείσης τής παρούσης συμπεριφο

ράς τών Ελλήνων όσον άφορα τό θέμα τής προικός, δτι αϊ δαπά

ναι διά τα θήλεα τέκνα τείνουν νά είναι ύψηλότεραι παρ ' δτι διά 

τα άρρενα. Διά λόγους άπλότητος, μόνον ό σημαντικώτερος τών 

παραγόντων τούτων διαφορισμοΰ δύναται νά ένσωματωθή εις τό 

βασικόν σύνολον τών μή φορολογουμένων δαπανών διαβιώσεως. 

Ούτω, ή πρότασίς μας συνίσταται εις έπανεξέτασιν καί έκ 

νέου καθορισμόν τών υφισταμένων απαλλαγών διά τόν φορολο-

γούμενον καί τα εξαρτώμενα έκ τούτου άτομα, λαμβανομένων 

!>π' Οψιν τών ελαχίστων δαπανών οικογενειακής διαβιώσεως. Α φ 

ής τοΰτο πραγματοποιηθή, αϊ δύο έτεραι γενικαί άπαλλαγαί, αί-

πνες ϊσχύουσι σήμερον, θά έδει νά καταργηθούν. Ή προκτη έξ 

χυτών συνίσταται εις έκπτωσιν 30 % ή 25 % έκ τοΰ καθαρού εισο

δήματος έκ μισθωτών υπηρεσιών καί έξ ελευθέρων επαγγελμάτων 

αντιστοίχως. Ή φορολογική αύτη έξαίρεσις είναι σημαντική—έκ 

χιάς ειδικής μελέτης άφορώσης τα έσοδα έκ φορολογίας τοΰ 1958 

<ατεδείχθη δτι ή έν λόγο) απαλλαγή ανήρχετο εις ποσοστόν ολίγον 

Λεγαλύτερον τοΰ 1 0 % τών συνολικώς δηλωθέντων οικογενειακών 

ίσοδημάτων—άλλα εις ήν περίπτωσιν έφαρμοσθή έν παραδεκτόν 

τύνολον εκπτώσεων ελαχίστου ορίου διαβιώσεως, αύτη δέν θά 

ίναι πλέον αναγκαία διά τόν σκοπόν τοΰιον καί, ώς θά ίδωμεν 

ιατωτέρω, δέν δικαιολογείται ώς ειδική έκπτωσις έπί είσοδήμα-

ος προερχομένου έξ εργασίας. 

Ή τρίτη γενική έξαίρεσις είναι ή προσφάτως (1962) θεσπι

σθείσα απαλλαγή έκ τής φορολογίας απάντων τών εισοδηματιών, 

όν τό φορολογητέον εισόδημα είναι όλιγώτερον τών 5.000 δραχμών 
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(οί έχοντες εισόδημα άνώτερον τοΰ ποσοΰ τούτου έξηκολούθησαν 

νά φορολογούνται έπί τού συνολικού ποσού εισοδήματος). Διά 

τής διατάξεως ταύτης απλοποιείται ή διοικητική διαδικασία εις 

βάρος τής όμαλότητος τοΰ όριακοΰ φορολογικού συντελεστού, 

δστις καθίσταται μεγαλύτερος τοΰ 1 0 0 % εντός περιωρισμένου 

εύρους μεταβολής τοΰ εισοδήματος, θά έδει δέ νά καταργηθή αύτη, 

άφ' ής καθιερωθή έν ένιαΐον σύνολον απαλλαγών ελαχίστου ορίου 

διαβιώσεως διά τόν φορολογούμενον καί τα εξαρτώμενα έξ αυτού 

άτομα. 

Ε κ π τ ώ σ ε ι ς 

Αι παρεχόμεναι σήμερον εκπτώσεις εις τόν "Ελληνα φορολο

γούμενον είναι αρκούντως τυποποιημέναι άπό απόψεως συνθέσεως 

καί 'ικανοποιητικώς περιωρισμέναι άπό απόψεως εκτάσεως. Έ π ί 

παραδείγματι, κατά τό έτος 1958 άνήλθον εις όλιγώτερον τού 

1,5% τοΰ συνόλου τών δηλωθέντων οικογενειακών εισοδημάτων. 

Δύο έκ τών εκπτώσεων τούτων, καλύπτουσαι τάς δαπανάς ιατρο

φαρμακευτικής καί οδοντιατρική.ς περιθάλψεως καί τόν τόκον 

έπί ατομικών καί επιχειρηματικών δανείων, παρέχουσιν ευπρόσ

δεκτους ευκαιρίας διά τήν μείωσιν τής φοροδιαφυγής. Τοΰτο 

δύναται νά έπιτευχθή δι' αξιώσεως δπως άπασαι αϊ σχετικαί δη

λώσεις συνοδεύωνται ύπό επισήμων αποδείξεων μετά τοΰ ονόμα

τος τοΰ εκδίδοντος ϊατροΰ, οδοντιάτρου ή δανειστού. Τό γεγονός 

δτι αϊ μή ύποκείμεναι εις φόρον εισοδήματος οίκογένειαι θά στε

ρούνται κινήτρου προς άπόκτησιν τοιούτων αποδείξεων, αποτελεί 

ίσχυρόν επιχείρημα διά τήν όσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν διεύ-

ρυνσιν τοΰ φόρου. Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου όλονέν καί περισ-

σότεραι οίκογένειαι θά ύπερβαίνουσι τα κατώτατα Ορια συντηρή

σεως καί θά καθίστανται φορολογήσιμοι, ούτω δέ θά συνεισφέρου-

σιν εις άποτελεσματικώτερον έλεγχον τής φοροδιαφυγής. Έ ν τω 

μεταξύ, εάν αϊ πτωχαί οίκογένειαι δύνανται νά τύχωσιν εύθυνο-

τέρας ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως ύπό ιατρών μή εκδιδό

ντων αποδείξεις, τοΰτο αποτελεί μίαν μορφήν διακρίσεως τιμών, 

εις ην ελάχιστοι θά έ'χουν αντιρρήσεις. 
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Συντελεσταί Φορολογίας 

Ή βασική διάρθρωσις τών συντελεστών φορολογίας εισοδή

ματος φυσικών προσώπων (πλην τών συμπληρωματικών φόρων 

καί επιβαρύνσεων, περί ών κατωτέρω) ήρχιζε, κατά τό 1963, 

άπό 3 % έπί τών πρώτων 3.000 δρχ. φορολογήσιμου εισοδήματος 

καί έφθανε μέχρις 60 % διά πάν ποσόν εισοδήματος άνω τοΰ 1.000. 

000 δρχ. Οί οριακοί φορολογιχοί συντελεσταί ηύξάνοντο βαθμηδόν 

εις τάς πρώτας βαθμίδας εισοδήματος, ανερχόμενοι εις 1 8 % έπί 

εισοδήματος μεταξύ 100 καί 120 χιλιάδων δραχμών, άλλα άπό 

τοΰ σημείου τούτου καί πέραν ανήρχοντο άποτόμως, εντός επτά 

βαθμίδων, εις 57 % έπί εισοδημάτων μεταξύ 500 καί 600 χιλιά

δων δραχμών. Ούτω, άπέμενον μόνον τρείς τελικαί αυξήσεις έξ 

1 % έκαστη προς συμπλήρωσιν τής κλίμακος. Παρά τό γεγονός 

δτι ό ρυθμός αυξήσεως εις τάς μεσαίας βαθμίδας εισοδήματος δέν 

είναι ίσως υπερβολικός, είτε κατά δραχμήν είτε κατά φορολογούμε-

νον, ή συγκέντρωσις τούτου εις επτά βαθμίδας μόνον, δημιουργεί α

πότομους αυξήσεις εις τους οριακούς φορολογικούς συντελεστάς, 

αίτινες ίσως αποτρέπουν άτομα τίνα άπό τοΰ νά επιτύχουν μεγα-

λύτερον εισόδημα καί νά καταταγούν ούτω εις τήν έπομένην (ύψη-

λοτέραν) φορολογικήν βαθμίδα. 'Ενώ τα αντικίνητρα ταύτα εις τήν 

έργασίαν καί τήν έπένδυσιν (έάν υφίστανται) θά ήδύναντο νά άπο-

φευχθώσι διά τοΰ άπλοΰ μέσου τής δημοσιεύσεως ενός λεπτομε

ρέστερου πίνακος υπολογισμού τών φόρων, ένθα ουδείς φορολογικός 

συντελεστής νά ύπερβαίνη κατά 2 % τόν αμέσως προηγούμενον, 

τα γνωστότερα (καί σημαντικώτερα άπό απόψεως ισχύος) αντι

κίνητρα, άτινα δημιουργούνται μόνον λόγω τών υψηλών οριακών 

συντελεστών φορολογίας * θά ήδύναντο νά αποφευχθούν μόνον διά 

θεμελιωδών μεταβολών εις τήν φορολογικήν διάρθρωσιν. Έ π ί τού 

παρόντος υφίστανται πιθανώς ελάχιστοι φορολογούμενοι εις τάς 

άνωτάτας βαθμίδας καί ούτω, τό πρόβλημα δέν είναι σημαντικόν, 

δύναται Ομως νά κατ αστή τοιούτον εις τό μέλλον, καθώς ή χώρα 

1. 'Επιλεγείσα Βιβλιογραφία 2. 
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θα καθίσταται πλουσιωτέρα καί καθώς (ως έλπίζομεν) ή διαχεί-

ρισις των φορολογικών θεμάτων θα βελτιοΰται. 

Έ τ ι περισσότερον ύποπτος άπα απόψεως δημιουργίας αντι

κινήτρων είναι, φυσικά, ή έντονος ασυνέχεια ήτις προεκλήθη εις 

την διάρθρωσιν των πραγματικών φορολογικών συντελεστών δια 

της απαλλαγής τών πρώτων 5.000 δρχ. φορολογήσιμου εισοδή

ματος, ήτις έθεσπίσθη το 1962. Ούτω, εν άτομον του οποίου το 

εισόδημα ευρίσκεται ακριβώς εις το έπίπεδον τών 5.000 δρχ. καί 

ως εκ τούτου δεν καταβάλλει φόρους, θα υπόκειται εις φορολογίαν 

εισοδήματος έξ 174 δρχ. έάν ό μισθός του αύξηθή κατά 100 δρχ. 

καί ούτω, θα ευρίσκεται εις χειροτέραν κατάστασιν παρ' δτι 

ήτο προ της αυξήσεως του μισθού του. Κατά καλήν τύχην, ή 

εν λόγω ανωμαλία δεν επεκτείνεται εις πολλάς βαθμίδας εισοδή

ματος, υφίσταται δμως εκ ταύτης ό κίνδυνος ανεπιθύμητων οικο

νομικών επιπτώσεων, αί'τινες θα ήδύναντο ευχερώς να αποφευ

χθούν. 

'Ελάχιστοι είσοδηματίαι εν Ελλάδι φορολογούνται δια πρα

γματικών φορολογικών συντελεστών, οϊτινες θα εθεωρούντο υψη

λοί εις τάς περισσοτέρας τών ανεπτυγμένων χωρών. Κατά το 1960 

τελευταΐον έτος δια το όποιον υφίσταται λεπτομερής κατανομή 

εισοδήματος, το πρώτον 1 5 % τών φορολογουμένων κατέβαλον 

φόρους άνελθόντας εις όλιγώτερον του 2 % του δηλωθέντος εισοδή

ματος των, το έπόμενον 30 % κατέβαλε 2-3 % , το έπόμενον 30 % 

άπο 3 - 5 % το έπόμενον 1 5 % άπο 6 - 8 % καί μόνον το τελευταΐον 

1 0 % άντεμετα)πισε πραγματικούς φορολογικούς συντελεστας 

υπερβαίνοντας το 10 % του δηλωθέντος εισοδήματος. Έ ξ άλλου, 

τριάκοντα εύποροι οίκογένειαι έδήλωσαν, κατά το 1960, είσοδή-

δήματα ανώτερα τών 2 εκατομμυρίων καί κατέβαλον περισσότερον 

του ήμίσεος τούτων εις φόρους. 

Ούτω, δια τήν μεγάλην πλειοψηφίαν οι φορολογικοί συντελεσταί 

εϊναι χαμηλοί καί κατά προσέγγισιν ανάλογοι προς το οίκογε-

νειακον εισόδημα. Το γεγονός τούτο υποβάλλει αμέσως τήν ίδέαν 

της μετατροπής του κρατούντος φορολογικού συστήματος εις 

άναλογικήν φορολογίαν, μετατροπή ήτις παρέχει πλείστα πλεονε-
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κτήματα. Έ ν πρώτοις, δια της αναλογικής φορολογίας αποφεύ

γονται ώρισμέναι σημαντικαί διοικητικαί δυσχέρειαι, α'ίτινες εμφα

νίζονται μόλις ή διάρθρωσις τών φορολογικών συντελεστών καθί

σταται προοδευτική. Αϊ κρατήσεις εις τήν πηγήν κτήσεως τοΰ 

εισοδήματος δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν ευρέως ως μέσον εναν

τίον της φοροδιαφυγής, διότι δύνανται να λάβωσι χώραν παντού, 

εις το αυτό ποσοστόν. Δύνανται δέ να καταργηθώσι τα πολυσχιδή 

συστήματα υπολογισμού μέσων δρων — ως τα κατωτέρω ανα

φερόμενα προκειμένου περί κερδών ή ζημιών εκ μεταβολής τής 

άξιας περιουσιακών στοιχείων — άτινα, υπό καθεστώς προοδευ

τικής φορολογίας, είναι αναγκαία δι' άπάσας τάς κατηγορίας εισο

δήματος έμφανίζοντος διακυμάνσεις άπο έτους εις έτος. Δεύτερον, 

μία χαμηλή αναφορική φορολογία εισοδήματος είναι λίαν άπίθανον 

να δημιουργήση σημαντικά αντικίνητρα εργασίας, εάν δέ έπιτραπή 

ή πλήρης άντιστάθμισις τών ζημιών (ήτοι ή απεριόριστος μετα

φορά τών επιχειρηματικών ζημιών άπο έτους εις έτος), θα ήτο 

δυνατόν να αναμένεται αύξησις τής αναλήψεως κινδύνων έκ μέρους 

τών έπενδυόντων (9, σελ. 322). Δεν είναι ανάγκη να τονισθή 

ή σημασία τών επιπτώσεων τούτων δια μίαν χώραν, ής ή άνάπτυ-

ξις εξαρτάται ε'ις μέγαν βαθμον έκ τών φιλοδοξιών καί τής ενερ

γητικότατος τοΰ λαού, καί ής οι έπιχειρηματίαι διακρίνονται δια 

τήν συντηρητικότητά των καί τήν αποφυγήν αναλήψεως κινδύνων. 

Δύο σοβαραί αντιρρήσεις δύνανται να εγερθούν δσον άφορα τήν 

υίοθέτησιν χαμηλών συντελεστών αναλογικής φορολογίας εισο

δήματος. Ή πρώτη είναι δτι θα άπαιτηθή διεύρυνσις τής βάσεως 

τής φορολογίας, ίνα το έν λόγω σύστημα άποφέρη σημαντικον προϊ

όν, τούτο δέ θα έσήμαινε — ύπο τάς ύφισταμένας σήμερον έν Ε λ 

λάδι συνθήκας — άφ' ενός μεν κατάργησιν άπασών ή πλείστων 

τών ειδικών απαλλαγών, άφ' έτερου δέ έπίλυσιν τών διοικητικών 

προβλημάτων, άτινα δημιουργούνται κατά τον ύπολογισμον τών 

μικρών εισοδημάτων. Ουδεμία έκ τών μεταβολών τούτων είναι 

τοιαύτη ώστε να έλκυση ή να ενθουσίαση τους πολιτικούς, πλην 

δμως τα συναφή προβλήματα είναι δυνατόν να διερευνηθώσι, θα 

εξετασθούν δέ εις τα επόμενα δύο τμήματα τής μελέτης. 
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Έ δευτέρα άντίρρησις είναι δτι ή αναλογική φορολογία ελά

χιστα συμβάλλει είς τήν άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος τής χώρας 

(λόγω τών απαλλαγών δι' οικογενειακά βάρη, ακόμη καί ή ομοιό

μορφος φορολογία είναι ελαφρώς προοδευτική), το επιχείρημα δέ 

τούτο θα τονισθή ύφ' απάντων, οίτινες πιστεύουν δτι μία τών βα

σικών λειτουργιών ενός φορολογικού συστήματος είναι ή αναδια

νομή τοΰ εισοδήματος έκ τών πλουσίων προς τους πτωχούς. 'Ακό

μη καί οι συντηρητικώτεροι θα υπεστήριζαν τήν υίοθέτησιν φορο

λογίας εισοδήματος τουλάχιστον αρκούντως προοδευτικής, ώστε 

να έξισορροπή οιασδήποτε ανάστροφους επιδράσεις, ύφισταμένας 

πιθανώς εις το ύπόλοιπον φορολογικον σύστημα. Έ ν τούτοις, ή 

αναλογική φορολογία εισοδήματος θα είναι ϊσως αποδεκτή υπ' 

αμφοτέρων τών ομάδων τούτων, εάν συνδυασθή με προοδευτικήν 

φορολογίαν καθαράς περιουσίας. Ώ ς θα ϊδωμεν εις το κεφάλαιον 

6, ή τελευταία αύτη αποτελεί λίαν άποτελεσματικον μέσον αναδια

νομής τοΰ εισοδήματος. Δύναται να χρησιμοποιηθή προς βελτίω-

σιν τής διαχειρίσεως τοΰ φόρου εισοδήματος καί παρουσιάζει 

σχετικώς εύνοϊκάς οίκονομ,ικάς επιπτώσεις. 

Φορολογία Χαμηλών Εισοδημάτων 

'Ακόμη καί οι δραστήριοι υπεύθυνοι παράγοντες τών φορολογι

κών υπηρεσιών πιθανώς τρομοκρατούνται είς τήν σκέψιν οτι θα 

κατεβάλλετο προσπάθεια εισπράξεως μικρών ποσών έκ μεγάλου 

άριθμοΰ οικογενειών μικρού εισοδήματος. Παρά ταύτα, έκ λόγων 

φορολογικής δικαιοσύνης απαιτείται δπως άπαντες οι διαθέτοντες 

εισόδημα άνώτερον τοΰ ελαχίστου ορίου συντηρήσεως θα έδει νά 

συνεισφέρουν ποσόν τι, έφ' όσον υφίσταται ό θεσμός τής φορολο

γίας εισοδήματος. Πρόκειται περί δυσχερούς έργου, ενταύθα δέ 

δέν δυνάμεθα να κάμνωμεν τίποτε περισσότερον άπο τοΰ νά προ-

τείνωμεν μίαν γενικήν μέθοδον προσεγγίσεως τοΰ προβλήματος 

έφαρμοσθεΐσαν άλλαχοΰ μετ' επιτυχίας, (4, 7). 'Εάν ή τοιαύτη 

μέθοδος υίοθετηθή — ως δέ ανεφέρθη είς το πρώτον μέρος (κεφά

λαιον 6) ή Ε λ λ ά ς έχει ήδη αποκομίσει πολύτιμον πεΐραν έκ τής 
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καθιερώσεως αγροτικών εισφορών δια τον Ο.Γ.Α. — ά φ ' ένος μεν 

Οά βελτιωθή σημαντικώς ή φορολογική δικαιοσύνη τοΰ συστήματος, 

άφ' έτερου δέ δύνανται νά άναμένωνται ώρισμέναι επιδράσεις ήσ

σονος εντάσεως, έπιβοηθητικαί είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. 

Είς τάς άγροτικάς περιοχάς ή διαχείρισις τής φορολογίας δύ

ναται νά άνατεθή είς υπαλλήλους έχοντας πλήρη γνώσιν τών τοπι

κών συνθηκών, είς ους να συνιστάται κατ' αρχάς ή πλήρης κατα

γραφή τών υλικών πηγών εισοδήματος, ας κέκτηται ή εκμε

ταλλεύεται εκάστη αγροτική οικογένεια τής περιφερείας τοον. 

Έ κ τών πληροφοριακών τούτων στοιχείων, άτινα δύνανται επίσης 

νά χρησιμοποιηθώσι καί δια τήν προοδευτικήν φορολογίαν καθα-

ράς περιουσίας, εάν είναι επιθυμητή, ό εφοριακός υπάλληλος θα 

έδει νά δύναται νά εκτίμηση το είσοδηματικον δυναμικον έκαστου 

περιουσιακοΰ στοιχείου. 'Επί παραδείγματι, είς αγρότης κατέχων 

ώρισμένον αριθμόν έλαιοδένδρων καί πορτοκαλεών θα άνεμένετο 

δτι θα πραγματοποίηση ώρισμένον κέρδος, δεδομένων τών καιρι

κών συνθηκών καί τών ισχυουσών έν τή άγορα τιμών κατά το υπό 

έξέτασιν έτος καί ύπο τήν προϋπόθεσιν δτι θα καλλιεργήση το 

αγρόκτημα του μέ μέσην αποδοτικότητα. Ή υίοθέτησις τοΰ ούτω 

υπολογιζόμενου ποσού ως φορολογικής βάσεως (μετά τήν άφαί-

ρεσιν τών δαπανών κατωτάτου ορίου συντηρήσεως) θα έπέδρα 

ισχυρώς επί τών κινήτρων εργασίας, διότι το όφειλόμενον ποσόν 

φόρου θα ήτο άνεξάρτητον τοΰ πραγματοποιηθέντος ύψους τοΰ 

εισοδήματος. Είς τήν πραγματικότητα, ό οριακός συντελεστής φο

ρολογίας θα ήτο μηδέν ό δέ αγρότης θα είχε δικαίωμα νά κράτηση 

δια τον εαυτόν του πάντα τα προκύπτοντα κέρδη έξ έντονωτέρας 

εργασίας καί άποδοτικωτέρας οργανώσεως τών γεωργικών λει

τουργών. 

Ό καθορισμός τής «μέσης καλλιεργητικής άποδοτικότητος» 

ύφ' έκαστου εφοριακού υπαλλήλου θα έδει, βεβαίως, νά υπόκειται 

εις προσεκτικον έλεγχον, ώστε νά άποφευχθή ή ύποεκτίμησίς της 

προς βοήθειαν φίλων καί συγγενών, ή ή ύπερεκτίμησις έξ αιτίας 

υπερβάλλοντος ζήλου δια ταχεϊαν γεωργικήν άνάπτυξιν. Τ α απο

τελέσματα παρελθουσών χρήσεων τών άγροκτηματιών είναι ίσως 

127 



γνωστά είς έκάστην περιοχή ν, άλλ' ή κυβέρνησις ίσως επιθυμεί νά 

συγκέντρωση ίδια στοιχεία μέσο.) δοκιμαστικών ερευνών είς περιω-

ρισμένον αριθμόν αντιπροσωπευτικών αγροκτημάτων. 'Εάν αϊ έρευ-

ναι αύται συνεδυάζοντο με δοκιμαστικήν έφαρμογήν συγχρό

νων μεθόδων παραγωγής καί εμπορίας, αίτινες — εάν άπεδεικνύον-

το επιτυχείς — θά καθίσταντο μετά ταΰτα διαθέσιμοι είς απαντάς 

τους άγροκτηματιάς, ή αύξησις τής φορολογικής βάσεως θά συνε-

βάδιζε με τήν προώθησιν τής οικονομικής αναπτύξεως. 

Έ τ ε ρ α σημαντικά αποτελέσματα, έκ τής τοιαύτης επεκτάσεως 

τής φορολογίας εισοδήματος είς τους άγροκτηματίας, θα ήσαν άφ' 

ένος μεν ή ένημερότης τών πληροφοριακών στοιχείων τών άφο-

ρώντων τους αγροτικούς πόρους τής χο')ρας, άφ' έτερου δέ ή δυνατό-

της διακριβώσεως τών οικογενειών εκείνων, αίτινες λόγω ανεπαρ

κών εισοδηματικών δυνατοτήτων έχουσιν ανάγκην κρατικής βοη

θείας ίνα καταστώσιν αυτάρκεις οίκονομικαί μονάδες. 

Παρόμοιαι μέθοδοι προσδιορισμού τοΰ φόρου θά έδει νά έφαρ-

μοσθώσι δια τους βιοτέχνας καί μικρεμπόρους, ων ό αριθμός είναι 

μέγας. Ό ορθός καθορισμός τής φορολογικής υποχρεώσεως δεν 

συνιστά, βεβαίως, πλήρη λύσιν τοΰ προβλήματος, εφ' δσον 

δέον όπως καταστή δυνατή ή είσπραξις τοΰ φόρου, τοΰτο δέ πιθα

νώς να άποδειχθή δυσχερές, είς ήν περίπτωσιν ό τυπικός "Ελλην 

πολίτης αντιμετωπίζει καί τον φόρον καί τήν κυβέρνησιν μετ' 

έχθρότητος καί καχυποψίας. Είς το Κεφάλαιον 8 αναφέρονται 

ένιαι υποδείξεις δια τήν ίσχυροποίησιν τών ατομικών κινήτρου 

προς πληρωμήν φόρων. 

Είδικαί Άπαλλαγαί καί Εξαιρέσεις 

Παρά το γεγονός δτι δέν παρήλθεν εισέτι ούτε μια δεκαετία 

άπο τής εφαρμογής της, ή ενιαία φορολογία εισοδήματος έν Ε λ 

λάδι έχει ήδη διαβρωθή είς μέγαν βαθμον έξ ο λ ο σ χ ε ρ ώ ν εξαι

ρέσεων καί μ ε ρ ι κ ώ ν φορολογικών απαλλαγών. Ένταΰθα περι

λαμβάνονται τα εισοδήματα τής βασιλικής οικογενείας καί τών 

βουλευτών, τα κέρδη τών ναυτιλιακών εταιρειών καί οι μισθοί τών 
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ναυτεργατών, μέρος τοΰ καθαροΰ εισοδήματος τών δημοσιογράφων, 

ηθοποιών καί καλλιτεχνών, άπαντες οι τόκοι Τραπεζικών κατα

θέσεων, ομολογιών κρατικών δανείων καί ομολογιών ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, έκδοθεισών αποκλειστικώς δια χρηματοδότησιν επεν

δύσεων αναπτύξεως, το εισόδημα τών περισσοτέρων γεωργικών 

επιχειρήσεων καί τα κέρδη έξ υπεραξίας, πλην τών πραγματοποιού

μενων κατά τήν πώλησιν υπεραξίας επιχειρήσεων ή διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας. Ό κατάλογος ούτος αποτελεί ελάχιστον δείγμα 

τών υφισταμένων απαλλαγών καί εξαιρέσεων, τούτο δέ δεικνύεται 

έκ τοΰ γεγονότος δτι έκ μιας προσφάτου μελέτης έπί τοΰ θέματος, 

διεξαχθείσης υπό επισήμου επιτροπής τοΰ Υπουργείου τών Οικο

νομικών, κατεδείχθη ή ύπαρξις 423 απαλλαγών, αίτινες έθεωρή-

θησαν δτι ούδένα χρήσιμον οίκονομικον σκοπον εξυπηρετούν. Ή 

κυριωτέρα άντίρρησις είς άπάσας τάς τοιαύτας είδικάς εύνοιας είναι 

δτι τείνουν να δημιουργήσουν τήν έντύπωσιν, δτι ό φόρος εισοδή

ματος αποτελεί μίαν καταπιεστικήν είσφοράν σχεδιασθεΐσαν 

μόνον δια τους ολίγους μή απολαύοντας ευνοιών. 'Αποτέλεσμα τής 

έντυπώσεως ταύτης είναι ή άσκησις πιέσεων δια περαιτέρω άπαλ-

λαγάς, καί ή φοροδιαφυγή δύναται νά φθάση νά θεωρήται αν

τικειμενικός σκοπός απάντων τών πολιτών, πλην εκείνων οίτινες 

στεροΰνται θάρρους καί φαντασίας. 

Έ κ τών πλέον ανεπιθύμητων οικονομικών επιδράσεων, αίτινες 

είναι πιθανόν να προκύψουν έκ τών ειδικών τούτων απαλλαγών, 

είναι ή ένθάρρυνσις δραστηριοτήτων ελάχιστα συντελεστικών είς 

τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. Έ π ί παραδείγματι, ή εκτε

ταμένη απαλλαγή τοΰ γεωργικού εισοδήματος, ίσως αποτελεί κί-

νητρον παραμονής ύπερβολικώς μεγάλου αριθμού ατόμων εις τον 

έν λόγω τομέα, το δέ γεγονός δτι τα μερίσματα φορολογούνται, 

ενώ πολλαί κατηγορίαι εισοδήματος έκ τόκων απαλλάσσονται τής 

φορολογίας, καθιστά δυσχερή τήν άπόκτησιν νέου μετοχικού κεφα

λαίου υπό 'Ανωνύμων Εταιρειών μέ ευνοϊκούς δρους.Παρά το γεγο

νός, δτι ή απαλλαγή τών βουλευτικών αποζημιώσεων δεν δύναται 

νά επίδραση αύξητικώς έπί τοΰ άριθμοΰ τών βουλευτών, έν τούτοις 

καθιστά τήν βουλευτικήν ιδιότητα έλκυστικωτέραν άπο οικονομικής 
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απόψεως δια τους πλουσίους, διότι το προκύπτον κέρδος έκ τής με

ταφοράς τών άποφερουσών εισόδημα δραστηριοτήτων είς περιο-

χήν προστατευομένην έκ τής φορολογίας είναι μεγαλύτερον δια 

τα πλουσιώτερα άτομα. Τέλος, δύναται να σημειωθή δτι, ισχυού

σης τής προοδευτικής φορολογίας εισοδήματος, ή φορολογική 

απαλλαγή τών τόκων έπί τοΰ Δημοσίου χρέους ίσως έπιφέρη 

μείωσιν τών κρατικών πληρωμών δια τόκους μικροτέραν τής μειώ

σεως τών φορολογικών εισπράξεων. 

Μεταβολαί της 'Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Μία ταχέο^ς αναπτυσσόμενη χο'̂ ρα είναι πιθανόν να εύνοήται, 

μεταξύ άλλων, δια μεγάλων αυξήσεων εις τάς αξίας τ ώ ν ποικίλων 

περιουσιακών στοιχείων. Πολλαί έκ τών αυξήσεων τούτων, ως αϊ 

προκύπτουσαι έκτης έγγειου ιδιοκτησίας, αποτελούν λίαν έλκυστι-

κήν βάσιν φορολογίας. Τα απροσδόκητα κέρδη θεωρούνται άπο 

μακρού ως μία έκ τών ιδεωδών πηγών Δημοσίων Εσόδων, διότι ή 

φορολόγησίς των δέν δύναται νά έχη ανεπιθύμητους επιδράσεις έπί 

τών κινήτρων τών οίκονομούντων ατόμων. Βεβαίως, εις φόρος πε

ριοριζόμενος είς το είδικον τοΰτο είδος κέρδους δέν δύναται νά επι

τυχή τον σκοπόν του, είναι δμοος δυνατόν νά ύπαχθώσιν άπαντα 

τα κέρδη έξ υπεραξίας είς τήν φορολογίαν εισοδήματος, τούτο δέ 

θά επέτρεπε πολύ μεγαλυτέραν δικαιοσύνην μεταξύ φορολογουμέ

νων με το αύτο ΰψος εισοδήματος καί θά άπεφεύγετο ή πιθανότης 

δπως μία φαινομενικώς προοδευτική φορολογία είναι είς τήν πρα

γματικότητα αναλογική ή ακόμη καί παλίνδρομος, είς τ α ανώτερα 

εισοδηματικά επίπεδα, ένθα τείνουν νά συγκεντροΰνται τα κέρδη 

έξ υπεραξίας. Ε π ί σ η ς θά αποθαρρυνθούν αϊ κερδοσκοπικαί δραστη

ριότητες καί ούτω, πολλοί κεφαλαιούχοι ίσως στρέψουν τήν προ-

σοχήν των εις παραγωγικωτέρας οίκονομικάς δραστηριότητας. 

Τέλος, τ α αμφισβητήσιμα χαρακτηριστικά τών επιδοτήσεων δι' 

επενδύσεις, αίτινες σήμερον τυγχάνουν ευρύτατης χρήσεως έν 

Ελλάδι 1 καθίστανται όλιγώτερον σημαντικά άφ'ής τεθή έν ίσχύϊ είς 

1. "Ιδε κεφάλοαον 8. 
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αποτελεσματικός φόρος υπεραξίας, διότι αϊ έν λόγω επιδοτήσεις 

έχουσιν ώς μόνον αποτέλεσμα μάλλον τήν άναβολήν τοΰ φόρου 

παρά τήν ολοσχερή αποφυγήν τούτου. 

Ούτω, υφίστανται ισχυρά επιχειρήματα υπέρ τής φορολογή

σεως τών μεταβολών τής αξίας τών περιουσιακών στοιχείων, παρά 

το γεγονός δέ δτι τα σχετικά διοικητικά προβλήματα είναι πολυ

άριθμα, δέν άποκλείουσι κατ' ανάγκην τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού 

τούτου. 

Μία διαδικασία εφαρμογής τής φορολογίας ταύτης θα ήτο 

νά άπαιτήται δπως άπασαι αϊ μεταβιβάσεις περιουσιακών στοι

χείων γνωστοποιούνται είς το Κράτος δι' υποβολής χρονολογημένων 

έντυπων αναφερόντων τήν τιμήν πωλήσεως τοΰ περιουσιακού στοι

χείου, τα ονοματεπώνυμα καί διευθύνσεις αγοραστού καί πωλητού 

(τα δέ στοιχεία ταύτα νά καταχωρούνται είςτάς καρτέλλας των) . 

Αϊ ποιναί δια τους μη συμμορφουμένους προς τάς έν λόγω διατά

ξεις θά ήδύναντο να συνεπάγωνται μέχρι καί ολοσχερή άπαλλοτρίω-

σιν τών μή δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων. Πολλοί "Ελληνες 

άπορρίπτουσι τήν ίδέαν εφαρμογής ενός φόρου υπεραξίας, διότι 

δέν ελπίζουν δτι θά καταστή ποτέ δυνατή ή υπό τών φορολογου

μένων δήλωσις τής πραγματικής τιμής πωλήσεως. "Οντως, ίσως 

άπαιτηθή χρονικόν τι διάστημα δια τήν μεταβολήν τής συμπεριφο

ράς τοΰ κοινού ώς προς το θέμα τούτο, άλλα έν τώ μεταξύ θα έδει 

νά σημειωθή δτι ό φόρος υπεραξίας παρουσιάζει εν σημαντικόν 

διοικητικον πλεονέκτημα έναντι τής υφισταμένης φορολογίας μετα

βιβάσεως ακινήτων. 'Ενώ υπό το έν ίσχύϊ φορολογικον σύστημα 

τόσον ό αγοραστής δσον καί ο πωλητής, έχουσιν ισχυρά κίνητρα 

νά δηλώσουν τιμήν μικροτέραν τής πραγματικής, ό φόρος υπερα

ξίας δημιουργεί αντικρουόμενα κίνητρα, ήτοι ό μέν πωλητής 

παρακινείται νά δηλώση τιμήν μικροτέραν, ό δέ αγοραστής έχει 

συμφέρον νά δηλώση τιμήν μεγαλυτέραν τής πραγματικής. Ούτω, 

δια τής αντικαταστάσεως τοΰ ενός φόρου ύπο τοΰ έτερου θά ήτο 

δυνατόν νά άπλουστευθή ό έλεγχος τής φοροδιαφυγής, νά άποφευ-

χθώσιν ένιαι έκ τών ανεπιθύμητων οικονομικών επιπτώσεων, αίτι-
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νες αναφέρονται είς το κεφάλαιον 10, καί νά βελτιωθή ή ορθολο-

γικότης τοΰ φορολογικού συστήματος. 

Έν τη πράξει, αϊ μεταβολαί τής άξιας τών περιουσιακών στοι

χείων δύνανται νά υπόκεινται είς φορολογίαν μόνον είς περίπτωσιν 

πωλήσεως, δωρεάς ή μεταβιβάσεως τούτων μετά θάνατον, ώς μέ

ρους περιουσίας (είναι σημαντικόν δπως ά π α σ α ι αϊ μεταβιβά

σεις καταστούν φορολογήσιμοι πράξεις). Ή χρησιμοποίησις τής 

πράγματι έπιτυγχανομένης τιμής δια τον προσδιορισμών τής μετα

βολής τής αξίας τοΰ περιουσιακού στοιχείου παρουσιάζει βεβαίως 

πλεονεκτήματα τίνα άπο απόψεως κινήτρων (διότι ούτω, ό κεφα

λαιούχος, δστις δύναται νά προβή είς επενδύσεις έπί τοΰ περιου

σιακού στοιχείου, είναι βέβαιος δτι δύναται νά συσσώρευση άξίαν 

μή φορολογουμένην έπί ώρισμένον χρονικον διάστημα), άλλα ση

μαίνει επίσης δτι ή διαπίστωσις μεγάλων αυξήσεων τής άξιας τών 

περιουσιακών στοιχείων θά έχη ώς αποτέλεσμα τήν έφαρμογήν 

σχετικώς υψηλού φορολογικού συντελεστού. Ώ ς ήδη ανεφέρθη, το 

πρόβλημα τοΰτο δέν υφίσταται δταν ίσχύη αναλογική φορολογία 

εισοδήματος. "Οταν ίσχύουσι προοδευτικοί φορολογικοί συντελε-

σταί, δύναται νά άποφευχθή ή άνισότης είς τήν φορολογικήν μετα-

χείρισιν, έναντι διοικητικής τίνος περιπλοκής. Έ π ί παραδείγματι, 

θά ήδύνατο νά έπιτραπή είς τον φορολογούμενον νά διαίρεση τήν 

πραγματοποιηθεΐσαν αΰξησιν είς άξιας τοΰ περιουσιακού στοιχείου 

δια τοΰ αριθμού τών ετών καθ' ά κατείχε τοΰτο, νά έφαρμόση 

τους καταλλήλους οριακούς φορολογικούς συντελεστάς έπί τοΰ 

ποσοΰ τούτου καί έν συνεχεία νά πολλαπλασιάση τήν προκύψασαν 

έτησίαν φορολογικήν ύποχρέωσιν μέ τον αριθμόν τών ετών, καθ' 

ά κατείχε το περιουσιακών στοιχείον. Το αποτέλεσμα θα ήτο όλι-

γώτερος φόρος παρ' δτι έάν απλώς προσετίθετο ή συνολική αύξη-

σις τής άξιας τοΰ στοιχείου είς τα λοιπά εισοδήματα τοΰ φορολο

γουμένου, άλλα παρά ταΰτα, θά παρέμενε ίσως περισσότερος παρ' 

δτι έάν ό φορολογούμενος κατένεμε ίσοπόσως τήν αύξησιν τής 

αξίας είς τα έτη τής ιδιοκτησίας καί κατόπιν προσέθετε τους προ

σθέτους φόρους, ους θά έδει νά έχη καταβάλει είς έκαστον τών 

ετών τούτων. Έ ν τούτοις, ή τελευταία αύτη μέθοδος υπολογισμού 
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τοΰ φόρου θα άπήτει τήρησιν μακροχρονίου καί λεπτομερούς αρχείου 

καί προσεκτικών έλεγχον έκ μέρους τοΰ κράτους. 

Εισόδημα έξ 'Εργασίας έναντι Εισοδήματος έκ Περιουσίας 

Αϊ εϊδικαί φορολογικαί άπαλλαγαί τοΰ εισοδήματος έξ εργα

σίας ή αϊ πρόσθετοι φορολογικαί επιβαρύνσεις έπί τοΰ εισοδήματος 

έκ περιουσίας, άμφότεραι έν ίσχύϊ σήμερον έν Ελλάδι , απο

τελούν εν έξ εκείνων τών δημοσιονομικών μέτρων άτινα έπιφα-

νειακώς είναι λίαν ελκυστικά, ή ελκυστικό τη ς δμως αύτη εξαφα

νίζεται ταχέως έκ περαιτέρω εξετάσεως. Τρία επιχειρήματα προ

βάλλονται συνήθως προς ύποστήοιξιν τών μέτρων τούτων, θά 

έξετασθώσι δέ συντόμως ένταΰθα (ίδέ επίσης 11, σελ. 275-8281). 

1. Έ κ δ ύ ο α τ ό μ ω ν μ έ ί σ α ε τ ή σ ι α ε ι σ ο δ ή 

μ α τ α , ε κ ε ί ν ο ς τ ο ΰ ό π ο ι ο υ τ ο ε ι σ ό δ η μ α σ υ ν ί 

σ τ α τ α ι έ κ μ ι σ θ ο ΰ κ α ί μ ό ν ο ν , έ χ ε ι μ ε γ α λ ύ τ ε 

ρ α ν α ν ά γ κ η ν α π ο τ α μ ι ε ύ σ ε ω ς π α ρ ' δ τ ι ε κ ε ί 

ν ο ς τ ο ΰ ό π ο ι ο υ τ ο ε ι σ ό δ η μ α σ υ ν ί σ τ α τ α ι έ ξ 

ε ν ο ι κ ί ω ν , τ ό κ ω ν κ α ί μ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν . Ή πρότασις 

αύτη ώς διατυποΰται είναι ορθή, άλλ' ή δι' αυτής γιγνομένη σύγ-

κρισις εΐναι άσχετος προς το υπό έξέτασιν πρόβλημα. Έ ν προκει

μένω θά έδει νά τεθή το ερώτημα κατά πόσον ό λαμβάνων εισό

δημα έξ ενοικίων, τόκων καί μερισμάτων συνεκέντρωσε τήν περιου-

σίαν του έκ φορολογηθέντος εισοδήματος, διότι — έν καταφατική 

περιπτώσει — ή ικανότης του προς άποτχμίευσιν δέν ήτο (ούτε 

είναι) μεγαλύτερα τοΰ λαμβάνοντος μισθον άτομου, ουδεμία δέ 

διάκρισις μεταξύ τούτων δύναται νά δικαιολογηθή άπο τής από

ψεως ταύτης. Έ ν άλλαις λέξεσι, ή ανάγκη προς άποταμίευσιν 

είναι μικρότερα σήμερον δια τον κάτοχον περιουσίας, δια τον 

άπλούστατον λόγον οτι ούτος ήρχισεν άποταμιεύων ένωρίτερον. 

Μία έκ τών μεγάλων αρετών ενός περιεκτικού φόρου εισοδή

ματος είναι, δτι άπαντες δέον όπως άποταμιεύωσιν έκ τοΰ φορολο

γουμένου εισοδήματος των, ανεξαρτήτως τής φύσεως τής πηγής 

κτήσεως τούτου. Βάσει τοΰ κανόνος τούτου θά έδει νά φορολογοΰν-

133 



ται ουχί μόνον αϊ μεταβολαί τής άξιας τών περιουσιακών στοι

χείων, άλλα καί άπασαι αϊ δωρεαί, τα κληροδοτήματα, αϊ προΐκαι 

καί αϊ κληρονομίαι δια προσθέσεο'^ς των είς το φορολογήσιμον εισό

δημα τοΰ δικαιούχου. Δέον δπως σημειωθή καί πάλιν ή δυνατότης 

μεγάλης συσσωρεύσεως τοΰ εισοδήματος εις έν καί μόνον έτος, 

γεγονός δπερ δέν προκαλεί δυσχέρειας, υπό καθεστώς αναλογικής 

φορολογίας, αϊ δέ έκ τούτου συνέπειαι δύνανται νά μετριασθούν 

είς μέγα βαθμών ύπώ καθεστώς προοδευτικής φορολογίας. 

'Ακόμη καί εις ην περίπτωσιν ό φόρος εισοδήματος δέν είναι 

τόσον περιεκτικός, 'όσον θά έδει νά είναι, ή ικανότης τοΰ μισθο-

δοτουμένου άτομου πρώς άποταμίευσιν έκ μή φορολογουμένου 

εισοδήματος δέν είναι κατ' ανάγκην πολύ μικρότερα τής τοιαύτης 

τοΰ κεφαλαιούχου. Ό τελευταίος ούτος ίσως νά έχη τάς κληρο

νομιάς του καί τήν ύπεραξίαν τών περιουσιακών του στοιχείων, 

άλλα καί ό πρώτος ίσως νά έχη τάς αφορολόγητους εισφοράς του 

προς τ α ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων καί αφορολόγητα ασφά

λιστρα ζωής (άμφότεραι αϊ άπαλλαγαί υφίστανται σήμερον είς 

τήν Έλληνικήν φορολογικήν νομοθεσίαν). 

2. Ε ι σ ό δ η μ α π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ν έ κ μ ή α ν θ ρ ω 

π ί ν ω ν π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν υ π ο λ ο γ ί ζ ε 

τ α ι ά π η λ λ α γ μ έ ν ο ν π ά σ η ς δ α π ά ν η ς σ υ ν τ η 

ρ ή σ ε ω ς , ο ι δ έ ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι θ ά έ δ ε ι ν ά δ ι κ α ι 

ο ύ ν τ α ι π α ρ ο μ ο ί ω ν μ ε ι ώ σ ε ω ν . Τώ σημεΐον τούτο 

έχει καλώς έντοπισθή, άλλα δέν επιζητεί μείωσιν τοΰ φόρου εισο

δήματος έκ μισθωτών υπηρεσιών, άλλ' άπαλλαγήν τών κατωτά

των δαπανών διαβιώσεως, περιλαμβανομένων δλων τών απαραι

τήτων ιατρικών καί οδοντιατρικών δαπανών, ώς καί τήν άφαίρεσιν 

δλων εκείνων τών δαπανών τάς οποίας συνεπάγεται ή άνάληψις 

μιας απασχολήσεως. Ά φ ' ής αϊ έν λόγω διατάξεις ενσωματωθούν 

είς τώ φόρον εισοδήματος δέν υφίσταται λόγος θεσπίσεως προσθέ

των άπαλαγών είς τών φορον εισοδήματος έκ μισθωτών υπηρεσιών. 

3. Δ ύ ν α τ α ι ν ά γ ί ν η ά π ό σ β ε σ ι ς τ ώ ν υ λ ι 

κ ώ ν π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν δ ι α φ ο ρ ο λ ο 

γ ι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς , π α ρ ό μ ο ι α δ έ μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ς 
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θ ά έ δ ε ι ν ά ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ π ε ρ ί 

α ν θ ρ ω π ί ν ω ν π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν . 

Ή πρότασις αύτη αναφέρεται, φυσικά, είς τήν πτώσιν τής 

άξιας τοΰ ανθρωπίνου κεφαλαίου, ήτις φυσιολογικούς επέρχεται 

κατά τα τελευταία έτη τής ανθρωπινής ζωής, παρατώ γεγονός δτι 

τώ τρέχον έτήσιον εισόδημα πιθανώς νά έξακολουθή αύξανόμενον. 

Υφίσταται πράγματι επαρκής λόγος δια νά παρασχεθή δικαίωμα 

εκπτώσεως τών μειώσεων τούτων, τής άξιας τοΰ ανθρωπίνου 

κεφαλαίου, άλλα πρώτη προϋπόθεσις θά έδει να είναι ό συμψη

φισμός τούτων μετά τών τυχών πραγματοποιηθεισών καί μή φο-

ρολογηθεισών αυξήσεων τής αξίας τοΰ ανθρωπίνου κεφαλαίου. 

Μόνον έάν τώ αποτέλεσμα τοΰ συμψηφισμού είναι καθαρή ζημία, 

θά έδει νά άφαιρεθή τώ ποσών τούτο έκ τοΰ λοιποΰ εισοδήματος. 

Τώ ακριβές ποσών τών μή φορολογουμένων αυξήσεων τής 

κεφαλαιακής άξιας ένώς εργαζομένου κατά τήν διάρκειαν τής ζωής 

του εξαρτάται, μεταξύ άλλων, έκ τών δαπανηθέντων δι' έξάσκησιν 

καί έκπαίδευσιν ποσών έκ τοΰ φορολογουμένου εισοδήματος τοΰ 

εργαζομένου (τάποσάταΰτα θα έ'δει νά έκπίπτωνται έκ τής ακαθα

ρίστου αυξήσεως τής άξιας τοΰ ανθρωπίνου κεφαλαίου, θεωρούμενα 

ώς κόστος ταύτης) . Έ ν τούτοις, είναι άμφίβολον έάν ό μέσος έργα 

ζόμενος θά κατέληγε νά παρουσίαση είς τώ σύνολον τής ζωής του 

καθαράν ζημίαν είς τήν κεφαλαιακήν αυτού άξίαν —ιδιαιτέρως έφ' 

δσον αϊ λόγω θανάτου προκύπτουσαι ζημίαι θά ύπελογίζοντο, πιθα

νώς δια φορολογικούς σκοπούς, μόνον είς ήνπερίπτωσιν έπέπιπτον 

είς άμεσα μέλη τής οικογενείας (τών σύζυγον ή τήν σύζυγον, 

ή τα ανήλικα τέκνα), καί τοΰτο μόνον καθ' ό μέτρον αϊ έν λόγω 

ζημιαι δέν έκαλύπτοντο ύπώ τής ασφαλείας ζωής. 

"Οθεν, ή διάφορος φορολογική μεταχείρισις τοΰ εισοδήματος 

έκ μισθωτών υπηρεσιών έναντι τοΰ εισοδήματος έκ περιουσίας, 

ελάχιστα επιχειρήματα θά είχε υπέρ αυτής, ακόμη καί έάν καθί

στατο δυνατή μία σαφής διάκρισις τών δύο ειδών εισοδήματος. Τώ 

γεγονός οτι τοιαύτη διάκρισις είναι αδύνατος είς τήν σύγχρονον 

κοινωνίαν καθίσταται αμέσως προφανές δια τής θεωρήσεως τοιού

των μικτών μορφών εισοδήματος, ώς τώ εισόδημα ένώς αύτοαπα-

135 



σχολουμένου έπιχειρηματίου ή ένώς δραστήριου καί διαθέτοντος 

φαντασίαν έπιχειρηματίου μιας αστικής οικοδομικής επιχειρήσεως, 

δια νά μή άναφέρωμεν τάς δυσχέρειας, ας συνεπάγεται ό καθορισμώς 

τοΰ τμήματος τοΰ μισθοΰ, δπερ αποτελεί άμοιβήν δια πραγματι-

κώς παρασχεθείσαν έργασίαν. Τα δυσνόητα ταύτα θέματα θά ήτο 

καλλίτερον νά άφεθοΰν είς τους φιλοσόφους,αϊ δέ φορολογικαί άρχαί 

θά έδει νά ικανοποιούνται με τα έπιδεκτικώτερα χειρισμού προβλή

ματα, άτινα ανακύπτουν κατά τών ορισμών τοΰ εισοδήματος, τοΰ 

κόστους, τών ελαχίστων δαπανών συντηρήσεως κ.ο.κ. Έ ά ν τα 

προβλήματα ταΰτα λυθοΰν ικανοποιητικώς, δέν υφίσταται ανάγκη 

αυθαιρέτων διακρίσεων είς τήν φορολογικήν μεταχείρισιν τοΰ εισο

δήματος έξ εργασίας καί τοΰ εισοδήματος έκ περιουσίας. 

Συμπληρωματικοί Φόροι καί Πρόσθετοι 'Επιβαρύνσεις 

Ό φόρος εισοδήματος έν Ελλάδι δέν ήδύνατο νά άποφύγη ικα

νών ποσοστών συμπληρωματικών φόρων καί επιβαρύνσεων, αίτι

νες αποτελούν κύριον χαρακτηριστικών τοΰ δλου φορολογικού συ

στήματος. Παρ' δλον δτι μία έκ τών έν λόγω επιβαρύνσεων — τώ 

έκ 3 % τέλος υδρεύσεως πρωτευούσης έπί τών ακαθαρίστων μι

σ θ ω μ ά τ ω ν — προέρχεται έκ συνδυασμού δύο ωφελίμων φόρων 

πρώς έπίτευξιν απλουστεύσεως τής διοικητικής διαδικασίας, αϊ 

λοιπαί τοιαΰται επιβαρύνσεις, κατά τα φαινόμενα, είς ουδέν 

αποτέλεσμα συντελούν μή δυνάμενον νά έπιτευχθή δι' όλιγώτερον 

πολύπλοκου μεθόδου. Ό έκ 3 % φόρος εισοδήματος μή προερχο

μένου έκ μισθωτών υπηρεσιών θά έδει όπως καταργηθή δια λό

γους τους οποίους άναφέρομεν είς τώ αμέσως προηγούμενον τμή

μα τής μελέτης μας, θά ήτο δέ λίαν επιθυμητή ή άντικατάστασις 

τούτου δια μέτρων προοριζομένων νά μειώσουν τήν φοροδιαφυ-

γήν μεταξύ τών εχόντων εισόδημα έκ περιουσίας. Τώ έκ 3 % 

τέλος χαρτοσήμου έπί τών μισθωμάτων αποτελεί ένοχλητικήν 

φορολογικήν διάκρισιν καί θά έδεινά καταργηθή ή νά είναι μέρος 

τοΰ γενικοΰ φόρου κύκλου εργασιών, οπότε τώ ύψος αυτού θά 

έδει νά προσαρμοσθή πρώς τα ισχύοντα σχετικά επίπεδα. 
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Ή τελευταία κατηγορία ειδικών επιβαρύνσεων άφορα τάς 

εισπράξεις τοΰ 'Οργανισμού Γεωργικών 'Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 

καί περιλαμβάνει μίαν έπιβάρυνσιν 1 0 - 1 5 % έπί τοΰ φόρου εισο

δήματος φυσικών προσώπων, μίαν έπιβάρυνσιν 1 5 % έπί τοΰ 

φόρου αδιανέμητων κερδών, ώς καί πρόσθετον τέλος χαρτοσήμου 

1 0 % έπί τών μισθωμάτων. Ή έκτασις, είς ην ό ΟΓΑ θα έδει νά 

χρηματοδοτήται είτε έκ τοΰ γενικού ταμείου είτε έκ τών ειδικών 

φόρων, εξετάζεται είς έτερον σημείον (ίδε Κεφάλαια 2 καί 7), 

άλλ' έάν ό φόρος εισοδήματος έχη έπιλεγή πρώς αυτών τών σκο-

πόν, θά ήτο κατά πολύ απλουστέρα ή διάθεσις καθωρισμένου πο

σοστού έκ τών ετησίων φορολογικών εσόδων δια τήν άσφάλισιν 

τών αγροτών, αντί τής επιβολής εις τών φορολογούμενον (ώς 

συμβαίνει ύπώ τήν παροΰσαν φορολογικήν νομοθεσίαν) προσθέτου 

ειδικού φόρου καί τής μετέπειτα εκπτώσεως αύτοΰ κατά τών υπο

λογισμών τοΰ συνήθους φόρου εισοδήματος. 

Ένοποίησις τών Φόρων Εισοδήματος 

Φυσικών καί Νομικών Προσώπων 

"Εν έκ τών δυσχερέστερων προβλημάτων τοΰ φόρου εισοδή

ματος είναι ή ένοποίησις τής φορολογίας φυσικών καί νομικών 

προσώπων πρώς αποφυγήν είτε ύπερεκτιμήσεως ένίων κατηγο

ριών εισοδήματος, είτε ύποεκτιμήσεως ετέρων. Άπώ τ ή ς από

ψεως ταύτης τώ Ελληνικών φορολογικών σύστημα χρήζει πολλών 

επαίνων. Τ α μερίσματα φορολογούνται είς χείρας τοΰ μετόχου 

(όμοΰ μετά τοΰ υπολοίπου εισοδήματος του), τα αδιανέμητα κέρ

δη φορολογούνται είς χείρας τής εταιρείας (μέ πρόβλεψιν επι

στροφής τών φόρων είς περίπτωσιν διανομής τών κερδών), τα δέ 

μερίσματα υπόκεινται είς φόρον παρακρατήσεως 2 5 % , δστις 

καταβάλλεται ύπώ τής Εταιρείας καί αφαιρείται έκ τοΰ συνόλου 

τής ύπολογισθείσης φορολογικής υποχρεώσεως τοΰ μετόχου. 

Μία σημαντική βελτίωσις, ήτις θά ήδύνατο νά έπιτευχθή είς 

τών τομέα τούτον, θά ήτο ή πλήρης φορολόγησις τών μεταβολών 

τής άξιας τών περιουσιακόύν στοιχείων συμπεριλαμβανομένων 

137 



καί τών πραγματοποιούμενων κερδών είς περίπτωσιν πωλήσεως 

ή μεταβιβάσεως εταιρικών μετοχών καί ομολογιών. 'Επίσης, ή 

υίοθέτησις αναλογικής φορολογίας εισοδήματος θά απλοποιεί καί 

τήν φορολογίαν αδιανέμητων κερδών καί τήν παρακράτησιν φό

ρου έπί τών μερισμάτων. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν IV 

Η Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Σ Τ Η Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Α Γ Α Θ Ω Ν 

Ώ ς καί οι Μεσογειακοί αυτής γείτονες, ή Ελλάς βασίζεται 

είς μέγα βαθμών έπί φόρων επιβαλλομένων κατά τήν πο^λησιν 

ή είσαγωγήν αγαθών καί σαφώς προοριζομένων να επιβαρύνουν 

τών άγοραστήν. Έ ν τούτοις, θά ήτο λάθος νά ύποτεθή δτι αϊ επι

βαρύνσεις έπί τών καταναλωτών καί τών έπενδυόντων είναι αϊ 

μοναδικαί, ή έστω αϊ σημαντικώτεραι, οίκονομικαί επιδράσεις τής 

φορολογίας ταύτης. 

Τα ατομικά κίνητρα πρώς έργασίαν καί έπένδυσιν δύνανται 

νά μεταβληθούν σημαντικώς, άπαντες δέ οι φόροι έπί τών πωλή

σεων, πλην τών γενικών τοιούτων, οι όποιοι πρώς τώ παρών δέν 

υφίστανται έν Ελλάδι — θά άνακατανείμουν τους πόρους έκ τής 

μιας δραστηριότητος είς τήν άλλην. Δέν χρειάζεται νά τονισθή 

ή σημασία τών έν λόγω συνεπειών δια μίαν χώραν, ήτις αγωνίζεται 

νά βελτίωση τάς οίκονομικάς επιτεύξεις της, παρά δέ τώ γεγονώς 

δτι μία πλήρης άνάλυσις καθίσταται προφανώς αδύνατος ένταΰθα, 

θά άναφερθώμεν έν συντομία είς τάς συνεπείας ταύτας, συγχρόνως 

δέ θά γίνη ειδική μνεία ώρισμένων θεμάτων, άτινα λίαν πιθανών 

νά ενδιαφέρουν τους διαμορφοΰντας τήν πολιτικήν. Τα έν λόγω 

θέματα περιέχουν ώρισμένα ερωτήματα ώς: (1) Αϊ αυθαίρετοι δια

κρίσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικών καταναλωτικών προτιμή

σεων ή διαφόρων παραγωγικών ικανοτήτων διατηρούνται εις 

λογικόν τι ελάχιστον έπίπεδον ;(2) Οι άνω τοΰ μέσου δρου φορο

λογικοί συντελεσταί περιορίζονται είς προϊόντα τυπικώς κατανα

λισκόμενα ύπώ τών ευπόρων καί οχι τών πτωχών τάξεων — δηλ. 
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είς τα είδη πολυτελείας ύπώ τήν οίκονομικήν έννοιαν τής λέξεως; (3 ) 

Τίθεται περιορισμός είς τα κίνητρα πρώς κατανάλωσιν ένώ ενθαρ

ρύνονται καί αναπτύσσονται κίνητρα πρώς έργασίαν καί έπένδυ-

σιν; καί (4) Δια τής φορολογίας εγχωρίων αγαθών θά παρασχεθή 

είς τώ Κράτος μία λογική πηγή προσθέτων εσόδων είς άντικατά-

στασιν τής άπωλείας τής πηγής τών εισαγωγικών δασμών, δτε 

ούτοι θά μειωθούν είς έφαρμογήν τών διατάξεων τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως (Συμφωνία τών Αθηνών) μεταξύ Ελλάδος καί Ευ

ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος; 

Οι Ε λ λ η ν ι κ ο ί Φόροι επί τών 'Αγαθών κατά το 1962 

Ώ ς δεικνύει ό Πίναξ 4 :1, ή φορολογία αγαθών (ήτοι γενι

κοί καί ειδικοί φόροι έπί τών πωλήσεων καί εισαγωγικοί δασμοί) 

αποτελεί τώ κύριον στήριγμα τοΰ Δημοσίου Ταμείου έν Ελλάδι, 

παρέσχε δέ, κατά τώ 1962, σχεδών τώ ήμισυ τοΰ συνόλου τών έκ 

ΠΙΝΑΞ 4:1 

Φορολογικά Έσοδα της Ελληνικής Κεντρικής Διοικήσεως κατά Μείζονας 

Κατηγορίας, 1962 

Ποσοστον έπί του Συνόλου 

Ποσόν Συμπεριλαμ- Μή Συμ-

(ε'ις εκατ. δρ. ) βανομένων τών περιλαμ. 

Κατηγορία Φορολογίας εισφορών τών τών Κοιν. 

Κοινων. Ά σ φ . Άσφαλ. 

'Αγαθών 11.329 49 % 69 % 

Εισοδήματος, Κληρονομιάς και Δωρεών. 2.886 13 17 

Τέλη Χαρτοσήμου 1.171 5 7 

Μισθωτών Υπηρεσιών 603 3 4 

Μεταβιβάσεως 'Ακινήτων 533 2 3 

Είσφοραί Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 6.406 28 — 

Σύνολα 22.928 100 100 

Πηγή : Μέρος Πρώτον σ. 22 
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φορολογίας δημοσίων εσόδων, έάν συμπεριληφθώσιν αϊ είσφοραί 

κοινωνικών ασφαλίσεων είς τώ σύνολον, καί σχεδών τώ 70 % , έάν 

αϊ είσφοραί αύται δέν συμπεριληφθώσιν. Έ ν ώ δι' έναν "Αγγλον 

ή 'Αμερικανών παρατηρητήν ή φορολογική διάρθρωσις τοΰ Πίνα-

κος 4:1 παρουσιάζει βεβαίως ασυνήθη χαρακτηριστικά, είς έ'ναν 

'Ιταλών θά έφαίνετο αύτη καθ' ολοκληρίαν γνωστή, εφ' δσον ή 

'Ιταλική Κυβέρνησις εισπράττει κατά τα τελευταία έτη το 47 % 

περίπου τοΰ συνόλου τών εσόδων της ύπώ μορφήν φορολογίας άγα-

θοίν, τώ 34 % έξ είσφορώ>ν κοινωνικής ασφαλίσεως καί τώ 13 % 

έκ φόρων εισοδήματος, κληρονομιών καί δωρεών. 

'Αντιθέτως, είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας ή κυβέρνησις 

εξασφαλίζει μόνον 2 0 % έκ φορολογίας αγαθών καί 1 5 % έξ 

εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, άλλα τώ 5 0 % έκ τής φορολο

γίας εισοδήματος, κληρονομιάς καί δωρεών, ακόμη καί έάν συμπε

ριληφθούν είς τώ σύνολον οι Πολιτειακοί καί τοπικοί φόροι (τών 

όποιων σημαντικώτατον τμήμα σύγκειται έκ φόρων έπί τών π ω 

λήσεων). 

Ουδόλως ευχερής είναι μία ορθολογική, καί συγχρόνως 

απλή, οικονομική ταξινόμησις τών ελληνικών φόρων έπί τών 

αγαθών, καί κατά συνέπειαν, ή κατάταξις τούτων είς τών Πίνακα 

4:2 έγένετο κατά τώ μάλλον καί ήττον βάσει τής φαινομενικής 

σημασίας των. 

Ούτω, παρά τώ γεγονώς Οτι ό Φόρος Κύκλου 'Εργασιών, χα

ρακτηρίζεται ύπώ πολυαρίθμων απαλλαγών καί εκπτώσεων, θεω

ρείται γενικώς φόρος, ένώ οι φόροι καταναλώσεως καπνού καί 

σακχάρεως κατατάσσονται είς τήν κατηγορίαν τών ειδικών φό

ρων (παρ' οτί, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω, δύνανται νά είναι έξ 

Ι'σου γενικοί δσον άφορα τάς μειωτικάς επιδράσεις των έπί τής 

παραγωγής). Παρά ταύτα, καθίσταται σαφές έκ τοΰ Πίνακος οτι 

σημαντικών τμήμα τών εσόδων έκ φορολογίας αγαθών συνίσταται 

έκ φόρων έπί συναλλαγών είς σχετικώς μικρών αριθμών προϊόν

των. Είναι καταφανής επίσης ό σημαντικός ρόλος, τών όποιον 

διαδραματίζουν οι εισαγωγικοί δασμοί, δεδομένου οτι τώ σχετικών 

ποσοστόν, 1 1 % , έπί τών δημοσίων εσόδων είναι κατά πολύ 
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ΠΙΝΑΞ 4:2 

Ή Διάρθρωσις τής 'Ελληνικής Φορολογίας 'Αγαθών κατά το 1962 

Ποσοστον Ποσοστον 

Λ , έπί τών έπί τών 
Φόροι 

Εσόδων 'Εσόδων 
(11.329 έκ. δρχ.) (22.928 έκ. δρχ. 

Γενικοί επί πωλήσεων 2 3 % 1 1 % 

Φόρος Κύκλου 'Εργασιών 16 % 

Φόρος Πωλήσεως Γεωργικών Προϊόντων. 3 

Φόρος Πολυτελείας 1 

Λοιποί 2 

Ειδικοί επί τών Πωλήσεων 55 27 

Καπνού 18 

Πετρελαίου 12 

Σακχάρείος ' 7 

Μεταφορών 7 

Οινοπνευματωδών Ποτών 3 

Ψυχαγωγίας 3 

Λοιποί 4 

Τελωνειακοί Δασμοί 22 11 

Πηγαί : Μέρος 1 καί ό Προϋπολογισμός τής Κεντρικής Διοικήσεως 

άνώτερον τών αντιστοίχων ποσοστών είς χώρας ώς ή 'Ιταλία 

(κάτω τοΰ 5 % ) , ή Δυτ. Γερμανία ( 3 % ) , τώ Ήνωμένον Βασί-

λειον ( 2 , 5 % ) καί ή Γαλλία ( 2 % ) . 'Εντούτοις, οι τελωνειακοί 

δασμοί μόνοι δέν δίδουν κατ ' ανάγκην τώ αληθές μέτρον τής 

φορολογικής διακρίσεως, ην υφίστανται αϊ έλληνικαί είσαγωγαί. 

Ώ ς ανεφέρθη είς τώ Πρώτον Μέρος τής παρούσης, ή άποτίμησις 

τών αγαθών έξο^τερικοΰ πρώς υπολογισμών τοΰ Φ.Κ.Ε. γίνεται δια 

προσθέσεως ένώς καθ' υπολογισμών ποσοΰ είς τήν τιμήν εισαγω

γής των (πρώς ΰψωσιν τής τιμής ταύτης είς τώ έπίπεδον τής τιμής 

χονδρικής πωλήσεως, έφ' ής υπολογίζεται ό φόρος καί δια τα 

ελληνικά προϊόντα), επιπροσθέτως δέ υπόκεινται ταύτα είς είδι-
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κών φόρον κύκλου εργασιών με συντελεστήν Ί'σον πρώς τώ εν 

τέταρτον τοΰ κανονικοΰ, δι' ου σκοπεΐται ή επιβολή επιβαρύνσεως 

όμοιας προς τήν έπιβαλλομένην είς τάς εγχώριους επιχειρήσεις 

δια τοΰ φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Περιττών νά λεχθή οτι 

ουδεμία έκ τών φορολογικών τούτων προσαρμογών είναι δυνατών 

νά έκπληροΐ τελείως τών σκοπόν της, άμφότεραι δέ αϊ επιβαρύν

σεις είναι αρκούντως σημαντικαί άπώ απόψεως δημοσίων εσό

δων, ώστε να τύχωσι μεγάλης προσοχής κατά τήν ένοποίησιν 

τοΰ Ελληνικού φορολογικού συστήματος μέ τα τοιαύτα τών χ ω 

ρών τής Ε.Ο.Κ. Έ π ί παραδείγματι, κατά τώ 1962, έπί συνόλου 

εσόδων έκ Φ.Κ.Ε. ανερχομένου είς 1 845 έκ. δρχ. τα 845 εκατ. 

προήρχοντο έκ φορολογίας εγχωρίων προϊόντων, τα 800 έκ. 

έκ τοΰ κανονικού Φ.Κ.Ε. έπί τών εισαγομένων προϊόντων καί τα 

200 έκ. τοΰ ειδικού Φ.Κ.Ε. 

Επιδράσεις έπί τής Κατανομής των Πόρων 

Είναι γνωστών καί δέν χρειάζεται νά συζητηθη ενταύθα, ότι 

οιοσδήποτε μή γενικώς φόρος έπί τών πωλήσεων μετατοπίζει 

πόρους έκ τοΰ φορολογουμένου κλάδου πρώς έτερους τομείς τής 

Οικονομίας καί σύν τω χρόνω αυξάνει τάς τιμάς τοΰ υποκειμένου 

είς φορολογίαν προϊόντος έν σχέσει πρώς τάς τοιαύτας τών μή 

φορολογουμένων αγαθών καί υπηρεσιών. "Αν καί ή σπάνις εμπει

ρικών στοιχείων είναι τοιαύτη, ώστε δέν επιτρέπει τήν λεπτο

μερή μέτρησιν τών τοιούτων επιδράσεων έπί τής κατανομής τών 

πόρων, έν τούτοις δύναται τις — βάσει τών επισήμων στατιστι

κών στοιχείων καί τών σχετικών φορολογικών διατάξεων — νά 

εντόπιση αμέσως τινάς έκ τών κυριωτέρων παραγωγικών τομέων, 

οϊτινες υπόκεινται είς ιδιαιτέρως βαρεϊαν ή έλαφράν φορολογίαν. 

Οι τομείς εκείνοι, οίτινες κυρίως βαρύνονται δι' υψηλής φορολο

γίας εγχωρίων αγαθών, είναι οι πρώτοι πέντε τοΰ Πίνακος 4:3, 

καλύπτουν δέ όμοΰ τώ 70 % τών εγχωρίων έμμεσων φόρων δια 

τώ έ'τος 1962. Κατά τώ πλείστον οι αριθμοί είναι εύγλωττοι. 

Έ π ί παραδείγματι, ή αναλογία τοΰ προϊόντος τών φόρων έπί 
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τών καπνών είς τώ σύνολον τών εσόδων, είναι κατά πολύ ανωτέρα 

τής συμμετοχής τών καπνών είς τώ άκαθάριστον έγχώριον προϊόν-

Οι φόροι έπί τών οινοπνευματωδών ποτών, τής ψυχαγωγίας 

καί τής κυκλοφορίας τών οχημάτων είναι επίσης δυσαναλόγως 

υψηλοί, άλλ' Οχι τόσον όσον οι φόροι έπί τών καπνών. Τα έσοδα 

έκ φόρων πολυτελείας δέν είναι σημαντικά, αποτελεί δέ τούτο 

εύγλωττον άπόδειξιν τής καταλληλότητος τής ονομασίας των,πλην 

δμως οι συντελεσταί αυτών ανέρχονται είς 1 0 % προκειμένου περί 

οινοπνευματωδών ποτών, 3 0 % δια τα γουναρικά, κοσμήματα καί 

είδη έκ πορσελάνης, καί 300 % δια τα βασικά έ'λαια αρωματοποιίας. 

Είς τώ έτερον άκρον τής φορολογικής κλίμακος ευρίσκονται 

αϊ κατηγορίαι προϊόντων άτινα απαλλάσσονται τοΰ φόρου κύκλου 

εργασιών: δημοσιογραφικός χάρτης, λιπάσματα καί ναυπήγησις, 

κατασκευή νέων οικοδομών (6 % τοΰ ακαθαρίστου εγχωρίου 

προϊόντος) καί αϊ ύπηρεσίαι τώ>ν υφισταμένων κατοικιών ( 6 - 7 % 

τοΰ ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος), ή παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος εκτός τής περιοχής Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, 

καί αϊ επαγγελματικά', ύπηρεσίαι έν γένει. 'Υφίσταται μία φορο

λογία έπί τών πωλήσεων γεωργικών προϊόντων, άλλ' οι συντε

λεσταί της είναι σχετικούς χαμηλοί, καί εφαρμόζονται μόνον έπί 

χονδρικών πωλήσεων, ώς έκ τούτου δέ τα έκ τούτων έ'σοδα ανέρ

χονται μόνον είς 9 % τών εισπράξεων έκ τής φορολογίας εγχω

ρίων αγαθών, ένώ ή γεωργική παραγωγή αντιπροσωπεύει 25-

30 % τοΰ ακαθαρίστου έγχο^ρίου προϊόντος. Έ π ί πλέον, πολλοί 

κλάδοι επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων χαίρουν πλήρους 

απαλλαγής τοΰ Φόρου Κύκλου Εργασιών ή υπόκεινται είς συντελε-

στήν Ι , ' / ί ή 3 % αντί τοΰ συνήθους 6 % . Ούτω, κατά γενικω-

τάτην έ'κφρασιν, μεταξύ τών τομέων τής οικονομίας, πρώς ους 

κατά τα φαινόμενα λαμβάνει χώραν μετατόπισις τών πόρων, λόγω 

τής ελληνικής φορολογίας αγαθών, συμπεριλαμβάνονται ή οίκο-

δόμησις καί αϊ κατασκευαί, ή έ'κδοσις εφημερίδων (ήτις ευνοεί

ται επίσης καί ύπώ τής φορολογίας εισοδήματος), οι κλάδοι υπη

ρεσιών καί λιανικού εμπορίου, καί ή παραγωγή ύπώ μικρών βιο

τεχνών (οίτινες, έν αντιθέσει πρώς τάς μεγαλυτέρας επιχειρήσεις 
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ΠΙΝΑΞ 4:3 

Ποσοστιαία Κατανομή τών Ελληνικών Φόρων 'Αγαθών, 1962 

Ποσοστον έπί τοΰ Συνόλου τών 

'Εσόδων τοΰ 1962 έκ Φορολο-

Προϊόν ή Τομεύς γίας 'Αγαθών (4.340 έκ. Δρχ. ) 

1. Καπνός 4 5 % 

2. Οινοπνευματώδη Ποτά 7 

3. Ψυχαγωγία 6 

4. Κυκλοφορία 'Οχημάτων 11 

5. 'Αγαθά Πολυτελείας 1 

6. Μεταφοραί 6 

7. Γεωργία 9 

8. Τραπεζικαί καί ΆσφαλιστικαΙ Ύπηρεσίαι . . 2 

9. 'Ηλεκτρισμός, Άεριόφως καί Τηλεπικοινωνίαι 1 

10. Βιομηχανία καί Βιοτεχνία 13 

α. Κλωστοϋφαντουργία 3 % 

β. Μεταλλουργία 3 

γ. Χημικαί Βιομηχανία', 2 

δ. Οικοδομικών 'Τλικών 1 

ε. Ειδών Διατροφής 1 

ζ. Βυρσοδεψία Ζ 

η. Λοιποί 2 

Σύνολον 100 

z — Όλιγώτερον του 1/2% 

Πηγαί : Στοιχεία 1-10, Κρατικός Προϋπολογισμός 1962, 

Στοιχεία 10α - 10η, — Είδικαί Πινακοποιήσεις τεθεΐσαι ε'ις τήν 

διάθεσίν μας υπό του Κου Α. Μιχαλάκη. 

τοΰ αύτοΰ κλάδου, εξαιρούνται τοΰ Φ.Κ.Ε.). Είναι άμφίβολον 

κατά πόσον άπασαι αϊ ανωτέρω δραστηριότητες θά έδικαιοΰντο 

τοιαύτης ενθαρρύνσεως, έάν τώ μόνον κριτήριον ήτο ή συνεισφορά 

εκάστης είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. 

Ή έξέτασις τών πρώτων δύο στοιχείων τοΰ Πίνακος 4:3 

υπενθυμίζει τήν περίπτωσιν, καθ' ην ή φορολογία αγαθών προ-
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καλεί έλαχίστην μόνον μετατόπισιν πόρων έκ τοΰ φορολογουμένου 

παραγωγικού κλάδου, συγκεκριμένως όταν ό συντελεστής έλαστι-

κότητος τής ζητήσεως ώς πρώς τάς τιμάς τών φορολογουμένων 

αγαθών πλησιάζη τώ μηδέν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην επίσης, οι 

φόροι έπί τών πωλήσεων έπιδροΰν έπί τής κατανομής τών πόρων, 

άλλ' od επιδράσεις αύται ασκούνται μάλλον εμμέσως, δια τών 

ονομαζόμενων «διαρροών δαπάνης», παρά αμέσως. "Εν άπλουστευ-

μένον παράδειγμα θά κατάδειξη τήν φύσιν τών επιδράσεων τού

των. Ύποτεθείσθω οτι άντίμετωπίζομεν ανάγκην αυξήσεως τών 

εσόδων έκ φορολογίας κατά 20 νομισματικάς μονάδας καί άνα-

λογιζόμεθα διαφόρους τρόπους επιτεύξεως τής έν λόγω αυξήσεως. 

"Οθεν, χάριν τοΰ παραδείγματος, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τώ έπί-

πεδον τών ιδιωτικών χρηματικών εισοδημάτων ώς άνεξάρτητον τοΰ 

εί'δους τής εκλεγόμενης φορολογίας. Έ ν άλλοις λόγοις, ανεξαρ

τήτως τής υίοθετηθησομένης λύσεως, τά ιδιωτικά εισοδήματα 

θά μειοίθοΰν κατά 20 ν.μ., τά δε δημόσια έσοδα θά αύξηθοΰν κατά 

τώ αυτό ποσόν. 

Μία δυνατότης θά ήτο ή επιβολή ένώς κατ' άξίαν φόρου έπί 

τών πωλήσεων τοΰ προϊόντος Χ, ούτινος ή έλαστικότης ζητήσεως 

ώς πρώς τάς τιμάς είναι 'ίση προς τήν μονάδα. Τποτεθείσθο^, χά

ριν απλουστεύσεως, δτι άπαντες οι πωληταί τοΰ έν λόγω άγαθοΰ 

άντιδροΰν δι' αυξήσεως τής τιμής πωλήσεως κατά τώ συνολικών 

ποσών τοΰ φόρου. Έ ά ν αϊ ακαθάριστοι εισπράξεις έκ πωλήσεων 

ήσαν 200 ν.μ. πρώ τής επιβολής τοΰ φόρου, θά παραμείνουν 200 

καί μετά τήν έπιβολήν τούτου καί ούτω, είς φορολογικώς συντε

λεστής 1 0 % θά έπιτύχη τών έπιδιωκόμενον σκοπόν. Έ φ ' όσον ή 

συνολική καταναλωτική δαπάνη δια τώ προϊών Χ παραμένει στα

θερά, οι καταναλωταί δέν θά υποστούν οίκονομικήν πίεσιν πρώς 

περιορισμών τής καταναλώσεως τών λοιπών αγαθών καί υπηρεσιών 

έν γένει, αν καί ή αύξησις τής τιμής τοΰ Χ θά προκαλέση τάς 

συνήθεις αντιδράσεις έπί τής ζητήσεως τών υποκατάστατων 

καί συμπληρωματικών τοΰ Χ αγαθών. Έ ν προκειμένω, ή άντι-

πληθωρική πίεσις συγκεντροΰται είς τήν φορολογουμένην βιο-

μηχανίαν, ής ή μειουμ,ένη ροή τοΰ χρηματικού εισοδήματος θά 
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υποχρέωση τους πόρους είς μετατόπισιν πρώς έτερους τομείς τής 

Οικονομίας. 

Έ ν τούτοις, τώ αποτέλεσμα θα είναι τελείως διάφορον έάν ό 

φόρος έπιβληθή είς τών κλάδον Υ, όστις έχει επίσης ακαθάρι

στους εισπράξεις έκ πωλήσεων Ι'σας πρώς 200 ν.μ., άλλ' ή έλα-

στικότης ζητήσεως τοΰ προϊόντος του ώς πρώς τάς τιμάς είναι 

μηδέν (ή περίπτωσις αύτη είναι οριακή, άλλ' ούτω απλοποιείται 

ή άνάλυσις καί τώ συζητούμενον θέμα έπεξηγεΐται πλήρως). Ά φ ' 

ής οι πωληταί τοΰ Υ αυξήσουν τήν τιμήν πωλήσεως, λόγω τής 

επιβολής τοΰ φόρου, ή συνολική καταναλωτική δαπάνη θά αύξηθή 

αναλόγως καί ούτω, ισχύοντος τοΰ φόρου, τά ακαθάριστα έ'σοδα 

έκ πωλήσεων θά εΐναι 220 ν.μ., τώ εισόδημα τών παραγωγικών 

συντελεστών τοΰ κλάδου Υ θά παραμείνη είς τώ έπίπεδον τών 

200 ν.μ καί δέν θά υφίσταται κίνητρον εξόδου τούτων έκ τοΰ 

κλάδου, ή δέ παραγόμενη καί πωλούμενη ποσότης τοΰ Υ ούδεμίαν 

έπίδρασιν θα ύποστή έκ τής επιβολής τοΰ φόρου (όστις θα έπι

βληθή με συντελεστήν ελαφρώς άνώτερον τοΰ 9 % είς τήν περί

πτωσιν ταύτην). Έ φ ' δσον οι καταναλωταί δαπανώσιν 20 ν.μ. 

περισσότερον δια τώ αγαθών Υ παρ' οτι πρώ τής επιβολής τοΰ 

φόρου, δύναται να αναμένεται δτι θά δαπανοΰν όλιγώτερον δια 

τά λοιπά αγαθά καί υπηρεσίας, ή ζήτησις τών όποιων θά ύποστή 

τάς άντιπληθωρικάς πιέσεις τοΰ φόρου, δστις επεβλήθη έπί τοΰ 

άγαθοΰ Υ. Έ ν ολίγοις, υφίστανται άρνητικαί διαρροαί δαπάνης 

καί, παρά τώ γεγονώς δτι ό φόρος περιορίζεται είς εν καί μόνον 

προϊόν, έν τούτοις προκαλεί γενικήν μείωσιν τής ιδιωτικής δα

πάνης, ήτις ομοιάζει πρώς τάς επιδράσεις ένώς γενικού φόρου 

έπί τοΰ εισοδήματος ή τής δαπάνης. Ή επιβολή τοΰ φόρου έπί 

τοΰ άγαθοΰ Υ προκαλεί καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην μίαν με

τατόπισιν τών πόρων, άλλ' ή μετατόπισις λαμβάνει χώραν άπώ 

μίαν ομάδα μή φορολογουμένων κλάδων πρώς έτέραν, επίσης μή 

φορολογουμένην. 

Παρ' δτι αϊ έλαστικότητες ζητήσεως ώς πρώς τάς τιμάς 

δέν είναι πιθανών έν τη πράξει νά είναι μηδέν, τόσον ό καπνός 

δσον καί τ α οινοπνευματώδη ποτά, άτινα όμοΰ έκάλυπτον 52 % 
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τών εσόδων φορολογίας αγαθών κατά τώ 1962, εμφανίζουν ελαστι

κότητας σημαντικώς κατωτέρας τής μονάδος είς τάς διαφόρους 

έμπειρικάς μελετάς αίτινες έγένοντο σχετικώς 1 "Οθεν οι "Ελ

ληνες καταναλωταί, έάν συμπεριφέρωνται κατά τών αυτών τρό

πον ώς οι καταναλωταί άλλων χωρών, αϊ άντιπληθωρικαί επι

δράσεις ένώς σημαντικού μέρους τής Ελληνικής φορολογίας 

αγαθών, είναι γενικώτεραι α π ' οτι θά υπέθετε τ ις έκ πρώ

της Οψεως. Τόσον άπό απόψεως άποδοτικότητος είς τήν κατα-

νομήν τών πόρων, δσον καί άπό απόψεως διαχειριστικής άπλό-

τητος, πολλά επιχειρήματα δύνανται νά προβληθούν υπέρ τών 

τοιούτου είδους φόρων. 

Επιδράσεις έπί τής Διανομής του Εισοδήματος 

Ή φορολογία αγαθών μεταβάλλει τήν κατανομήν τής αγο

ραστικής δυνάμεως μεταξύ τών καταναλωτών κατά δύο κυρίως 

τρόπους: πρώτον, δια τής μεταβολής τών τιμών τών προϊόντων 

είς τρόπον ώστε άγορασταί μέ ώρισμένας προτιμήσεις νά ευνο

ούνται, ένώ έ'τεροι, μέ προτιμήσεις διαφόρους, υφίστανται έπι

βάρυνσιν, καί δεύτερον, δια τής μεταβολής τών τιμών τών συν

τελεστών, είς τρόπον ώστε οι κατέχοντες ώρισμένας κατηγορίας 

τούτων νά ώφελοΰνται, ένώ οι κάτοχοι έτερων κατηγοριών 

υφίστανται ζημίαν. 'Ενταύθα θά έξετάσωμεν άμφοτέρας τάς έν 

λόγω επιδράσεις έν συντομία, άλλα πρώτον θά χρειασθή να έξε

τάσωμεν τήν διάρθρωσιν τών έλληνικώ»ν εισαγωγικών δασμών, 

ώς ούτοι εμφανίζονται είς τόν Πίνακα 4:4. Δέον νά σημειωθή οτι 

τά στοιχεία αφορούν τό έτος 1961, δεδομένου δτι δέν ήσαν δια

θέσιμα μεταγενέστερα τοιαύτα, καί προέρχονται έξ επισήμων 

(1) Βλ. π.χ. Richard Stone, The Measurement of Consumers 
Expenditure and Behaviour in the United Kingdom 1920-1938, Τόμος 
1 (Cambridge University press, 1954), καί ετέρας εργασίας παρατιθε-
μέναςεις τήν εκδοσιν Bibliography on Demand Analysis and Projections, 
τοΰ 'Οργανισμού Τροφίμων καί Γεωργίας τών Ηνωμένων 'Εθνών, (Ρώ
μη : FAO, 1959) καί μεταγενέστερα ετήσια παραρτήματα. 
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ΠΙΝΑΞ 4:4 

Ποσοστιαία Κατανομή Εισαγωγικών Δασμών, Φόρων και Μέσων Φορολο

γικών Συντελεστών 

Κατά Μονοψηφίους Κατηγορίας της SITC, 1961 

Ποσοστον επί 

, . „ ν τών 'Εσόδων Μέσος 
Αριθμός 

Κατηγορία 1961 έξ Είσαγ. Φορολ. 

Δασμών και Φόρ. Συντ. 

(3.790 έκ. δρχ.») 

0 Τροφαί και Ζώντα Ζώα 29 % 64 % 

6 Βιομηχανοποιημένα 'Αγαθά 28 35 

7 Μηχανήματα και Εξοπλισμός Μεταφορών 18 22 

5 Χημικά Προϊόντα 10 30 

8 Διάφορα Βιομηχανοποιηθέντα Είδη 6 49 

2 Πρώται "Τλαι 5 13 

3 Καύσιμα και Λιπαντικά 4 60 

4 Ζωικά και Φυτικά "Ελαια ζ 31 

1 Ποτά και Καπνός ζ 136 

Σύνολον 100 33 

ζ — Όλιγώτερον τοΰ 1 /2 % 

1. Περιλαμβάνονται εισαγωγικοί δασμοί (2.170)' Φόρος καταναλο')-

σεως επί της σακχάρεως (720), καπνοΰ και οινοπνευματωδών ποτών (40) 

και ώρισμένων αγαθών πολυτελείας (40), ό βασικός Φ,Κ.Ε. (730) ν.νλ ό 

φόρος πολυτελείας (90) 

Πηγή : 'Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος Στατιστική Έπετη-

ρις Δημοοίων Οικονομικών 1962. (Αθήναι 1963), σελ. 43. 

πινακοποιήσεων βάσει τών προτύπων διεθνών οικονομικών κατα

τάξεων (Standard International Trade Classifications) τών 

αγαθών. Δεν περιλαμβάνονται ένταΰθα άπαντες οι φόροι επί 

τών εισαγωγών, έκ τών σημαντικότερων δε παραλείψεων είναι 

οί δασμοί επί τοΰ ακαθάρτου πετρελαίου (1.256 εκατ. δρχ.) ό 

ειδικός φόρος κύκλου εργασιών επί τών εισαγωγών (180 εκατ. 
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δρχ.), φόροι υπέρ τοΰ Όργανισμοΰ Γεωργικών 'Ασφαλίσεων 

(165 εκατ. δρχ.), και τα τέλη χαρτοσήμων (105 εκατ. δρχ.). 

Ή κατηγορία τών εισαγομένων ειδών διατροφής, ήτις είναι 

και ή αποδίδουσα τα περισσότερα φορολογικά έσοδα, καλύπτεται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τών εισαγωγών σακχάρεως και καφέ, 

α'ίτινες κατά το 1961 απέδωσαν εις το κράτος 814 εκατ. δρχ. 

(επί συνόλου της εν λόγω κατηγορίας, 1.086 εκατ. δρχ.) , και ειχον 

μέσον φορολογικον συντελεστήν 222 % και 85 % αντιστοίχως. 

"Ετερα βαρέως φορολογούμενα ε'ίδη ήσαν τα μπαχαρικά, το τέϊον, 

και τα έπεξειργασμένα δημητριακά, άπαντα υποκείμενα εις φορο

λογικούς συντελεστάς ανωτέρους τοΰ 1 0 0 % . Μεταξύ τών εισαγω

γών βιομηχανικών ειδών (κατηγορίαι S.I.T.C. 6 και 8 άποδίδουσαι 

3 4 % τ ώ ν φόρων τοΰ Πίνακος 4:4) ή μεγαλύτερα π η γ ή εσόδων 

ήσαν αϊ είσαγωγαί υφασμάτων (290 εκατ. δρχ. υπό μέσον φορο

λογικον συντελεστήν 6 4 % ) ως και τα νήματα και αί κλωσταί 

(105 εκατ. δρχ. υπό φορολογικον συντελεστήν 4 2 % ) , επίσης δε 

προϊόντα έ'χοντα φορολογικον συντελεστήν άνω τοΰ 70 % ως τα 

γουναρικά, εΐδη ρουχισμού, ε'ίδη αγγειοπλαστικής και κεραμεικής, 

ε'ίδη ταξιδιού, ωρολόγια χειρός και επιτραπέζια, παιγνίδια και 

είδη αθλητισμού, Ώ ς θα έδει να αναμένεται, τόσον αί πρώται 

δλαι δσον και τα μηχανήματα (κατηγορίαι S.I.T.C. 2 και 7) ειχον 

έλαφράν φορολογικήν έπιβάρυνσιν. π.χ. το έ'ριον έχει συντελεστήν 

μόνον 2 % και αί συνθετικαί είναι 7 % . Προφανώς, ή εγχώριος 

παραγωγή υφαντουργίας και ειδών ενδύσεως χαίρει ύψηλοΰ βα

θμού προστασίας έκ τοΰ ξένου ανταγωνισμού. 

Έ κ της μέχρι τούδε εξετάσεως καθίσταται προφανές δτι 

δια της ελληνικής φορολογίας αγαθών, τόσον εγχωρίων όσον 

και εισαγομένων, καταβάλλεται προσπάθεια φορολογικής διακρί

σεως εις βάρος τών αγαθών πολυτελείας. Μεταξύ τών πλέον κα

ταφανών επιτυχιών εις το θέμα τούτο συμπεριλαμβάνονται οι 

φόροι εισαγωγής έπί τών διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ό 

ειδικός φόρος πολυτελείας και τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων, άτινα — ως έδείχθη εις το τελευταΐον τμήμα τοΰ 

πρώτου μέρους—κυμαίνονται μεταξύ 22.500 δρχ. δι' εν αύτοκί-
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νητον Volkswagen και 81.000 δρχ. δι' εν αύτοκίνητον F o r d Ga

laxy. 'Επίσης, οι φόροι ψυχαγωγίας, κατά τα φαινόμενα, επιβάλ

λονται κυρίως έπί τής καταναλώσεως αγαθών και υπηρεσιών πο

λυτελείας, άν και ή παραγωγικότης τής εν λόγω φορολογίας, ως 

βεβαιούται έκ τυχαίας παρατηρήσεως τής κινήσεως τών ταβερ

νών και τών νυκτερινών κέντρων τής χώρας, δεικνύει ότι αί επι

βαρύνσεις ουδόλως περιορίζονται εις τάς ανωτέρας είσοδηματικας 

τάξεις. Πάντως, τή εξαιρέσει ώρισμένων περιέργων ανωμαλιών — 

ξενοδοχεία Β ' κατηγορίας διαθέτοντα μεγαλυτέρας ανέσεις άπο 

τα ξενοδοχεία τών Α και ΑΑ κατηγοριών, άτινα φορολογούνται 

και περισσότερον, ή υψηλότεροι φορολογικοί συντελεσταί εις τα 

χορευτικά κέντρα παρ' δτι εις τάς ποδοσφαιρικάς συναντήσεις, 

τάς παραστάσεις τών θεάτρων και τής Λυρικής Σκηνής — ό 

φόρος ψυχαγωγίας κλιμακοΰται περίπου αναλόγως προς την ποιό

τητα τών προσφερομένων υπηρεσιών, ως περιγράφομεν εις το 

Πρώτον Μέρος τής παρούσης. 

'Εν τούτοις, έναντι τών επιτυχιών τούτων 'ίστανται δύο 

σημαντικά χαρακτηριστικά τής διαρθρώσεως τής φορολογίας 

αγαθών. Πρώτον, το μέγα ποσόν τών εσόδων έκ τής φορολογίας 

καταναλώσεως προϊόντων ως ό καπνός, ή σάκχαρις και ό καφές. 

Τα αγαθά ταύτα θεωρητικώς δέν είναι απαραίτητα εις τους κατα-

ναλωτάς, άλλα εις τήν πραγματικότητα ούτοι δέν τα αποχωρί

ζονται, και ή φορολογία τών έν λόγω αγαθών έν Ελλάδι, πιθανώς 

μεταβάλλει τήν διάρθρωσιν τών τιμών κατά παλίνδρομον τρόπον 2. 

Δεύτερον, δέν υφίσταται φορολογία έπί διαφόρων προϊόντων, 

άτινα καταναλίσκονται κυρίως υπό ευπόρων τάξεων. Τα εμφανέ

στερα παραδείγματα έν προκειμένω είναι αί πολυτελείς κατοι-

κίαι και διαμερίσματα, τα ταξίδια εις τήν άλλοπαπήν και αί ύπη-

ρεσίαι οικιακού υπηρετικού προσωπικού. 

(2) Αί έμπειρικαί μελέται δεικνύουν χαρακτηριστικός δτι αί οίκογε-
νειακαί δαπάναι δι' αγαθά ώς ό καπνός, ή σάκχαρις και ό καφές αυξά
νονται είς ποσοστον μικρότερον τής αυξήσεως τών οικογενειακών εισο
δημάτων. 
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Ούτω, ή είκών τής κατανομής είναι μικτή, και το ερώτημα 

κατά πόσον ή φορολογία αγαθών έν τω συνόλω της μεταβάλλει τήν 

διάρθρωσιν τών τιμών τών καταναλωτικών αγαθών κατά συστη

ματικών τρόπον (ήτοι παλινδρομικώς ή προοδευτικώς) κατά τήν 

άνοδον τής κλίμακος τών ατομικών εισοδημάτων, παραμένει 

άναπάντητον και θα παραμένη ούτω, μέχρις δτου ή φορολογική 

διάθρωσις καταστή σημαντικώς απλουστέρα τής σημερινής. 

Εις το έπόμενον κεφάλαιον εκτίθενται προτάσεις τινές προς τήν 

κατεύθυνσιν ταύτην. 

Εις τήν κλασικήν άνάλυσιν τής φορολογίας αγαθών αί με-

ταβολαί εις τάς τιμάς τών προϊόντων και αί μεταβολαί εις τάς 

τιμάς τών συντελεστών άνακύπτουσι διαζευκτικώς, ή μία λαμ

βάνει χώραν μόνον καθ' δ μέτρον δέν υφίσταται ή ετέρα, δίδεται 

δέ πολύ μεγαλύτερα έ'μφασις εις τάς τιμάς τών προϊόντων. 'Εν 

τούτοις, ή πλέον πρόσφατος θεωρία τονίζει δτι μεταβολαί εις τάς 

τιμάς τών συντελεστών δύνανται να άναμένωνται ακόμη και όταν 

ή τιμή τοΰ φορολογουμένου προϊόντος αύξάνη κατά το συνολικον 

ποσόν τοΰ φόρου έπί τών πωλήσεων [13,14], Ούτω ή έν λόγω 

θεωρία δίδει μεγαλυτέραν προσοχήν εις τάς επιβαρύνσεις (και 

τα ωφελήματα) τής φορολογίας αγαθών, αίτινες δύνανται να επι

πίπτουν εις τους ίδιοκτήτας τών διαφόρων παραγωγικών πόρων. 

Ή φύσις τών επιδράσεων τούτων, δσον άφορα τους εγχώριους 

φόρους, περιεγράφη ήδη εις το προηγούμενον τμήμα τής παρούσης. 

' Η ελληνική φορολογία έπί τών πωλήσεων περιορίζει έν γένει 

τήν άνοδον τοΰ εισοδήματος εκείνων τών εργαζομένων, ο'ίτινες λό

γω ταλάντου είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι δια τήν παραγωγήν και 

διανομήν αγαθών φορολογουμένων μέ σχετικώς υψηλούς συντελε-

στάς και εχόντων ουχί πολύ άνελαστικήν ζήτησιν ώς προς τάς τι

μάς. 'Εξ άλλου, πιθανώς, ή πλέον εμφανώς ευεργετούμενη ομάς 

εϊναι οι ίδιοκτήται πόρων, ο'ίτινες διαθέτουσι συγκριτικον πλεο

νέκτημα εις τήν παραγωγήν εγχωρίων υποκατάστατων δι' εκείνα 

τα προϊόντα εξωτερικού άτινα υπόκεινται εις ύψηλήν δασμολογι-

κήν έπιβάρυνσιν. 

'Υφίστανται επίσης έτεραι, ολιγώτερον εμφανείς, επιβαρύνσεις 
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τών συντελεστών παραγωγής έκ τής φορολογίας αγαθών. 'Ανε

φέρθησαν ανωτέρω αί άρνητικαί διαρροαί δαπανών, αίτινες πιθα

νώς δημιουργούνται ως αποτέλεσμα τής φορολογίας έπί τοΰ κα

πνού και τ ώ ν οινοπνευματωδών ποτών οι δέ υψηλοί εισαγωγικοί 

δασμοί έπί τής σακχάρεως και τοΰ καφέ πιθανώς έχουν παρόμοιας 

επιδράσεις. Δια μειώσεως τών πωλήσεων τών διαφόρων προϊόν

των εγχωρίου παραγωγής, έ'νια έκ τών όποιων δέν υπόκεινται 

εις εμμεσον φορολογίαν, αί έν λόγω διαρροαί μειοΰν τα εισοδή

ματα τών εργαζομένων και τών λοιπών συντελεστών παραγωγής 

εις εύρεΐαν κλίμακα, ήτις δμως δέν είναι έξακριβώσιμος. 'Εξ 

άλλου, οι εισαγωγικοί δασμοί έπί αγαθών, ών ή καταναλωτική 

ζήτησις δέν είναι πολύ ανελαστική ως προς τάς τιμάς, επιβαρύνουν 

τους συντελεστάς ενός μόνον τομέως τής Ελληνικής Οικονομίας, 

συγκεκριμένως τών εξαγωγικών παραγωγικών κλάδων, τ ή ς χ ώ 

ρας. Ή διαδικασία δι' ής προκύπτει το αποτέλεσμα τούτο είναι 

πολύπλοκος (13, κεφ. 8-9) δύναται δέ να δειχθή ενταύθα μόνον 

δι' ένος απλουστευμένου παραδείγματος. "Ας άναλογισθώμεν τήν 

έπιβολήν ελληνικών δασμών εισαγωγής έπί συνόλου τινός αγαθών 

μέ μοναδιαίαν ελαστικότητα ζητήσεως και ας ύποθέσωμεν δτι ή 

τιμή τοΰ συναλλάγματος πρόκειται να τηρηθή σταθερά. Έ φ ' ό σ ο ν 

οι εισαγωγικοί δασμοί θα μειώσουν τήν ροήν τών δραχμών προς 

τάς αγοράς συναλλάγματος (εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν 

ή μείωσις τ ή ς ροής θα ισούται μέ τα έσοδα έκ τοΰ φόρου), δια να 

παραμείνουν σταθεραί αί τιμαί συναλλάγματος, δέον δπως λάβη 

χώραν είτε αύξησις τής προσφοράς τούτων είτε μείωσις τής ζητή

σεως των. 'Ενώ βραχυχρονίως τοηχο δύναται να έπιτευχθή δια 

εισροής χρυσού έν Ελλάδι ή δι' αυξήσεως τοΰ αλλοδαπού δανει

σμού προς τήν έλληνικήν άγοράν,μακροχρονίως θα λάβουν χώραν βα-

σικώτεραι οίκονομικαίπροσαρμογαί, δυσμενείς δια τους "Ελληνας 

εξαγωγείς. Μία πιθανότης είναι να αυξηθούν αί τιμαί έν Ε λ λ ά δ ι και 

να εύρεθοΰν οι εξαγωγείς προ αυξήσεως τοΰ κόστους των, ένώ ή 

ζήτησις δια τ α προϊόντα των θα παραμένη σταθερά, ή δέ ετέρα πιθα-

νότης είναι να μειωθοΰν αί τιμαί ή τα εισοδήματα εξωτερικού (ή 

και αμφότερα), και ούτω να μειωθή και ή ζήτησις δι' έλληνικάς 

153 



έξαγωγάς ενώ το κόστος παραγωγής τών εξαγώγιμων προϊόντων 

θα παραμένη άμετάβλητον. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις προ

καλείται μείωσις τών ευκαιριών απασχολήσεως πόρων ιδιαιτέρως 

καταλλήλων δια τους εξαγωγικούς κλάδους, και συγχρόνως μειοΰν-

ται αί δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος τών ιδιοκτητών τών 

έν λόγω πόρων. 

Επιδράσεις έπί τών Κινήτρων 

Τυπικον επιχείρημα τών οπαδών τής φορολογίας αγαθών είναι 

αί εύνοϊκαί επιδράσεις, ας υποτίθεται δτι έ'χει ή έν λόγω φορολογία 

έπί τών κινήτρων δι' έργασίαν, έπένδυσιν ή άποταμίευσιν τών οίκο-

νομούντων ατόμων. Δεδομένου δτι έλάχισται έμπειρικαί μελέται 

τών επιδράσεων τούτων έ'χουσι διενεργηθή μέχρι στιγμής, ακόμη 

και εις χώρας ως αί Η.Π.Α. ή το Ήνωμένον Βασίλειον ενθ' ακμά

ζει ή έ'ρευνα, θα άρκεσθώμεν ένταΰθα εις τήν έκτόξευσιν ένίων 

μικρών βλημάτων προς τάς υψιπετείς ελπίδας τών οπαδών τής 

φορολογίας πωλήσεων και τής έμμεσου φορολογίας. 

Ώς ε'ίδομεν, οι φόροι έπί τών αγαθών έξασθενοΰν τα οίκογε-

γενειακά κίνητρα προς κατανάλωσιν αφ' ένος μέν δι' αυξήσεως τών 

τιμών τών προϊόντων άφ' έτερου δέ δια μειώσεως τών τιμών τών 

συντελεστών παραγωγής, συγχρόνως δέ, κατά τα φαινόμενα, ενι

σχύουν τα κίνητρα προς άποταμίευσιν, αν και ελάχιστοι οικονομο

λόγοι θα έπεθύμουν να καθορίσουν το μέγεθος τής έν λόγω ενι

σχύσεως (5). 'Επί πλέον, είναι γνωστότατο ν δτι υφίσταται μέγα 

ποσοστον διαρροής μεταξύ μιας ηύξημένης επιθυμίας προς άποτα

μίευσιν και τής επιτεύξεως υψηλότερου ποσοστού πραγματικής 

επενδύσεως. Ένια έκ τών εμποδίων δημιουργούνται εις τήν πραγμα

τικότητα έξ αυτής ταύτης τής φορολογίας αγαθών, έφ' δσον προ

καλεί μείωσιν τών πωλήσεων εις τους φορολογουμένους κλάδους 

παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, και έφ' δσον — έν αντιθέσει 

προς τον φόρον εισοδήματος, δστις παρέχει τήν δυνατότητα μετα

φοράς τών ζημιών εις μελλοντικάς χρήσεις—δέν έλαττοΰνται αυτο

μάτως δταν τα ποσοστά κέρδους ύπολείπωνται τών κανονικών 
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ή καθίστανται αρνητικά. Λαμβανομένων υπ' όψιν απάντων τών 

παραγόντων, θα ήτο φρόνιμον να μή βασίζεται τις έπί τών έμμεσων 

φόρων δια τήν γενικήν προοίθησιν τών ιδιωτικών επενδύσεων, 

άλλα μάλλον να χρησιμοποιή τούτους δια τήν μεταστροφήν τών 

επενδύσεων άπο ώρισμένους τομείς εις έτερους, πλέον ευνοϊκούς 

δια τήν μελλοντικήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. 

"Οσον άφορα τα κίνητρα δι' έργασίαν, δέν φαίνεται να υφίσταται 

μέγας κίνδυνος εξασθενήσεως των λόγω επιβολής χαμηλών γενι

κών φόρων έπί τών αγαθών. 'Εξ άλλου, οι υψηλοί φόροι πολυτε

λείας, ίσως καθιστούν απρόσιτα εκείνα ακριβώς τα προϊόντα, δια 

τά όποια πολλοί εργαζόμενοι θά έπεθύμουν να εργασθούν πολύ 

περισσότερον προκειμένου να τά αποκτήσουν. 'Εάν είναι άπαραί-

τητον να γίνη μια εκλογή, ίσως είναι πολύ προτιμώτερον να θεω

ρούνται τοιαύτα αγαθά ως αί θερμάστραι, τά ηλεκτρικά ψυγεία 

και έτερα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, δτι συμπεριλαμβάνονται 

εις τάς καταναλωτικάς φιλοδοξίας άπασών σχεδόν τών οικογε

νειών, αντί να καταβάλλεται προσπάθεια φορολογήσεως τών πλου

σίων δι' επιβολής βαρείας φορολογίας έπί τών έν λόγω προϊόντων. 

'Επί πλέον, εις πλείστας περιπτώσεις δέν καθίσταται ίσως απα

ραίτητος τοιούτου είδους εκλογή. "Οταν υφίσταται ευρεία ποικι

λία μοδέλων ενός προϊόντος, επεκτεινόμενη άπο μοδέλα σκοποΰντα 

εις ίκανοποίησιν τής ανάγκης και μόνον, μέχρι υπερπολυτελών 

τοιούτων, εις φόρος έπί τοΰ προϊόντος διαβαθμιζόμενος κ α τ ' άνα-

λογίαν προς τήν τιμήν πωλήσεως—0% διάτας π ρ ώ τ α ς Χ δ ρ α χ μ ά ς , 

2 0 % έπί τ ώ ν επομένων ΐ δρχ., 5 0 % έπί τών επομένων Ζ δρχ., 

κ.ο.κ.—ίσως έπιτύχη και είςτήν ένίσχυσιν τών κινήτρων τών π τ ω 

χών τάξεων και εις τήν μείωσιν τών πραγματικών εισοδημάτων 

τών πλουσίων. 

Φορολογία 'Αγαθών και Προσαρμογαί 

του 'Ισοζυγίου Πληρωμών 

Άφοΰ έξητάσαμε τήν έλληνικήν φορολογίαν αγαθών άπο 

γενικής απόψεως, θά στραφώμεν τελικώς προς έν είδικον πρό-
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βλήμα, το όποιον θά αντιμετωπίσουν αί φορολογικαί άρχαί εις το 

μέλλον, έκτος έάν δύνανται νά μειωθούν σημαντικώς αί κρατικαί 

δαπάναι — ήτοι τήν άντικατάστασιν τών εσόδων έκ τών εισα

γωγικών δασμών, οίτινες θά καταργηθούν κατά τήν έφαρ-

μογήν τών διατάξεων τής Συμφωνίας τών 'Αθηνών. Υφίστανται 

βεβαίως, πολλαί δυνατότητες προς έξέτασιν, και πολλά σημεία 

τοΰ παρόντος κεφαλαίου και τοΰ Δευτέρου Μέρους γενικώς, είναι 

σχετικά προς το ύπο έξέτασιν πρόβλημα. Ή προσοχή μας πάντως 

ενταύθα είναι έστραμμένη μόνον εις τάς όψεις τοΰ προβλήματος 

τάς σχετικάς προς το ίσοζύγιον πληρωμών, το δέ ερώτημα προς 

άπάντησιν είναι κατά πόσον ή ύπαρξις φορολογίας αγαθών θά 

διευκολύνη ή θά παρεμπόδιση τάς νομισματικάς προσαρμογάς, α'ίτι-

νες κατά πάσαν πιθανότητα θά καταστούν άναγκαΐαι έκ τής μειώ

σεως τών ελληνικών δασμών έν συσχετισμώ προς το έπίπεδον 

έτέρο^ν χωρών. 

Αί οίκονομικαί συνέπειαι έκ μιας τοιαύτης εξελίξεως είναι 

απλώς αντίθετοι εκείνων τάς οποίας ήδη έξητάσαμεν ανωτέρω, 

και αί όποΐαι προκύπτουν έκ τής αυξήσεως τών εισαγωγικών δα

σμών. Έ ά ν πρόκειται νά διατηρηθή ή συναλλαγματική αξία τής 

δραχμής ουχί δια πρόσκαιρων μέσων (εκροών χρυσού ή ηύξημένου 

εξωτερικού δανεισμού), αί έξαγωγαί τών ελληνικών αγαθών και 

υπηρεσιών δέον νά επεκταθούν, ή νά άναχαιτισθή ή έν Ελλάδι 

ζήτησις δι' είσαγωγάς. Παρ' δτι άμφότεραι αί έν λόγω προσαρμο-

γαί θά διηυκολύνοντο δια τής αυξήσεως τών τιμών εις το έξωτερι-

κόν, θά ήτο φρόνιμον νά μή βασιζώμεθα έπί τοιούτων εξελίξεων. 

'Ελλείψει τούτων, αί έλληνικαί τιμαί δέον νά συμπιεσθούν, ή του

λάχιστον νά παρεμποδισθή ή φυσιολογική ταχύτης τής ανόδου 

αυτών. Τ ο ερώτημα μας δθεν, είναι κατά πόσον μία ύψηλωτέρα 

φορολογία αγαθών, έν συγκρίσει προς τάς σχετικάς διαζευκτικάς 

λύσεις, θά διευκολύνη ή θά παρεμπόδιση τήν αντιπληθωριστική ν 

αυτήν διαδικασίαν. 

"Ας λάβωμεν προς τον σκοπον τούτον δύο φόρους κατά το μάλ

λον ή ήττον παρεμφεροΰς φύσεως : ενα γενικον φόρον αγαθών έπί 

τής προστιθεμένης άξιας, ως θά καθίστατο ό έν ίσχύϊ σήμερον 
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φόρος κύκλου εργασιών έάν έπεξετείνετο εις άπαντα τά είδη προϊ

όντων και εις άπαντα τά στάδια τής παραγωγής, και ενα γενικον 

φόρον έπί τών ακαθαρίστων εισοδημάτων, ως θά ήτο εις ενοποιη

μένος φόρος ατομικού και έταιρικοΰ εισοδήματος, έάν δέν έγένοντο 

προσωπικαί εξαιρέσεις και εκπτώσεις. "Οσον άφορα τον επιχει

ρησιακών τομέα τής εγχωρίου οικονομίας, έκαστος τών έν λόγω 

φόρων, δια συνεπούς προσδιορισμού, θά κατέληγε εις τήν αυτήν 

ακριβώς φορολογικήν βάσιν (14, σσ. 280-1), άλλα δια τόσον δια

φορετικής όδοΰ ώστε νά δημιουργήται ή ισχυρά πεποίθησις δτι 

αί οίκονομικαί των συνέπειαι θά ήσαν επίσης διαφορετικαί. Μολο

νότι βασίζεται, δι' οιανδήποτε δεδομένην έπιχείρησιν, έπί τοΰ 

συνόλου τών μισθών και ημερομισθίων, ενοικίων, τόκων και κερ

δών, ό φόρος προστιθεμένης άξιας δέον νά καταβάλλεται έξ ολοκλή

ρου έκ τών κερδών, ή δέ έπιχείρησις είναι ελεύθερη νά καλύψη 

τάς προκύπτουσας ζημίας είτε δι' αυξήσεως τών τιμών πωλήσεως 

είτε δια μειώσεως τής αμοιβής τών απασχολουμένων συντελεστών 

παραγωγής. 'Αντιθέτως, μία φορολογία ακαθαρίστου εισοδήματος 

θα κατεκρατεΐτο εις τήν πηγήν ύφ' εκάστης επιχειρήσεως κατά 

τήν καταβολήν ημερομισθίων, μισθών, ενοικίων και τόκοον, τά δέ 

κέρδη, κατά συνέπειαν, θά έπεβαρύνοντο φορολογικώς μόνον κατ' 

άναλογίαν. Αί καθαραί άμοιβαί τών συντελεστών παραγωγής έν 

άλλαις λέξεσι, θά ύφίσταντο άμεσον και γενικήν μείωσιν δια τής 

φορολογίας ακαθαρίστου εισοδήματος, και μολονότι έν καιρώ μία 

παρόμοια μείωσις θά προέκυπτε δια τής φορολογίας προστιθεμέ

νης αξίας, αί έν λόγω μεταβολαί θά έπρεπε νά πραγματοποιηθούν, 

δια τοΰ μηχανισμού τής αγοράς μετά τών συνεπαγομένων 

διαφόρων ατελειών και καθυστερήσεων. 'Εν όψει τών εμποδίων 

αυτών, αί επιχειρήσεις ίσως εύρουν δτι δύνανται νά πραγματοποιή

σουν εύχερέστερον μέρος τής προσαρμογής των εις τήν φορολογίαν 

προστιθεμένης άξιας δι' αυξήσεως τών τιμών πωλήσεως αυτών. 

Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή φορολογία ακαθαρίστου εισοδήματος 

δέν θά παρεκώλυε τόσον τάς άντιπληθωριστικάς προσαρμογάς, 

αίτινες θά ήσαν απαραίτητοι, κατά πάσαν πιθανότητα, έκ τής μειώ

σεως τών εισαγωγικών δασμών έν Ελλάδι , και κατά συνέπειαν 
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θά άπετέλει το προτιμητέον ύποκατάστατον δια το άπωλεσθέν 

κρατικον έ'σοδον. Παρόμοια συμπεράσματα δυνατόν νά ισχύσουν 

εις συγκρίσεις μεταξύ άφ' ενός τής φορολογίας ακαθαρίστου εισο

δήματος και άφ' έτερου τών λοιπών φόρων αγαθών ευρείας βά

σεως ως ό φόρος κύκλου εργασιών, λιανικών πωλήσεων, ή έ'μμεσος 

φορολογία τής βιομηχανίας και ούτω καθεξής —, οίτινες πιθανόν 

νά έπεβάλλοντο. 

Συμπεράσματα 

Εις τό παρόν κεφάλαιον, ή συζήτησις περιεστράφη εις τά τέσ

σαρα προβλήματα τής οικονομικής πολιτικής, άτινα ετέθησαν εις 

τήν αρχήν, και δέν είναι ίσως έκπληκτικον δτι εις ουδέν έκ τούτων 

δύναται νά δοθή βεβαία καταφατική άπάντησις. ' Η ελληνική φο

ρολογία αγαθών πράγματι κάμνει αυθαιρέτους διακρίσεις μεταξύ 

ατόμων μέ διαφόρους καταναλωτικάς προτιμήσεις και διαφόρους 

παραγωγικάς ικανότητας, παρά δέ το γεγονός δτι σαφώς έγένετο 

προσπάθεια προς συγκέντρωσιν τών επιβαρύνσεων εις τους άγο-

ραστάς αγαθών πολυτελείας, το σύστημα έν τω συνόλω του χαρα

κτηρίζεται άπο σοβαρά τίνα μειονεκτήματα άπο τής απόψεως ταύ

της. 'Αναμφιβόλως, τά κίνητρα προς κατανάλωσιν υφίστανται 

μείωσιν άλλα, σύν τω χρόνω, τά κίνητρα δι' έργασίαν ίσως κρα

τηθούν κ ά τ ω τών υψηλών επιπέδων, άτινα είναι απαραίτητα δια 

μίαν ταχέως άναπτυσσομένην οίκονομίαν, ίσως δέ δοθώσιν κί

νητρα προς έπένδυσιν εις τομείς, οίτινες ελάχιστα προσφέρουσι 

εις τήν τοιαύτην άνάπτυξιν. Τέλος ύπεστηρίξαμεν δτι οι φόροι έπί 

τών αγαθών — χρησιμοπσιούμενοι εις άντικατάστασιν τών μελ-

λοντικώς άπολεσθησομένων εσόδων έκ τής μειώσεως τών 

εισαγωγικών δασμών — δύνανται νά έμποδίσωσι τάς απαραιτήτους 

προσαρμογάς τοΰ ισοζυγίου πληρωμών κατά τίνα τρόπον ή έτερον 

ένώ, έπί παραδείγματι, είς φόρος έπί τοΰ ακαθαρίστου εισοδή

ματος πιθανώς δέν θά άπετέλει έμπόδιον. 

"Απαντα τά ανωτέρω σημαίνουν απλώς δτι υφίστανται ευρέα 

περιθώρια βελτιά)σεως τής ελληνικής φορολογίας αγαθών και, 
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άπο τής απόψεως ταύτης, ή έν λόγω φορολογία δέν διαφέρει τής 

ισχυούσης εις ετέρας χώρας, Ούτω, εις το έπόμενον κεφάλαιον δί

δονται έ'νιαι συγκεκριμέναι προτάσεις μεταρρυθμίσεως. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V 

Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Σ Ι Σ Τ Η Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 

Ό φόρος κύκλου εργασιών, ό φόρος έπί τής πωλήσεως γεωργι

κών προϊόντων ό φόρος ειδών πολυτελείας, ό φόρος έπί τών εισα

γομένων ειδών πολυτελείας, ό ειδικός φόρος καταναλώσεως, και 

ό φόρος έπί ώρισμένων καταναλωτικών αγαθών υπέρ τοΰ Ο. Γ Α , 

εμφανίζουν μίαν έκπληκτικήν ποικιλίαν συντελεστών, πολλαπλάς 

άπαλλαγάς, πολύπλοκους είδικάς διατάξεις και ώρισμένας επικα

λύψεις. Είναι επομένως αδύνατον νά λάβωμεν μίαν γενικήν άποψιν 

τής φορολογικής κλίμακος τών κατηγοριών τών καταναλωτών τών 

αγαθών. Τούτο σημαίνει δτι, παρά το γεγονός δτι ή δικαιοσύνη 

οιασδήποτε συγκεκριμένης μεταβολής τοΰ συστήματος δύναται να 

έξετασθή, ή δικαιοσύνη τών φόρων τούτων έν τω συνόλω των δέν 

επιδέχεται ούτε άπλήν έπιχειρηματολογίαν. Ουδείς γνωρίζει τι 

περί τής συνδεδεμένης διαρθρώσεως τών φόρων τούτων. 

Τούτο δέν σημαίνει φυσικά δτι το ύφιστάμενον φορολογικον 

σύστημα είναι άκατανόητον. Ή έξήγησις τής παρούσης μορφής 

του καθίσταται απολύτως ευχερής έάν ακολουθηθούν τ ά ίχνη τής 

ιστορικής έξελίξεο')ς του. Μολονότι μία ιστορική έξιστόρησις θά 

ήτο συναρπαστική, δέν πρόκειται ενταύθα νά καταβληθή τοιαύτη 

προσπάθεια. 'Από πλευράς ασκήσεως φορολογικής πολιτικής, 

δέν έ'χει σημασίαν ή αναδρομή εις τήν πρώτην αρχήν, άλλα κατά 

πόσον δύναται νά καταστή το σύστημα όρθολογικόν κατά τήν 

παροΰσαν στιγμήν. Ή δυνατότης εξετάσεως τοΰ συστήματος απο

τελεί σαφώς ουσιώδη προϋπόθεσιν τούτου. 

'Από πολιτικής απόψεως δμως, δύναται νά προβληθή το έπι-
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χείρημα δτι ενίοτε ή ασάφεια είναι επιθυμητή, ό δέ επιστήμων δέον 

να είναι επαρκώς ρεαλιστής δια να άντιληφθή τήν ανάγκην αυτήν. 

"Οταν, π.χ. δέν είναι γνωστόν κατά πόσον ή διάρθρωσις τών φόρων 

πλήττει ιδιαιτέρως τάς πολυάριθμους οικογενείας, έν αντιθέσει προς 

τάς ολιγάριθμους τοιαύτας, τήν έργατικήν τάξιν έν αντιθέσει 

προς τους αστούς, κ.ο.κ., καθίσταται σχεδόν αδύνατος ή πολιτική 

έκμετάλλευσις τής διαρθρώσεως τών φορούν. Έ ά ν τοιαύτα θέματα 

καθίσταντο αιφνιδίως γνωστά θά ήδύναντο νά προκύψουν πολιτικαί 

προστριβαί. Θά ήδύνατο νά άσκηθή ώργανωμ,ένη πίεσις, αποτέλεσμα 

τής οποίας πιθανόν νά ήτο ή διάλυσις τών υφισταμένων πολιτικών 

συνασπισμών. Τοιουτοτρόπως, τό άντίτιμον τής γνοισεως δυνατόν 

να είναι μία πολιτική διάσπασις. Δέν είναι αύταπόδεικτον δτι 

αξίζει πάντοτε νά ύποβληθή μία κοινωνία εις τήν έν λόγω θυσίαν, 

απλώς και μόνον χάριν μιας ευκαιρίας προς βελτίωσιν τής φορολο

γικής δικαιοσύνης. Ούτω, ή αξία τής γνώσεως είναι σχετική και 

εξαρτάται έκ τοΰ μεγέθους τής θυσίας και έκ τής δυνατότητος 

εποικοδομητικής χρησιμοποιήσεως τής γνώσεως ταύτης. 

Τό επιχείρημα τούτο έ'χει ώς σκοπόν νά δείξη, δτι ή φυσική 

προκατάληψις τοΰ αντικειμενικού παρατηρητοΰ υπέρ ενός συνε

πούς και ενοποιημένου φορολογικού συστήματος είναι τ ώ οντι 

προκατάληψις και Οχι κρίσις ενός ειδικού. Πλην Ομως, ή έν λόγω 

εφεσις προς τήν τάξιν, τήν σαφήνειαν και τήν γνώσιν δέν είναι 

ό μόνος λόγος δια τήν άναμόρφωσιν τής φορολογίας καταναλώσεως. 

Ή ανάγκη εναρμονισμού προς τό φορολογικον σύστημα τής Ευρω

παϊκής Οικονομικής Κοινότητος, εις ην ή Ε λ λ ά ς συμμετέχει, 

δέον νά λαμβάνεται ύπ' όψιν. Ή ακριβής έ'ννοια τής πρακτικής 

εφαρμογής τοΰ δρου «έναρμόνισις» εντός τών πλαισίων τής Κοι

νότητος, δέν έ'χει εισέτι καταστή σαφής. Έ ν τούτοις, φαίνεται δτι 

αί άρχικαί σκέψεις καταργήσεως τών φυσικών περιορισμών τών 

συνόρων μεταξύ τών μελών-κρατών, απεδείχθησαν εξαιρετικώς 

πολύπλοκοι, ώστε να καθίσταται αδύνατος ή πρακτική εφαρμογή 

αυτών εις τό εγγύς μέλλον. Έ π ί πλέον, ακόμη και έάν ταΰτα κατηρ-

γοΰντο, θά άπητειτο μετατόπισις τής βάσεως τοΰ φόρου έκ τοΰ 

προορισμοΰ εις τήν προέλευσιν, έάν επρόκειτο νά είσαχθή εντός 
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τής Κοινότητος εν φορολογικον σύστημα ομοιομόρφων συντελε

στών. Μία τοιαύτη έξέλιξις φαίνεται δτι θά απαίτηση πολύ χρόνον 

και ούτω, τουλάχιστον προς τό παρόν, υφίστανται περιθώρια δια 

μίαν έλληνικήν λύσιν τοΰ προβλήματος τής ελληνικής φορολο-

λογίας καταναλώσεως. Ή έπίδρασις τής Κοινότητος έπί τοΰ ελ

ληνικού φορολογικού συστήματος θά είναι πολύ σημαντικωτέρα 

εις δ,τι άφορα τάς άνάγκας δι'έ'σοδα. Συγχρόνως προς τήν βαθμιαίαν 

κατάργησιν τοΰ δασμολογικού συστήματος μεταξύ τών κρατών 

τής Κοινότητος, θά μειωθούν τά έ'σοδα έκ τών είσαγο^γικών δα

σμών, ή δέ Ε λ λ ά ς θά ύποχρεωθή εις άνεύρεσιν προσθέτων πηγών 

εσόδων. Ή άναμόρφωσις και άναζωογόνησις τής διαρθρώσεως 

τών φόρων καταναλώσεως, αποτελεί ένα προφανή τρόπον αντι

καταστάσεως τών άπολεσθησομένων εσόδων. 

Συνιστάται ή έφαρογή ενός περισσότερον ενιαίου φορολογικού 

συστήματος και δια τόν εξής λόγον. Έ ά ν ύπαρξη ανάγκη χρησι

μοποιήσεως τής δημοσιονομικής πολιτικής προς σταθεροποίησιν 

τής Ελληνικής Οικονομίας έν Οψει τών διακυμάνσεων τής ενεργού 

ζητήσεως, ή ικανότης τονώσεως ή επιβραδύνσεως τών δαπανών 

καταναλώσεως θά ήτο εξαιρετικώς χρήσιμος. 'Υποτίθεται δτι ή 

έν λόγω ικανότης υφίσταται υπό τήν έννοιαν δτι, δλως θεωρητικώς, 

μία κυβέρνησις δύναται να είσηγηθή τήν δια Νόμου τροποποίησιν 

μιας σειράς φορολογικών συντελεστών δι' ενιαίου ποσοστοΰ Χ %. 

Έ ν τη πράξει Ομως, δεδομένου δτι τά διάφορα προϊόντα υπάγον

ται εις διάφορον νομοθεσίαν και διαδικασίαν,ό απαιτούμενος χρό

νος δια τήν προετοιμασίαν και έκτέλεσιν τοιαύτης τροποποιή

σεως θα διέφερε σημαντικώς δια τά καθ' έκαστα φορολογούμενα 

είδη. Τοιουτοτρόπως, ή δυνατότης μελλοντικής χρησιμοποιήσεως 

τής φορολογίας καταναλώσεως ως ρυθμιστοΰ τής οικονομικής 

δραστηριότητος θά ένισχύετο σημαντικώς έάν έγένετο άναθεώ-

ρησις και ένοποίησις τοΰ φορολογικού συστήματος μέ τόν σκοπόν 

τούτον έν νώ. 

Τελικώς, συνιστάται ή άπλούστευσις τής φορολογίας κατανα

λώσεως, έάν ούτω πρόκειται νά ελαττωθούν αί διοικητικαί δα-

πάναι. Ή παρούσα αύξησις τοΰ αριθμού τών φόρων σημαίνει δτι 
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μέγας αριθμός έγγραφων απαιτείται δια σχετικώς άπλας έμπορικάς 

συναλλαγάς. Δια τής ενοποιήσεως τών έν λόγω φόρων θά έπετυγ-

χάνετο έξοικονόμησις πολλής υπαλληλικής εργασίας. Δέον νά δο-

θή ιδιαιτέρα προσοχή εις τό γεγονός δτι εκείνο τό όποιον έχει 

σημασίαν έν προκειμένω, είναι ή μείωσις τών δαπανών δια τήν Οί-

κονομίαν έν τ ω συνόλω της, και Οχι μόνον δια τό κράτος. Ούτω, 

μία φορολογική μεταρρύθμισις, ή όποια θά άπήτει τήν αύξησιν τοΰ 

προσωπικού τών υπηρεσιών τής εφορίας δια 1.000 υπαλλήλων 

άλλα θά εξοικονομεί αντιστοίχως 2.000 υπαλλήλους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, θά ήτο άξια εφαρμογής, παρ' όλον Οτι θά ηύξανε 

τάς δαπανάς τοΰ Δημοσίου. 

Δι* απαντάς τους ανωτέρω λόγους, τό θέμα τής άναμορφώσεως 

τής έν Ε λ λ ά δ ι ισχυούσης φορολογίας καταναλώσεως είναι άξιον 

προσοχής. Σκοπός μας εις τό παρόν κεφάλαιον είναι νά συζητήσω-

μεν ώρισμένους παράγοντας, οίτινες είναι άξιοι εξετάσεως κατά 

τήν επιλογήν μεταξύ διαζευκτικών λύσεων. Ά ς άρχίσωμεν μέ τόν 

παράγοντα «διοίκησις». Ceteris P a r i b u s , ή διοικητική άπλούστευ-

σις είναι προφανώς επιθυμητή, επομένως δέον νά έρευνήσωμεν 

τόν τρόπον δια τοΰ οποίου επιτυγχάνεται αύτη. 

'Ενταύθα δύνανται νά διατυπωθούν δύο γενικαί απόψεις, αί 

όποΐαι, άμφότεραι, είναι αρκούντως αυταπόδεικτοι: "Οσον μικρό

τερος ό αριθμός τών φορολογουμένων ατόμων ή και επιχειρήσεων 

και δσον περισσότερον ενιαία ή κλίμαξ τής επιβαλλομένης φορο

λογίας, τόσον απλουστέρα καθίσταται ή διαχείρισις τών φόρων. 

Τό πρώτον έξ αυτών τών σημείων εξηγεί διατί ή φορολογία κατα

ναλώσεως εις τό στάδιον τής χονδρικής πωλήσεως είναι διοικητικώς 

προτιμωτέρα τής φορολογίας καταναλώσεως εις τό στάδιον τής 

λιανικής, έφ ' δσον άπαντες οι λιανοπωληταί δέν υπόκεινται εις 

τήν δέουσαν φορολογίαν εισοδήματος (έάν έφορολογοΰντο δεόν

τως, άμφότεραι αί φορολογίαι θά ήτο δυνατόν νά τύχωσιν ενιαίας 

διαχειρίσεως). Τό δεύτερον σημεΐον σημαίνει απλώς, δτι ή μεγαλύ

τερα ομοιομορφία συνεπάγεται όλιγωτέρας γραμμάς διαχωρισμού 

και εξαιρέσεις. Λαμβανόμενα ομού, τά δύο σημεία δηλοΰν δτι 

τό πλέον άπλοΰν σύστημα φορολογίας άπό διαχειριστικής άπό-
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ψεως θα ήτο ή εφαρμογή ενιαίας κλίμακος έφ' απάντων τών εισα

γομένων και ενταύθα παραγομένων προϊόντος. 

'Εναντίον μιας τοιαύτης θεωρίας δύναται να άσκηθή ή οικονο

μική (οχι διοκητική ) κριτική, δτι ή μέθοδος αύτη θά συνεπήγετο 

φορολογικάς επιβαρύνσεις τών αγαθών αναλογικώς προς τόν 

αριθμόν τών σταδίων τής παραγωγής αυτών. Τούτο θά επέφερε 

άναστάτωσιν εις τήν σχετικότητα τών τιμών και τεχνητήν ένθάρ-

ρυνσιν καθέτου ολοκληρώσεως. Αί κριτικαί αύται απόψεις προέρ

χονται έκ τών συζητήσεων έπί τής συσσωρευτικής ή «κλιμακοει-

δοΰς» φύσεως τών Γερμανικών ((Umsatzsteuer». Προς αποφυγήν 

τοιούτων συνεπειών και δια νά καταστή ή φορολογία μή σωρευτική 

θά άπητεΐτο τό επινόημα τό όποιον έφηρμόσθη έν Ε λ λ ά δ ι δια τόν 

φόρον κύκλου εργασιών, ήτοι τής μειώσεως τών φορολογικών υπο

χρεώσεων τοΰ παραγωγού κατά τό ποσόν τών ήδη καταβληθέντων 

φόρων έπί τών εισροών του, ώς αύται εμφαίνονται έκ τών τιμολο

γίων τών προμηθευτών του. 

Τό προκύπτον όφελος έκ τής φορολογίας εις τό στάδιον τής 

παραγωγής και εισαγωγής αντί τοΰ σταδίου τής χονδρικής ή λια

νικής πωλήσεως εξαρτάται βεβαίως έκ τοΰ άριθμοΰ τών παραγωγών 

και εισαγωγέων έν σχέσει προς τόν αριθμόν χονδρεμπόρων και 

λιανέμπορων. Εις τήν Ελλάδα, ένθα λειτουργούν τόσον πολλαί 

μικραί άστικαί βιοτεχνίαι, τό όφελος θά είναι πολύ όλιγώτερον 

παρ' δτι εις τήν Μ. Βρεταννίαν. Τό πλείστον τών πολυπληθών 

μικρο-μεταλλουργών, υποδηματοποιών, ξυλουργών κλπ. εκτελούν 

συγχρόνως χρέη παραγωγών και λιανέμπορων και, τοιουτοτρόπως, 

εις δ,τι άφορα τόν έν λόγω κλάδον, τό έργον τής φορολογίας τής 

παραγωγής αυτών είναι τό αυτό, Οπως και νά χαρακτηρισθούν 

επαγγελματικώς ούτοι. Εις τήν γεωργίαν, έξ άλλου, ό αριθμός 

τών χονδρεμπόρων είναι πολύ μικρότερος τών αγροτών, δεδομένου 

δμως δτι ό φόρος έπί τής πωλήσεως αγροτικών προϊόντων επιβάλ

λεται έπί τών αγορών και οχι τών πωλήσεων τών χονδρεμπόρων, 

ό φόρος αντιστοιχεί εις τήν πραγματικότητα προς φόρον έπί τών 

πωλήσεων τών αγροτών παραγωγών. Ούτω υφίσταται πράγματι 

οφελός τ ι εις τό έδίπεδον τής παραγωγής—εισαγωγής, άλλα τοΰτο 
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τοΰτο είναι μικρότερον παρ' δτι εις πλέον άνεπτυγμένας χώρας. 

Μία πρόσθετος έξέτασις ενισχύει τό επίτευγμα. Εις π ε ρ ι π τ ώ 

σεις υπάρξεως διαφορετικών φορολογικών συντελεστών και εξαι

ρέσεων, τό πρόβλημα τοΰ καθορισμού τών υποχρεώσεων οιουδή

ποτε φορολογουμένου δυσχεραίνεται, δσον αυξάνει ή έτερογένεια 

τοΰ κύκλου εργασιών του. "Ας θεωρήσωμεν, π.χ., τό πρόβλημα τοΰ 

καθορισμοΰ τοΰ φόρου ενός παντοπώλου έπί τοΰ κύκλου εργασιών 

τοΰ λιανικού εμπορίου του, δταν ώρισμέναι βασικαί τροφαί εξαι

ρούνται τής φορολογίας. Είναι εύχερέστατον δι' αυτόν νά διογκοοση 

τό τμήμα εκείνο τοΰ κύκλου εργασιών του τό όποιον συνίσταται εις 

είδη εξαιρούμενα φορολογίας. Έ ν γένει δμως, οι παραγωγοί 

ειδικεύονται περισσότερον άπό τους χονδρεμπόρους και οι χονδρέμ

ποροι περισσότερον άπό τους λιανέμπορους. Τοιουτοτρόπως, δσον 

άρχικώτερον είναι τό στάδιον εφαρμογής μιας γενικής άλλα μή 

ενιαίας φορολογίας, τόσον μικρότεραι θά είναι αί δυσχέρειαι, αίτι-

νες θά προκύψουν έκ τής ελλείψεως ομοιομορφίας, π.χ. έκ τών προ

βλημάτων γραμμών διαχωρισμού. 

"Οθεν γενικώς, τά καθαρώς διοικητικά θέμ,ατα τά όποια έξη-

τάσθησαν μέχρι στιγμής εύνοοΰν τήν έφαρμογήν γενικοΰ φόρου 

κύκλου εργασιών, επιβαλλομένου κατά τά στάδια εισαγωγής και 

παραγωγής, έκτος τής περιπτώσεως τής γεωργίας εις τήν οποίαν θά 

έπεβάλλετο ούτος (ως ό παρών φόρος 3 % ) έπί αγορών έκ παρα

γωγών αντί έπί πωλήσεων υπό παραγωγών. Τά έν λόγω διοιηκητικά 

θέματα δμως δέν είναι τά μόνα, ή δέ ευχέρεια μεθ' ής αί έξαγωγαί 

δύνανται ν' απαλλαγούν τοΰ φόρου δέον επίσης ν' άναφερθή. ( Ή 

σκοπιμότης τής απαλλαγής αυτής θεωρείται αυτονόητος). Εις 

φόρος επιβαλλόμενος έπί τών παραγωγών συνεπάγεται σχετικώς 

μικράν δυσχέρειαν, δσον άφορα τάς ά π ' ευθείας έξαγωγάς υπό τών 

ιδίων τών παραγωγών. 'Απλώς καταβάλλουν φόρον έπί τοΰ συνό

λου τών πωλήσεων των πλην τοΰ τμήματος εκείνου τό όποιον δύ

νανται ν' αποδείξουν οτι εξήχθη, δια τής υποβολής τελωνειακών 

εγγράφων. —'Αλλ' δταν αναλαμβάνουν έξαγωγάς οι έμποροι, απαι

τείται επιστροφή τοΰ φόρου τοΰ καταβληθέντος υπό τοΰ παραγοογοΰ 

και τοΰτο πιθανόν νά συνεπάγεται περισσοτέρας διοικητικάς δυσχε-
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ρείας. Έ ά ν ωστόσο, ό φόρος έπεβάλλετο εις τό στάδιον τής χονδρι

κής αντί τής λιανικής πωλήσεως, αί έξαγωγαί θά ήδύναντο απλώς 

νά απαλλαγούν εις τρόπον ώστε νά έκλειψη ή ανάγκη επιστροφής 

τών φόρων έπί τών έξαχθέντων προϊόντων, Έ ά ν , τελικώς, ό φόρος 

έπεβάλλετο εις τό στάδιον τής λιανικής πωλήσεως, δέν θά ύφίστα-

το ουδεμία ανάγκη ειδικής προβλέψεως δια τάς έξαγωγάς, έφ'δσον 

άπασαι αί έξαγωγαί πραγματοποιούνται εις τό στάδιον τής παρα

γωγής ή τής χονδρικής πωλήσεως. 

Επανερχόμενοι τώρα εις τό εύρύτερον θέμα, όφείλομεν νά άνα-

γνωρίσωμεν δτι υφίστανται σοβαρά επιχειρήματα κατά τής επι

βολής γενικού φόρου εις τό στάδιον τής παραγωγής και τών εισα

γωγών αντί εις μεταγενέστερον τοιούτον. Ά π ό απόψεως εσόδων, 

τοΰτο συμβαίνει διότι περιορίζεται ή βάσις τοΰ φόρου. Ούτω, έάν 

έλαμβάνομεν τό άντίθετον άκρον, τής επιβολής φόρου έπί τής 

άξιας λιανικής πωλήσεως απάντων τών καταναλωτικών αγαθών 

και υπηρεσιών, ή βάσις θά καθίστατο ευρύτερα, ώστε νά περιλαμ

βάνεται εις αυτήν ή συμμετοχή εις τό έθνικόν εισόδημα Ολων τών 

διανεμητικών δραστηριοτήτων, χονδρικών και λιανικών, και να 

προστίθεται ή συμμετοχή πολλών κλάδων παροχής υπηρεσιών, 

ως πλυντήρια, εστιατόρια, και ιδιωτικά σχολεία. Εις τήν περί

πτωσιν τής εύρυτέρας βάσεως ό συντελεστής θά ήδύνατο νά είναι 

χαμηλότερος ή τό έσοδον μεγαλύτερον. 

'Υποτιθεμένου, ούτω, δτι ή εκλογή τοΰ εύρους τής φορολογικής 

βάσεως εξετάζεται χωρίς νά ληφθούν ύπ' όψιν τά ήδη συζητη-

θέντα διοικητικά θέματα, ποίοι είναι οι κύριοι προσδιοριστικοί 

παράγοντες τούτου ; Τό κύριον σημεΐον είναι βεβαίως, οτι δια τής 

απαλλαγής ώρισμένων ειδών έκ τής φορολογίας ενθαρρύνεται ή πα

ροχή τούτων έν σχέσει προς τά φορολογούμενα είδη. Ούτω, ή φορο

λογία αγαθών και ή απαλλαγή τών υπηρεσιών (έκτος τών τραπεζι

κών, ασφαλιστικών και μεταφορικών) προκαλεί τήν διάθεσιν σχε

τικώς όλιγωτέρων πόρων εις τήν παραγωγήν τών πρώτων, άπ ' δτι 

άλλως θά συνέβαινε, και τήν διάθεσιν σχετικώς περισσοτέρων πόρων 

εις τους κλάδους διανομής και παροχής καταναλωτικών υπηρεσιών. 

Επι τοΰ προκειμένου δέν. υφίσταται ιδιαίτερος λόγος δια νά ύπο-
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τεθή δτι ούτος ύπήρξεν ό έκ προμελέτης σκοπός τών υπευθύνων 

δια τήν χάραξιν τής ελληνικής φορολογικής πολιτικής, είναι δμως 

πολύ σημαντικόν νά κατανοηθή τοΰτο. Μία διεύρυνσις τής φορολο

γικής βάσεως θά έπετάχυνε τήν άνάπτυξιν τής γεωργικής, βιο

μηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής και θά έπεβράδυνε τήν 

άνάπτυξιν τών κλάδων υπηρεσιών έπί έναν αριθμόν ετών. Οι 

ισχύοντες σήμερον χαμηλότεροι συντελεσταί τοΰ φόρου κύκλου 

εργασιών δια τάς έπαρχιακάς βιομηχανίας συντελοΰν κ ά π ω ς εις 

τήν ένθάρρυνσιν αυτών, οι δέ μηδενικοί συντελεσταί δια πλείστας 

υπηρεσίας ενθαρρύνουν τήν παροχήν τών υπηρεσιών τούτων κα

τά τόν αυτόν ακριβώς τρόπον. 

Ούτω, έν προκειμένω απαιτείται εκλογή πολιτικής. Οιαδήποτε 

μεταβολή τοΰ παρόντος συστήματος θά έπέδρα έπί τής διανομής 

τοΰ εισοδήματος κατά δύο τρόπους. Πρώτον, μέχρις δτου συντε-

λεσθή ή άνακατονομή τών πόρων, θά έθιγε τους παραγωγούς υπη

ρεσιών και θά ώφέλει τους παραγωγούς προϊόντων. Μέ τήν πάρο-

δον τοΰ χρόνου και τήν προώθησιν τής παραγωγής υπηρεσιών έν 

σχέσει προς τήν παραγωγήν προϊόντων, δηλαδή μέ τόν μειωμένον 

ρυθμόν αναπτύξεως αυτής, μέρος τής διαδικασίας θά συνίστατο 

εις τήν άνακατάταξιν ανθρωπίνου δυναμικού και κεφαλαίων μεταξύ 

τών δύο τομέων. Τουτέστιν, ή άπασχόλησις εις τάς υπηρεσίας θά 

έμειοΰτο ή κατά τίνα τρόπον θά άνεπτύσσετο βραδύτερον π α ρ ' δτι 

εις τους λοιπούς τομείς, μέχρις δτου τά κέρδη έκ παροχής υπηρε

σιών θά έφθαναν και πάλιν εις τό έπίπεδον τών κερδών έκ τής 

παραγωγής προϊόντων. Οι παραγωγοί υπηρεσιών θά ύφίσταντο 

συνεχείς ζημίας μόνον εις ην περίπτωσιν πρώτον, ή ζήτησις υπη

ρεσιών δέν θά ανήρχετο (δηλαδή ή οικονομία δέν θά άνεπτύσσετο) 

και δεύτερον, έάν έργάται και έπιχειρηματίαι δέν ήδύναντο νά 

εγκαταλείψουν τόν τομέα τών υπηρεσιών και νά αναλάβουν έτέραν 

έργασίαν. 'Αλλ' ουδεμία έκ τών έν λόγω περιπτώσεων είναι πι

θανή και ούτω, άφ' ής ελάμβανε χώραν ή προσαρμογή, τ ά σχε

τικά ημερομίσθια και κέρδη θά διετήρουν τήν προηγουμένην σχέ-

σιν των. Ό Νεότερος τρόπος επιδράσεως τών μεταβολών τοΰ 

παρόντος συστήματος έπί τής διανομής τοΰ εισοδήματος συνί-
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σταται εις τό δτι ή σχετική αύξησις τών τιμών τών υπηρεσιών 

θά επέφερε μίαν σχετικήν ζημίαν εις δσους δαπανοΰν πέραν τού 

μέσου ποσοστού τοΰ εισοδήματος των δι' υπηρεσίας. 

Τά έν λόγω, μάλλον γενικά, προβλήματα διανομής είναι πιθανόν 

νά ενδιαφέρουν τους πολιτικούς όλιγώτερον έν συγκρίσει προς τόν 

διαφορισμόν τών φορολογικών, συντελεστών, δστις σκοπεί εις τό 

νά καταστήση τά είδη πολυτελείας σχετικώς δαπανηρά. Ό τοιού

τος διαφορισμός—επινοηθείς δια λόγους διανομής — προσδίδει εις 

τήν φορολογίαν καταναλ(όσεοος μίαν προοδευτικήν διάρθρωσιν. 

Είναι πιθανώς εύχερέστερον νά συναινέσουν οι πολιτικοί εις τήν 

σκοπιμότητα τής διαρθρώσεως ταύτης, άπό δτι εις μίαν πρότασιν 

επιβολής φορολογίας έπί τών υπηρεσιών ώς και τών αγαθών. Παρά 

ταύτα, μία τοιαύτη πρότασις έχει έξ ίσου μεγάλην σημασίαν. 

Φαίνεται απλή ή άντίληψις Οτι ή φορολογία δέον να καταστήση 

τό χαβιάρι άκριβότερον έν σχέσει προς τό έλαιόλαδον, και τά μηχα

νήματα κλιματισμού ακριβότερα έν σχέσει προς τάς θερμάστρας. 

Δέν δαπανώνται δμως πολλά χρήματα έπί εμφανώς πολυτελών 

ειδών ο ς̂ τά ανωτέρω. Ούτω, έάν τό προοδευτικόν στοιχεΐον εις 

τήν φορολογίαν καταναλώσεως πρόκειται νά καταστή οχι απλώς 

δνομαστικόν, και έάν πρόκειται ν' άσκηση ούσιαστικήν έπίδρασιν 

έπί τής διανομής τοΰ εισοδήματος, θά άπαιτηθή προς τοΰτο μεγα

λύτερα έμβάθυνσις. Ή εμπειρική έρευνα ή όποια χρησιμοποιεί 

τήν μέθοδον τών οικογενειακών προϋπολογισμών είναι απαραί

τητος δια τόν καθορισμόν ενός άνακατανεμητικοΰ φόρου κατανα-

λο^σεως. 'Ανίδεοι είκασίαι περί τών έλαστικοτήτων τοΰ εισοδή

ματος δέν άποτελοΰν ίκανοποιητικήν βάσιν προς χάραξιν πολιτικής. 

"Εν είδος διαφορισμοΰ τυγχάνει σχεδόν καθολικής επιδοκι

μασίας, και δή έπί εντελώς διαφόρου βάσεως, ουδαμώς συν

δεόμενης προς τήν διανομήν τού εισοδήματος. Τοΰτο είναι ή 

αποφυγή σχηματισμού πυραμίδος και επιτυγχάνεται δια τής μει-

(όσεως τοΰ φόρου έπί προϊόντων, άτινα περιέχουν - ώς ύλας - έτερα 

προϊόντα τά όποια έχουν ήδη φορολογηθή. "Εχει ήδη άναφερθή 

ή μέθοδος δι' ης τοΰτο συντελείται εις τόν φόρον κύκλου εργασιών. 

Πλην δμως, δέον νά σημειωθή δτι τοΰτο δέν λαμβάνει χώραν 
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κατά τρόπο συνεπή, έφ' δσον δέν μειούται ό φόρος κύκλου εργα

σιών τών βιομηχανιών τροφίμων έν σχέσει προς τόν έκ 3 % 

φόρον, τόν όποιον καταβάλλουν έπί τών υπ' αυτών χρησιμοποιου

μένων γεωργικών προϊόντων. Ούτε υφίσταται οιαδήποτε μείωσις 

εις τόν φόρον τόν όποιον καταβάλλουν οι πελάταιτών Τραπεζών, 

τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τών επιχειρήσεων παροχής 

ηλεκτρικής ενεργείας και τών μεταφορικών επιχειρήσεων. Ούτω, 

υφίσταται σωρευτική τις έπίδρασις ακόμη και δσον άφορα τάς 

ύλας και λοιπάς τρέχουσας είσροάς. Έ π ί πλέον, δέν υφίσταται 

γενική απαλλαγή τών κεφαλαιακών αγαθών έκ τοΰ φόρου, έκτος 

τής οίκοδομήσεως και τών κατασκευών (μολονότι πολλά εισα

γόμενα κεφαλαιακά αγαθά αναμφιβόλως τυγχάνουν φορολογικής 

απαλλαγής βάσει τών υφισταμένων κινήτρων επενδύσεων). 

Προς πλήρη αποφυγήν φορολογικών διακρίσεων εις βάρος 

προϊόντων παραγομένων εις πολλά στάδια και προϊόντων εκτά

σεως κεφαλαίου, θά άπητείτο οποος αί ύποκείμεναι εις φόρον επι

χειρήσεις κατέβαλλον τοΰτον έπί τοΰ κύκλου εργασιών των, μείον 

τό σύνολον απάντων τών Φ. Κ. Ε τών καταβληθέντων έπί 

άπασών τ ώ ν εισροών των, είτε κυκλοφορούντος είτε παγίου 

κεφαλαίου. ( Ό χειρισμός τών κεφαλαιακών αγαθών δια τόν 

ύπολογισμόν τοΰ φόρου θά ήδύνατο νά γίνη είτε κατά τήν άγοράν, 

έπί τής συνολικής των άξιας, είτε μέσω τής αποσβέσεως, κατά 

τά άκολουθοΰντα τήν άπόκτησιν τοΰ στοιχείου έτη). 
Γ Η μέθοδος αύτη, αποφυγής σωρευτικών συνεπειών, είναι κατά 

πολύ απλουστέρα διοικητικώς, τόσον δια τήν κυβέρνησιν δσον 

και δια τους παραγωγικούς κλάδους, δταν ό φόρος επιβάλλεται 

εις ένιαιαν κλίμακα έπί σχεδόν απάντων τών αγαθών. Εις τήν 

περίπτωσιν ταύτην, ό φόρος δύναται απλώς νά ύπολογισθή έπί 

τής προστιθεμένης αξίας τού φορολογουμένου ( μείον έξοδα κτή

σεως κεφαλαιακού εξοπλισμού ή αποσβέσεων). 'Αλλ' δταν ώρι-

σμέναι είσροαί ουδαμώς έχουν φορολογηθή, ή έχουν φορολογηθή 

εις κλίμακας αί όποΐαι διαφέρουν εκείνων αί όποίαι εφαρ

μόζονται εις τό προϊόν τής έν λόγω φορολογούμενης επιχειρή

σεως, τοΰτο δέν δύναται νά έπιτευχθή. 'Αντιθέτως, ό φόρος δέον 
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νά ύπολογισθή ώς γινόμενον τοΰ κύκλου εργασιών έπί τόν φορολο

γικον συντελεστήν μείον τό ποσόν τού φόρου κύκλου εργασιών 

τοΰ καταβληθέντος έφ' δλων τών εισροών ώς εμφαίνεται έκ τών 

τιμολογίων (και επίσης, εις ην περίπτωσιν ή άπόσβεσις χρησι

μοποιείται ώς βάσις δια τόν χειρισμόν τών παγίων, μείον τήν 

άπόσβεσιν πολλαπλασιαζόμενη ν έπί τόν φορολογικον συντελεστήν 

δι' έκαστον είδος άποσβεστέου στοιχείου). Τοΰτο είναι πολύ 

περισσότερον πολύπλοκον και ούτω προσφέρει εν ίσχυρόν διοικη-

τικόν επιχείρημα εναντίον τοΰ συστήματος τοΰ όποιου αί δυσμε

νείς σωρευτικαί συνέπειαι δύνανται νά αποφευχθούν μόνον κατ' 

αυτόν τόν τρόπον. 

Προφανώς, δι' ενός μονοσταδιακοΰ φόρου αποφεύγονται αί 

σωρευτικαί συνέπειαι ενός πολυσταδιακοΰ τοιούτου, έκτος εις 

δ,τι άφορα τά κεφαλαιακά αγαθά. Τοιούτος φόρος δύναται νά έπι-

βληθή εις τό στάδιον τής παραγωγής, χονδρικής ή λιανικής π ω 

λήσεως. Δύνανται, φυσικά, νά λεχθούν πολλά περί τ ή ς εκλογής 

μεταξύ τών σταδίων αυτών, έφ' δσον ή προώθησις έκ τής παρα

γωγής εις τήν λιανικήν πώλησιν ναι μέν συνεπάγεται διαδοχικώς 

εύρυτέραν κάλυψιν άλλα συγχρόνως ό αριθμός τών φορολογουμένων 

αυξάνεται. Τά θέματα ταύτα έθίγησαν ανωτέρω και ανεφέρθη 

επίσης δτι ό διαφορισμός τών συντελεστών είναι ευχερέστερος 

διά τής επιβολής φόρου εις τό στάδιον τής παραγωγής και δτι ό 

χειρισμός τών εισαγωγών και εξαγωγών είναι ευχερέστερος διά 

τής επιβολής φόρου εις τό στάδιον τής λιανικής πωλήσεως. 'Αντί 

επομένως, νά συζητήσωμεν περαιτέρω τό θέμα τ ή ς εκλογής, 

δυνάμεθα έπο^φελώς νά άναφερθώμεν έπ' ολίγον εις τό θέμα τών 

κοινών προβλημάτων και τών τριών περιπτώσεων. 

Ό βασικός διοικητικός .μηχανισμός τής μονοσταδιακής φο

ρολογίας συνίσταται εις τήν καταγραφήν δλων τών επιχειρήσεων, 

αί όποίαι υπόκεινται εις τήν φορολογίαν. Αί έν λόγο) επιχειρήσεις 

καταβάλλουν φόρον έπί τοΰ τμήματος τών πωλήσεων των τό 

όποιον άφορα μή καταχωρημένους πελάτας και δέν κατα

βάλλουν φόρον έπί τών πωλήσεων των προς λοιπάς καταχω-

ρημένας επιχειρήσεις ή επί πωλήσεων των εις τό έξωτερικον. 
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Φόρος καταβάλλεται επίσης έπί εισαγωγών έκτος εκείνων τάς 

οποίας πραγματοποιούν καταχωρημέναι επιχειρήσεις. Πά

ντα ταύτα δημιουργούν δύο προβλήματα όταν, ώς συχνάκις 

συμβαίνει, λαμβάνουν χώραν ώρισμέναι συναλλαγαί, αί όποίαι 

δέν ακολουθούν τήν άπλήν πορείαν άπό τόν παραγωγόν, μέσω τοΰ 

χονδρεμπόρου, εις τό λιανικόν έμπόριον. Πρώτον, ώρισμέναι 

καταχωρημέναι επιχειρήσεις δύνανται νά συνδυάσουν δύο 

στάδια ( ώς δταν τό λιανικόν έμπόριον άγοράζη άπ' ευθείας έκ 

τών βιομηχάνων), και τοΰτο δύναται νά έπιφέρη τήν περιπλοκήν 

δτι αί τ ιμαί πωλήσεως των πιθανώς δέν αντικατοπτρίζουν 

τό αυτό έπίπεδον διανομής, ώς αί τιμαί πωλήσεως τών ανταγω

νιστών των οίτινες δέν συνδυάζουν δύο στάδια. Εις τοιαύτας περι

πτώσεις δυνατόν νά καταστή απαραίτητος είτε ή διάσπασις τών 

επιχειρήσεων τούτων εις δύο τμήματα διά λόγους φοροτεχνικούς, 

και ή επιβολή τοΰ φόρου έπί τής νοητικής μεταφοράς μεταξύ 

δύο τμημάτων είτε ή προσαρμογή τής πραγματικώς εισπρα

χθείσης τ ιμής προς τά άνω ή προς τά κάτω (ώς συμβαίνει μέ 

τήν «άνύψωσιν» τοΰ φόρου έπί τών αγορών εις τό Ήνωμένον 

Βασίλειον). Δεύτερον, παραγωγοί ή χονδρέμποροι δύνανται νά 

προμηθεύωνται ώρισμένας έκ τών εισροών των έκ τοΰ χονδρικού 

ή λιανικού εμπορίου. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ή προμηθεύουσα 

έπιχείρησις θά επιδίωξη έκουσίαν καταχώρησιν προς τόν σκοπόν 

αποφυγής καταβολής φόρου έπί τών πωλήσεων, αί όποίαι έπραγ-

ματοποιήθησαν προς καταχωρημένας επιχειρήσεις. Αύται, 

ομού μετά τών άναγκαστικώς καταχωρημένων επιχειρήσεων, τών 

οποίων αί πωλήσεις κατανέμονται μεταξύ καταχωρημένων και 

μή καταχωρημένων επιχειρήσεων (ώς π.χ. καταστήματα τροφί

μων προμηθεύοντα εις εστιατόρια, εις τήν περίπτωσιν μιας γενι

κής φορολογίας λιανικών πωλήσεων), δημιουργούν λίαν δυσχερή 

προβλήματα διακρίσεως μεταξύ φορολογητέου και μή φορολογη

τέου κύκλου εργασιών. 

Τόσον ή μονοσταδιακή, δσον και ή πολυσταδιακή φορολογία 

δημιουργεί τό πρόβλημα τής φορολογίας τών κεφαλαιακών αγα

θών. Έ ά ν ταύτα φορολογούνται ώς τά λοιπά αγαθά, αί έπιχειρή-
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σεις αί έ'χουσαι ύψηλόν λόγον κεφαλαίου-παραγωγής ευρίσκονται 

εις μειονεκτικήν θέσιν. Ή προφανής λύσις πιθανώς φαίνεται νά 

είναι ή μεταχείρισις τών κεφαλαιουχικών αγαθών, κατά τόν αυτόν 

τρόπον ώς αί πρώται ύλαι και τά εξαρτήματα εις μίαν παλυσταδια-

κήν φορολογίαν. Εις μίαν μονοσταδιακήν φορολογίαν τό σύστημα 

τούτο θα άπήλλασσε δλας τάς κεταχωρημένας επιχειρήσεις έκ τής 

φορολογίας έπί τών κεφαλαιουχικών αγαθών άλλα θά διετήρει 

τό πρόβλημα άλυτον, δσον άφορα τά κεφαλαιακά αγαθά τά χρη

σιμοποιούμενα ύφ' άπασών τών μή καταχωρημένων επιχειρήσεων. 

Μία εντελώς διάφορος μέθοδος αποφυγής τής φορολογικής 

διακρίσεως εις βάρος τών προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου συνίστα

ται εις τόν περιορισμόν τοΰ φόρου εις αγαθά τελικής καταναλώ

σεως, απαλλασσομένων ούτω απάντων τών ενδιαμέσων και κε

φαλαιακών αγαθών. Τοΰτο, κατά τό μάλλον ή ήττον, πραγματο

ποιείται έν Βρεττανία υπό τοΰ φόρου έπί τών αγορών. Ούτος εί

ναι άπλοΰς, άλλ' ακόμη και εις τό στάδιον τής λιανικής πωλήσεως 

περιορίζει αισθητώς τήν κλίμακα τών φορολογητέων αγαθών και 

υπηρεσιών, διότι πλείστα έξ αυτών είναι συγχρόνως καταναλω

τικά αγαθά και ενδιάμεσα προϊόντα. "Ας θεωρήσωμεν π. χ. τό 

άκάθαρτον πετρέλαιον, τάς χειραμάξας, τάς καρέκλας, και τά 

τρόφιμα. Θά ήτο λίαν δυσχερές έργον ή διάκρισις, έκ μέρους τών 

κατασκευαστών, χονδρεμπόρων ή λιανέμπορων, μεταξύ τών πω

λήσεων τών ειδών τούτων εις τελικούς καταναλωτάς και τών λοι

πών εις μή τελικούς καταναλωτάς. Ούτω, διά να λάβωμεν ώς πα

ράδειγμα τάς καρέκλας και τά τρόφιμα, δύνανται νά φορολογηθούν 

είτε τά είδη ταΰτα είτε αί ξενοδοχειακαί ύπηρεσίαι άλλ' οχι αμφό

τερα, έφ' δσον ή αρχή τής μή συσσωρεύσεως παραμένει ιερά κα£ 

απαραβίαστος και τά ξενοδοχεία διαθέτουν καρέκλας και γεύματα 

διά τους πελάτας των. Έ ν τη πράξει, φυσικά εις χώρας ένθα εφαρ

μόζεται φορολογία λιανικής πωλήσεως, υφίσταται ανοχή ενός 

ώρισμένου ποσοστού διπλής φορολογίας. Εις τάς έν λόγω χώρας 

αποφεύγονται αί κυριώτεραι δυσχέρειαι τού είδους τούτου, έκ τοΰ 

γεγονότος δτι πλείστα κεφαλαιακά αγαθά δέν διατίθενται εις τό 

λιανικόν έμπόριον. 
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Καθίσταται σαφές έκ τών ανωτέρω, δτι ή επιλογή τοΰ ορθού 

επιπέδου και τύπου τής γενικής φορολογίας καταναλώσεως εξαρ

τάται έκ πλείστων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και πολι

τικών κριτηρίων δικαίας μεταχειρίσεως. 'Ακόμη και έάν δύο 

άτομα συνεφώνουν έπί τών τελευταίων τούτων κριτηρίων, θά 

ήδύναντο κάλλιστα νά προτείνουν διαφορετικά φορολογικά συστή

ματα διότι θά διεφώνουν είτε ώς προς τό μέγεθος τοΰ διοικητικού 

προβλήματος είτε ώς προς τήν σχετική ν σημασίαν, ήτις θά έδει 

νά άποδοθ^} εις τούτο. 

Οιονδήποτε σύστημα και αν έπιλεγή έν κοινόν πρόβλημα 

θά πρόκυψη, και συγκεκριμ,ένως κατά πόσον θά φορολογούνται 

αί μικραί επιχειρήσεις, ειδικώς αί βιοτεχνίαι. Τό πρόβλημα τοΰτο 

έξητάσθη διά μακρού έν Ελλάδι . Είναι σαφές δτι τό κύριον ση-

μεΐον είναι καθαρώς πολιτικόν: οι βιοτέχναι δέν αρέσκονται νά 

φορολογούνται, και επομένως οι πολιτικοί δέν αρέσκονται εις τό 

νά τους φορολογούν. Τοΰτο ερμηνεύεται ώς προσπάθεια διατηρή

σεως τών ψήφων και συγχρόνως ώς μέθοδος άνασχέσεως τοΰ κομ

μουνισμού. 

Διά πάντα ταύτα θεωρείται ώς δεδομένον δτι ή συστηματική 

έπέκτασις τοΰ φόρου καταναλο'^σεως εις όλους τους μικρούς παρα-

γωγούς θά υποχρέωση πολλούς εξ αυτών νά αποσυρθούν έκ τοΰ 

κλάδου. Και τοΰτο διότι χαίρουν έπί τοΰ παρόντος προστασίας έναντι 

τών ισχυρών συνάγουν ιστών των διά De J u r e ή De facto απαλ

λαγής έκ τ ώ φόρων τους όποιους οι τελευταίοι υποχρεούνται νά 

καταβάλλουν. 'Αλλ' ή έπίδρασις έπί τών τιμών τών προϊόντων 

μιας βιομηχανίας έκ τής μετακινήσεως προς τά άνω τών καμπυ

λών προσφοράς τών μικρών παραγωγών, διά τής επιβολής φορο

λογίας και έπ ' αυτών, δύναται νά είναι τοιαύτη ώστε νά διατηρηθούν 

πλεΐσται έκ τών έν λόγω επιχειρήσεων. Τοΰτο είναι τόσον πιθα-

νώτερον νά συμβή: 

α) δσον μεγαλύτερα είναι ή αρχική των συμμετοχή εις τήν 

παραγωγήν τοΰ κλάδου 

β) δσον μικρότερα είναι ή έλαστικότης προσφοράς τών με

γάλων επιχειρήσεων τοΰ κλάδου. 
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γ) όσον ολιγώτερον ελαστική είναι ή ζήτησις των προϊόντων 

του κλάδου, 

δ) δσον περισσότερον ή φορολογική μεταβολή ανυψώνει τάς 

τιμάς των προϊόντων τών λοιπών κλάδων. Οΰτω, άνευ εξετάσεως 

τών παραγόντων τούτων, είναι δυσχερές να λεχθη κατά πόσον 

είναι βάσιμοι οι δημοφιλείς φόβοι περί τών συνεπειών της καταρ

γήσεως της φορολογικής απαλλαγής τών μικρών επιχειρήσεων. 

"Ας ύποθέσωμεν δμως, χάριν του επιχειρήματος, ότι ή κατάρ-

γησις τών απαλλαγών θα επέφερε τήν άνεργίαν πολλών βιοτε

χνών, διότι θα ηύξάνετο ή συμμετοχή τών μεγαλυτέρων επιχει

ρήσεων εις τήν άγοράν. Έ ά ν συνέβαινε τούτο θα έσήμαινε οτι ή 

αυτή ο̂ ς πρότερον παραγωγή θα παρήγετο εις χαμηλότερον συνολι-

κον κόστος, και τούτο δεν είναι άλλο ειμή συνεισφορά εις τήν οίκο-

νομικήν άνάπτυξιν. Ή μεγάλη συμμετοχή, συμφώνως προς διεθνή 

κριτήρια, της παραγωγής τών μικρών επιχειρήσεων αποτελεί 

έκδήλωσιν ύπαναπτύξεως, καί ή φορολογική διευκόλυνσις προς 

τάς έν λόγω επιχειρήσεις διατηρεί απλώς τον χαρακτήρα ύπανα

πτύξεως της Οικονομίας. 'Επιτυγχάνονται μεν αί διαθέσιμοι οίκο-

νομίαι κλίμακος καί εξειδικεύσεως, άλλα Οχι εις τον άνώτατον 

δυνατόν βαθμόν, έκ του λόγου ότι αί φορολογικαί άπαλλαγαί 

άντενεργοΰν εις τήν πραγματοποίησίν των. 

Πάντα ταύτα αποδεικνύουν δτι οι οικονομικοί καί πολιτικοί 

στόχοι άλληλοσυγκρούονται. Ή Ε λ λ ά ς δύναται να εχη ταχυτέ-

ραν βιομηχανικήν άνάπτυξιν καί μικρότερον αριθμόν βιοτεχών, 

ή να εξακολούθηση να εύνοή τους τελευταίους τούτους καί να 

άντιπαρέλθη μίαν εύκαιρίαν οικονομικής επεκτάσεως. Δεν είναι 

έργον ενός ξένου οικονομολόγου να άποφανθή περί του ποία είναι 

ή ορθή εκλογή. 'Εκείνο το όποιον δύναται καί οφείλει να πράξη 

ούτος, είναι να τονίση οτι το να άγνοηθή το δίλημμα τούτο απο

τελεί κακήν μέθοδον λήψεως αποφάσεων περί του πρακτέου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α ! O N VI 

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α Θ Α Ρ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ 

Μία ετησία, προοδευτική φορολογία επί της καθαράς περιου

σίας εκάστου άτομου ή έκαστης οικογενείας είναι λίαν ελκυστική. 

'Αντιθέτως προς τήν φορολογίαν ιδιοκτησίας ή αγαθών, ή τα 

τέλη χαρτοσήμου π.χ., αύτη βασίζεται επί της προσωπικής ικα

νότητος πληρωμής, καί λαμβάνει υπ' όψιν ώρισμένας πλευράς αυ

τής, αί όποΐαι έχουν παραμεληθή υπό τού φόρου εισοδήματος. 

'Αποτελεί μέσον συγκεντρώσεως σχετικώς μεγάλων χρηματικών 

ποσών με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστάς καί, επειδή 

ό πλούτος ευρίσκεται χαρακτηριστικούς συγκεντρωμένος εις χεί

ρας τών ολίγων, παρακάμπτει τ α διοικητικά προβλήματα χειρισμού 

μεγάλου αριθμού φορολογουμένων. Συγκρινόμενη προς άλλας 

πηγάς δημοσίων εσόδων, ή φορολογία καθαράς περιουσίας είναι 

εις ασυνήθη βαθμον άπηλλαγμένη ανεπιθύμητων παρενεργειών 

επί τών κινήτρων καί αντικινήτρων, καί δύναται επίσης να έπιφέρη 

μίαν άποδοτικωτέραν χρησιμοποίησιν τών οικονομικών πόρων. 

'Ακόμη καί εάν έπιβληθή εις ελάχιστα προοδευτικήν κλίμακα, 

αποτελεί άποτελεσματικον μέσον αναδιανομής εισοδήματος καί 

πλούτου, καί θα ήδύνατο ν' άναλάβη τήν έν λόγω λειτουργίαν εκ 

τού φόρου εισοδήματος, ούτω δε θα καθίστατο δυνατή ή επιβολή 

τού τελευταίου τούτου με ένα σταθερον συντελεστήν με τ α διοι

κητικά πλεονεκτήματ αάτινα έσημειώσαμεν εις το τρίτον κεφάλαιον. 

Δεν θα έ'δει βεβαίως να αναμένεται, οτι εν τοιούτον πρότυπον 

δημοσιοικονομικών αρετών ήθελε καθιερωθή άνευ δαπανών καί 

προσπάθειας. Τα περιουσιακά στοιχεία δέον να υποβληθούν εις 

τήν έξεταστικήν αρμοδιότητα τών εφοριακών άρχων προς ρεαλι-
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στικήν άποτίμησιν, πλην όμως ή επιτυχής εφαρμογή της φορολο

γίας καθαράς περιουσίας εις Έλβετίαν, Όμοσπονδιακήν Γερμα-

νικήν Δημοκρατίαν, Όλλανδίαν, καί τάς Σκανδιναυικάς Χώρας, 

παρέχει ενδείξεις οτι αί δυσχέρειαι αύται δεν είναι ανυπέρβλητοι, 

δύναται δε να σημειωθή οτι ή πλειοψηφία της Δημοσιονομικής 

καί Οικονομικής 'Επιτροπής Φορολογικής 'Εναρμονίσεως της 

Κοινής 'Αγοράς ('Επιτροπή N e u m a r k ) υπεστήριξε τήν έφαρμο-

γήν φορολογίας καθαράς περιουσίας εις μετρίους συντελεστάς. 

'Επί πλέον μία πτωχή χώρα δεν χρειάζεται να άρχίση άπο τήν 

πλέον πολύπλοκον μορφήν φορολογίας περιουσίας ως θα ήρμοζε 

εις πλέον ανεπτυγμένα έ'θνη. Έ ά ν ώρισμένα ε'ίδη ίδιοκησίας είναι 

σχετικώς σπάνια, ή εάν κατανέμωνται μάλλον ομοιομόρφους 

μεταξύ τών πολιτών, ή κυβέρνησις δύναται να τα άγνοήση μέχρις 

δτου μεταβληθούν αί συνθήκαι αύται. Έάν ή άνακάλυψις καί έκτί-

μησις ετέρων σημαντικών ειδών ιδιοκτησίας δια λόγους φορολο

γικούς είναι δαπανηρά ή εκλογή είναι πλέον δυσχερής, άλλα πι

θανόν να είναι προτιμωτέρα ή επιλογή ενός καλώς εφαρμοζομένου 

φόρου περιωρισμένης βάσεως, παρ' οτι ή κοπκόδης καί συγχρό

νως χαλαρά εφαρμογή ενός ευρύτερου φόρου. 

'Η κατωτέρω συζήτησις, ήτις άφορα τα σημαντικώτερα εϊδη 

πλούτου, εντοπίζεται επί προβλημάτων διοικήσεως, εφ' δσον 

ταύτα αποτελούν πιθανώς το μεγαλύτερον καί μοναδικόν έμπόδιον 

δια τήν υίοθέτησιν τού φόρου καθαράς περιουσίας. Συγχρόνως, 

εις το πρώτον τμήμα εξετάζονται συντόμως θέματα δικαίας με

ταχειρίσεως, καί αί σημαντικαί οίκονομικαί επιδράσεις αναλύονται 

ώς αύται εμφανίζονται κατά τήν άνάπτυξιν περαιτέρω θεμάτων. 

Δια μίαν διεξοδικωτέραν έξέτασιν τών έν λόγω θεμάτων, ό άνα-

γνο'^στης παραπέμπεται εις πλείστας μελετάς, αί όποΐαι αναφέ

ρονται εις τήν βιβλιογραφίαν εις το τέλος τού παρόντος [6,8,14, 

15 καί 16] . 

Θέματα Ισης Μεταχειρίσεως 

Αί προσοοπικαί ικανότητες καταναλο>σεως, επενδύσεως, καί 

καταβολής φόρων, εμφανίζουν δύο βασικας διαστάσεις : το δυνα-
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μικον τής υφισταμένης αγοραστικής δυνάμεως εις οιονδήποτε 

χρόνον, το όποιον συνιστά τήν καθαράν περιουσίαν ενός άτομου, 

καί τον ρυθμον μεταβολής τής εν λόγω αγοραστικής δυνάμεως 

κατά χρονικήν μονάδα, δστις συνιστά το εισόδημα αύτοΰ. Έ ά ν 

άπαντα τα ε'ίδη πλούτου έπέφερον το αύτο ποσοστον εισοδή

ματος, ή μόνη διαφορά μεταξύ τών δύο, ως φορολογικών βάσεων, 

θα ήτο οτι ό πλούτος ως κατά πολύ μεγαλύτερος εις μέγεθος, επι

τρέπει τήν συγκέντρωσιν δεδομένων φορολογικών εσόδων με 

χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστάς καί, ώς εκ τούτου, συνε

πάγεται ολιγωτέρους κινδύνους εξασθενήσεως τών κινήτρων δι' 

έπένδυσιν καί έργασίαν. Υφίστανται, εν τούτοις, πλεϊσται απο

δείξεις περί του δτι οι ρυθμοί δημιουργίας τών εισοδημάτων διαφέ

ρουν σημαντικούς εις τήν πραγματικότητα. Διάνα πεισθή τις άρκεΐ 

να άναλογισθη τοιαύτα στοιχεία ώς τεμάχιον μή καλλιεργούμενης 

γης, μίαν νέαν έπιχείρησιν ήτις μόλις ήρχισε λαμβάνουσα τ ά ς πρώ-

τας μεγάλας αυτής παραγγελίας, μετοχάς εις μίαν καλώς λει

τουργούσαν έταιρείαν, ή τίτλους αποδίδοντας μόνον άϋλα κέρδη 

εις τον κάτοχόν των. 

Ώ ς έκ τούτου, το εισόδημα καί 6 πλούτος, ώς φορολογικαί 

βάσεις, διαφέρουν καί ποσοτικώς καί ποιοτικώς, παρά δέ το γεγο

νός δτι ουδέν έκ τούτων δύναται να άποδειχθή άνώτερον του ετέ

ρου άπο πάσης απόψεως, αμφότερα λαμβανόμενα ομού συνιστούν 

μίαν περιεκτικήν καί όρθολογικήν βάσιν δικαίας φορολογίας. Δύο 

παραδείγματα θα ερμηνεύσουν τήν πρότασιν ταύτην. "Ας ύποθέ-

σωμεν δτι ό Α καί Β έχουσι περιουσίαν 1.000.000 δρχ. έκαστος, 

καί δτι ό Α λαμβάνει έκ ταύτης εισόδημα ϊσον προς 100.00 δρχ. 

ετησίως, ενώ ό Β μόνον 50.000 δρχ. 'Ολίγοι άνθρωποι θα κατελό-

γιζον εις τ α δύο αυτά άτομα τήν αυτήν δυνατότητα καταβολής 

φόρων, μία όμως φορολογία επί τής αξίας τού πλούτου θα υπέ

βαλλε τούτους εις τήν αυτήν μεταχείρισιν σήμερον, ώς επίσης καί 

εις το μέλλον εάν ό Α δεν θέληση να αποταμίευση περισσότερα 

του Β. Έ ξ άλλου, δέον να σημειωθή δτι, μή λαμβανομένων υπ' 

όψιν τών απαλλαγών καί εκπτώσεων, δια του φόρου εισοδήμα

τος ό Α θα εθεωρείτο ώς έχων διπλάσιον πλοΰτον τού Β, ενώ σα-
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φως δεν είναι αυτή ή περίπτωσις. "Ας άναστρέψωμεν τώρα το πα

ράδειγμα καί ας θεωρήσωμεν τον Χ καί Ψ ώς έχοντας έτήσιον 

εισόδημα 100.000 δρχ., ό μεν Χ εξ ακινήτων άξιας 1.000.000 

δρχ., ό δε Ψ εξ ακινήτων άξιας 2.000.000 δρχ. Εις αυτήν τήν πε

ρίπτωσιν ό Ψ έ'χει κατά πολύ μεγαλυτέραν συνολικήν άγοραστι-

κήν ικανότητα παρά δε ταύτα θα έτύγχανον αμφότεροι Ί'σης με

ταχειρίσεως υπάρχοντος μόνον τού φόρου εισοδήματος. 

Οι φόροι εισοδήματος καί περιουσίας δύνανται επίσης να 

άλληλοσυμπληροΰνται κατά πρακτικωτέρους τρόπους, οχι δμως 

καί όλιγώτερον σημαντικούς. "Εκαστος θα κάμη χρήσιν πιθανώς 

τής αυτής φορολογικής μονάδος — απλής ατομικής ή οικογενεια

κής — καί ώρισμένα στοιχεία τα όποια είναι απαραίτητα δια τον 

ενα φόρον θα χρησιμεύσουν δια τον καθορισμον τού ετέρου. Το 

τμήμα δθεν τής εφορίας το όποιον θά ήτο ύπεύθυνον δι' άμφοτέρας 

τάς φορολογίας, θά έδει να εμφάνιση εν όρθώτερον αποτέλεσμα 

εκείνου, το όποιον θά προέκυπτε έκ τής εφαρμογής ενός μόνον έκ 

τών δύο φόρων. 

Ε π ο μ έ ν ω ς , κατ ' αρχήν, εις φόρος καθαράς περιουσίας συνι

στά σημαντικον μέρος οιουδήποτε φορολογικού συστήματος βασι

ζόμενου επί τής προσωπικής ικανότητος καταβολής τού φόρου. 

'Ακόμη καί έάν ό φόρος επιβάλλεται με χαμηλούς συντελεστάς καί 

με άπαλλαγάς αρκούντως σημαντικάς, ώστε να διατηρούνται αί 

διοικητικαί δαπάναι εντός λογικών ορίων, ούτος εϊναι ικανός να 

συγκέντρωση σημαντικά χρηματικά ποσά άνευ δημιουργίας κιν

δύνων δια τα κίνητρα εργασίας ή επενδύσεως. 'Επί πλέον, έάν ή 

διάρθρωσις είναι προοδευτική, έκτεινομένη φερ' ειπείν, άπο 

του κατωτάτου ορίου τών 1 /4 % ή 1 /2 % εις το άνώτατον 

τών 2 % (δια νά χρησιμοποιήσωμεν μίαν συνήθη κλίμακα τών 

υφισταμένων φόρων καθαράς περουσίας) εν σημαντικον άνακατα-

νεμητικον στοιχεΐον δύναται νά δοθή εις το φορολογικών σύστημα. 

"Ας στραφώμεν τώρα προς τάς δυσχέρειας, τάς όποιας είναι πιθα

νόν ν' άντιμετωπίσωμεν κατά τήν έπίτευξιν τών σκοπών τούτων. 
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'Ακίνητος Περιουσία 

'Από τής πλευράς τού εφόρου, τού υπευθύνου δια τήν διαχεί-

ρισιν τού φόρου καθαράς περιουσίας, το πλέον έλκυστικον στοι-

χεΐον τής εγγείου ιδιοκτησίας καί τών κτιρίων είναι ή ευχέρεια 

μετά τής οποίας ταύτα δύνανται νά ανακαλυφθούν καί νά προστε

θούν εις το φορολογήσιμον ποσόν. Βεβαίως, ή διαδικασία δύναται 

νά συνεπάγεται σημαντικον χρόνον καί χρήμα, άλλα τούτων δε

δομένων, είναι δυνατόν νά έπιτευχθή μια πλήρως ικανοποιητική 

λύσις, χάρις εις τάς άεροφωτογραφικάς χωρογραφήσεις καί τήν 

σύγχρονον τεχνικήν τής χαρτογραφήσεως. Επομένως, εις το πα

ρόν τμήμα θά άσχοληθώμεν με τα προβλήματα τής ρεαλιστικής 

εκτιμήσεως τής αξίας τής ακινήτου περιουσίας. 

Δέον να γίνη εξ αρχής δεκτον δτι ό εκτιμητής ακινήτου πε

ριουσίας αντιμετωπίζει μίαν σειράν τρομακτικών δυσχερειών. Κατά 

κανόνα, ή διαπίστωσις τών τιμών αί όποΐαι επικρατούν εις τήν 

άγοράν δύναται νά έπιτευχθή κατά τρεις διαφόρους τρόπους, 

απαντάς δμως ατελείς: Πρώτον, δια τής μεθόδου τής προεξο

φλήσεως τών μελλοντικών κερδών με εν κατάλληλον έπιτόκιον, 

διαδικασίας ρεαλιστικής μεν άλλα εξαιρετικώς υποκειμενικής. Δεύ

τερον, δια τής προσαρμογής τής αρχικής άξιας ακινήτου βάσει 

τών μετέπειτα αποσβέσεων καί βελτιώσεων, διαδικασίας πλέον 

αντικειμενικής άλλα συχνάκις μή ρεαλιστικής. Τρίτον, δια τής 

χρησιμοποιήσεως προσφάτων τιμών πωλήσεως παρεμπφερών 

ακινήτων, στοιχεία τα όποια είναι έξ 'ίσου ρεαλιστικά όσον καί 

αντικειμενικά άλλα συχνάκις δυσεύρετα. 

Θά έρευνήσωμεν έκάστην τών δυνατοτήτων τούτων εν σειρά. 

Ή μέθοδος τών μελλοντικών ροών εισοδήματος, ήτις είναι ανε

φάρμοστος εις τήν καθαρώς θεωρητικήν της μορφήν, δύναται συ

χνάκις νά προσαρμοσθή δια τον ύπολγισμον ένας σχετικώς περιω-

ρισμένου εύρους τιμών, εντός του όποιου δύναται νά ύποτεθή 

δτι θά κείται ή ορθή άξια τού ακινήτου. 

Αί είσοδηματικαί τάσεις τού άμεσου παρελθόντος δύνανται 

νά χρησιμεύσουν δια τήν πρόβλεψιν μελλοντικών εσόδων, το δε 
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ύψος του τόκου δύναται νά έπιλεγή ε'ίτε έκ τών τρεχόντων επιτο

κίων νέων δανείων, ε'ίτε έκ τών μέσων λόγων κέρδους-τιμής, οι 

όποιοι επικρατούν εις επιλεγείσας ομάδας κοινών μετοχών. 'Επί 

πλέον, δέον νά ύπολογισθή το άπρόβλεπτον ένδεχόμενον ε'ίτε δια 

τής χρησιμοποιήσεως πολλών μελλοντικών εισοδηματικών εισ

ροών μετά καταλλήλων πιθανοτήτων προσηρτημένων εις έκάστην, 

ή απλώς δια τής χησιμοποιήσεως σχετικώς υψηλού επιτοκίου 

οσάκις το μέλλον εμφανίζεται ιδιαιτέρως σκοτεινόν. 

"Αν καί ΐσως υφίστανται προβλήματα κατά τήν άνακάλυψίν 

του, το άρχικόν κόστος οιουδήποτε ακινήτου είναι εν άντικειμενι-

κόν γεγονός, καί δεδομένου δτι συνήθως ή αξία τών κτιρίων 

δέν υφίσταται ταχεΐαν άπόσβεσιν, μία προσηρμοσμένη λογιστική 

άξια δέον νά προκύπτη ευχερώς. Φυσικά, ή ανωμαλία συνίσταται 

εις τήν ούσιούδη άπόκλισιν τής προκυπτούσης αξίας άπο τήν τρέ-

χουσαν τιμ,ήν πωλήσεως τού ακινήτου. 'Ακόμη καί με σταθερά 

επίπεδα τιμών, μία πολυκατοικία καλώς σχεδιασμένη καί εις 

καλήν θέσιν, δύναται νά πωληθή εις τιμήν κατά πολύ άνωτέραν 

τής αρχικής δαπάνης τών κατασκευαστών (καί μία κακώς σχε

διασμένη πολυκατοικία πιθανόν νά πωληθή εις σημαντικώς χα-

μηλωτέραν τιμήν. ) Είναι δε εις δλους γνωστόν πόσον ό πληθω

ρισμός δύναται νά άπομακρύνη τήν παροΰσαν άξίαν άπο τήν άρχι-

κήν τοιαύτη ν. 

Ό μόνος αντικειμενικός έ'λεγχος τής ακριβείας τών ανωτέρω 

μεθόδων υπολογισμού εξασφαλίζεται δια τών τρεχουσών τιμών 

πωλήσεως, έάν δχι δια τό άκίνητον αυτό καθ' εαυτό εις το άμεσον 

παρελθόν, τουλάχιστον δια παρεμφερή ακίνητα. Έ ά ν είναι διαθέ

σιμοι τοιαΰται τιμαί πωλήσεως, θά έδει νά χρησιμοποιούνται, 

ύπό τήν προϋπόθεσιν μόνον δτι έπραγματοποιήθησαν δι' απρόσω

που συμφωνίας μεταξύ προθύμου πωλητού καί προθύμου αγορα

στού (δηλαδή ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ουδείς έκ τών δύο συναλ

λασσομένων έπιέζετο ύπό ανάγκης ταχείας περατώσεως τής συναλ

λαγής). 'Αφ' εαυτής, ή 'ιδιωτική αγορά δυνατόν νά μή προσφέρη 

βάσιμα στοιχεία περί τιμών πωλήσεως, άλλ' ή κυβέρνησις δύ

ναται, έάν τό έπιθυμή, νά δημιουργήση ώρισμένα χρησιμώτατα 
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συμπληρωματικά ιδικά της στοιχεία. Ούτο;>, θά ήδύνατο να ίδρυθή 

μία δημοσία κτηματομεσιτική έπιχείρησις, έχουσα ούς σκοπόν νά 

κάμη προσφοράς, ενδεχομένως άνωνύμως, δια διάφορα ακίνητα' 

τα όποια ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως τάς υπηρεσίας τής εφορίας. Εις 

ώρισμένας περιπτώσεις δύνανται νά διατυπωθούν πραγματικαί 

τιμαί τής αγοράς, χωρίς νά πραγματοποιηθούν συναλλαγαί, καί 

εις άλλας ή κυβέρνησις θά ήτο υποχρεωμένη νά άγοράσ-/], καί εν 

συνεχεία να μεταπώληση, τό περί ού ό λόγος άκίνητον/Η άπαίτη-

σις δπως ή έπιχείρησις τουλάχιστον άποδίδτ] τα έξοδα της, θά 

έχρησίμευε ώς μέσον ελέγχου εναντίον ύπερβολικώς υψηλών τι

μών αγοράς (ό συναγωνισμός έκ μέρους άλλων αγοραστών θά 

ήμπόδιζε τήν πραγματοποίησιν εξαιρετικώς χαμηλών τ ι μ ώ ν ) . 

Πέραν του σκοπού τής δημιουργίας αντικειμενικών στοιχείων 

περί τών τ ιμών τής αγοράς, μία τοιαύτη δημοσία κτηματομεσι

τική έπιχείρησις πιθανόν νά παρείχε ε'ις τους φορολογουμένους 

τό τελικόν μέσον αποφυγής τών θεωρουμένων ώς υπερβολικά υψη

λών εκτιμήσεων ακινήτων. Εις δσας περιπτώσεις ό φορολογού

μενος καί το δημόσιον διεφώνουν επί τής πραγματικότητος μιας 

δεδομένης εκτιμήσεως, τό πρώτον βήμα προφανώς θά ήτο ή υπο

βολή τής ύπό άμφισβήτησιν εκτιμήσεως εις εν άρμόδιον σώμα 

εμπειρογνωμόνων, ο'ίτινες συνερχόμενοι θά έξετίμων δλα τ α σχε

τικά αποδεικτικά στοιχεία, ή δε δαπάνη τής διαδικασίας θά 

έβάρυνε έξ 'ίσου τα δύο μέρη, τό μέτρον δε τούτο θά έχρησίμευε 

δια νά έμποδίζη τήν ύπερβολικήν χρήσιν τοιούτου είδους μέσων. 

Έ ά ν ό φορολογούμενος έξηκολούθει νά θεωρή τήν έκτίμησιν τού 

ακινήτου του, παρά τήν γνώμην τών εμπειρογνωμόνων, ώς λίαν 

ύψηλήν, θά ήδύνατο τότε, κατά βούλησιν, νά πωλήση τό άκίνητόν 

του εις αυτήν τήν τιμήν, εις τήν δημοσίαν κτηματομεσιτικήν έπι-

χείρησιν. 

Δια τής ώς άνω συμπληρο)σεως, ή τρίτη μέθοδος, τής προσφά

του τιμής πωλήσεως, δια τήν έκτίμησιν ακινήτων, θά έδει να πα-

ρέχη εν έφαρμόσιμον μέσον επιβολής δικαίας φορολογίας επί τοιού

των ειδών ιδιοκτησίας ώς οικιών, διαμερισμάτων άνευ επίπλων 

και αγροκτημάτων καί επιχειρήσεων χρησιμοποιούσουν μόνον 
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μικρόν αριθμόν μηχανημάτων ειδικής χρήσεως. Χ Εις δσας ό

μως περιπτώσεις ό τοιούτος εξοπλισμός είναι σημαντικός, ή 

έκτίμησις τού ακινήτου αυτού καθ' εαυτού περιπλέκεται πολύ 

έκ τού γεγονότος οτι ή έν λόγω έπιχείρησις ή τό αγρό

κτημα θά πωληθούν κατά κανόνα όμοΰ μετά τών μηχανημάτων 

καί θά δηλωθούν κατά κανόνα τα ετήσια έ'σοδα τής επιχειρήσεως, 

άλλ' οχι τών συστατικών μερών αυτής. Αί ύπηρεσίαι τής εφορίας, 

επομένως, δύνανται να υπολογίσουν τό σύνολον τής άξιας τών έν 

λόγω επιχειρήσεων πλέον επακριβώς άπ' δτι δύνανται νά υπολο

γίζουν τήν άξίαν τών ακινήτων αυτής (ή όποια δύναται νά έκτι-

μηθή μόνον δια τής μεθόδου τής προσαρμογής τού αρχικού κό

στους), καί δτα,ν τοιαΰται περιπτώσεις καθίστανται σημαντικαί, 

ώς τούτο συμβαίνει εις τήν συνήθη πορείαν τής οικονομικής ανα

πτύξεως, αύται παρέχουν ισχυρά επιχειρήματα εναντίον μιας φο

ρολογίας καθαράς άξιας περιοριζόμενης αποκλειστικώς εις τήν 

άκίνητον περιουσίαν. Δύναται νά σημειωθή έν παρενθέσει, δτι 

εις φόρος επιβαλλόμενος μόνον έπί τής ανεκμετάλλευτου άξιας 

τής γης, δστις είναι λίαν ελκυστικός εις πολλούς διότι άφορα εν 

είδος άξιας δημιουργηθείσης υπό τής κοινωνίας μάλλον παρά άπό 

άτομικήν προσπάθειαν, πάσχει άπό τα αυτά ακριβώς μειονεκτή

ματα/ Η άξια τών βελτιώσεων δέον νά έκτιμηθή καί έν συνεχεία νά 

άφαιρεθή έκ τής παρατηρούμενης τρεχούσης άξιας τ ή ς γης, είναι 

δε ενδιαφέρον νά σημειωθή, οτι αί δυσχέρειαι του υπολογισμού 

τούτου ήσαν προφανώς ή κυρία αιτία δια την οποίαν ή Αυστραλία 

εγκατέλειψε τήν έπεξεργασίαν τού φόρου ανεκμετάλλευτου γής 

τό 1 9 5 2 ( 1 ) . 

Έμπορικαί 'Επιχειρήσεις 

Ή μέθοδος τής χρησιμοποιήσεως προσφάτων στατιστικών 

δεδομένων έπί τών πωλήσεων δια τήν έκτίμησιν τής έπιχειρηματι-

1. Τα αγροκτήματα τών χωρικών σπανίως πωλούνται, άλλα τα πε
ρισσότερα εξ αυτών, κατά τα φαινόμενα, είναι κάτω τών φορολογουμένων 
ορίων. 
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κής περιουσίας είναι, καί τούτο προκαλεί τό ενδιαφέρον, ή πλέον 

χρήσιμος, δι ' επιχειρήσεις ανήκουσας εις τα άκρα τής διαρθρώ

σεως τής ελληνικής βιομηχανίας. Εις βιομηχανίας με μεγάλον 

αριθμόν ομοειδών επιχειρήσεων άφ 1 ενός, πωλήσεις εταιρειών θά 

έδει νά λαμβάνουν χώραν με επαρκή συχνότητα εις τρόπον ώστε 

νά πραγματοποιήται δι' αυτών κανονικός έ'λεγχος έπί τών υπολο

γισμών του εφοριακού ελεγκτού, δσον άφορα τήν άξίαν του καθα

ρού ενεργητικού τών εταιρειών (ύποθέτομεν δτι ισολογισμοί καί 

εισοδηματικά στοιχεία δέν θά είναι κατά κανόνα διαθέσιμα δια 

τοιαύτας μικράς επιχειρήσεις. ) Εις κλάδους ελεγχόμενους ύπό 

μεγάλων ανωνύμων εταιρειών άφ' έτερου ένθα αί επιχειρήσεις δέν 

πωλούνται τόσον συχνά, άλλ' αί μετοχαί των κυκλοφορούν καί 

καθίστανται άντικείμενον συναλλαγής εις τήν άγοράν άξιων, ή 

άξια τής επιχειρήσεως έν τω συνόλω της δύναται νά ύπολογισθή 

ευχερώς δια τού πολλαπλασιασμού τών τιμών πωλήσεως, αί όποΐαι 

θα προκύψουν έπί τού αριθμού τών έκδοθεισών μετοχών, το δε 

γινόμενον δύναται κατόπιν νά κατανεμηθή κατ ' άναλογίαν εις 

έκαστον μέτοχον. Έ ν άλλαις λέξεσι, αί ανώνυμοι έταιρεΐαι δέν θά 

έφορολογοΰντο, άλλ' ή καθαρά περιουσία έκαστου μετόχου θά 

ύπελογίζετο δια τής χρηματικής άξιας, έναντι τής οποίας θά ήδύ-

νατο ούτος νά πωλήση τάς μετοχάς του εις διαφόρους χρονικάς 

περιόδους. "Αν καί ή ετησία φορολογία καθαράς περιουσίας θά 

ήδύνατο να βασισθή έπί μέσων τιμών τής αγοράς δι* δλον τό 

έ'τος, έν τη πράξει θά έχρησιμοποιεΐτο πιθανώς ή τιμή ή ισχύουσα 

εις ώρισμένην ήμερομηνίαν, ή όποια κατά προτίμησιν, θα προ-

σήγγιζε τήν ήμερομηνίαν καταβολής τού φόρου εις τό Δημόσιον. 

Κατά συνέπειαν, υφίσταται κίνδυνος υπερβολικού αριθμού πωλή

σεων ακινήτων προ τής έν λόγω ημερομηνίας, διότι τό κοινον στρέ

φεται ε'ίτε προς περιουσιακά στοιχεία άπηλλαγμένα φόρου, ε'ίτε 

προς εΐδη περιουσίας άτινα δύνανται εύχερέστερον νά αποκρύβουν 

άπό τάς αρχάς, ε'ίτε, τέλος, προς στοιχεία άτινα, κατά τήν άποψίν 

του, δύνανται νά έκίτιμηθοΰν προς φορολόγησιν κάτω τής άξιας 

των. Πλην δμως, με συντελεστάς ύψους 1 % ή 2 % , τά κίνητρα 

ταύτα δέν θα είναι κατά πάσαν πιθανότητα ισχυρά, δύνανται δε 
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να εξασθενήσουν έτι περαιτέρω έάν δεν θεσπισθούν εξαιρέσεις, 

καί έάν ή φορολογία έφαρμοσθή άποτελεσματικώς. 

Δυνατόν νά προβληθή τό επιχείρημα δτι αί τιμαί εις τήν άγο-

ράν άξιων υπόκεινται εις τόσας πολλάς ασταθείς επιδράσεις, ώστε 

δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν προς μέτρησιν τής εταιρικής 

περιουσίας καί δτι, αντιθέτως, ή φορολογική αρχή θα έδει νά έπι-

διώκη τήν έκτίμησιν τής μακροπροθέσμου άξιας τής επιχειρή

σεως ύπό, ούτως ειπείν, «κανονικάς» συνθήκας λειτουργίας. Φυ

σικά, ή πρότασις αύτη εμφανίζει τό μόνον μειονέκτημα δτι ουδέ

ποτε δύο εμπειρογνώμονες πρόκειται νά συμφωνήσουν περί τού 

πραγματικού ύψους μιας «κανονικής» άξιας, ή δέ χρήσις τής τοιαύ

της μεθόδου θά δημιουργήση μεγάλας ευκαιρίας ευνοιών ή ακόμη 

καί απροκάλυπτου εξαγοράς συνειδήσεων. Ή αγοραία τιμή ενός 

δεδομένου τίτλου εις μίαν δεδομένην ήμερομηνίαν ουχί μόνον δέν 

είναι αμφισβητήσιμος, άλλ' έτι σημαντικώτερον, αποτελεί αυτή 

τήν όρθήν άξίαν δια τόν περί ού πρόκειται σκοπόν. Ή φορολογία 

περιουσίας δέον νά βασίζεται έπί τού συνολικού χρηματικού πο

σού έναντι τού όποιου θά ήδύνατο, έάν παρίστατο ανάγκη, ό φο

ρολογούμενος νά πωλήση τήν περιουσίαν του κατά τήν ήμερομη

νίαν εμφανίσεως τής φορολογικής του υποχρεώσεως. Ή πιθανό-

της πτώσεως τής άξιας τών τίτλων του, αμέσως μετά ταύτα, είναι 

επομένως άσχετος προς τήν συγκεκριμένην ταύτην φορολογίαν, 

μολονότι τούτο σημαίνει δτι ή κυβέρνησις, λαμβάνουσα υπ' όψιν 

τήν ρευστότητα τού φορολογουμμένου, δέον νά καθορίση ημερομη

νίας εκτιμήσεως καί καταβολής τού φόρου όσον τό δυνατόν πλη

σιεστέρας. 

"Ολως διάφορα προβλήματα εκτιμήσεως δημιουργούνται προ

κειμένου περί ανωνύμων εταιρειών τών όποιων αί μετοχαί, εύρι-

σκόμεναι εις χείρας ολίγων, δέν κυκλοφορούν εις τήν άγοράν, 

ώς επίσης προκειμένου περί εταιρικών καί ατομικών επιχειρήσεων 

τοιούτου μεγέθους ώστε έλάχισται πωλήσεις τούτων νά λαμβάνουν 

χώραν. 'Εάν δύνανται νά χρησιμοποιθουν αξιόπιστοι απολογισμοί 

κερδών καί ισολογισμοί, ή μέθοδος τών μελλοντικών ροών εισο

δήματος καί τής προσαρμογής τού αρχικού κόστους δύνανται νά 
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βασισθώσιν έπ' αυτών, έν αντιθέτω δέ περιπτώσει, ό εκτιμητής 

τής εφορίας θά είναι υποχρεωμένος νά βασισθή έπί τών ιδίων 

αυτού υπολογισμών τής καθαράς άξιας έκαστης επιχειρήσεως. Εις 

άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δέον νά δοθή δλως ιδιαιτέρα προσοχή 

εις τήν άποτίμησιν τών αποθεμάτων. 'Εάν ή διαδικασία αυτή λαμ-

βάνη χώραν τήν αυτήν ήμερομηνίαν καθ' έκαστον έτος, αντί εις 

διαφορετικόν, μή άνακινούμενον χρόνον, ώρισμέναι επιχειρήσεις 

δυνατόν να εύρουν ευχερή τήν αποφυγήν φορολογίας, ρυθμίζουσαι 

τήν τήρησιν άσυνήθως χαμηλών αποθεμάτων κατά τήν καθωρισμέ-

νην ήμερομηνίαν τής απογραφής. 'Ακόμη καί έάν ό φορολογικός 

συντελεστής είναι τόσον χαμηλός ώστε να μή προκαλή πολλούς 

χειρισμούς τού είδους αυτού, τα αποθέματα υπόκεινται συχνάκις 

εις έποχικάς διακυμάνσεις, εις τρόπον ώστε ρεαλιστικαί έτήσιαι 

εκτιμήσεις δέον νά βασίζωνται ε'ίτε έπί ενός μέσου δρου τριμη

νιαίων ή μηνιαίων υπολογισμών ε'ίτε έπί μιας μόνης, έποχιακώς 

προσαρμοζόμενης, άξιας αποθεμάτων. Πάντως, έκ μιας τοι

ούτου είδους φορολογίας δύναται νά πρόκυψη έν εύνοϊκόν απο

τέλεσμα. 'Υπό τήν έπίδρασιν ταύτης ό επιχειρηματίας δυνατόν 

νά όδηγηθή εις έπανεξέτασιν τής χρησιμότητος τών αποθεμά

των του καί συν τω χρόνω, να ανακάλυψη δτι ή έπιχείρησίς του 

δύναται να λειτουργήση όμαλώς με ολιγώτερα αποθέματα παρ' 

δτι προηγουμένως έπίστευε. 

Καταναλωτικά 'Αγαθά 

Δεδομένου δτι συχνάκις υφίστανται ενεργοί άγοραί δια πολ

λών ειδών μεταχειρισμένα καταναλωτικά αγαθά, ή άποτίμησις 

του είδους αυτού περιουσίας δέν εμφανίζει μεγάλας δυσχέρειας, 

άλλ' ή άνακάλυψίς της δύναται, εκτός έάν ό χειρισμός τού θέματος 

γίνη τεχνηέντως, νά άποβή δαπανηρά δια τήν κυβέρνησιν καί νά 

προκαλεση ύπερβολικήν δυσαρέσκειαν έκ μέρους τών φορολογου

μένων. 'Εκτός τών ειδών εκείνων άτινα ευχερώς εντοπίζονται, ώς 

τα αυτοκίνητα καί αί θαλαμηγοί, μία αποτελεσματική ετησία 

φορολογία τών οικιακών αγαθών, θά καθίστα άπαραίτητον τήν 
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διενέργειαν περιοδικών απογραφών, λ.χ. άνά έκάστην πενταετίαν 

ύπό τήν έποπτείαν είτε τής ιδίας τής κυβερνήσεως ε'ίτε ενός ικανού 

καί αδέκαστου σώματος ιδιωτικών εκτιμητών. Τό ζήτημα είναι 

δτι ουδείς επιθυμεί τήν είσβολήν ξένων εις τήν οίκίαν του, έκτος 

έάν πρόκειται περί σοβαρού λόγου, ή δε έπίτευξις δικαίας φορολο-

λογίας έπί τής ατομικής καθαράς περιουσίας δυνατόν να μήν θεω-

ρηθή ύπό πολλών ώς σοβαρός λόγος. 'Εκείνοι, όμως, οι οποίοι 

επιθυμούν νά δανεισθούν χρήματα ή ν' ασφαλίσουν τήν περιουσίαν 

των, δέν πρόκειται νά φέρουν αντιρρήσεις καί επομένως ή κυβέρ-

νησις δύναται νά επιδίωξη τήν χρησιμοποίησιν αυτών τών πηγών 

πληροφοριών δσον άφορα καταναλωτικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τω οντι ή κυβέρνησις δύναται νά καθιέρωση ίδια προγράμματα 

εύθηνών καταναλωτικών δανείων καί ασφαλειών, καί να βασισθή 

έπί τοιούτων υπηρεσιών δια νά συμπεριλάβη τα οικιακά αγαθά 

εις τήν φορολογίαν καθαράς περιουσίας κατά τρόπον διοικητικώς 

άδάπανον καί εύχάριστον δια τους φορολογουμένους. 

Διαζευκτικούς, δύναται νά χρησιμοποιηθή μία ειδική έ'μμεσος 

φορολογία αντί τού φόρου καθαράς περιουσίας έπί τών καταναλω

τικών αγαθών. Ή αντιστοιχία μεταξύ τών δύο φόρων είναι, εις 

τήν καλλιτέραν περίπτωσιν, χονδροειδής άλλ' εφ' δσον οι ειδι

κευμένοι έκτιμηταί είναι πολύ σπάνιοι, θά ήτο φρόνιμον νά συγκεν

τρώσουν ούτοι τήν προσοχήν των έπί ειδών Ιδιοκτησίας σημαντι

κότερων άπό τα καταναλωτικά αγαθά. Δια νά άντιληφθώμεν καλ-

λίτερον τήν ύποκατάστασιν, ας ύποθέσωμεν δτι αγοραστά! διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών έπί πιστώσει δύνανται νά δανεισθούν προς 

5 % καί δτι άγορασταί τοις μετρητοίς δύνανται νά επενδύσουν τα 

κεφάλαια των με τό αυτό έπιτόκιον, δτι τα διαρκή κατανα

λωτικά αγαθά διατηρούνται εις άρίστην κατάστασιν έπί δεκαπεν-

ταετίαν, έν συνεχεία δέ καταρρέουν καί κονιορτοποιούνται, καί δτι 

δταν ένας έ'μμεσος φόρος επιβάλλεται έπ' αυτών, ή τ ιμή των θά 

αύξηθή δια τού συνόλου τού φόρου τούτου. Ύ π ' αύτας τάς συνθή-

κας, έ'νας έ'μμεσος φόρος έκ 10 % έπί νέων διαρκών καταναλωτικών 

αγαθών θα 'ισοδυναμεί, κατά προσέγγισιν, προς φόρον έπί τής άξί-

αςτων έξ 1 % καταβαλλόμενον ετησίως καθ' δλην τήν διάρκειαν 
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τής ζωής των, έφ' δσον ή παρούσα άξια 1 δραχμής άνά έτος, εισ

πραττομένη εις τό τέλος έκαστου τών επομένων δέκα πέντε ετών, 

ανέρχεται εις 10,38 δρχ. δταν ό προεξοφλητικός τόκος είναι 5 % . 

Δύναται να σημειωθή δτι ό αγοραστής, δια νά επίδειξη άδιαφορία> 

έναντι αμφοτέρων τών φόρων, δέν ήτο ανάγκη νά έχη τήν πρό-

θεσιν νά διατήρηση τήν κυριότητα τών έν λόγω αγαθών δια τήν 

πλήρη περίοδον τών δέκα πέντε ετών, διότι αί τυχόν άνώτεραι 

τιμαί τών νέων διαρκών καταναλωτικών αγαθών θά παρέσυρον επί

σης αντιστοίχως τάς τιμάς τών μεταχειρισμένων διαρκών κατανα

λωτικών αγαθών. Ό αρχικός αγοραστής επομένως, θα έδει νά 

είναι εις θέσιν νά ανάκτηση μέρος τού υπ' αυτού καταβληθέντος 

έμμεσου φόρου παρ' οιουδήποτε μεταγενεστέρου αγοραστού. 

Καθίσταται τώρα ευχερής ή καταγραφή τών δυσχερειών, αί 

όποίαι εμπεριέχονται εις τήν μετατροπήν ενός έμμεσου φόρου 

καταναλώσεως εις καλόν ύποκατάσταστον του φόρου έπί τών 

καταναλωτικών περιουσιακών στοιχείων. Ή όλιγώτερον σοβαρά 

είναι ή προσαρμογή του έμμεσου φόρου προς εν προϊόν, του όποιου 

ή άξια έλλαττοΰται κατά τό μάλλον ή ήττον βαθμιαίως κ α θ ' δλην 

τήν περίοδον τής διαρκείας του παρά αμέσως κατά τό τέλος αυτής, 

δεδομένου δτι τούτο απαιτεί μόνον ολίγον πολυπλοκωτέραν άρι-

θμητικήν δια τήν ευρεσιν τού συντελεστού τού αντιστοίχου έμμεσου 

φόρου. Πολύ σοβαρώτερον είναι τό γεγονός δτι ή διάρκεια τών 

καταναλωτικών αγαθών διαφέρει ευρέως, δι' ώρισμένα δε έξ αυ

τών δέν δύναται νά διατυπωθή επακριβώς. 'Επίσης, έτερα δυσχέ

ρεια είναι δτι δέν υφίσταται καθωρισμένον ένιαίον έπιτόκιον εντό

κου δανεισμού δι' απαντάς τους καταναλωτάς. Καί τέλος, δτι ό 

φόρος καθαράς περιουσίας δέν δύναται, κατά πάσαν πιθανότητα, 

νά έπιβληθή με ένα καί μόνον συντελεστήν δι' άπάσας τάς οικογε

νείας καί νά διατηρηθή ούτω έπ' αόριστον. Διάφοροι παραχωρήσεις 

δύνανται, φυσικά, νά γίνουν προς οικογενείας τών όποιων τ α υπάρ

χοντα δέν είναι τόσον επαρκή ώστε νά καθίστο:νται υπόχρεοι κα

ταβολής φόρου καθαράς περιουσίας. Μία δυνατότης θά ήτο ή απαλ

λαγή δλων τών εύθηνών ειδών «πρώτης ανάγκης» καί ό περιορι

σμός τού έμμεσου φόρου εις είδη πολυτελείας, τούτο όμως θά 
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ηύξανε τάς διοικητικάς δαπανάς τού φόρου. Μία ετέρα δυνατό-

της θά ήτο ή προσφορά επιστροφής φόρων (ή ή έπίδειξις δελτίων 

απαλλαγής φόρου κατά τήν άγοράν τών καταναλωτικών αγα

θών) εις οιανδήποτε οίκογένειαν, επιθυμούσαν νά ύποβάλη λε

πτομερή δήλωσιν τών περιουσιακών αυτής στοιχείων, καί νά 

δεχθή έπαλήθευσιν τής δηλώσεως ύπό ανεξαρτήτων καί ικανών 

άρχων. Τούτο επίσης, θά ηύξανε τό κόστος οργανώσεως τού 

συστήματος άλλα θά απλοποιεί τήν έφαρμογήν τού φόρου καθα

ράς περιουσίας εις τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, ώς θά άναλυθή 

κατωτέρω. 

Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Ή πεμπτουσία ενός επιτυχούς φόρου έπί άόλων περιουσιακών 

στοιχείων συνίσταται εις έν καλώς ώργανωμένον καί περιεκτίκόν 

σύστημα αναφοράς εις τήν πηγήν τού πλούτου. "Απασαι αί επιχει

ρήσεις θά έδει νά υποχρεωθούν δπως υποβάλλουν εις τήν κυβέρνη-

σιν περιοδικάς καταστάσεις τών μετόχων των καί τού αριθμού 

μετοχών, ας έκαστος κατέχει. Ό μ ο ί ω ς , άπαντες οι οφείλεται δέον 

δπως αναφέρουν τό ποσόν τών οφειλών των καί τους πιστωτάς 

των. Ή ύποχρέωσις αυτή θά ήτο ελάχιστα επαχθής, έφ' δσον 

αυτοί ούτοι οι οφείλεται θά ύπέκειντο εις φόρον καθαράς περιου

σίας. 'Ιδιαιτέρως αί Τράπεζαι θά έδει νά αναφέρουν τους λογα

ριασμούς τών πελατών των, αν καί οι πολύ μικροί λογαριασμοί 

δύνανται νά μή άναφέρωνται χάριν διαχειριστικής άπλότητος. 'Εν 

τούτοις, εάν αί άπαλλαγαί έκ τού φόρου περιουσίας είναι ύψηλαί, 

πολλοί οφείλεται δέν θά έχωσι κίνητρον δια νά δηλώσουν τάς όφει-

λάς των. Ώρισμέναι έκ τών πληροφοριακών τούτων ελλείψεων 

δύνανται νά συμπληρωθούν κατά τήν μέθοδον, ήτις προετάθη εις 

τό τέλος τού προηγουμένου τμήματος, ή — ώς προετάθη εις τό 

Κεφάλαιον 3 — δι' αφαιρέσεως τού ύπό τού οφειλέτου καταβαλ

λομένου τόκου έκ τού φορολογήσιμου εισοδήματος του. 

Πιθανόν νά ένδιαφέρη τινά διοικητικά στελέχη δτι είς φόρος 

έπί τής καθαράς περιουσίας θά προσκαλεί εύρεΐαν άποθησαύρισιν 
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(καί άπόκρυψιν) ρευστών διαθεσίμων προς αποφυγήν τής φορο

λογίας. Τοιούτον αποτέλεσμα είναι βεβαίως μία πιθανότης, άλλα 

φαίνεται άπίθανον, έφ' δσον οι συντελεσταί φορολογίας είναι σχε

τικώς χαμηλοί. Ώ ς είναι γνωστόν, ή διατήρησις ρευστών διαθε

σίμων παρέχει πράγματι σημαντικά άϋλα πλεονεκτήματα εις τον 

κατέχοντα ταύτα' Καθώς δμως τα ρευστά αυξάνονται εις μέγεθος 

πέραν ενός ώρισμένου σημείου, τά πλεονεκτήματα μειοΰντα'ι τα

χέως καί, ούτω, απομένει μόνον το κόστος διαφυλάξεως τού χρή

ματος καί ή ανησυχία δια τήν άπώλειαν ή κλοπήν τούτου, δια 

νά μή άναφέρωμεν τάς ευκαιρίας κτήσεως εισοδήματος, τάς οποίας 

ό άποθησαυρίζων δέν εκμεταλλεύεται, ώς αποτέλεσμα τής τα

κτικής του. Ή Κυβέρνησις, βεβαίως, διαθέτει έν λίαν άποτελεσμα-

τικόν αν καί μάλλον δραστικόν άντίδοτον εις ην περίπτωσιν πρά

γματι αναπτύσσεται υπερβολική άποθησαύρισις. Ή εκάστοτε 

νομισματική κυκλοφορία δύνανται νά άνακαλήται προς άντικατά-

στασιν με τελείως διάφορον νόμισμα, επιβαλλομένου συγχρόνως 

ενός καταλλήλου φόρου εις όσους διατηρούν μεγάλα ποσά παλαιού 

νομίσματος. Πιθανώς, ακόμη καί ή γνώσις, δτι ή κυβέρνησις εξε

τάζει τήν έφαρμογήν τοιούτου μέτρου, θά ήτο επαρκής προς άπο-

τροπήν τών περισσοτέρων ατόμων άπό τής άποθησαυρίσεως, πλην 

βεβαίως τών πλέον αποφασισμένων φοροκλεπτών. 

Ή 'Αξία του 'Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 

"Αν καί ή ιδέα ίσως φαίνεται εκπληκτική έκ πρώτης όψεως, 

έν τούτοις, μία δικαία φορολογία καθαράς περιουσίας δέον δπως 

περιλαμβάνη εις τήν βάσιν της τάς κεφαλαιοποιημένας αξίας τών 

ανθρωπίνων ικανοτήτων κτήσεως εισοδήματος. 'Εφ ' δσον αί ανω

τέρω ικανότητες ποικίλλουν ευρέως άπό άτομου εις άτομον, ή 

έξαίρεσις τούτων έκ τής φορολογίας ισοδυναμεί προς σημαντικήν 

διάκρισιν, ήτις δέον δπως άποφευχθή, έκτος έάν αί προκύπτουσαι 

ανισότητες ισορροπούνται ύπό ωφελειών έτερου είδους. 

Δύναται τις νά προβάλη πλείστας αντιρρήσεις εις τό θέμα τής 

φορολογίας τής αξίας τού ανθρωπίνου κεφαλαίου, καί ούτω πρά-
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γματι συμβαίνει. Έ ν τούτοις, προσεκτική έξέτασις τών αντιρ

ρήσεων τούτων δεικνύει δτι αύται αναφέρονται μόνον εις τήν μετά 

προσοχής στάθμισιν τών διαφόρων μαθηματικών τύπων αποτιμή

σεως τής άξιας τού ανθρωπίνου κεφαλαίου, καί ουχί εις τήν άπαλ-

λαγήν τούτου έκ τής φορολογίας. Έ π ί παραδείγματι, είναι μεν 

αληθές δτι τα ανθρώπινα οντά δέν καθίστανται συνήθως αντικεί

μενα συναλλαγής, άλλα τούτο σημαίνει απλώς καί μόνον δτι αί 

μέθοδοι τής προσαρμογής τού αρχικού κόστους καί προσφάτων 

στατιστικών δεδομένων έπί τών πωλήσεων αίτινες χρησιμο

ποιούνται δι' άποτίμησιν, δέν είναι εφαρμόσιμοι έν προκει

μένω. Παραμένει δμως ή μέθοδος τών μ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν ρ ο ώ ν 

ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς τής όποιας ή εφαρμογή, έν προκειμένω, εί

ναι τόσον δυσχερής, δσον καί εις τήν περίπτωσιν έτερων 

ειδών, σπανίως πωλούμενης, ιδιοκτησίας. Έ τ ε ρ α άντίρρησις βα

σίζεται εις τό επιχείρημα, δτι ή κεφαλαιακή αξία ενός άτο

μου δέν αντιπροσωπεύει δυνητικήν ικανότητα καταναλώ

σεως, ώς ό υλικός πλούτος. Δια νά άποδειχθή τό σφάλμα τού επι

χειρήματος τούτου, άρκεΐ νά άναλογισθή τις τάς ευκαιρίας δανει

σμού χρημάτων, άστινας έχουν άνθρωποι με μικράν ή ούδεμίαν 

περιουσίαν (ακόμη καί εις τάς πλέον υπανάπτυκτους οικονομίας), 

έπί τή βάσει τών αναμενόμενων μελλοντικών εισοδημάτων των· 

Τό γεγονός δτι οι έργάται δέν δύνανται τυπικώς νά επιβαρύνουν 

άπαν τό μελλοντικόν των εισόδημα δια τού τρόπου τούτου, δέν 

αποτελεί επιχείρημα δια τήν πλήρη φορολογικήν άπαλλαγήν τής 

ανθρωπινής κεφαλαιακής άξιας, δύναται δμως νά ληφθή ύπ' όψιν 

κατά τον καθορισμόν τών μεθόδων αποτιμήσεως. Παρά τό γεγονός 

οτι είναι περίπλοκοι αί έν λόγω διαδικασία! αποτιμήσεως, ελάχι

στα διαφέρουν τών χρησιμοποιουμένων προς άποτίμησιν τής αξίας 

οιασδήποτε επιχειρήσεως. Οι υπολογισμοί δέον δπως βασίζωνται 

εις στοιχεία ώς τα ακόλουθα : Εις τον πραγματικον μισθόν τού 

φορολογουμένου κατά τό πρόσφατον παρελθόν, εις πιθανάς μελ-

λοντικάς μεταβολάς τών αποδοχών του, δοθείσης τής τυπικής κατά 

ήλικίαν διαρθρώσεως τού εισοδήματος εις τό επάγγελμα του, εις 

τόν μέσον αριθμόν ετών μελλούσης εργασίας, δοθείσης τής ηλικίας 
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του καί τών ορίων ηλικίας τού επαγγέλματος καί τελικώς, εις 

ένα κατάλληλον συντελεστήν κεφαλαιοποιήσεως, δστις θα ήδύνατο 

νά έκλεγή μεταξύ τού εύρους επιτοκίων, με τα όποια δύνανται 

συνήθως οι καταναλωταί νά δανεισθούν χρήμα. Θά ήτο παράλογον 

νά αναμένεται άπό τόν φορολογούμενον ή έκτέλεσις τοιούτων υπο

λογισμών. Δια ταύτα, ή Κυβέρνησις ή δέον νά κάμη τους υπολογι

σμούς, άφοΰ συλλέξη τα σχετικά στοιχεία, ή νά έφοδιάση τους 

φορολογουμένους μέ λεπτομερή πινάκια υπολογισμού δεικνύοντα 

ευκόλως τήν κεφάλαιοποιημένην άξίαν εκάστου. Τό ποσόν τούτο 

ή κλάσμα του έάν πρόκειναι νά ληφθή υπ' όψιν ή περιωρισμένη 

δυνατότης δανεισμού, ήτις ανεφέρθη εις τήν προηγουμένην παρά-

γραφον, δέον δπως συνδυασθή μέ τήν άξίαν τών έτερων περιου

σιακών στοιχείων τού φορολογουμένου, ή δε άφαίρεσις τών υπο

χρεώσεων έκ τού συνόλου, δίδει τήν βάσιν τής φορολογίας. 

Δέν άμφιβάλλομεν δτι πλείστοι πρακτικοί άνθρωποι δέν θά 

ένδιαφερθώσιν, ούτε θά υποστηρίξουν τό σύστημα, κρίνοντες 

τούτο ώς ύπερβολικώς θεωρητικόν. "Ισως δε θέσουν καί το ερώτη

μα : « Ό απλούστερος φόρος περιουσίας, δστις δέν περιλαμβάνει 

τήν άξίαν τού ανθρωπίνου κεφαλαίου, δέν παρακινεί τ α άτομα 

νά δαπανήσουν χρήματα δια τήν έκπαίδευσιν καί έξάσκησίν των, 

παρά δια τήν δημιουργίαν υλικών — καί επομένως φορολογήσι

μ ω ν — περιουσιακών στοιχείων; καί τούτο δέν είναι ακριβώς δτι 

επιθυμεί μία χώρα; Αί καταφατίκαί απαντήσεις εις αμφότερα τά 

ερωτήματα είναι αναπόφευκτοι, άλλα δέον δπως σημειωθή δτι, 

ύπό χαμηλόν συντελεστήν φορολογίας τής περιουσίας, τά αναφερ

θέντα κίνητρα πιθανόν νά μή είναι ισχυρά, οπότε δύναται τις νά 

έρωτήση μέ τήν σειράν του : «Δέν θά προωθείτο περισσότερον 

ή έκπαίδευσις καί έξάσκησις έάν ηύξάνοντο τά έκ φορολογίας 

έσοδα (δια συμπεριλήψεως τών ανθρωπίνων άξιων εις τήν φορο-

λογικήν βάσιν), καί τά πρόσθετα ταύτα έσοδα έχρησιμοποιοΰντο 

προς χρηματοδότησιν υποτροφιών δια σπουδαστάς, έξάσκησίν 

νέων διδασκάλων ή κατασκευήν περισσοτέρων σχολικών κτιρίων;». 

Έ ξ άλλου, ό υπολογισμός καί ή χρήσις τών άξιων του ανθρω

πίνου κεφαλαίου δέν είναι τόσον θεωρητικός, δσον θά ήτο προ 
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ολίγων ετών. Τό θέμα τούτο έ'χει έρευνηθή επισταμένως κατά τά 

τελευταία έ'τη (17)*, καί ούτω, κυβερνήσεις έπιθυμοϋσαι τήν υίο-

θέτησιν κατανοητών καί δικαίων φόρων καθαράς περιουσίας δύ

νανται νά χρησιμοποιήσουν αποτελέσματα τών ερευνών προς όφε

λος των. Έ π ί πλέον, υφίστανται καί έτερα πλεονεκτήματα άφο-

ρώντα εις τήν πλευράν δαπανών τού προϋπολογισμού. Διότι, άφ' 

ής όργανωθώσιν άποτελεσματικώς αί διαδικασία αποτιμήσεως τής 

άξιας του ανθρωπίνου κεφαλαίου, καθίσταται δυνατή ή ρεαλιστική 

άξιολόγησις ένίων προγραμμάτων, ώς π.χ. προγραμμάτων δη

μοσίας υγείας καί εκπαιδεύσεως, άτινα σκοπούν εις τήν διατήρησιν 

ή αύξησιν τών ατομικών ικανοτήτων αποκτήσεως εισοδήματος 

( 1 0 ) * . 

Φοροδιαφυγή 

Είναι ίσως χρήσιμον, εις τό σημεΐον τούτο, νά συνοψίσωμεν δ,τι 

ήδη ελέχθη, δσον άφορα τόν έλεγχον τής φοροδιαφυγής καί φορο

κλοπής. Ή τάσις τών φορολογουμένων προς μετατόπισιν μιας 

κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων εις έτέραν, δύναται νά έλαχι-

στοποιηθή άφ' ενός μέν δι' επιβολής ενός περιεκτικού φόρου θέ

τοντος ενιαίους συντελεστάς φορολογίας δι' άπάσαςτάς κατηγορίας 

περιουσίας, άφ' ετέρου δέ δια συνεχούς ελέγχου τών διαδικασιών 

αποτιμήσεως ώστε νά άποφευχθώσι πιθανά διαιωνιζόμενα σφάλ

ματα, εις τήν φορολογικήν μεταχείρισιν τών καθ' έκαστα περιου

σιακών στοιχείων. Ό χειρισμός τών αποθεμάτων, έπί σκοπώ 

μειώσεως τούτων κατά τήν ήμερομηνίαν εκτιμήσεως τής άξιας 

των, δύναται νά καταπολεμηθή δια χρήσεως τυχαίων ημερομηνιών 

εκτιμήσεως καί διορθώσεως τών ούτω αποκτωμένων στοιχείων, 

βάσει τής τυπικής εποχιακής διακυμάνσεως τών αποθεμάτων 

εις τόν παραγωγικόν κλάδον. "Οσον άφορα τήν άπόκρυψιν περιου

σιακών στοιχείων υφίστανται πλείσται δυνατότητες. Ή αναφορά 

εις τήν πηγήν τού πλούτου θά φέρη εις φώς άϋλα περιουσιακά 

* 'Επιλεγείσα Βιβλιογραφία. 
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στοιχεία, ώς ομολογίας, ύποθήκας καί μετοχάς. Δύναται νά έπι-

βληθή εις φόρος, έν πρόστιμον, έάν αί αποθησαυρίσεις ρευστών 

καθίστανται ύπερβολικώς μεγάλαι. Δύναται επίσης νά έπιβληθή 

εις ειδικός φόρος καταναλώσεως μέ κατάλληλον διάρθρωσιν συν

τελεστών, έφ' δλων τών νέων αγορών πολυτίμων περιουσιακών 

στοιχείων ευκόλως άποκρυπτομένων. Έ π ί παραδείγματι, μή άπο-

σβεστέα περιουσιακά στοιχεία, ώς οι αδάμαντες καί ό χρυσός, θά 

ύπέκειντο εις φόρον 20 % έάν επρόκειτο νά εξαιρεθούν του λοιπού 

έκ τού ετησίου φόρου καθαράς περιουσίας 1 % , καί έάν το κατάλ

ληλον έπιτόκιον προεξοφλήσεως εθεωρείτο δτι είναι 5 % . Έ ά ν 

πρόκειται νά έπιβληθή τοιούτος φόρος, καλόν θά ήτο νά έπιβληθή 

πρό τού φόρου καθαράς περιουσίας, καί δια τήν άκρίβειαν, μόλις 

άρχίσ/) ή έν τη Βουλή συζήτησις περί τής επιβολής τούτου. "Αλ

λως, κατά το διάστημα μεταξύ τής έν τη Βουλή συζητήσεως καί 

τής ενάρξεως ισχύος τού φόρου καθαράς περιουσίας, αί άγοραί 

περιουσιακών στοιχείων, ευκόλως άποκρυπτομένων, θά αύξηθώ-

σιν εις μεγάλην άναλογίαν. 

Δέον όπως άναφερθώσι συνοπτικώς έ'τερα δύο προβλήματα. 

Τό πρώτον δημιουργείται εις ην περίπτωσιν εφαρμόζονται προο

δευτικοί φορολογικοί συντελεσταί έπί τού εισοδήματος ή τής πε

ριουσίας, καί έχει σχέσιν μέ όνομαστικάς μεταβιβάσεις τίτλων 

ιδιοκτησίας έπί σκοπώ μειώσεως τών φορολογικών βαρών. "Οσον 

άφορα τάς μεταβιβάσεις μεταξύ τών μελών τής οικογενείας — ήτοι 

μεταξύ του συζύγου, τής συζύγου, καί τών τέκνων — δύνανται 

νά άντιμετωπισθώσιν έάν ληφθή ή οικογένεια έν τω συνόλω της 

ώς φορολογική βάσις, καί απαιτείται ή δήλωσις τών οικογενειακών 

περιουσιακών στοιχείων έν τω συνόλω των. Έ ξ άλλου, δια τάς 

περιουσιακάς μεταβιβάσεις ένθα ό μεταβιβάζων διατηρεί ώρισμέ-

νον έλεγχον έπί τού μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου, 

αύται δύνανται νά άντιμετωπισθώσιν ε'ίτε δια διαιρέσεως του 

συμφέροντος καί αναλόγου φορολογήσεως τών δύο μερών, ε'ίτε 

δι' υπολογισμού τής άξιας τού μεταβιβασθέντος περιουσιακού 

στοιχείου εις τήν φορολογήσιμον περιουσίαν τού μεταβιβάσαντος 

έως δτου ούτος παραιτηθή πλήρως τού έλεγχου έπί του περιουσια-
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κοΰ στοιχείου. Τό δεύτερον πρόβλημα δημιουργείται επίσης εις τήν 

περίπτωσιν φορολογίας εισοδήματος ή περιουσίας, καί συνίστα

ται εις τήν τάσιν δημιουργίας περιουσιακών στοιχείων εις χώρας 

ένθα δέν υφίστανται τοιούτοι φόροι. Ή έξαφάνισις τής τάσεως 

ταύτης είναι σχετικώς απλή ύπόθεσις δια χώρας ώς ή Ελλάς, 

αίτινες διατηρούν άπό μακρού αυστηρούς συναλλαγματικούς έλεγ

χους. "Οταν καταργηθώσιν οι έλεγχοι, δύναται νά έπιβληθή εις 

φόρος έπί τής τιμής πωλήσεως, παρόμοιος προς τους ανωτέρω 

άναφερθέντας, έφ' άπασών τών αγορών ξένου συναλλάγματος 

πλην εκείνων, αίτινες λαμβάνουν χώραν δι' ούρισμένους εγκεκρι

μένους σκοπούς. 

Συμπεράσματα 

Εις αποδοτικός καί δίκαιος φόρος καθαράς περιουσίας δέν δύ

ναται νά σχεδιασθή καί νά λειτουργήση έν μια νυκτί. Έ ν τούτοις, 

τό κεφάλαιον τούτο άφιερώθη εις τό νά απόδειξη δτι ή προσπάθεια 

καί αί δαπάναι δια τήν έφαρμογήν τοιούτου συστήματος αξίζουν 

τόν κόπον. Εντός τής οικογενείας τών φόρων, ή φορολογία κα

θαράς περιουσίας ευρίσκεται εις τήν κορυφήν άπό απόψεως δι

καιοσύνης, δυνατοτήτων αναδιανομής τού εισοδήματος καί ευνοϊ

κής επιδράσεως έπί τών κινήτρων. Τά διαχειριστικά προβλήματα 

τού φορολογικού τούτου συστήματος δέν είναι τόσον σημαντικά, 

δσον θά υπέθετε τις έκ τού χώρου δστις ήναλώθη ενταύθα προς 

άνάλυσίν των. Έ π ί πλέον, έάν ύπαρξη ευρεία κατανόησις έκ μέρους 

τού κοινού, δσον άφορα τήν ανωτερότητα τού συστήματος έναντι 

τών λοιπών, τά ανωτέρω προβλήματα θά λυθώσιν άνευ μεγάλης 

δυσχέρειας. 

Ή φορολογία περιουσίας δέν είναι κατάλληλος μόνον δια πλού

σιας χώρας, άλλα καί πτωχάς τοιαύτας, διότι άρκεταί οίκονομικαί 

επιδράσεις ταύτης βοηθούν εις τήν έπιτάχυνσιν τού ρυθμού ανα

πτύξεως. Έ ά ν , λόγου χάριν, ή οικονομική καί πολιτική ισχύς θεω

ρούνται ύπερβολικώς συγκεντρωμέναι, ό φόρος καθαράς περιουσίας 

αποτελεί θεραπείαν όλιγώτερον καταστρεπτικήν δια τά ατομικά 
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κίνητρα, έν συγκρίσει προς τόν φόρον εισοδήματος, καί περισσότε-

ρον δικαίαν άπό τήν έξ ολοκλήρου άπαλλοτρίωσιν. Ε π ί σ η ς , εις 

τάς άναπτυσσομένας χώρας, πιθανώς, μέγα μέρος τού εθνικού 

πλούτου χρησιμοποιείται είς μή άποδοτικάς χρήσεις — ώς έπί 

παραδείγματι ακαλλιέργητοι αγροί, οικόπεδα αχρησιμοποίητα 

καί υπερβολικά αποθέματα εις τάς επιχειρήσεις. Δια τών φόρων 

καθαράς περιουσίας, οίτινες έπιβαρύνουσι σοβαρώς τους ίδιοκτή-

τας τοιούτων περιουσιακών στοιχείων, δύναται συχνάκις νά έπι

τευχθή ή τόσον αναγκαία αύξησις εθνικής παραγωγικότητος. 

Τέλος, ό σημαντικός ρόλος τόν όποιον δύναται νά διαδραματίση 

ή κρατική άποταμίευσις είς τήν διαδικασίαν αναπτύξεως (ό ρό

λος τούτος αναλύεται εις τό κεφάλαιον 8 κατωτέρω), επιτείνει 

τάς άνάγκας εις μέσα αυξήσεως τών εσόδων, τά όποια μέσα δέον 

δπως παρουσιάζουν σχετικώς ολίγας ανεπιθύμητους παρενέρ

γειας. Ώ ς καί ανωτέρω ανεφέρθη, οι φόροι καθαράς περιουσίας 

είναι λίαν κατάλληλοι έν προκειμένω. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν VII 

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

Αί είσφοραί κοινωνικής ασφαλίσεως έν Ελλάδι , ώς επίσης 

καί εις πολλάς ετέρας χώρας, αποτελούν εν ένοχλητικόν αίνιγμα 

δια τους ειδικούς έπί τής φορολογίας. Λόγω τού γεγονότος δτι 

αί είσφοραί αύται αποτελούν έν μέρει πληρωμήν έναντι μελλοντι

κών ευεργετημάτων καί έν μέρει ύποχρεωτικήν μεταβίβασιν μέ 

έλαχίστην ή καί ούδεμίαν προοπτικήν επιστροφής, δέν είναι δυ

νατόν νά χαρακτηρίσθώσιν έν τω συνόλω των ούτε ώς τιμαί ούτε 

ώς φόροι, θ ά ήτο ευχής έργον νά μή άπετέλουν αί είσφοραί αύται 

σημαντικον μέγεθος, ώστε νά ήτο δυνατόν νά αγνοηθούν. 'Ατυ

χώς δμως, αποτελούν σπουδαιότατον Δημόσιον ζσοΒον. Κατά τό 

έτος 1961, λόγου χάριν, τό σύνολον τών εισφορών τούτων ύπό 

τών εργοδοτών καί εργαζομένων άνήλθεν είς 6,1 εκατομμύρια 

δραχμάς, ήτοι ποσόν μεγαλύτερον άπό τήν σπουδαιοτέραν πηγήν 

φορολογικών εσόδων (είσαγωγαί), ίσον προς τό ήμισυ τού συνό

λου τών φόρων καταναλώσεως εσωτερικού, καί πλέον τού διπλα

σίου τών φόρων εισοδήματος φυσικών καί νομικών προσώπων. 

Έ ν ολίγοις, δέον δπως άντιμετωπισθή κατά τίνα τρόπον ή 

διπλή φύσις τών εισφορών τούτων καί έρευνηθώσιν αύται αναλό

γως. Είς τό παρόν κεφάλαιον περιγράφονται καί αναλύονται συ

νοπτικούς τά κύρια χαρακτηριστικά τών εισφορών κοινωνικής 

ασφαλίσεως έν Ελλάδι, καί είς τό τελευταΐον τμήμα του προτεί

νονται μεταρρυθμίσεις τινές. Έ φ ' δσον τό εμφανές χαρακτηριστι

κών τού συστήματος είναι ό σφήν, δστις τίθεται ύπό τής κυβερ-
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νήσεως μεταξύ τού κόστους εργασίας δια τόν έργοδότην καί τής 

αμοιβής τής εργασίας δια τόν έργαζόμενον, οι φόροι μισθωτών 

υπηρεσιών εξ 6 % καί 1 , 1 % εισάγονται εις τό κατάλληλον ση-

μεΐον τής αναλύσεως καί εξετάζονται ομού. 

Ή Πληθύς τών 'Ασφαλιστικών Ταμείων 

Τό γεγονός δτι υφίστανται ουχί όλιγώτερα τών διακοσίων 

ανεξαρτήτων Ταμείων Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως εγκεκριμένα ύπό 

τού Κράτους, προκαλεί δέος είς τόν έρευνητήν. Έ ν προκειμένω 

δμως, δύναται τις νά άγνοήση τήν πλειοψηφίαν τών Ταμείων τού

των, θεωρών ταύτα ώς ενδιαφέροντα, άλλα ασήμαντα φαινόμενα. 

Ό ακόλουθος πίναξ δεικνύει τήν κατά μέγεθος κατανομήν τών 

145 Ταμείων, δια τά όποια ύφίσταντο διαθέσιμα δεδομένα εσό

δων του έ'τους 1961 : 

Έσοδα 

(εις εκ. 

100 καί 

75 καί 

50 » 

25 » 

10 » 

1961 

δραχ. ) 

άνω 
r/ 

εως 
» 

» 

» 

Όλιγώτερα τών 

Σύνολον 

100 

75 

50 

25 

10 

'Αριθμός Ταμεί 

11 

2 

2 

23 

38 

69 

145 

* Δύναται να σημειωθή δτι τά 15 μεγαλύτερα Ταμεία συνεκέντρω-

σαν σχεδόν τό 75 % τού συνόλου τών εσόδων τού 1962. 

Αϊ Κυριώτεραι Κατηγορίαι 'Εσόδων 

Τά έν λειτουργία δύο μεγαλύτερα Ταμεία, ήτοι τό ΙΚΑ-ΟΑΑΑ 

δια μισθωτούς έκ μή γεωργικών εργασιών καί ό Ο ΓΑ δι' άγρο-

κτηματίας καί άγρότας, αποδίδουν τάς μείζονας κατηγορίας εσό

δων Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως έν Ελλάδι καί παρουσιάζουν επί

σης βαθεΐαν αντίθεσιν, δσον άφορα τήν φιλοσοφίαν περί τού τρό-
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που χρηματοδοτήσεως των. "Ητοι, ενώ τό ΙΚΑ καί ό ΟΑΑΑ βα

σίζονται κυρίως εις τάς είσψοράς τών εργοδοτών καί εργαζομένων, 

ό Ο ΓΑ έχει συγκεντρώσει τό πλείστον τών μέχρι σήμερον εσό

δων του έκ μεριδίων φόρων, συμπληρωματικών φόρων καί εξ 

επιβαρύνσεων. 

Τά ποσοστά συνεισφορών υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΑΑ έχουν καθορισθή 

εις 1 /3 δια τόν έργαζόμενον καί 2 /3 δια τόν έργοδότην, είναι ανά

λογα προς τόν μισθόν (μέχρι τού μεγίστου ποσού τών 4.750 δρχ. 

κατά μήνα), είναι υψηλότερα είς επικίνδυνους βιομηχανικούς κλά

δους, καί χαμηλότερα δια τάς βιομηχανίας τών επαρχιών καί νή

σων έν σχέσει προς τάς έν 'Αττική έγκατεστημένας τοιαύτας. 

Ό Ο ΓΑ συνεκέντρωσεν έν ποσόν χρημάτων (263 έκ. δρχ. τό 1962) 

δι' επιβολής είς τους άγροκτηματίας συνεισφορών μετρίως προο

δευτικών έπί τής κτηματικής περιουσίας έκαστου. Κατά κύριον 

δμως λόγον έχρηματοδοτήθη δια φόρων, οι όποιοι—ώς δεικνύει ό 

ακόλουθος πίναξ—έσχεδιάσθησαν δια νά επιβαρύνουν άφ' ενός μεν 

τους καταναλωτάς γεωργικών προϊόντων καί προϊόντων πολυτε

λείας, άφ' έτερου δέ τους αρκετά εύπορους μετόχους εταιρειών 

καί εκείνους, οι όποιοι υποχρεούνται είς καταβολήν φόρου έπί 

τού προσωπικού των εισοδήματος. 

Κύριαι Κατηγορίαι 'Εσόδων Έσοδα 

του ΟΓΑ έκ Φόρων 1962 

Συμπληρωματικοί φόροι καταναλώσεως ειδών 
πολυτελείας 475 

Μερίδιον έκ φόρου καταναλώσεωςς αγροτικών 
προϊόντων 220 

Έπιβάρυνσις φόρου εισοδήματος φυσικών καί 
νομικών προσώπου 210 

Έπιβάρυνσις έπί του τέλους χαρτοσήμου 169 

Σ ύ ν ο λ ο ν 1.074 

"Εχοντες ύπ' δψιν τά ανωτέρω, δυνάμεθα πλέον νά προβώμεν 

εις άνάλυσιν τών κυριωτέρων οικονομικών προβλημάτων, τά οποία 
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απορρέουν εκ των εισφορών καί φόρων υπέρ κοινωνικής ασφαλί

σεως. 

Ικανότης δι' Έπιδοτικας Πληρωμας 

Οιαδήποτε λύσις του προβλήματος χρηματοδοτήσεως της κοι

νωνικής ασφαλίσεως δέον όπως βασίζεται επί υπολογισμών άφο-

ρώντων την διανομήν και άνακατανομήν του εισοδήματος. ' Ε π ί 

σκοπώ της παρούσης αναλύσεως υποτίθεται απλώς, δτι αϊ κατώ-

ταται ομάδες εισοδήματος (με εισοδήματα κατώτερα του ελαχί

στου επιπέδου διαβιώσεως, ως ορίζεται εις το Κεφάλαιον 3) έ

χουν δικαίωμα συντάξεων, φαρμακευτικής περιθάλψεως και επι

δόματος ανεργίας. Ούτω, κατά συνέπειαν, αϊ ομάδες αύται δέον 

όπως χρηματοδοτηθούν δια μεταβιβάσεων εκ τών ομάδων υψη

λότερου εισοδήματος. Αϊ ομάδες υψηλότερου εισοδήματος δύ

νανται ν' αφεθούν έλεύθεραι εις την οργάνωσιν της ασφαλί

σεως των, δι' ιδιωτικών προγραμμάτων συντάξεων, ατομικής 

αποταμιεύσεως καί συμφωνιών φαρμακευτικής ασφαλίσεως ή, 

εάν φαίνεται τοΰτο άπαραίτητον, δύνανται να αυξηθούν αί υπο

χρεωτικά! μεταβιβάσεις τούτων, ώστε να καταστή δυνατή ή 

υπό του Κράτους όργάνωσις της ασφαλίσεως των. Δια τής με

θόδου ταύτης καθίσταται δυνατή ή ιδρυσις Ταμείων Κοινωνικής 

'Ασφαλίσεως και ή χρηματοδότησις τούτων δι' έπιδοτικών εισφο

ρών. 'Εάν είναι επιθυμητή ή αναδιανομή εντός τής ομάδος κατω

τάτου εισοδήματος, είναι δυνατόν να μετατραπή ή σχέσις μεταξύ 

εισφορών και μελλοντικώς δικαιουμένων ευεργετημάτων, ώστε 

να έπιτευχθή ό σκοπός ούτος (ή δύνανται να χρησιμοποιηθούν 

έτερα δημοσιονομικά μέτρα, άσχετα εν προκειμένω). 

Ή Ε λ λ ά ς δεν είναι ή μοναδική χο')ρα, ήτις άπέτυχεν είς τήν 

ακριβή έφαρμογήν τών ανωτέρω γενικών άρχων. Αί είσφοραί δια 

το ΙΚΑ επιβάλλονται εις υψηλά ποσοστά, εφ' όλων τών ημερομι

σθίων, συμπεριλαμβανομένων καί εκείνων τα όποια είναι κατώτερα 

του ελαχίστου επιπέδου συντηρήσεως. Δοθέντος του λίαν χα

μηλού έπιδέπου τών πλείστων αγροτικών εισοδημάτων, δύναται 
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τις να έπαινέση το σύστημα χρηματοδοτήσεως του Ο ΓΑ, διότι 

δεν βασίζεται τούτο εις εισφοράς, πλην δμως, μεταξύ τών διαφό

ρων πηγών χρηματοδοτήσεως του, μόνον ή έπιβάρυνσις επί του 

φόρου εισοδήματος δύναται να θεωρηθή Οτι επιβαρύνει κυρίως 

τάς οικογενείας υψηλότερου εισοδήματος. Έ π ί πλέον, δεν υφί

σταται οικονομικός λόγος να μή συνεισφέρουν δια την ίδικήν των 

συνταξιοδότησιν καί φαρμακευτικήν περίθαλψιν οί άγροκτηματίαι 

εκείνοι, οί όποιοι έ'χουν επαρκή εισοδήματα. 

Τα έτερα μείζονα Ταμεία Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως δίδουν 

πράγματι προσοχήν τίνα εις τήν ικανότητα δι' έπιδοτικάς πλη-

ρωμάς, άλλα οί χρησιμοποιούμενοι προς τον σκοπόν τούτον μαθη

ματικοί τύποι είναι συχνάκις ανακριβείς. Έ ν εκ τών καλλιτέ

ρων Ταμείων είναι το Ταμεΐον 'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών 

Ελλάδος (TEBE), το όποιον συσχετίζει τάς εισφοράς προς 

το ποσόν του κύκλου εργασιών, τό όποιον δηλοΰται δια τήν φο-

ρολογίαν εισοδήματος. Εις το έτερον άκρον τής κλίμακος είναι το 

Μετοχικόν Ταμεΐον Στρατού ( Μ Τ Σ ) , το όποιον επιβάλλει ύψη-

λότερον ποσοστόν εισφοράς εις στρατιωτικούς με ύπηρεσίαν μα-

κροτέραν τών 25 ετών, καί τό Ναυτικόν Άπομαχικον Ταμεΐον 

(NAT), τό όποιον μεταβάλλει άποτόμως τό ποσοστόν εισφοράς 

άπό 9 % δια μικρά πλοία εις 1 6 % δια πλοία άνω τών 25 τόν-

νων. Είναι λίαν άμφίβολον κατά πόσον υφίσταται τόσον μεγάλη 

διαφορά εις τα ναυτικά εισοδήματα, εις το ίδιαίτερον τούτο ση-

μεΐον τής κλίμακος μεγέθους πλοίων. 

Φόροι Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

"Ηδη ανεφέρθη, Οτι ό Ο ΓΑ χρηματοδοτείται κατά τό πλείστον 

εκ φόρων επιβληθέντων ειδικώς δια τον σκοπόν τούτον. 'Ικανός 

αριθμός ετέρων μεγάλων Ταμείων χρηματοδοτείται εκ φόρων πε-

ριωρισμένων κατά τό μάλλον καί ήττον εις τα προϊόντα καί τάς 

υπηρεσίας τάς παρεχομένας υπό τών επιδοτουμένων έκ τοΰ συγκε

κριμένου ταμείου. Ούτω, τό Ταμεΐον Συντάξεων καί Αύτασφα-

λίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) έχει επιβάλει τέλος χαρτοσήμου 
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επί τής αξίας τών φαρμάκων. Τό Ταμεΐον Συντάξεως Νομικών 

(ΤΣΝ) προσπορίζεται έσοδα εκ πολλών ειδών νομικών συναλ

λαγών και εγγράφων. Τό Ταμεΐον 'Ασφαλίσεως 'Αρτεργατών 

καί Μυλεργατών (ΤΑΑΜ) έχει επιβάλει ειδικούς φόρους επί 

του σίτου καί αλεύρου, καί τό Ναυτικόν Άπομαχικόν Ταμεΐον 

έχει ένα κ α τ ' άξίαν φόρον επί τών εξόδων ταξιδιού τών επιβατών. 

'Αναμφιβόλως, αί πηγαί αύται εσόδων επελέγησαν έπί σκοπώ επι

βαρύνσεως τών καταναλωτών μάλλον, παρά τών ασφαλιζομένων 

εργαζομένων, άλλ' ή άνάλυσις τοΰ Κεφαλαίου 4 δεικνύει, δτι οί 

εργαζόμενοι δεν δύνανται δια τής μεθόδου ταύτης να διαφύγουν 

τόσον ευκόλως, ως φαίνεται έκ πρώτης Οψεως. 

Έ ν τούτοις, ή πραγματική δυσχέρεια έγκειται εις τήν άπάν-

τησιν τοΰ ερωτήματος «ποίον ποσόν έκ τών εισφορών τών εργα

ζομένων καί εργοδοτών δέον Οπως θεωρηθή ως φορολογία μάλλον, 

παρά ως πληρωμή δια παρασχεθησόμενα ευεργετήματα». Δια 

μίαν ποσοτικήν άπάντησιν εις τό ανωτέρω ερώτημα απαιτείται 

λεπτομερής άνάλυσις, — ήτις δεν κατέστη δυνατόν να άναληφθή 

ύφ' ημών — άφ' ενός μεν τών κανόνων οί όποιοι εφαρμόζονται 

ύφ' Ολων τών σημαντικών 'Ασφαλιστικών Ταμείων δια τήν επι

λογήν τών εύεργετηθησομένων τάξεων, αφ' ετέρου δε άνάλυσις 

τής συμπεριφοράς τής ελληνικής εργατικής δυνάμεως κατά τα 

τελευταία έτη. Ή άνάλυσις δέον όπως περιλαμβάνη απαντήσεις 

εις τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Πόσοι εργαζόμενοι συνεισφέρουν εις δοθέν Ταμεΐον άλλα 

δεν πληρούν τάς προϋποθέσεις, αί όποΐαι απαιτούνται διά τίνα ή 

άπαντα τ α ευεργετήματα τούτου; Τοιούτον τι δύναται να συμβή 

είτε διότι ό εργαζόμενος — ώς συμβαίνει με πολλάς γυναίκας — δεν 

εργάζεται έ π ' άρκετόν χρόνον ώστε να τύχη πλήρους ασφαλί

σεως, εϊτε διότι ό εργαζόμενος μεταπίπτει άπό ενός Ταμείου εις 

έτερον άνευ δικαιώματος μεταφοράς τών έκ του παλαιού Ταμείου 

κεκτημένων δικαιοψάτων του. 'Εν προκειμένω δύναται να σημειω-

θή, Οτι αί σημεριναί προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως ύπό τοΰ ΙΚΑ 

ποικίλλουν μεταξύ 3 Χ /,, καί 21 ι/2 ετών, καί εξαρτώνται έκ περι

στάσεων λίαν περιπεπλεγμένων δια να έξετασθώσιν ενταύθα. 
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2. Πόσοι εργαζόμενοι, όντες ήσφαλισμένοι δι' ίατροφαρμα-

κευτικήν περίθαλψιν, δεν χρησιμοποιούν τό κρατικόν σύστημα 

ασφαλίσεως προτιμώντες άντ' αυτού τάς επί πληρωμή υπηρεσίας 

ιδιωτικών ιατρών καί νοσοκομείων; Δια τήν κατηγορίαν ταύτην, 

αί είσφοραί δι' ίατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν παρουσιάζουν πλεί

στα, ή άπαντα τα χαρακτηριστικά τής φορολογίας. Τό μόνον μή 

φορολογικόν χαρακτηριστικόν τών εισφορών τούτων είναι ότι 

πράγματι ασφαλίζουν τήν κατηγορίαν ταύτην τών ατόμων έναν

τι τών συνεπειών μιας μεγάλης πτώσεως του εισοδήματος, ήτις 

θα ύπεχρέωνε ταύτα να καταφύγουν εις τήν χρήσιν τοΰ κρατικού 

συστήματος ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. 

3. Πόσοι εργαζόμενοι, οντες ήσφαλισμένοι δι' άνεργίαν, αντι

μετωπίζουν έλαχίστας πιθανότητας ανάγκης χρησιμοποιήσεως 

τοΰ ευεργετήματος τούτου; 'Αντιθέτως προς τήν προηγουμένην 

περίπτωσιν, ό κατάλληλος διαχωρισμός τής πληρωμής εις ε'ισ-

φοράν καί φόρον δεν είναι συνάρτησις τών ατομικών προτιμή

σεων τοΰ εργαζομένου. 'Εάν ούτος έχη σταθεράν έργασίαν, εις 

τήν πραγματικότητα φορολογείται όταν υποχρεούται να συμμε-

τάσχη εις ταμεΐον ασφαλίσεως ανεργίας. 

Ή εφαρμογή τών ανωτέρω ερωτημάτων, Οσον άφορα τάς εισ

φοράς τών εργοδοτών, εξαρτάται έκ τών θεωριών, ως προς τήν 

τελικήν έπίπτωσιν τών εισφορών τούτων. 'Εάν θεωρήται ότι ή 

τελική έπιβάρυνσις κείται κυρίως εις τον έργαζόμενον, τότε δύ

ναται να λεχθή Οτι τα ερωτήματα ταΰτα έχουν έφαρμογήν καί 

δια τάς εισφοράς τοΰ εργοδότου. 'Εάν όμως πιστεύεται ότι έκ τών 

εισφορών επιβαρύνονται τελικώς οί καταναλωταί, τ α ερωτήματα 

δεν έχουν έφαρμογήν. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην αί είσφοραί τοΰ 

εργοδότου δέον Οπως χαρακτηρισθώσιν ως φόροι. 

Είναι προφανές ότι, λόγω τής φύσεως τών ανωτέρω προβλη

μάτων, ακόμη καί ή πλέον λεπτομερής έρευνα δεν δύναται να επι

τυχή επακριβή διαχωρισμόν τών εισφορών τών εργαζομένων καί 

εργοδοτών εις φόρους καί πραγματικάς εισφοράς κοινωνικής 

ασφαλίσεως. 'Εν τούτοις, παρά τό γεγονός ότι ή φύσις των πρέπει 
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να παραμείνη μεικτή, ώρισμέναι οίκονομικαί επιδράσεις τούτων 

είναι αρκετά πιθαναί καί αρκετά σημαντικαί, ώστε νά δικαιολο-

γήται ή άνάλυσίς των εις τό ακολουθούν τμήμα. 

Τό Κενόν Μ ε τ α ξ ύ Κόστους Εργασίας καί 'Αμοιβής Ε ρ γ α σ ί α ς 

Δοθέντος ότι τό σύστημα τής Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως είναι 

πολυσύνθετον εν Ελλάδι, καθίσταται αδύνατον νά συμπεριληφθώ-

σιν άπαντα τά ποικίλα ποσοστά εισφορών ε'ις εν μικρόν Κεφάλαιον. 

Άρκεΐ νά σημειωθή, ότι αί είσφοραί τοΰ Ι Κ Α — τ ό όποιον και 

μόνον συγκεντρώνει άνω τοΰ 45 % τοΰ συνόλου τών εσόδων Κοι

νωνικής 'Ασφαλίσεως — κυμαίνονται άπό 21 % δια τ ά ς νήσους 

εις 25 */2 % δια τήν Ά τ τ ι κ ή ν . Τό τελευταΐον τούτο ποσοστόν 

(25,5%) κατανέμεται σχεδόν εξ ίσου δια τήν κάλυψιν ασθενείας, 

συντάξεως καί τών συνδυασμών τοΰ ΟΑΑΑ δι' άνεργίαν καί διά

φορα ευεργετήματα ευημερίας. Εις τά ποσοστά ταΰτα δέον Οπως 

προστεθώσιν, υπό καταλλήλους όρους, ή έκτακτος εργοδοτική 

εισφορά έξ 1 % εις τους επικίνδυνους βιομηχανικούς κλάδους, τό 

3 % δια δευτερεύοντα ευεργετήματα κοινωνικής ασφαλίσεως εις 

καθωρισμένους βιομηχανικούς κλάδους, ως τήν ύφαντουργίαν, 

τάς χημικάς βιομηχανίας καί τάς βιομηχανίας τσιμέντων, ό 

φόρος μισθωτών υπηρεσιών 6 % ό οποϊος καταβάλλεται υπό τών 

μεγάλων βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων εις τήν 

Άττικήν (μέρος τοΰ οποίου αποτελεί έσοδον τοΰ N A T ) καί ό 

καθ' άπασαν τήν έπικράτειαν ισχύων φόρος μισθωτών υπηρεσιών 

έξ 1,1%, ό όποιος εμφανίζεται ύπό μορφήν τέλους χαρτοσήμου 

καί περιλαμβάνει 1 0 % έπιβάρυνσιν δια τόν Ο ΓΑ. Ούτω, εις τινας 

περιπτώσεις, άνω τοΰ ενός τρίτου τοΰ βασικού μισθού μεταβιβά

ζεται εις τήν κυβέρνησιν δια διαφόρους σκοπούς. 

Τά οικονομικά αποτελέσματα τής εφαρμογής τοιούτου τα

μιευτικού συστήματος δεν ενδιαφέρουν ενταύθα — επί παραδείγμα

τι ότι, ενώ καί ή προσφορά καί ή ζήτησις εργασίας θα μειωθούν, 

ή μεγαλύτερα πτώσις τής ζητήσεως δυνατόν νά προκαλέση π τ ώ -

σιν τών μισθών ή νά δημιουργήση άνεργίαν, ή καί αμφότερα — έν-
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διαφέρει μόνον ή πίεσις έκ τής συνεχούς υπάρξεως τοΰ συστήματος 

τούτου. 'Αξίζει νά άναφερθώσιν ώρισμέναι πιθανότητες : 

1. Δυνατόν νά εξασθενήσουν τά κίνητρα δι' έργασίαν, ιδιαι

τέρως εις τά άτομα δια τά όποια τό πλείστον τών εισφορών δια 

κοινωνικήν άσφάλισιν αποτελεί εις τήν πραγματικότητα φορολο-

γίαν. 

2. Οί εργαζόμενοι με παραγωγικότητα τόσον χαμηλήν, ώστε 

μόλις να δύνανται νά εΰρουν έργασίαν με μισθόν συντηρήσεως, 

Οταν δέν υφίστανται βαρεΐαι επιβαρύνσεις τοΰ εργοδότου δια τήν 

έργασίαν, δέν δύνανται με τό σύστημα τούτο νά εύρουν έργασίαν. 

3. 'Εκτός εάν δοθή μεγάλη προσοχή, ώστε νά άποφευχθή ή 

πιθανότης αυτή, αί δια νόμου αυξήσεις τοΰ κατωτάτου ορίου ημερο

μισθίου (καί ώς έκ τούτου αί αυξήσεις τοΰ φόρου μισθωτών υπη

ρεσιών καί πολλών εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως) δυνατόν 

νά αυξήσουν τό κόστος εργασίας εις τοιούτον βαθμόν, ώστε νά 

δημιουργηθή ευρεία ύποαπασχόλησις, ιδιαιτέρως εις τους όλιγώ-

τερον ειδικευμένους καί όλιγώτερον ενεργητικούς εργαζομένους, 

τών οποίων ή αξία γίγνεται μικρότερα τοΰ κόστους δια τόν εργο

δότη ν. 

4. Ή μεταβολή τών ισχυόντων συντελεστών φορολογίας ανα

λόγως προς τό έπίπεδον τών οικογενειακών εισοδημάτων ίσως 

παρουσίαση απροσδόκητα τινά χαρακτηριστικά. ' Ε π ί παραδεί

γματι, δέν είναι παράλογον νά ύποτεθή ότι ή προτίμησις δια κρα-

τικήν ίατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν καί ό κίνδυνος ανεργίας 

μειοΰνται, όταν τό προσωπικόν εισόδημα ανέρχεται. 

'Εάν τούτο άληθεύη, πολλαί είσφοραί κοινωνικής ασφαλίσεως 

αποτελούν φόρον δια τάς οικογενείας μέσου εισοδήματος, καί 

όταν προστεθή ή πίεσις τοΰ φόρου εισοδήματος, οί φόροι κατανα

λώσεως ειδών πολυτελείας καί αί άμεσοι εισπράξεις έπί τοΰ μισθοΰ, 

τό αποτέλεσμα δυνατόν νά είναι εν ύψηλότερον ποσοστόν ενεργού 

φορολογίας άπό Οτι έσκοπεΐτο κατ ' αρχάς. 'Ανεξαρτήτως τών 

ζητημάτων δικαιοσύνης, εν προκειμένω, τόσον βαρεία φορολογία 

ίσως τείνει νά απορρόφηση μίαν τών πλέον σημαντικών πηγών άπο-
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ταμιεύσεως δια τήν χώραν. Βεβαίως, μέρος τής μειώσεως ταύτης 

τής αποταμιεύσεως θα ίσορροπηθή ίσως άπό μίαν αύξησιν τής 

Δημοσίας αποταμιεύσεως μέσω τών Ταμείων Κοινωνικής 'Ασφα

λίσεως, άλλ' ή μετατόπισις αύτη εγκυμονεί ώρισμένους κινδύνους, 

οί όποιοι θα ερευνηθούν εις τό έπόμενον τμήμα. 

Ή Χρησιμοποίησις τών Πλεονασμάτων έκ τών 'Εσόδων 

Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

Ή ύπαρξις πλεονάσματος ή ελλείμματος εις τό σύστημα Κοι

νωνικής 'Ασφαλίσεως εξαρτάται άφ' ενός μεν έκ τής σχέσεως με

ταξύ τών εσόδων καί τών ευεργετικών πληρωμών τούτου, άφ' 

έτερου δε έκ τής αποτελεσματικότητος τής διαχειρίσεως τών μετα

βιβάσεων τούτων. Περιεκτικά δεδομένα άφορώντα τήν αποτελεσμα

τικότητα διαχειρίσεως δέν υπάρχουν προς τό παρόν. "Οσον άφορα 

τά έξοδα, μία λειτουργική κατανομή τούτων έγένετο ύπό τοΰ κ. 

Κ. Κώνστα καί εμφαίνεται ε'ις τον Πίνακα κατωτέρω. Τ ά δεδομένα 

αναφέρονται εις τά έξοδα τών δέκα μεγαλυτέρων Ταμείων κατά τό 

έτος 1961. Παρατηρείται, ότι κατά τό έτος τοΰτο αί εύεργετικαί 

πληρωμαί άπετέλουν, κατά μέσον ορον, τό 9 0 % τών εξόδων, 

άλλα ύπήρχον σημαντικαί διαφοραί εις τό ποσοστόν τοΰτο μεταξύ 

τών διαφόρων Ταμείων. 

Τά πλεονάσματα έκ τών εσόδων Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως — 

άνελθόντα εις ποσόν ολίγον μεγαλύτερον τών 250 έκ. δρχ. δια τά 

15 μεγαλύτερα Ταμεία τό 1961 — αποτελούν άφ' ενός μεν μίαν 

εύκαιρίαν, ά φ ' ετέρου δε κίνδυνον, δια μίαν κυβέρνησιν ένδιαφερο-

μένην ζωηρώς δια τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 'Από 

μιας πλευράς αντιπροσωπεύουν ποσόν αποταμιεύσεως, τό όποιον 

άλλως δέν θα είχε συγκεντρωθή. Ούτω, ή κυβέρνησις δύναται νά 

αύξηση τ ά ς επενδύσεις είτε αμέσως, δια χρησιμοποιήσεως τοΰ 

πλεονάσματος προς χρηματοδότησιν τοΰ κυβερνητικού προγράμ

ματος επενδύσεων, είτε εμμέσως δια δανεισμού τούτου εις τάς 

ίδιωτικάς επιχειρήσεις προς άγοράν κεφαλαιακού εξοπλισμού, ή 

δια δανεισμού εις σπουδαστάς δια τήν μόρφωσίν των. ' Α φ ' έτερου 
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Ποσοστιαία Κατανομή τών Κυρίων Κατηγοριών 'Εσόδων του 1961, 

δια τα Δέκα Μεγαλύτερα 'Ασφαλιστικά Ταμεία τής Ελλάδος * 

„ Εύεργετικαί , , 0 , Γενικά Κτιριακαί Έγκ/σε'-c 
Ιαμειον π . χ Μισσοι, „_,. _ , , Μ Ιίληρωμαι Ιΐιςοοα ( Αγοραι oc Ι^πισκευαι) 

ΙΚΑ 
ΟΑΑΑ 
TEBE 
NAT 
ΤΣΝ 
ΜΤΠΎ 
Τ Π Δ ΐ 
ΤΑΑΜ 
ΤΣΑΤ 
ΜΤΣ 
147 Ταμεία 

92 
89 
85 
91 
82 
94 
98 
86 
87 
94 
89 

7 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
5 
4 
3 
5 

1 
8 
7 
5 
5 
3 
1 
8 
9 
3 
4 

0 
0 
4 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

* ' Η άθροισις τών σειρών πιθανόν να μη δίδη το 100 λόγω σφαλ
μάτων στρογγυλεύσεως. 

τά πλεονάσματα άποτελοΰν κίνδυνον, διότι ή κατά τό μάλλον καί 

ήττον αυτόματος δημιουργία των έκ τής λειτουργίας τοΰ συστή

ματος οδηγεί εις μή παραγωγικήν χρησιμοποίησιν τούτων.Ούτω, 

όταν εν Ταμεΐον παρουσιάζη πλεόνασμα εσόδων, υπάρχει τάσις 

σπατάλης καί αδιαφορίας, όσον άφορα τάς διοικητικάς δαπανάς 

τούτου καί ούτω τό πλεόνασμα μειοΰται, ή αυτή αυτή ή κυβέρ-

νησις, θεωροΰσα τό κόστος τών πλεονασμάτων σχετικώς εύθηνό-

τερον, πιθανόν νά χρησιμοποίηση ταύτα δια χρηματοδότησιν προ

γραμμάτων τά όποια δέν θα έφαίνοντο τόσον αποδοτικά εάν θα έδει 

νά εκτελεσθούν μέ κεφάλαια δανεισθέντα έκ τής ελευθέρας αγοράς. 

ΕΙς τρόπος μειώσεως τών κινδύνων τούτων είναι ή ίδρυσις ετησίας 

επιθεωρήσεως τών εσόδων κοινωνικής ασφαλίσεως, ή οποία νά 

άσχολήται μέ τήν έρευναν τών επιδράσεων τών εσόδων τούτων 

έπί τής ιδιωτικής οικονομίας, καί μέ τον καθορισμόν τοΰ πλέον 

αποδοτικού τρόπου χρησιμοποιήσεως τών πλεονασμάτων εάν 

υπάρχουν τοιαύτα. 
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Ή Άναμόρφωσις τής Χρηματοδοτήσεως τών 

Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 

"Εν σύστημα Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως τόσον πολυσύνθετον 

όσον τό Έλληνικόν είναι πολυέξοδον εις τήν λείτουργίαν του, ή δε 

άξιολόγησίς του είναι δυσχερής. Έ ν άλλαις λέξεσι, ή συγχώνευ-

σις τών Ταμείων καί ή άπλοποίησις τοΰ συστήματος, άφ' ενός 

μέν θα απελευθέρωση άνθρώπινον δυναμικόν καί έτερους πόρους 

δι' άποδοτικωτέραν χρήσιν άλλαχοΰ, άφ' ετέρου δέ ή άπλότης 

τούτου θα εύκολύνη τους προγραμματιστάς τής κυβερνήσεως εις 

τήν άκριβεστέραν έκτίμησιν τών οικονομικών αποτελεσμάτων 

τοΰ συστήματος. 

Έ ν τή μελέτη ταύτη δέν ήσχολήθημεν μέ τάς είδικάς βελτιώ

σεις, αί όποΐαι θα ήδύναντο νά γίνουν εις τό θέμα τών ευεργετικών 

πληρωμών, έξητάσθησαν Ομως ώρισμέναι άδυναμίαι εις τήν χρημα-

τοδότησιν τοΰ συστήματος Δια ταΰτα, τό ύπόλοιπον τοΰ κεφαλαίου 

τούτου θα άναλωθή εις τήν άνάλυσιν δύο χρημαδοτικών μεταρρυ

θμίσεων, αί όποΐαι ίσως ωφελήσουν τήν Οίκονομίαν. 'Εκ τούτων 

ή πρώτη αποτελεί μίαν έλκυστικήν άλλα καί ριζικήν άπομάκρυνσιν 

από τό παρόν σύστημα, ή δέ δευτέρα συνίσταται έκ πλέον συντη

ρητικών άλλα καί πλέον περιπεπλεγμένων μεταβολών εις τάς ήδη 

υπάρχουσας πηγάς χρηματοδοτήσεως 

Το Δυαδικον Σύστημα Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

'Εν προκειμένω, τό κοινωνικόν σύνολον καλείται νά άποφα-

σίση ποια ακριβώς ευεργετήματα κοινωνικής ασφαλίσεως καί εις 

ποίον ελάχιστον ποσόν πρέπει νά παρέχωνται εις άπάσας τάς οικο

γενείας, ανεξαρτήτως τών επιλεγομένων κινδύνων, δια τους όποιους 

θά ύπαρξη άσφάλισις — ασθένεια, ανεργία, βιομηχανικά ατυχή

ματα, γήρας καί ούτω καθ' εξής — ή χρηματοδότησις δια τήν 

επιτυχή άντιμετώπισίν των θεωρείται ότι αποτελεί ύποχρέωσιν 

τής κοινωνίας έν τω συνόλω της, καί επομένως δέον όπως ένερ-

γήται υπό τής κυβερνήσεως έκ τών γενικών εσόδων φορολογίας 
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Τοΰτο συνιστά τόν βασικόν ή Δημόσιον τομέα τοΰ δυαδικού συ

στήματος. 'Εφ ' όσον όμως τά παρεχόμενα υπό του συστήματος 

τούτου ωφελήματα καθορισθούν — ή θα πρέπει νά καθορισθούν — 

εις χαμηλά επίπεδα, πιθανόν πολλά άτομα νά επιθυμούν πρόσθετον 

προστασίαν, καταφεύγοντα δι' ιδίων μέσων εις τόν ίδιωτικόν 

τομέα τοΰ συστήματος καί αποκτώντα ούτω τά επιθυμητά ευεργε

τήματα είτε μεμονωμένως, είτε μέσω ενιαίων ασφαλιστικών προ

γραμμάτων έργατών-έργοδοτών εις συγκεκριμένας εργασίας. 

Δια τής διακρίσεως ταύτης, μεταξύ δημοσίων καί ιδιωτικών 

ευθυνών, τό δυαδικόν σύστημα αποφεύγει τήν διπλήν φύσιν τών 

εσόδων κοινωνικής ασφαλίσεως, τά οποία αποτελούν έν μέρει 

πληρωμάς δια μελλοντικά ευεργετήματα καί έν μέρει φορολογίαν. 

'Εάν τό φορολογικόν σύστημα έν τω συνόλω του μετατραπή, ως 

πολλοί συμφωνούν ότι θα έδει, ώστε νά έξαιρή τής φορολογίας τά 

οικογενειακά εισοδήματα ελαχίστου επιπέδου διαβιώσεως καί νά 

βαίνη προοδευτικώς, αναλόγως τοΰ ύψους τοΰ εισοδήματος, Οσοι 

μέν δύνανται νά καταβάλλουν τό άντίτιμον τών ευεργετημάτων 

Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως θα καταβάλλουν πραγματικώς τούτο, 

όσοι δέ αδυνατούν θα βηθοΰνται ύπό φορολογουμένων, οί όποιοι 

ευρίσκονται εις καλλιτέραν οίκονομικήν κατάστασιν. "Ετερον πλεο

νέκτημα τοΰ δυαδικοΰ συστήματος αποτελεί ή μεγιστοποίησις τής 

ατομικής ελευθερίας, όσον άφορα τήν δυνατότητα κτήσεως συμ

πληρωματικών ευεργετημάτων έκ τοΰ ιδιωτικού τομέως εις οιαν

δήποτε έπιθυμητήν μορφήν καί ποσότητα. Τούτο επιτυγχάνεται 

λόγω τοΰ γεγονότος, ότι τά ύπό τοΰ κυβερνητικού τομέως παρε

χόμενα ευεργετήματα εϊναι καθωρισμένα αυστηρώς καί εις χα

μηλά επίπεδα. "Εν έτερον, ουχί όμως βέβαιον, πλεονέκτημα είναι 

ότι ή περιωρισμένη κυβερνητική συμμετοχή εις τόν τομέα τούτον 

ίσως έπιτρέψη μεγαλυτέραν συμμετοχήν άλλαχοΰ, γεγονός τό όποιον 

θα άπέληγεν εις καθαρόν κέρδος τής Οικονομίας. Τό θέμα έν προ

κειμένω είναι ότι, όταν έν σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως άπο-

τελή τό 25 % περίπου τοΰ συνόλου τής κυβερνητικής οικονομικής 

δραστηριότητος, ως ήτο ή περίπτωσις κατά τά τελευταία έτη 

έν Ελλάδι , είναι πιθανόν — ακόμη καί εάν τό σύστημα είναι έξ 
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ολοκλήρου αύταρκες — νά μειώση σημαντικώς τήν προθυμίαν 

τοΰ κοινού δι' έγκρισιν έτερων κυβερνητικών προγραμμάτων, όσον-

δήποτε αποδοτικά καί εάν είναι επί τοΰ χάρτου. 

Ή μετατροπή τοΰ έν Ελλάδι ασφαλιστικού συστήματος εις 

δυαδικόν δύναται νά γίνη πρώτον, δια συγχωνεύσεως τών μεγαλυ

τέρων Ταμείων εις ένα Όργανισμόν μέένιαΐον πρόγραμμα βασικών 

ευεργετημάτων έκ γενικών εσόδων (ήτοι τών σημερινών εσόδων 

τών μεγαλυτέρων Ταμείων πλην τοΰ εισοδήματος έκ περιουσίας 

καί επενδύσεων) καί δεύτερον, δια μετατροπής απάντων τών λοι

πών ειδικευμένων Ταμείων εις αυτάρκεις επιχειρήσεις μή χρηματο-

δοτουμένας έκ κυβερνητικών πηγών. Τό γεγονός ότι τά πλείστα 

τών μικρών τούτων Ταμείων ευρίσκονται ήδη ύπό κυβερνητικήν 

έπίβλεψιν, θά έδει νά περιορίση εις τό ελάχιστον τά κωλύματα εις 

τήν κινητικότητα τής εργασίας (π.χ. τήν άπώλειαν τών δικαιω

μάτων συνταξιοδοτήσεως έπί αλλαγής απασχολήσεως), τ ά όποια 

συχνότατα μαστίζουν πλήρως τά συστήματα ίδΐίοτικής ασφαλί

σεως. 

Τοιαύτης εκτάσεως μεταβολή τοΰ συστήματος κοινωνικής 

ασφαλίσεως δέν στερείται, βεβαίως, δυσχερειών. Έ π ί παραδεί

γματι, θά ήδύναντο νά εκφρασθούν άνησυχίαι, ότι ό διαχωρισμός 

τής άπολαυής βασικών ευεργετημάτων έκ τής πληρωμής τούτων 

θά ενεθάρρυνε τάς ομάδας, αί όποΐαι φορολογούνται ελαφρώς, νά 

απαιτήσουν καί νά επιτύχουν βασικά ευεργετήματα εις έπίπεδον 

ύψηλότερον τοΰ έπαρκοΰς. Τό κατά πόσον αί άνησυχίαι αύται είναι 

βάσιμοι δύναται νά άποδειχθή δια προσεκτικής εκτιμήσεως τής 

πολιτικής ισχύος τών πτωχών, ήτις εις τήν πραγματικότητα σπα

νίως είναι ανάλογος τοΰ αριθμού των. Καί έάν ακόμη οί ανωτέρω 

φόβοι άποδειχθώσιν υπερβολικοί, παραμένουσιν εισέτι πλείστα 

κωλύματα έγειρόμενα έκ τής απολύτου αδρανείας, τήν οποίαν 

αντιμετωπίζει οιαδήποτε ευρεία οικονομική μεταρρύθμισις. 'Α

κόμη καί εάν είναι άπίθανον νά υίοθετηθή τό δυαδικόν σύστημα, έν 

τούτοις αποτελεί τοΰτο εν χρήσιμον πρότυπον, έναντι τοΰ οποίου 

δύνανται να δοκιμασθούν πρακτικώτερα προγράμματα. 
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'Ορθολογική Έπιδοτική και 'Αναδιανεμητική 

Χρηματοδότησις 

"Εν τοιοΰτον σχέδιον θά ήτο νά ληφθή εν έκαστον τών υπαρ

χόντων ταμείων Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως — άφοΰ προηγηθή συγ-

χώνευσις όσον τό δυνατόν περισσοτέρων μεγάλων Ταμείων χάριν 

τής οικονομικής αποτελεσματικότητος — καί νά λάβη χώραν άνα-

διάρθρωσις τών πηγών χρηματοδοτήσεως του μέ γνώμονα τάς 

δυνατότητας τοΰ Ταμείου προς πληρωμήν έκ τών επιδοτήσεων του 

καί μόνον. Ύπάρχουσι πολλοί τρόποι επιτεύξεως τούτου. Αί 

ακόλουθοι είδικαί υποδείξεις δίδονται προς κατανόησιν τών έν 

προκειμένω βασικών άρχων: 

1. Καθορίσατε τό ποσόν τής ετησίας οικογενειακής εισφο

ράς, τό όποιον αντισταθμίζει επακριβώς άπαντα τά ευεργετήματα, 

τά αναμενόμενα νά ληφθούν ύπό τής τυπικής ήσφαλισμένης οικο

γενείας. Κατά τόν ύπολογισμόν, δέον όπως ληφθώσιν υπ' Οψιν τά 

κέρδη τοΰ Ταμείου έκ τών συσσωρευθέντων αποθεματικών ως 

καί τ ά γενικά έξοδα διοικήσεως τούτου. Ή ούτω καθορισθείσα 

εισφορά καλείται «πλήρης συμμετοχή» Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως. 

2. Καθορίσατε εν έπίπεδον οικογενειακού εισοδήματος, αρ

κετά υψηλού, ώστε νά έπιτρέπη τήν πληρωμήν «πλήρους συμ

μετοχής» καί υποχρεώσατε τάς οικογενείας τοΰ αυτού ή υψηλό

τερου εισοδήματος νά καταβάλλουν τήν ((πλήρη συμμετοχήν». 

3. Δια τά οικογενειακά εισοδήματα, τά όποια είναι χαμηλό

τερα τοΰ ανωτέρω, καθορίσατε μίαν σειράν ποσοστών «μειωμένης 

συμμετοχής» ώστε οί όλιγώτερον πλούσιοι εργαζόμενοι να έπιβα-

ρύνωνται μέ μικροτέραν είσφοράν. Τά ποσοστά ταΰτα δέον νά 

είναι χαμηλά, ή ακόμη καί μηδέν, δια πολύ μικρά εισοδήματα. 

4. 'Εάν οί υπολογισμοί ούτοι διεξαχθώσιν μέ άκρίβειαν, τό 

Ταμεΐον δέν θά δύναται νά συντηρηθή μόνον έκ τών εισφορών τών 

εργαζομένων. Τό έλλειμμα δέον όπως καλύπτεται έκ τών γενικών 

εσόδων φορολογίας. 

'Ιδού λοιπόν εν σύστημα, τό όποιον εγγυάται ότι οί δυνάμενοι 
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νά πληρώσουν δια τήν κοινωνικήν των άσφάλισιν πράγματι πλη

ρώνουν, καί ότι οί όλιγώτερον πλούσιοι συνεισφέρουσιν αναλόγως 

τών δυνατοτήτων των, ή δέ διαφορά τής «μειωμένης συμμετοχής» 

έκ τής «πλήρους» τοιαύτης καλύπτεται δια μεταβιβάσεων έκ τή£ 

γενικής φορολογίας. Ή έν τή περιγραφή διατηρηθεΐσα άπλότης 

τοΰ συστήματος σκοπόν έχει τήν παρουσίασιν τών βασικών χαρα

κτηριστικών τούτου. Έ ν τούτοις, γίνεται αμέσως αντιληπτή ή 

δυνατότης βελτιώσεων, ως λόγου χάριν ό καθορισμός πολλών πο

σοστών αναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών μελών τής οικογενείας καί τής 

ηλικίας τοΰ εργαζομένου, όταν εισέρχεται εις τό ήσφαλισμένον επάγ

γελμα. Δια τών μεταβολών τούτων, ή έτερων παρομοίων, δύναται 

νά έπιτευχθή ορθολογική χρηματοδότησις τοΰ υφισταμένου συ

στήματος κοινωνικής ασφαλίσεως, άλλα δέν μειοΰται τό μέγεθος 

τούτου. Ούτω, τό σύστημα θά έξακολουθή νά παρουσιάζη τά μειο

νεκτήματα, τά συναφή προς οιονδήποτε ευρύ ύποχρεωτικόν σύστη

μα, τά όποια ανεφέρθησαν ανωτέρω. 
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Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν Vili 

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Ω Σ 

'Αφ' ής μία χώρα ένδιαφερθή σοβαρώς δια τήν αύξησιν τοΰ 

ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως της, είναι πιθανόν νά έξετάση τό 

φορολογικόν της σύστημα ως μέσον επιτεύξεως τοΰ σκοποΰ της. 

Έ ν προκειμένω, άφ' ενός μεν οί φόροι δέον Οπως είναι καλώς προ

σαρμοσμένοι, ώστε νά περίκόπτουσι τήν κατανάλωσιν εις τόν 

άπαιτούμενον βαθμόν καί νά μετατοπίζουν τους πόρους εις δραστη

ριότητας αναπτύξεως, άφ' έτερου δέ δύναται νά μεταβληθή ή 

διάρθρωσις τής φορολογίας ούτως ώστε οί έπενδύοντες νά απολαμ

βάνουν σημαντικάς χρηματικάς άνταμοιβάς μέσω ταύτης. Ώ ς 

θά ίδωμεν εις τό έπόμενον τμήμα, τοιούτου είδους φορολογικά κί

νητρα είναι ήδη τόσον καλώς ανεπτυγμένα έν Ελλάδι, ώστε ελά

χιστα ι δυνατότητες περαιτέρω επεκτάσεως υφίστανται. 'Αντιθέ

τως, έκ τής τελευταίας εμπειρίας τών προσφάτων μέτρων (1959-

61 ) προκύπτει, Οτι κυρίως είναι απαραίτητος άφ' ενός μέν ή κρι

τική έξέτασις τών επιδράσεων των, άφ' έτερου δέ ό καθορισμός 

τοΰ κατά πόσον τά μέτρα ταύτα υπερέβησαν τόν σκοπόν δια τόν 

όποιον έθεσπίσθησαν. Έ ν άλλοις λόγοις, αυτή αύτη ή γενναιοδω

ρία, ήτις χαρακτηρίζει τά ώς άνοο μέτρα, ύποδηλοΐ ότι πιθανώς 

ελαχίστη έπένδυσις πραγματοποιείται οριακώς ώς αποτέλεσμα 

τής υπάρξεως των. 

Τό θέμα τοΰ δευτέρου τμήματος τοΰ κεφαλαίου τούτου είναι, 

Οτι μία γενική αύξησις τών εσόδων φορολογίας αποτελεί αυτή καθ' 

έο;υτήν εν ίσχυρόν κίνητρον οικονομικής αναπτύξεως. 'Ενταύ

θα εξετάζεται συνοπτικώς ό γνωστός ρόλος τών φόρων εις τόν έ'λεγ-

χον τοΰ πληθωρισμού καί εις τήν μείωσιν καί άναδιανομήν τής 
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καταναλώσεο^ς, καί ακολουθεί λεπτομερεστέρα άνάλυσις τών 

φόρων, οί όποιοι προσκρούουν κυρίως εις τά ιδιωτικά κίνητρα προς 

έπένδυσιν. 'Αντιθέτως προς τήν κρατούσαν άποψιν, υποστηρίζεται 

Οτι οί φόροι ούτοι δέον νά θεωρούνται ουχί ώς εμπόδια εις τήν 

οίκονομικήν άνάπτυξιν, άλλα ώς πραγματικοί συνεργοί εις ταύ

την. Τό συμπέρασμα έν προκειμένω είναι ότι ίσως θά ήτο άπο-

δοτικώτερον δια τάς άναπτυσσομένας χώρας νά αναστείλουν τήν 

έπινόησιν ευνοϊκών φορολογικών μέτρων δια τους επενδύοντας, 

καί νά ενισχύσουν τά κίνητρα απάντων τών πολιτικών προς 

πληρωμήν φόρων. Εις τό τελευταΐον τμήμα τοΰ κεφαλαίου αναλύ

ονται τρόποι τινές προς έπίτευξιν τοΰ τελευταίου τούτου σκοποΰ. 

Φορολογικαί Ά π α λ λ α γ α ί δια τους Επενδύοντας 

Λεπτομερής περιγραφή τοΰ εκτεταμένου καί περιτέχνου συ

στήματος φορολογικών κινήτρων, τά όποια χρησιμοποιούνται έν 

Ελλάδι προς ένίσχυσιν τής επενδύσεως τοΰ ιδιωτικού τομέως, δί

δεται εις τό παράρτημα τής παρούσης μελέτης. Ένταΰθα συνοψί

ζονται μόνον τά κύρια χαρακτηριστικά τών κινήτρων τούτων καί 

δίδεται ιδιαιτέρα προσοχή εις τάς άπαλλαγάς έκ τοΰ φόρου εισο

δήματος, αί όποΐαι αποτελούν κίνητρον περιωρισμένον εις τάς 

επικερδείς επιχειρήσεις. 

Κ ί ν η τ ρ α Φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς Ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς . Οί συν-

τελεσταί φορολογικής αποσβέσεως έν Ελλάδι είναι επαρκώς υψη

λοί, ώστε νά είναι δυνατή — ύπό τάς εύνοϊκωτέρας συνθήκας — 

ή λογιστική άπόσβεσις τοΰ κτιρίου ενός εργοστασίου εις χρόνον 

μικρότερον τών πέντε ετών καί τών μηχανημάτων ή τών έπίπλων-

σκευών εις χρόνον ολίγον μικρότερον τών δύο ετών. Εις τήν βάσιν 

τής πυραμιδοειδούς ταύτης διαρθρώσεως ύπάρχουσιν ομαλοί συντε-

λεσταί ετησίας αποσβέσεως, καθοριζόμενοι περιοδικώς δια Βασιλι

κών Διαταγμάτων. Κατωτέρω παρατίθενται παραδείγματα τίνα 

τών συντελεστών τούτων. 

Κτιριακαί εγκαταστάσεις εργοστασίων 5 % 

"Ετερα κτίρια 3 % 
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Μηχανήματα καί εξοπλισμός 8 % 

"Επιπλα καί σκεύη 20 % 

Εις τους συντελεστάς τούτους προσετέθησαν συμπληρωματικά 

ποσοστά αποσβέσεων έκ 2 1 / 2 % δια τά κτίρια καί 6 % δι1 άπαν

τα τά λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, τά κτηθέντα μετά τόν 

Όκτώβριον 1947. Ά π α ν τ ε ς οί συντελεσταί θέτουσιν εν άνώτατον, 

έπιτρεπτόν οριον, τό όποιον δέν είναι ύποχρεωτικόν νά υίοθετηθή 

έάν προτιμάται χαμηλότερον ποσοστόν. 'Ενώ περίοδοι τίνες λο

γιστικής αποσβέσεως (προκύπτουσαι έκ τών ανωτέρω συντελε

στών) είναι παρόμοιαι προς τάς ισχύουσας έν Η.Π.Α. •—ώς π.χ. 

τέσσαρα έτη δια τά Ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα έν συγκρίσει 

προς τέσσαρα ή εξ έτη δια ελαφρά καί βαρέα 'Αμερικανικά φορ

τηγά αντιστοίχως — έτεραι είναι σαφώς μικρότεραι. Έ π ί παρα

δείγματι, ή περίοδος λογιστικής αποσβέσεως δια τάς κτιριακάς 

εγκαταστάσεις εργοστασίων είναι τεσσαράκοντα πέντε έτη εις τάς 

Ήνωμένας Πολιτείας, ένώ εις τήν Ελλάδα είναι μικρότερα τών 

δεκατεσσάρων ετών, ακόμη καί εις ην περίπτωσιν δέν εφαρμό

ζονται οί δύο κατωτέρω αναφερόμενοι πρόσθετοι συντελεσταί. 

Ά π ό τοΰ έτους 1954 επετράπη εις τάς έπαρχιακάς επιχειρήσεις 

ή αύξησις τών κανονικών καί προσθέτων συντελεστών αποσβέσεως 

κατά 100 % , έάν έδρεύωσιν έκτος τοΰ Νομοΰ 'Αττικής, καί κατά 

50 % έάν έδρεύωσιν εις τήν Άττικήν μέν άλλ' έκτος τής περιοχής 

Αθηνών-Πειραιώς. 'Ακολούθως, έν έτει 1957 επετράπη μία πε

ραιτέρω αΰξησις κατά 50 % δια τους συντελεστάς αποσβέσεως 

καινουργών παγίων περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων ύφ' οιασ

δήποτε επιχειρήσεως εντός τής πενταετίας 1958-1962. Ούτω, 

μία έπιχείρησις εδρεύουσα εκτός Αττικής καί προμηθευομένη 

νεότευκτον έργοστασιακόν κτίριον εντός τής προαναφερθείσης 

περιόδου, ήδύνατο νά απόσβεση 2 2 , 5 % τής αξίας του ετησίως 

( 5 % κανονικός συντελεστής 2 , 1 / 2 % συμπληρωματικός 7 , 1 / 2 % 

επαρχιακός 7 , 1 / 2 % ειδικός δια τήν περίοδον 1958-62), έάν έπε-

θύμει. 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται, ότι αί άποδοτικαί επιχειρήσεις 
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έν Ελλάδι δύνανται νά έπανεισπράξουν τό άρχικόν κόστος τών 

νέων επενδύσεων εις σχετικώς βραχύ χρονικόν διάστημα. 'Επιπρο

σθέτως δικαιούνται εκπτώσεων λόγω επενδύσεων, αί όποΐαι 

ισούνται, εις πολλάς περιπτο^σεις, μέ τό συνολικόν ποσόν εξόδων 

προμηθείας τών νέων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 'Αποτέλε

σμα τούτου είναι, Οτι υπάρχει δυνατότης διπλής εκπτώσεως τών 

ποσών τούτων δια φορολογικούς σκοπούς. Αί σπουδαιότεραι 

τών εκπτώσεων τούτων ετέθησαν έν ίσχύϊ τό 1959 δια τοΰ Νόμου 

4002 καί εφαρμόζονται ε'ις επενδύσεις μεγάλων βιομηχανικών ή 

βιοτεχνικών επιχειρήσεων απανταχού τής χώρας. Παρά τό γεγο

νός Οτι υπάρχουν Ορια εις τάς εκπτώσεις τών εξόδων προμηθείας 

παραγωγικών μέσων (ήτοι τό 5 0 % τών αδιανέμητων κερδών έν 

'Αττική, τό 60 °/0 εις τήν λοιπήν Ήπειρωτικήν χώραν καί τό 90 % 

εις τάς νήσους) ή δυνατότης απεριορίστου μεταφοράς μή χρησιμο-

ποιηθεισών εκπτώσεων επιτρέπει τήν τελικήν χρήσιν τοΰ ευεργε

τήματος ύπό πλείστων επιχειρήσεων. Εις τό τέλος τοΰ 1962 αί 

Ανώνυμοι Έταιρεΐαι ελληνικής ιδιοκτησίας άπήτουν φορολογικάς 

εκπτώσεις 92 έκ. δρχ. βάσει τοΰ Νόμου 4002, ήτοι ποσόν άνερ-

χόμενον εις 1 5 % τών φορολογήσιμων κερδών των (Πίναξ 8.1). 

Αί τονωτικαί επιδράσεις τοΰ νόμου 4002, οίαιδήποτε καί έάν 

είναι, αποδίδονται άφ' ενός μεν εις τήν γενναιοδωρίαν τών παρο

χών του, ά φ ' ετέρου δέ εις τό γεγονός ότι αί παροχαί αύται ίσχυον 

προσωρινώς μόνον (μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1964). Δι' επιχειρήσεις 

εδρεύουσας εις τήν Άττικήν δέν υφίσταται προς τό παρόν έτερος 

νόμος εις άντικατάστασιν τοΰ Ν. 4002 άλλ' αί λοιπαί δύ

νανται νά στραφούν προς τόν Ν. 3213/55, όστις ισχύει μονίμως 

καί επιτρέπει εκπτώσεις εξόδων δια νέας εγκαταστάσεις καί έξο-

πλισμόν μέχρι 4 0 % έκ τών ετησίων καθαρών κερδών εις τάς 

ήπειρωτικάς επαρχίας καί μέχρι 8 0 % εις τάς νήσους. Μία έπιχεί-

ρησις δύναται νά χρησιμοποίηση διαζευκτικώς είτε τόν Ν. 4002, 

είτε τόν Ν. 3213 (ουχί Ομως αμφότερους). Ό Ν. 3213, ώς εμφαί

νεται εις τόν πίνακα 8.1, εξακολουθεί νά διατηρή τήν απόλυτον 

σημασίαν του μετά τήν έκπνοήν τοΰ Ν. 4002. 

Μία ακόμη ειδική έκπτωσις φόρου εισοδήματος, περιορισμένη 
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επίσης εις τάς έπαρχιακάς καί νησιωτικάς επιχειρήσεις δια τήν 

περίοδο ν 1952-64, επιτρέπει τήν δημιουργίαν ειδικού αποθεματι

κού ζημιών. Τό απόθεμα ι ικόν τούτο συγκεντροΰται έξ αφορολο

γήτου ποσοστοΰ καθαρών κερδών (25 % εις τάς επαρχίας καί 4 0 % 

εις τάς νήσους). Κατά τά φαινόμενα αί εκπτώσεις αύται αποτελούν 

μάλλον άναβολήν, παρά όριστικήν μείωσιν τών φορολογικών υπο

χρεώσεων. Ή αναβολή όμως δυνατόν νά είναι μακρά, καί εντός 

τής περιόδου ταύτης δυνατόν νά παρουσιασθούν πράγματι αί ζη-

μίαι, δια τάς όποιας έσχηματίσθη τό άποθεματικόν, ή δυνατόν 

νά άποφασισθή ή διανομή τμήματος τοΰ αποθεματικού ύπό 

μορφήν μερισμάτων ή άποχο^ρήσεως συνεταίρων, θεωρουμένου 

τούτου ώς ασκόπως μεγάλου. 

Ή κατά τά τελευταία έτη παρατηρηθεΐσα ταχεία αύξησις τών 

ανωτέρω τριών ειδικών έκπτο')σεων φόρου εισοδήματος δει-

κνύεται εις τόν Πίνακα 8.1. 'Ενώ κατά τό έτος 1959 αί εκπτώσεις 

αύται ανήρχοντο μόνον εις 1 2 % τών συνολικών φορολογήσιμων 

κερδών τών Ανωνύμων Εταιρειών ελληνικής ιδιοκτησίας, εις τό 

τέλος τοΰ έτους 1962 ειχον τετραπλασιασθή κατ' απόλυτον αρι

θμόν, άπετελουν δέ τό 2 8 % τών φορολογήσιμων κερδών. Προ

φανώς κατέχουν πλέον σημαντικήν θέσιν εις τά Δημόσια Οικονο

μικά. 

Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ά Κ ί ν η τ ρ α δ ι α τ ά ς ' Ε π α ρ χ ι α κ ά ς 

Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς . Ή προηγηθείσα άνάλυσις καθιστά προ

φανή τά φορολογικά πλεονεκτήματα, άτινα απολαμβάνουν αί επι

χειρήσεις τών επαρχιών καί νήσων. Τά ανωτέρω περιγραφέντα 

κίνητρα δέν είναι τά μόνα. Ώ ς λεπτομερώς εμφαίνεται εις τό 

παράρτημα, (τμήματα 11.3.α, 11. 5. α, καί 11-7), υφίστανται 

επίσης μερικαί ή όλικαί άπαλλαγαί έκ τοΰ Φ. Κ. Ε., τοΰ 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τών εισφορών κοινωνικής ασφα

λίσεως, ώρισμένων εισαγωγικών τελών καί τοπικών φόρων έν 

γένει. Διερωτάται τις κατά πόσον είναι άναγκαΐαι επιδοτή

σεις τοιούτου μεγέθους δια τήν έπίτευξιν γεωγραφικής απο

κεντρώσεως καί, έάν πράγματι απαιτούνται, κατά πόσον άξί-
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Π Ι Ν Α Ξ 8. 1 

Είδικαί 'Εκπτώσεις Φόρου Εισοδήματος Άπαιτηταί ύπό τών Ελληνικών 
'Ανωνύμων Εταιρειών καί Φορολογήσιμα Κέρδη τούτων κατά τήν πε-

ρίοδον 1959-62. 

(εις έκ. δμαχμας) 

Τύπος Ειδικής 'Εκπτώσεως 

Γενική 'Επένδυσις (50 % 
- 6 0 % - 9 0 % ) 

'Επένδυσις Έ π α ρ χ . 'Επι
χειρήσεων (40%'-80%) 

Δημιουργία 'Αποθεματικού 
Ζημιών δια τάς έπαρ-
χιακάς επιχειρήσεις. 
( 2 5 % - 4 0 % ) 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Φορολογήσιμα Κέρδη 

Νόμος 

4002/1959 

3213/1955 

2716/1952 

Ποσά 

1959 

27 

15 

42 

360 

Απαιτη 
λογήο 

1960 

4 

28 

34 

66 

421 

τα μη 
ημα 
1961 

65 

26 

21 

112 

517 

Φορο-

1962 

91 

43 

33 

167 

599 
Ποσοστόν Συνολικών Ειδι

κών 'Εκπτώσεων έπί τών 
Φορολογήσιμων Κερδών 12% 16% 2 2 % 28% 

Π η γ α ί : Ε. Σ. Τ. Ε., Στατιστική Έπετηρις Δημοσίων Οικονομικών, 
1962, καί στοιχεία δοθέντα ύπό τοΰ κ. Ά. Μιχαλάκη. 

ζουν τόν κόπον άπό οικονομικής απόψεως. Εις μίαν τελευταίως 

έκδοθεΐσαν κριτικήν άξιολόγησιν τής πολιτικής φορολογικών κι

νήτρων ό καθηγητής κ. Γ. Κουτσουμάρης επισημαίνει τόν κίνδυνον 

ενθαρρύνσεως τών επιχειρήσεων δι' επιλογήν αντιοικονομικών 

τόπων εγκαταστάσεως καί υποστηρίζει τήν ανάγκην ενός προ-

σεκτικοντερον σχεδιασμένου προγράμματος, εις τό όποιον νά δί

δεται ιδιάζουσα προσοχή εις ώρισμένας περιοχάς καί ώρισμένα 

είδη βιομηχανιών ι . 

1. Γ. Κουτσουμάρη, «Ή Μορφολογία τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας» 
Αθήναι, Κέντρον Προγραμματισμού καί Οικονομικών 'Ερευνών, 1963, 
σελ. 142-154. 
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Κίνητρα δι' Ευρέα Προγράμματα 'Επενδύσεων 

Λοιπά Φορολογικά Κίνητρα 

Εύρεΐαι φορολογικαί άπαλλαγαί καί ετεραι παραχωρήσεις εδό

θησαν δια τοΰ Ν. 4171 /61 εις Οσους αναλαμβάνουν προγράμματα 

επενδύσεων άξιας άνω τών 60 εκατομμυρίων δραχμών, ή επεκτά

σεις ύπαρχουσών εγκαταστάσεων, άπαιτουσών άνω τών 20 έκ. 

δρχ. (ϊδε παράρτημα, 11. 3γ, 11.4γ, καί 11.8.γ). 'Επιπροσθέτως, 

διευκολύνεται ή ΐδρυσις νέων εταιρειών, ή έ'κδοσις νέων εταιρικών 

μετοχών καί ή συγχώνευσις ατομικών επιχειρήσεων δι'άπαλλαγής 

έκ τών φόρων χαρτοσήμου καί μεταβιβάσεως, εις τους οποίους 

υπόκεινται κανονικώς αί πράξεις αύται (Π.6 καί I I . 8 ) . Πλην 

τούτων, δύναται νά εύρη τις εις τό παράρτημα καί άλλας ουχί 

τόσον σημαντικάς παροχάς. 

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α . Ή ανωτέρω άνάλυσις, παρά τό γε

γονός ότι είναι σύντομος, δεικνύει τόν σημαντικόν ρόλον τόν όποιον 

διαδραματίζουν τά φορολογικά κίνητρα έν Ελλάδι . Ή κυβέρνησις 

δέν δύναται νά κατηγορηθή, Οτι δέν προσεπάθησε να προώθηση 

τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. Έ ν τούτοις, ή ύπαρξις τόσον ευρέων 

παροχών δημιουργεί ανησυχίας. Α κ ό μ η καί έάν πράγματι αυξά

νεται σημαντικώς ή έπένδυσις δια τών κινήτρων τούτων — καί 

προς τό παρόν τούτο παραμένει ώς μία μή άποδειχθεΐσα έλπίς — τ ό 

κόστος εφαρμογής τούτων δέον νά έξετασθή προσεκτικώς. Τοιαΰ-

ται παροχαί καθιστώσι τό φορολογικόν σύστημα, όλιγο')τερον δί

καιον καί ύποθάλπουσιν τήν ίδέαν, Οτι ό πλουτισμός δεν επιτυγχά

νεται δια σκληράς εργασίας καί συνεχοΰς προσπάθειας, άλλα δια 

κυβερνητικών ευνοιών τής μιας ή ετέρας μορφής. Δέν είναι ανάγ

κη νά λεχθή, ότι εις τάς άναπτυσσομένας χώρας δέν συμφέρει 

ή ένθάρρυνσις τοιούτων απόψεων.'Εν τούτοις, τό πρόβλημα είναι 

κατά πόσον ή κατάργησις τών κινήτρων επενδύσεως θά έπιφέρη 

μείωσιν τοΰ ποσού τής ιδιωτικής επενδύσεως. Τοΰτο εξετάζεται 

αμέσως κατωτέρω. 
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Αί Άρεταί τών 'Υψηλών Φόρων 

Έ ν καλώς ρυθμισμένον οίκονομικόν σύστημα τονώνει τήν οιχο-

νομικήν άνάπτυξιν κατά ποικίλους τρόπους: Δια συμπιέσεως τής 

καταναλώσεως, ώστε νά άποδεσμεύωνται συντελεσταί παραγωγής 

δια τήν έπένδυσιν, δια παροχής τών μέσων χρηματοδοτήσεως τής 

επενδύσεως ταύτης, δια ρυθμίσεως τής εκλογής τών έπί μέρους 

σχεδίων επενδύσεως, ώστε νά έπιλέγωνται τά άριστα τοιαύτα, καί 

δια παροχής κινήτρων, δι' ών σκοπεΐται ή πλήρης χρησιμοποίησις 

τών ύπαρχουσών ανθρωπίνων ικανοτήτων καί ή άνάπτυξις νέων 

τοιούτων. Εις εν τοιούτον σύστημα ή φορολογία οφείλει νά επιτέ

λεση άρκετάς λειτουργίας. Έλπίζομεν, Οτι μία συνοπτική θεώ-

ρησις τών λειτουργιών τούτων θά είναι επαρκής, δια νά πείση ότι 

οί υψηλοί φόροι βοηθούν σημαντικώς εις τήν έπίτευξιν ύψηλοΰ ρυ-

θμοΰ αναπτύξεως. 

Ή πρώτη λειτουργία τοΰ φορολογικού συστήματος είναι ό 

δια τούτου έπιτυγχανόμενος έ'λεγχος τοΰ πληθωρισμού, ώστε νά 

αποφεύγεται ή άπόκλισις τής οικονομικής δραστηριότητος εις μή 

παραγωγικας κατευθύνσεις. "Οταν αί τιμαί αυξάνονται ταχέως, 

ή άπόκλισις αύτη δύναται νά λάβη χώραν κατά πολλούς τρόπους. 

Ή κερδοσκοπία έπί τών υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, 

παρά έπί τής δημιουργίας νέων τοιούτων, καθίσταται τότε εξόχως 

ελκυστική, καί τά οίκονομοΰντα άτομα παροτρύνονται εις μετατρο-

πήν τοΰ χρήματος (τό όποιον τους παρέχεται μέ ελάχιστον ή κα

θόλου κοινωνικόν κόστος) εις αγαθά (τά όποια δέν παρέχονται 

τόσον ευκόλως). Ύπό συνθήκας πληθωρισμού ακόμη καί οί ειδικοί 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειας εις τήν πραγματικήν άξιολόγησιν δια

φόρων προγραμμάτων επενδύσεως καί, ούτο:>, πολλαί μή άποΒο-

τικαί έπιχειρηματικαί ένέργειαι εμφανίζονται ώς άποδοτικαί. 'Επί

σης λαμβάνουν χώραν ριζικαί μετατοπίσεις εις τήν διανομήν τοΰ 

εισοδήματος, αί όποΐαι υπονομεύουν τά κίνητρα προς έργασίαν, 

στρέφουν τήν προσοχήν τών εργαζομένων εις μισθολογικάς δια

πραγματεύσεις καί 'ίσως δημιουργούν συγκρούσεις εις τόν βιομη-

χανικόν κόσμον. 

219 



r H δευτέρα λειτουργία, ήτοι ό έλεγχος τής ιδιωτικής κατανα

λώσεως εις τό συνολικόν αυτής ποσόν καί εις τήν κατανομήν της 

μεταξύ τών ατόμων, έ'χει ήδη άναλυθή λεπτομερώς. "Απαντες οί 

φόροι έλλαττώνουν τήν ζήτησιν δια κατανάλωσιν δια μετατοπίσεως 

αγοραστικής δυνάμεως έκ τών αγοραστών εις τό δημόσιον, καί 

ώρισμένοι μειώνουν τήν ζήτησιν συγκεκριμένου προϊόντος δι' 

αυξήσεως τής τιμής του έν σχέσει προς τά λοιπά αγαθά. "Οπου 

ή οικογενειακή κατανάλωσις είναι άνο^τέρα τοΰ επιπέδου, τό όποιον 

απαιτείται δι' έπίτευξιν τής μεγίστης άποδοτικότητος τής εργα

σίας, δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν οί φόροι περιουσίας καί εισο

δήματος προς μείωσιν μέρους τοΰ πλεονάσματος, καί οπού ή οικο

γενειακή κατανάλωσις είναι κατωτέρα τοΰ επιπέδου τούτου, δύ

νανται νά χρησιμοποιηθώσιν αρνητικοί φόροι (επιδοτήσεις) προς 

αύξησίν της. 

Ή τρίτη λειτουργία, πιθανώς, ελάχιστα κατανοείται ύπό τών 

ασκούντων οίκονομικήν πολιτικήν, διότι ενέχει δύο ενεργείας φαι

νομενικώς άντιφασκούσας. 'Ενώ ή ιδιωτική έπένδυσις προφανώς 

συνεισφέρει θετικώς εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν — προϋποτι-

θεμένου βεβαίως ότι τά έπί μέρους ιδιωτικά προγράμματα επεν

δύσεων εχουσιν έκλεγή καλώς — ή ιδιωτική άποταμίευσις συ

νεισφέρει αρνητικώς, διότι καθιστά τά άτομα πλουσιώτερα καί 

αυξάνει τήν μελλοντικήν ροπήν προς κατανάλωσιν. Επομένως, 

ή διατήρησις μόνον τής τρεχούσης καταναλώσεως εις χαμηλά 

επίπεδα, ώς πράττουν τυπικώς οί θεωρητικοί τής αναπτύξεως? 

ϊσως συσσωρεύει ενοχλητικά μελλοντικά φαινόμενα ηύξημένης 

καταναλωτικής ζητήσεως ύπό τών εύπορωτέρων εις τό μέλλον 

καταναλωτών, καθ' ην στιγμήν οί πόροι θά παραμένουσιν έν στε-

νότητι. Ε ι ς αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής τών ανεπιθύμητων 

τούτων εξελίξεων είναι ή μείωσις τής τρεχούσης ιδιωτικής ροπής 

προς άποταμίευσιν, άνευ μειώσεως τής συνολικής ροπής προς 

έπένδυσιν. 

'Ενώ είναι ευρέως κατανοητόν ότι εις φόρος, όστις μειοΐ τήν 

ίδιωτικήν άποταμίευσιν καί έπένδυσιν, δύναται νά χρησιμοποιηθή 

δι' επενδύσεις Δημοσίου, ώστε ή συνολική έπένδυσις να παραμείνη 
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εις τό αυτό έπίπεδον, έν τούτοις δεν καθίσταται ευκόλως πιστευ-

τόν ότι είναι δυνατή ή μείωσις τής ιδιωτικής αποταμιεύσεως χω

ρίς νά ύποστή μείωσιν ή ιδιωτική έπένδυσις. Βεβαίως, ή Κεϋν-

σιανή οικονομική έχει επιμόνως τονίσει, ότι ή αύξησις τής αποτα

μιεύσεως δέν συνεπάγεται κ α τ ' ανάγκην ηύξημένην έπένδυσιν, 

άλλα ελάχιστοι έκ τών ασκούντων πολιτικήν έ'χουν πεισθή, ότι 

είναι δυνατός έν τή πράξει διαχωρισμός τής πλεοναζούσης αποτα

μιεύσεως, ήτις δεν πρόκειται νά καταστή έπένδυσις, έκ τής απο

ταμιεύσεως ήτις μετατρέπεται εις έπένδυσιν. Έ ν προκειμένω 

όμως, τό ζήτημα είναι ότι δέν απαιτείται τοιούτος διαχωρισμός 

προκειμένου νά έφαρμοσθή εις επιτυχής φόρος έπί τής ιδιωτικής 

αποταμιεύσεως. Μία δυνατότης είναι ή χρησιμοποίησις τών έσό-

δίον έκ τοΰ φόρου δια χρηματοδότησιν κρατικών δανείίον εις επι

χειρηματίας, ή δια κυβερνητικάς επενδύσεις εις ίδιωτικάς επιχει

ρήσεις. Ούτω, τά έσοδα ταύτα, τά όποια μή υπάρχοντος τοΰ φό

ρου εΐναι άμφίβολον έάν θά έγένοντο έπένδυσις, μετατρέπονται 

οπωσδήποτε εις ίδιωτικήν έπένδυσιν. Έ τ ε ρ α δυνατότης είναι ή 

χρήσις τών εσόδων τούτων δι' έξόφλησιν Δημοσίου χρέους. Ούτο^, 

τά χρήματα επιστρέφουν εις τήν ίδιωτικήν κεφαλαιαγοράν καί 

εξουδετερώνουν τινάς, ή άπάσας τάς άρχικάς επιδράσεις τοΰ φό

ρου. Έάν αί επιδράσεις αύται έξουδετεροοθοΰν πλήρως, δέν θά 

ύπαρξη μείωσις τής ιδιωτικής επενδύσεως. Έ ά ν ή έξουδετέρω-

σις δεν είναι πλήρης, δύνανται νά εφαρμοσθούν ευχερέστερα νο

μισματικά μετροί προς έπίτευξιν τοΰ αύτοΰ αποτελέσματος. 

Βεβαίως, έν τή πράξει οί φόροι δέν άποβλέπουσιν εις τήν ίδιω

τικήν άποταμίευσιν καί μόνον. 'Αλλ' ακόμη καί εις τήν περίπτω

σιν ταύτην ή τρίτη λειτουργία τής φορολογίας εις τάς άναπτυσ-

σομένας οικονομίας είναι ενδιαφέρουσα, διότι ενισχύει τάς ετέρας 

δύο λειτουργίας. Έ ν άλλοις λόγοις, μία κυβέρνησις σκοπούσα εις 

τήν έπιβολήν φόρου προς έ'λεγχον τοΰ πληθωρισμού καί μείωσιν 

τής καταναλώσεως δέν είναι άναγκαΐον, καί δέν οφείλει νά ανή

συχη δια τήν πιθανότητα μειώσεως τής ιδιωτικής αποταμιεύσεως. 

Μία τοιαύτη μείωσις δέν υπονοεί μείωσιν τής ιδιωτικής επενδύ

σεως. 'Αντιθέτως, δια συμπιέσεως τοΰ ρυθμοΰ αυξήσεως τής κα-
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ταναλώσεως ή μείωσις αύτη τής αποταμιεύσεως διευκολύνει τήν 

μελλοντικήν διατήρησιν υψηλού ποσοστού επενδύσεως. 

Κίνητρα προς Πληρωμήν Φόρων 

Ούτω, εις μίαν ύπανάπτυκτον οίκονομίαν δύνανται νά λεχθούν 

πολλά υπέρ τής σχετικώς υψηλής φορολογίας, καί επομένως υπέρ 

τής αναπτύξεως τών κινήτρων προς πληρωμήν φόρων. Έ ν τού

τοις, απαιτείται δυσχερές καί πολύπλοκον έργον, δια νά κατα-

νοηθή τοΰτο ύφ' ενός κοινοΰ τό όποιον είναι εναντίον τής φορο

λογίας καί ύπό τών βουλευτικών αντιπροσώπου του. Παρά ταύ

τα, τό θέμα είναι σημαντικόν καί καλόν θά ήτο νά έξητάζετο άπό 

εκείνους, οί όποιοι θεσπίζουν καί εφαρμόζουν τους νόμους. Ό 

διαθέσιμος χρόνος τών προσώπων τούτων είναι τόσον περιωρι-

σμένος, ώστε νομίζομεν ότι αί ακόλουθοι εισηγήσεις θά τύχουν 

ευμενούς υποδοχής. 

"Οταν ή κυβέρνησις έπιθυμή νά ζητήση ηύξημένας, ή καί 

συνεχείς, θυσίας χάριν τής οικονομικής αναπτύξεως, καλόν θά 

ήτο νά άρχίση αύτη πρώτη τήν οίκονομίαν. ' Η άπελευθέρωσις 

πόρων δια τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν δύναται νά έπιτευχθή ουχί 

μόνον δια τής άποτελεσματικωτέρας διαχειρίσεως απάντων τών 

υπαρχόντων κυβερνητικών προγραμμάτων, άλλα καί δι ' αύστηράς 

κριτικής εξετάσεως άπασών τών δημοσίων δαπανών. Ή μείωσις 

κρατικών δαπανών, αί όποΐαι δέν συνεισφέρουν εις τήν άνάπτυξιν, 

επιβοηθεί τήν βελτίωσιν τής συμπεριφοράς τοΰ κοινοΰ έναντι τών 

ισχυόντων φόρων καί έναντι τών επιπροσθέτως επιβαλλομένων. 

'Ακόμη καί εις ην περίπτωσιν τά κυβερνητικά προγράμματα 

έχουσιν έκλεγή προσεκτικώς καί είναι παραγωγικά, υπάρχει πι-

θανότης νά άδυνατή ή κυβέρνησις νά παρουσίαση εύνοϊκήν εικόνα 

εις τό κοινόν. Λέγεται ότι εις τάς υπανάπτυκτους χώρας οί φο

ρολογούμενοι επιδεικνύουν έλλειψιν εμπιστοσύνης εις τό Κράτος 

καί έλλειψιν ταυτοποιήσεως μέ τους αντικειμενικούς σκοπούς 

τούτου. Ό τρόπος ούτος τοΰ σκέπτεσθαι, όστις πιθανώς πηγάζει 

έκ βάσιμων λόγων, εξακολουθεί νά διατηρήται έπί μακρόν χρο-
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νικόν διάστημα, ενώ οί λόγοι ούτοι δέν υφίστανται πλέον. Ούτω, 

μία καλώς διοικούσα κυβέρνησις δέον όπως λαμβάνη μέτρα, ώστε 

τό κοινόν να πληροφορήται τάς επιτεύξεις της καί νά γνωρίζη 

καλλίτερον τάς ενεργείας της. Έ ν Ελλάδι υφίστανται ιδιαιτέρως 

εύνοϊκαί προϋποθέσεις εύρυτέρας αποκεντρώσεως τής κυβερνητι

κής δραστηριότητος, μέ σκοπόν νά αύξηθή ή συμμετοχή τών 

πολιτών εις τήν δραστηριότητα ταύτην καί ή επαφή των μέ τά κυ

βερνητικά προγράμματα. Τούτο δύναται νά έπιτευχθή άφ' ενός 

μεν δια παροχής μεγαλυτέρας ανεξαρτησίας εις τάς τοπικάς διοι

κήσεις, άφ' ετέρου δέ δι' αποστολής στελεχών τής κεντρικής κυ-

βερνήσεως, εχόντων ανάλογους δυνατότητας, εις τάς επαρχίας 

δια νά διερευνήσουν τά τοπικά προβλήματα, νά ακούσουν παρά

πονα σχετικά μέ τάς κυβερνητικάς υπηρεσίας καί νά ενεργήσουν 

προς βελτίωσιν τής καταστάσεως. Ούτω, θά άνέλθη τό ηθικόν 

τών φορολογουμένων διότι ή κυβέρνησις θά θεωρήται ουχί πλέον 

ο:>ς μία απομεμακρυσμένη καί απρόσωπος γραφειοκρατία, αφιε

ρωμένη εις τά συμφέροντα τών ευνοουμένων ολίγων, άλλ' ώς εις 

διαθέσιμος καί φιλικός υπηρέτης τοΰ κοινού πολίτου. 

Αί επιβαρύνσεις τών φορολογουμένων δύνανται νά ελαφρυν

θούν καί νά καταστούν δικαιότεραι δι' αντικαταστάσεως τών φό

ρων μέ επιβαρύνσεις λόγω χρήσεως, όταν δικαιολογήται τοιαύτη 

μεταφορά. Ή χρηματοδότησις ενός προγράμματος δέον όπως 

επιτυγχάνεται δια τοΰ τρόπου τούτου, όταν τά πλείστα ευεργε

τήματα παρέχωνται εις έν ευκόλως καθοριζόμενον σύνολον ατό

μων, αρκετά πλουσίων ώστε νά μή δικαιούνται παροχών. Φυσικά, 

άπαντες επιθυμούν να λαμβάνουν έκ τοΰ Κράτους άνευ αντιπαρο

χής, άλλα λόγω τοΰ ότι πολλοί απαιτούν τά αυτά ευεργετήματα, 

έν τέλει ελάχιστοι επωφελούνται, ένώ άπαντες δύνανται νά πα

ρουσιάζουν ηύξημένην άντίδρασιν εις τήν πληρωμήν φόρων. 

Τέλος, δέον Οπως τονισθή καί πάλιν ή αξία ενός φορολογικού 

συστήματος αρκετά απλού, ώστε νά είναι κατανοητόν ύπό τών 

εις λογικόν βαθμόν πληροφορημένων πολιτών, καί καλώς σχε

διασμένου, ώστε νά θεωρήται δίκαιον. Βεβαίως, δέν αναμένεται 

ποτέ ότι οί άνθρωποι θά καταβάλλουν μέ εύχαρίστησιν φόρον, είναι 
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Ομως δυνατόν να έπιτευχθή μεγαλύτερα προθυμία εις την κατα-

βολήν των, έαν ή κυβέρνησις καταβάλλη συνεχή και επαρκή προσ-

πάθειαν προς τοΰτο. Μία τοιαύτη συστηματική προσπάθεια θα 

άπεδεικνύετο αποδοτική δια πολλάς υπανάπτυκτους οικονομίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν IX 

Κ Ρ Α Τ Ι Κ Α ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ 

Γενική Περιγραφή 

'Οκτώ διαφορετικά προϊόντα ελέγχονται υπό κρατικών μο

νοπωλίων εν Ελλάδι . Το άρχαιότερον εκ τών μονοπωλίων είναι 

το του άλατος, το όποιον χρονολογείται άπό του 1833. Κατόπιν, 

περί το 1880 ίδρύθησαν τα μονοπώλια πυρείων, φωτιστικού πε

τρελαίου, παιγνιόχαρτων και χάρτου σιγαρέττων, κυρίως δια τα

μιευτικούς σκοπούς. Το 1910 ή σακχαρίνη κατέστη κρατικον μο-

νοπώλιον προς προστασίαν τών εσόδων εκ της φορολογίας τής 

σακχάρεως. Μονοπωλιακός έλεγχος υφίσταται επίσης και δι' ώ-

ρισμένα ναρκωτικά φάρμακα, προφανώς προς ελεγχον τής κατα

ναλώσεως των παρά προς πορισμόν εσόδων. Τέλος, ή παραγωγή 

σμύριδος τής Νάξου είναι επίσης κρατικον μονοπώλιον. 

'Από του 1898, δτε επεβλήθη διεθνής οικονομικός έλεγχος 

εις τήν Ε λ λ ά δ α λόγω μή εξοφλήσεως τόκων απαιτητών εις το 

έξωτερικόν, ή διανομή και πώλησις τών μονοπωλιακών προϊόν

των (πλην τών ναρκωτικών φαρμάκων και τής σακχαρίνης) 

εύρίσκετο εις χείρας μιας 'Ανωνύμου Εταιρείας, τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. 

Ή εταιρεία αΰτη, ήτις εισπράττει επίσης τον φόρον καταναλώ

σεως καπνού και εν τμήμα τών τελών χαρτοσήμου, παραλαμβάνει 

τα μονοποολιακά προϊόντα εκ του Κράτους και επιστρέφει το 

προϊόν τής πωλήσεως των. Δύο έλεγκταί ασκούν συνεχή έ'λεγχον 

επί τών εξόδων της ό δε αναλυτικός έλεγχος διεξάγεται ύπο του 

Υπουργείου Οικονομικών. Τό κόστος λειτουργίας τής Εταιρε ίας 

καταβάλλεται υπό του Κράτους και επιπροσθέτως αΰτη εισπράττει 
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σταθεράν έτησίαν άμοιβήν εξ 1,6 εκ. δ ρ χ . Ό διεθνής έλεγχος, δστις 

ήτο και ή αιτία δημιουργίας τής περιέργου ταύτης συμβάσεως, εξέ

λιπε κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον — άν και ή Ε λ 

λάς καθυστερεί ακόμη τήν έξόφλησιν ώρισμένων εξωτερικών 

χ ρ ε ώ ν — κ α ι ή Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ εξακολουθεί υφισταμένη ως ιδιαίτε

ρος καί, φαινομενικώς τουλάχιστον, αποδοτικός και κερδοφόρος 

οργανισμός. 

Ό Πίναξ τών σελίδων 238-239 συσχετίζει διεσπαρμένας κυβερ-

νητικάς δαπανάς καί δεδομένα εκ τής πωλήσεως μονοπωλιακών 

προϊόντων, προς έμφάνισιν τών καθαρών εσόδων τών κρατικών μο

νοπωλίων. Ή μορφή του είναι ούτω καθωρισμένη εκ παραδόσεως 

καί ουχί βάσει κριτηρίων καί διακρίσεων τής Κοινωνικής Λογι

στικής. Τούτο φαίνεται καί εκ τού γεγονότος, Οτι εις τούτον συμ

περιλαμβάνεται μεν ή σμύρις τής Νάξου καί αποκλείεται, φερ' 

ειπείν, τό κρατικον διϋλιστήριον, άνευ άποχρώντος λόγου. Ούτω, 

δια του εν λόγω πίνακος καθίσταται δυνατή ή θεώρησις τού μεγέ

θους τών μονοπωλιακών εσόδων ώς ταύτα νοούνται εκ παραδό

σεως. Ά λ λ α καί τούτο επιτυγχάνεται χονδροειδώς, λόγω τών 

ατελειών καί ασυνεπειών εις τα δεδομένα. 

Πριν ή άναλύσωμεν ώρισμένα ζητήματα αρχής σχετικώς με 

τα μονοπώλια, θα περιγράψωμεν λεπτομερώς τα τρία κύρια 

τοιαύτα κατά σειράν. 

Π ύ ρ ε ί α 

Μέχρι τού 1960 τό- Κράτος έπρομηθεύετο τα πυρεΐα εκ τού 

εξωτερικού καί έπί πληρωμή. "Εκτοτε τα πυρεΐα παράγονται ύφ' 

ενός εργοστασίου εν Λαυρίω, ίδρυθέντος κατόπιν κρατικής εν

θαρρύνσεως καί κατεχομένου υπό μιας Ανωνύμου Εταιρείας. 

Ή Κυβέρνησις έχει συνάψει δεκαπενταετές συμβόλαιον με τήν 

Εταίρείαν, βάσει τού όποιου ή τιμή αγοράς πυρείων υπό τού 

κράτους κυμαίνεται αναλόγως προς τήν τιμήν τών πρώτων υλών. 

Ή τιμή άγορας είναι σχεδόν διπλασία τού κόστους εισαγωγής 

τών πυρείων έκτου εξωτερικού. Ή ποιότης είναι λίαν χαμηλή 
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καί επί πλέον ή εταιρεία παρουσίασε ζημίαν κατά τό 1962. Τ α συν

ήθη πυρεΐα πωλούνται ύπό τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ εις τήν όμοιόμορφον 

τιμήν τών 0,90 δρχ. κατά κυτίον καί λιανικώς ε'ις τήν τιμήν τής 

1 δρχ. Ή τιμή αυτή καθωρίσθη τό 1956 καί παραμένει σταθερά 

μέχρι σήμερον. Τα πυρεΐα διατίθενται προς πώλησιν εις άπαντα τα 

πρατήρια τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ (410), ως καί τό άλας, τό πετρέ-

λαιον καί τα παιγνιόχαρτα. 

Α λ α ς 

Τό άλας παράγεται εις 18 άλυκας διοικουμένας ύφ' ενός διευ

θυντηρίου τού Υπουργείου Βιομηχανίας. Ή εισαγωγή του απα

γορεύεται. 

Αϊ άλυκαί λειτουργούν με μεθόδους τού 18ου αιώνος. Δεν τ η 

ρείται σύστημα λογιστικής, ουδεμία σχεδόν μηχανοποίησις έ'χει 

έφαρμοσθή κατά τα τελευταία έ'τη, καί αϊ σύγχρονοι έπιχειρη-

ματικαί μέθοδοι λήψεως αποφάσεων ελλείπουν. Ή τελευταία 

αύτη ελλειψις δεν έδημιούργησε ζήτημα προσφάτως, διότι άπα-

σαι αί άλυκαί παράγουν αναλόγως προς τήν παραγωγικήν των 

δυνατότητα, αί δε διακυμάνσεις τής παραγωγής οφείλονται εις 

τάς καιρικάς συνθήκας. Οιονδήποτε πλεόνασμα παραγωγής, πέ

ραν τής ύπό τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ άπορροφωμένης ποσότητος, απο

θηκεύεται καί ούτω, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα ρυθμίσεως τού 

ύψους τής παραγωγής έκαστης αλυκής. Ά π ό τού πολέμου καί 

εντεύθεν, επετεύχθη εξαγωγή άλατος μόνον εις δύο περιπτώσεις. 

Ή Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ ζητεί άλας, δταν καί όπου έ'χει ένάγκην εν

τός βεβαίως τών ορίων του υφισταμένου εκάστοτε αποθέματος, 

μεριμνά δια τήν μεταφοράν του εις τα 410 πρατήρια της καί π ω 

λεί τούτο εις τήν όμοιόμορφον τιμήν τών 1,25 δρχ. κατά χιλιό-

γραμμον δια γενικήν χρήσιν (κατά τήν περίοδον 1952-1960 ή 

τιμή ανήρχετο εις 1 δρχ. κατά χιλιόγραμμον). Ή τιμή πο^λήσεως 

είναι χαμηλότερα δια βιομηχανικήν χρήσιν. Τα 9 0 % περίπου τής 

ζητήσεως είναι δια γενικήν χρήσιν. Αί ανεξάρτητοι επιχειρήσεις 

εξευγενισμού αγοράζουν τό άλας εις τήν τιμήν τών 1,25 δρχ. καί 
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είναι υπεύθυνοι δια τήν προσφοράν εξευγενισμένου επιτραπέζιου 

άλατος. 

Φωτιστικον Πετρέλαιον 

Τό μονοπώλιον τού πετρελαίου επεκτείνεται εις όλόκληρον τήν 

χώραν πλην τής Δωδεκανήσου. Τούτο παρέχεται ύπό τού Κρα

τικού διυλιστηρίου, ήτοι ή παράγεται εν αύτώ, ή εισάγεται δια 

λογαριασμόν του. Ή τιμή πωλήσεως άνέρ/εται εις 3,15 δρχ. 

κατά χιλιόγραμμον δια ποσότητας άνω τών 15 χιλιόγραμμων, καί 

τό προϊόν διατίθεται εις άπαντα τα πρατήρια τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. 

Δια μικροτέρας ποσότητας οι λιανοπωληταί πωλούν εις τήν 

τιμήν τών 3,50 δρχ. Αί τιμαί αύται ισχύουν άπό δεκαετίας. Ή 

Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ είναι υπεύθυνος, ώς καί εις τήν περίπτωσιν τών λοι

πών προϊόντων, δια τήν μεταφοράν, άποθήκευσιν καί πώλησιν. 

Ούτω, κατέχει δέκα ιδιοκτήτους δεξαμενάς πετρελαίου, άλλ' ανα

θέτει τήν μεταφοράν της εις ίδιωτικάς επιχειρήσεις δια συμβάσεων, 

διότι έχει διαπιστώσει ότι τούτο είναι πλέον συμφέρον. Τό συνο

λικώς άπασχολούμενον διοικητικόν προσωπικόν ανέρχεται ούτω 

εις 150 άτομα μόνον, καί εξυπηρετεί άπάσας τάς λειτουργίας, 

παρά τόν ύψηλόν βαθμόν συγκεντρωτικής διαχειρίσεως. 

Προβλήματα 

Τό σύστημα τών Ελληνικών μονοπωλίων ώς περιεγράφη, 

ένέ/ει τρία χαρακτηριστικά στοιχεία, τα όποια δέον όπως έρευ-

νηθώσιν κεχωρισμένως. Πρώτον, τό σύστημα παρέχει πόρους 

εις τήν κεντρικήν κυβέρνησιν καί εις τό ΙΚΑ (τό όποιον εισπράτ

τει 0,25 δραχμάς κατά χιλιόγραμμον πωλουμένου άλατος γενι

κής χρήσεως). Δεύτερον, ή τιμή πωλήσεως τών μονοπωλιακών 

προϊόντων είναι ομοιόμορφος εις άπασαν τήν χώραν, μή λαμβανο

μένων υ π ' Οψιν τών διαφορών εις τό κόστος διανομής. Τρίτον, ή 

οργάνωσις τής παραγωγής περιλαμβάνει μίαν δημοσίαν έπιχεί-

ρησιν εις τήν περίπτωσιν τού άλατος καί τού πετρελαίου καί εν 
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ίδιωτικόν μονοπώλιον de J u r e εις τήν περίπτωσιν τών πυρείων. 

"Εκαστον εκ τών τριών τούτων χαρακτηριστικών θα ήδύνατο 

να έπιτευχθή κεχωρισμένως, άνευ τών έτερων δύο. Ούτω, είναι 

τελείως πιθανόν να καταργηθή τό μονοπώλιον, άνευ μειώσεως 

τών κρατικών εσόδων, δι' επιβολής νέων φόρων έπί τής παραγω

γής καί εισαγωγής τών προϊόντων τούτων. Δεύτερον, αί ομοιό

μορφοι τ ιμαί πωλήσεως («Postal ization») δύνανται να εξακο

λουθούν ύφιστάμεναι, εφ' Οσον ή Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ διατήρηση τό μο

νοπώλιον διανομής, ακόμη καί εις ην περίπτωσιν ή παραγωγή άφε-

θή ελευθέρα εις ίδιωτικάς επιχειρήσεις καί αί τιμαί μειωθούν 

τόσον, ώστε να εξισωθούν προς τό κόστος καί να μή ύπάρχη έ'σο-

δον δια το Κράτος. Τρίτον, τα μονοπώλια δημοσίας ή ιδιωτικής 

παραγωγής δύνανται να διατηρηθούν ακόμη καί εάν ή διανομή άφε-

θή ελευθέρα καί δεν ύπαρξη έ'σοδον. 

"Οτι το πρώτον χαρακτηριστικών είναι κεχωρισμένον του δευ

τέρου, φαίνεται καλώς άπό τάς προσφάτους εξελίξεις εις τήν πε

ρίπτωσιν του πετρελαίου. Μέχρι τών άρχων τού 1960 τό μονοπώ

λιον τούτο ήτο περιωρισμένον εις τήν πάλαιαν Ε λ λ ά δ α (ήτοι 

τήν πρό τού 1912 ), καί ή διανομή του εις τάς λοιπας περιο-

χάς, αί όποΐαι αποτελούν περίπου τό 1 /3 τού συνόλου, ηύρί-

σκετο εις χείρας, ιδιωτών. Τό πωλούμενον ύπό τών ιδιωτικών εμ

πορικών επιχειρήσεων πετρέλαιον έφορολογεΐτο βεβαίως πρό 

τής πωλήσεως του έκ του διυλιστηρίου (πρό τής ιδρύσεως τούτου 

έφορολογεΐτο κατά τήν είσαγωγήν). Κατά τα τελευταία δύο έτη 

(1958—59) τό Κράτος εισέπραττε φόρον 1,50 δραχμών περίπου 

κατά χιλιόγραμμον ιδιωτικώς πωλουμένου πετρελαίου. Εις τήν 

αυτήν περίοδον, τα ακαθάριστα μονοπωλιακά έσοδα κατά χιλιό

γραμμον πωλουμένου πετρελαίου ύπό τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, ήσαν 

κατά μέσον ορον μόνον 0,36 δρχ. περισσότερα. Έ φ ' όσον τό κρά

τος έδει να καταβάλλη, μέσω τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, τό κόστος διανο

μής τού πετρελαίου, καί έφ' όσον τό κόστος μεταφοράς καί μόνον 

ανήρχετο εις τό ήμισυ περίπου του πλεονάσματος τών 0,36 δρχ. 

καθίσταται προφανές ότι ή καθαρά πρόσοδος τού κόστους κατά 

κιλόν πετρελαίου ήτο σχεδόν ή αυτή εις αμφότερα τα τμήματα τής 
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χώρας. Ούτω, ή άπό τού 1960 καί εντεύθεν μονοπώλησις τής 

διανομής εις τάς λοιπάς περιφερείας, πλην τής παλαιάς'Ελλάδος, 

ούδεμίαν σχέσιν είχε μέ τα έσοδα, άλλ' απλώς έφηρμόσθη 

δια να έπιτευχθή γεωγραφική ομοιομορφία τιμών. Εις τό τέλος 

τού 1959, τό πετρέλαιον έπωλεΐτο προς 3,57 δρχ. κατά χιλιό

γραμμον εις τήν Ήγουμενίτσαν καί προς 3,69 εις τα 'Ιωάννινα, 

τα όποια ευρίσκονται 54 μίλια μακράν ταύτης προς τό έσωτερι-

κόν, ένώ σήμερον ή λιανική τιμή ανέρχεται εις 3,50 δρχ. κατά χι

λιόγραμμον ανεξαρτήτως τού ύψους τών εξόδων μεταφοράς. Ή 

Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ διατηρεί περί τα 161 πρατήρια πωλήσεως εις χωρία 

άνω τών 2.000 κατοίκων, ώς αποτέλεσμα τής κυβερνητικής πο

λιτικής, ήτις σκοπεί να καταστήση τάς μονοπωλιακά αγαθά 

ευρέως καί ευκόλως προσιτά εις τάς ομοιομόρφους τιμάς. 

Ή 'Ομοιομορφία τών Τιμών 

Ή γνώμη ότι ή γεωγραφική ομοιομορφία τών τιμών είνα· 

επιθυμητή καθ' έαυτήν, αποτελεί προφανώς εν σημαντικόν τμήμα 

τής φιλοσοφίας περί Κρατικών Μονοπωλίων. Τό αυτό ισχύει καί 

δια τήν αρχήν διατηρήσεως σταθερών τιμών διαχρονικώς. Τούτο 

αποδεικνύεται ουχί μόνον έκ τής ακολουθούμενης πολιτικής όσον 

άφορα τάς τιμάς, άλλα καί έκ τής εκλογής ενός συστήματος φο

ρολογίας καυσίμων αυτοκινήτων, τό όποιον διατηρεί σταθεράς 

τιμάς δια τους καταναλωτάς, ώς περιεγράφη εις τό Τ μ ή μ α 1. Αί 

άρχαί αύται φαίνεται ότι έγιναν άποδεκταί άνευ πολλής επιχειρη

ματολογίας, ώς έάν ήτο δικαία ή πληρωμή τού αύτου ποσού ύπό 

τών κατοίκων τών πόλεων καί τών απομεμακρυσμένων περιφε

ρειών, καί ώς έάν αί διαχρονικαί μεταβολαί τών τιμών ήσαν ανε

πιθύμητοι καθ' έαυτάς. 

Ουδεμία έκ τών δύο ανωτέρω άρχων είναι αυταπόδεικτος. 

Ά φ ' ενός μεν δέον να άποδειχθή, καί ουχί απλώς να ύποτεθή, 

ότι ή ομοιομορφία τών τιμών είναι δικαία, άφ' ετέρου δε δέον 

να κατανοηθή Οτι δέν είναι μόνον ή δικαιοσύνη ήτις ενδιαφέρει 

έν προκειμένω. 
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Ά ς άναλογισθώμεν πρώτον τό θέμα τής δικαιοσύνης, ήτοι 

τής ίσότητος, ή, ώς λέγουν έτεροι, τής δικαίας κατανομής. Φαί

νεται λογικόν να ύποτεθή Οτι έν προκειμένω ενδιαφέρει τό γενικόν 

βιωτικόν έπίπεδον τών αγροτών τών απομεμακρυσμένοι μεθορια

κών περιοχών, καί ουχί απλώς ή κατανάλωσις του άλατος, τού πε

τρελαίου, τών πυρείων καί τών παιγνιόχαρτων ύπό τούτων. 'Εν 

ολίγοις, το γενικόν θέμα αρχής είναι ζήτημα άπασών τών τιμών, 

ένώ τό σχετικόν επιχείρημα περί δικαιοσύνης συγκεντρουται μό

νον εις τάς τιμάς τών μονοπωλιακών προϊόντων, καί τούτο απλώς 

καί μόνον διότι υφίσταται ή δυνατότης πρακτικής εφαρμογής τών 

ομοιομόρφων τιμών, δια τα προϊόντα ταύτα, ένώ δια τα λοιπά 

δεν υφίσταται αΰτη. Ούτω, ή πρότασις περί μονοπωλήσεως τής 

σακχάρεως φαίνεται ότι έρρίφθη λόγω τής πρακτικής διαπιστώ

σεως, ότι επί τής σακχάρεως είναι δυνατή ή εφαρμογή τής 

(αποδεκτής) αρχής τής ομοιομορφίας. 

Μία γενικωτέρα αρχή, ευρέως παραδεκτή, είναι ή βοή

θεια τών πτωχών εις βάρος τών ευπόρων. Ούχ' ήττον, ή ομοιο

μορφία τών τιμών ωφελεί τους απομεμακρυσμένους, ήτοι τους 

κατοικοΰντας εις τόπους ένθα τό κόστος μεταφορών είναι ύψηλόν, 

εις βάρος τών πλησίον, ήτοι τών κατοικούντων εκεί Οπου τό κόσ

τος μεταφοράς είναι χαμηλόν. Ούτω, ό οπαδός τής ομοιομορφίας 

τών τιμών, έν ονόματι τής γενικωτέρας αρχής τής βοηθείας τών 

πτωχών, ή δέον [να βεβαίωση ότι υπάρχει τελεία συσχέτισις 

αποστάσεως καί πενίας—τό όποιον είναι προφανώς ανοησία—ή δέον 

να παραδεχθή Οτι υφίσταται ατελής μόνον συσχέτισις, όποτε 

οφείλει να έξηγήση, διατί ή έπιχορήγησις τού υψηλού κόστους 

μεταφοράς καί ή ισόποσος φορολογία τού χαμηλού τοιούτου (με 

τα όποια ισοδυναμεί ή ομοιομορφία τών τιμών ) αποτελούν καλ-

λίχερον τρόπον εισοδήματος άπό οιανδήποτε έτέραν έφαρμόσιμον 

μέθοδον. 

Μία έτερα μέθοδος αναδιανομής θα ήτο ή μείωσις τής εμμέσου 

φορολογίας εκείνων τών αγαθών, τα όποια απορροφούν μεγάλον 

μέρος τοΰ οικογενειακού προϋπολογισμού τών πτωχών, καί ή 

αύξησις τής φορολογίας τών αγαθών, δια τα όποια ενδιαφέρονται 
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αί εύποροι τάξεις. ' Ε φ ' Οσον τό πετρέλαιον, τό άλας καί τα πυρεΐα 

άνήκουσι προφανώς εις τήν πρώτην κατηγορίαν αγαθών, ή ανα

διανομή τού εισοδήματος θα έπετυγχάνετο καλλίτερον, έάν ταύτα 

ειχον χαμηλάς τιμάς (καί έφορολογοΰντο έτερα αγαθά εις αντι

στάθμισμα), παρά ομοιομόρφους τοιαύτας. 'Εν ολίγοις, τό σύ

νηθες επιχείρημα είναι ότι τα αγαθά πρώτης ανάγκης δέον να 

έχωσι χαμηλάς τιμάς απανταχού τής χώρας, καί τό επιχείρημα 

τής Ελληνικής πραγματικότητος Οτι ταύτα δέον να έχωσι 

χαμηλάς τιμάς "εις τάς άπομεμακρυσμένας περιοχάς έν σχέσει 

προς τάς τιμάς τών πόλεων— άδιαφόρως τού απολύτου ύψους τών 

τιμών τούτων, δεν ευσταθεί άπό θεωρητικής απόψεως. 

Το αυτό ισχύει καί Οσον αφορά τήν σταθερότητα τών τι

μών. C H σταθερότης αύτη έ'χει βεβαίως τάς ευκολίας της, άλλ' 

ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν δικαιοσύνην. 

Τό δεύτερον θέμα σχετικώς μέ τήν όμοιομορφίαν τών τιμών 

είναι Οτι ή απονομή δικαιοσύνης δέν είναι τό μοναδικόν ζήτημα. 

"Ετερος σκοπός είναι ή αποδοτική κατανομή τών πόρων. 'Εφ' 

όσον τ α πυρεΐα καί τό άλας έχουσι λίαν χαμηλάς ελαστικότητας 

ζητήσεως ώς προς τάς τιμάς, αί επιδράσεις έκ τής ομοιομορφίας 

τών τιμών επί τής κατανομής τών πόρων είναι άμελητέαι έν προ

κειμένω. 'Εν τούτοις, δέν ισχύει τό αυτό δια τό φωτιστικόν πε

τρέλαιον, διότι ύπάρχουσι πλήρη υποκατάστατα τούτου, ώς τό 

ύγραέριον, ή ξυλεία καί ή ηλεκτρική ενέργεια. (Τό γεγονός ότι 

τα 39 % τής καταναλώσεως πετρελαίου απορροφώνται εις τήν 

περιοχήν Διοικήσεως Πρωτευούσης, Οπου αί πωλήσεις είναι πολ-

λαπλάσιαι κατά τόν χειμώνα έν σχέσει προς τό θέρος καί ό εξηλεκ

τρισμός είναι ευρύς, δεικνύει Οτι τό πετρέλαιον είναι πρωτεύον 

δια τήν θέρμανσιν, Οπου ευρίσκεται εις άμεοον άνταγωνισμόν μέ 

έτερα καύσιμα). 

'Εφ 1 Οσον τώρα τό πετρέλαιον καί (έκτος τών Αθηνών ό 

ηλεκτρισμός) πωλούνται εις ομοιομόρφους τιμάς, ένώ έτερα καύ

σιμα δέν πωλούνται ούτω, θα πρέπει ασφαλώς να επηρεάζεται ή 

εκλογή καυσίμων ύπό τών καταναλωτών αναλόγως προς τάς τιμάς 

ταύτας. "Ητοι, όπου τό κόστος μεταφοράς είναι ύψηλόν, τούτο θα 
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ίσχύη καί δια τό πετρέλαιον καί δια τό ύγραέριον, θα αντανα

κλάται Ομως μόνον εις τήν τιμήν τού υγραερίου. Ούτω, ή παρούσα 

κατάστασις τών σχετικών τιμών τών καυσίμων δέν δύναται να 

εξασφάλιση άποτελεσματικήν κατανομήν τών πόρων. Καί τούτο 

διότι αί σχετικαί τιμαί πωλήσεως καθ' άπασαν τήν χώραν δέν 

αντικατοπτρίζουν τάς σχετικάς τιμάς κόστους. Δυνατόν να συμ-

βαίνη τούτο εις τάς «πλησίον» ή τάς «άπομεμακρυσμένας» περιο-

χάς, δυνατόν να μή συμβαίνη τούτο ούδαμοΰ — απαιτούνται πολ

λά στοιχεία δια να δοθή άπάντησις έν προκειμένω — πάντως είναι 

βέβαιον ότι δέν συμβαίνει τούτο εις άπασαν τήν χώραν. 

'Εξ ίσου αμφισβητήσιμος είναι καί ή συνεισφορά τών δια

χρονικούς σταθερών τιμών εις τήν άποδοτικήν κατανομήν τών 

πόρων. Ή τελευταία αύτη απαιτεί άντιστοιχίαν τών σχετικών τι

μών προς τό σχετικόν κοινωνικόν όριακόν κόστος. Έ κ τούτου προ

κύπτει ότι αί σχετικαί τιμαί δέον να μεταβάλλωνται, Οταν μετα-

βάλλωνται αί σχετικαί τιμαί κόστους. Ούτω, ή σταθεροποίησις 

τών τιμών ώρισμένων ειδών επιρρίπτει τό φορτίον τής ρυθμίσεως 

εις ετέρας τιμάς. 'Τποτεθείσθω, λόγου χάριν, ότι αί μεταβολαί εις 

τους διαθέσιμους πόρους επηρεάζουν δυσμενώς τήν προσφοράν 

πετρελαίου. Τότε, ή αποδοτική κατανομή τών πόρων θα άπαιτή 

αύξησιν τής τιμής τού πετρελαίου έν σχέσει προς τας τιμάς τών 

λοιπών καυσίμων. Έ φ ' Οσον είναι εύχερέστερον να αύξηθή ή τιμή 

τού πετρελαίου, παρά να μειωθούν αί τιμαί τών λοιπών καυσίμων, 

φαίνεται Οτι έν προκειμένω δέν συμφέρει ή διαχρονική σταθερότης 

τής τιμής τού πετρελαίου. 

Μονοπώλιον Παραγωγής 

Έ φ ' όσον τα πυρεΐα παρέχονται ύπό τού μονοπωλίου βάσει 

15ετοΰς συμβάσεως, δέν έχει άξίαν να έρευνηθή από τούδε κατά 

πόσον συμφέρει τό μονοπώλιον παραγωγής. Έ ν τούτοις, τό μονο

πώλιον παραγωγής άλατος δύναται να λήξη, κατόπιν αποφάσεως 

τής κυβερνήσεως, εις μικρόν χρονικόν διάστημα, 

Παρετηρήθη ανωτέρω ότι αί σύγχρονοι μέθοδοι έπιχειρημα-
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τικών αποφάσεων δέν χρησιμοποιούνται εις τήν διαχείρισιν τών 

αλυκών. Έ ν τούτοις, φαίνεται αναγκαία ή έξέτασις τού κατά πόσον 

είναι συμφέρουσα ή άναδ'.οργάνωσις, μηχανοποίησις καί πιθανώς 

ή έπέκτασις έκαστης αλυκής. "Εν δευτερεύον πρόβλημα, τό όποιον 

απαιτεί επίσης θεωρητικήν άντιμετώπισιν προς έξεύρεσιν λύσεως, 

είναι τ α αποθέματα άλατος. Τα αποθέματα ταύτα καταστρέ

φονται ενίοτε υπό θυελλών. Τούτο ανακινεί τό ζήτημα τού κατά 

πόσον τ α πρόσθετα έξοδα δια τήν παροχήν μεγαλυτέρας προστασίας 

είναι δυνατόν να καλυφθούν ύπό τού κέρδους έκ τών μειωμένων 

ζημιών. Κατόπιν, υφίσταται καί τό θέμα ότι πλησιάζει ή εποχή, 

καθ' ην θα είναι απαραίτητος ή αύξησις τής παραγωγικής δυναμικό

τητος, ώστε να άπαιτήται άπόφασις εύρυτέρας επενδύσεως. 

Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται ότι πιθανώς δέν εϊναι συμ

φέρουσα ή διαχείρισις ολοκλήρου τής παραγωγής άλατος υπό τού 

'Υπουργείου Βιομηχανίας. Έ ά ν πιστεύεται Οτι ή ιδιωτική έπιχεί-

ρησις θα ήτο μή αποδοτική, 'ίσως αξίζει να έξετασθή ή δυνατότης 

δημιουργίας μιας ανεξαρτήτου δημοσίας επιχειρήσεως διοικούμε

νης βάσει τών άρχων τού εμπορίου. "Οσοι δέν αισθάνονται ικανοί 

να κρίνουν τό θέμα a priori 'ίσως προτιμήσουν τήν ταυτόχρονον 

ύπαρξιν δημοσίων καί ιδιωτικών αλυκών, ανταγωνιζομένων εις 

τήν πώλησιν άλατος. 

Συμπεράσματα 

Θα ήτο 'ίσως χρήσιμον να συγκεντρωθώσιν τα προηγούμενα 

επιχειρήματα—εις τήν περίπτωσιν τού άλατος—έάν φαντασθώμεν 

ότι έχουσι καταργηθή καί τα τρία χαρακτηριστικά τού μονοπωλίου. 

Ούτω, ύποθέτομεν ότι τό άλας παράγεται καί διανέμεται υπό ιδιωτι

κών επιχειρήσεων, ότι δέν επιτρέπεται ή εφαρμογή καρτέλ καί λοι

πών συστημάτων προς περιορισμόν τού ανταγωνισμού καί ότι δέν 

επιβάλλεται ειδικός φόρος επί τού άλατος. Ώ ς αποτέλεσμα, ή 

κυβέρνησις θα άπωλέση περί τα 60 έκ. δρχ. ετησίως εις εισόδημα'. 

Ό αριθμός ούτος ύπελογίσθη βάσει τής ετησίας ακαθαρίστου προ

σόδου εκ τού άλατος κατά τα τελευταία έτη, αφού άφηρέθησαν άφ' 
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ενός μέν τό κόστος μεταφοράς άλατος τό καταβαλλόμενον ύπό τής 

Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, άφ' έτερου δε εν αύθαίρετον τμήμα τών λοιπών 

εξόδων της . "Εναντι τής απώλειας ταύτης θα πρέπει να ύπολογι-

σθώσιν οι τυχόν φόροι εισοδήματος ενοίκια ή ποσά κεφαλαίου εισ

πραττόμενα ύπό τής κυβερνήσεως έκ τών εταιρειών, αί όποΐαι ανα

λαμβάνουν τάς άλυκάς, καί ποσά έκ τού Φ.Ε.Κ. επί τού άλατος. 

Ή καθαρά ζημία εις τα Κρατικά έσοδα δέον Οπως καλυφθή δι' 

αυξήσεως ενός έτερου φόρου. "Ας ύποτεθή, χάριν μόνον τής αναλύ

σεως, ότι ή ζημία καλύπτεται δια καταργήσεως ώρισμένων απαλ

λαγών Φ.Κ.Ε. , αί όποΐαι υφίστανται δια μικράς επιχειρήσεις καί 

βιοτέχνας/Ο αναγνώστης δύναται να έκλέξη οιονδήποτε έτερον πα

ράδειγμα επιθυμεί, καί να μετατρέψη αναλόγως τό επιχείρημα. 

Τί θα συμβή εις ην περίπτωσιν ίσχύουσιν αί υποθέσεις αύται ; 

"Ας αναλογισθώ μεν πρώτον τήν διάρθρωσιν τών τιμών τού άλατος. 

Αί τιμαί αύται θά διαφοροποιηθούν γεωγραφικώς, καί μεταξύ τών 

αλυκών καί μεταξύ τών διαφόρων περιοχών τής χώρας. Ή διαφορά 

τιμής f.o.b μεταξύ δύο οιωνδήποτε αλυκών δέν θα ύπερβαίνη 

ποτέ, έπί μακρόν χρονικόν διάστημα, τό κόστος μεταφοράς 

άλατος μεταξύ τών δύο τούτων αλυκών, τα δέ όρια τών αγο

ρών δύο γείτνιαζουσών αλυκών θά εύρίσκωνται έκεΐ όπου οιαδήποτε 

διαφορά εις τάς τιμάς f.o.b αντισταθμίζεται ακριβώς άπό τήν 

5ιαφοράν τών εξόδων μεταφοράς. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θά 

ίξασφαλισθώσιν δια τού ανταγωνισμού. Τό μακροχρόνιον όριακόν 

κόστος τού άλατος θά άποτελή τόν κύριον προσδιοριστικόν παρά-

y-οντα τής τιμής f.o.b εις έκάστην άλυκήν. Ούτω, ή τιμή του άλατος 

άς τα σημεία καταναλώσεως θά είναι μεγίστη εις περιοχάς έξυ-

τηρετουμένας ύπό αλυκών μέ ύψηλόν όριακόν κόστος καί συγχρόνως 

χπομεμακρυσμένας, καί ελαχίστη εις περιοχάς κειμένας πλησίον 

αλυκών μέ χαμηλόν όριακόν κόστος. Θά ίσχύωσιν αί αύται τιμαί 

5ι απάσας τάς χρήσεις, ήτοι ή παρούσα διάκρισις υπέρ τής βιομη

χανικής χρήσεως θά λήξη, αν καί δύνανται να υπάρξουν εκπτώσεις 

αναλόγως τής αγοραζόμενης ποσότητος. 

Είναι δυσχερέστερον να προβλεφθή τί θά συμβή εις τό γενικόν 

πιπεδον τιμών άλατος, αν καί είναι πιθανή ή μείωσις τούτου. Ό 
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κύριος προσδιοριστικός παράγων τού γενικού επιπέδου τών τιμών 

είναι έν προκειμένω ή κατάργησις τις Κρατικής μονοπωλιακής 

προσόδου, ήτις ισοδυναμεί προς φόρον 'ίσον μέ τά 60-70% τής 

άγοραία'ς τιμής καί ή επιβολή μόνον τού Φ.Κ.Ε. 6% έπί τής παρα

γωγής τού άλατος. Ά φ ' έτερου Ομως, ουδέν δύναται να λεχθή περί 

τών επιπέδων τού μακροχρονίου οριακού κόστους, το όποιον θά 

καθορίζη τάς τιμάς εις καθεστώς ανταγωνισμού, διότι τά δια

θέσιμα στοιχεία κόστους ύπό τήν κρατικήν διαχείρισιν μετρούν 

μόνον τάς χρηματικάς δαπανάς, συμπεριλαμβανομένων καί τών 

δαπανών δι' έξοπλισμόν, αί όποΐαι δημιουργούνται δια τήν παροΰ-

σαν (μεγίστην) παραγωγήν. Ούτω, παρά τό γεγονός ότι είναι άπί-

θανον, είναι έν τούτοις νοητόν τό μακροχρόνιον όριακόν κόστος κατά 

τόννον να ύπερβαίνη τάς παρούσας χρηματικάς δαπανάς κατά 

παραγόμενον τόννον εις τόσον μεγάλην κλίμακα, ώστε αί τιμαί 

πράγματι να ανέλθουν. 

Ή πιθανότης αύτη δέν είναι ανάγκη να μας άπογοητεύη. 

Διότι, καί εις ην άπίθανον περίπτωσιν συμβή τούτο, ή κυβέρνησις 

δύναται να είσπραξη έξ ενοικίων μεγαλυτέραν πρόσοδον εκείνης, 

τήν οποίαν απώλεσε δια τής καταργήσεως τού μονοπωλίου. Τό 

μέγιστον ένοίκιον, όπερ θά ήδύνατο να είσπραξη δι' ενοικιάσεως 

τών αλυκών εις ίδιωτικάς επιχειρήσεις,—άνευ ουδεμιάς επιδρά

σεως εις τήν κατανομήν τών πόρων— θά ήτο ή διαφορά μεταξύ τής 

άξιας πωλήσεων f.o.b εις τάς άλυκάς καί τού συνολικού των 

κόστους συμπεριλαμβάνοντος καί τά συνήθη κέρδη. Μέ μεγαλυτέ-

ρας τιμάς άφ' ενός καί μεγαλυτέραν αποδοτικότητα' άφ' έτερου, τό 

ένοίκιον τούτο θά υπερέβαινε τήν καθαράν μονοπωλιακήν πρόσοδον 

τού παρόντος συστήματος. 

Είναι έν τούτοις λίαν πιθανή ή μείωσις τής τιμής τού άλατος, 

έάν υίοθέτηθή ή μεταβολή αύτη. Ή τιμή τού άλατος δέν θά μειωθή 

διά τινας μόνον βιομηχανικούς χρήστας (επωφελούμενους σήμερον 

έκ τής διακρίσεως τών τιμών), οι όποιοι εξυπηρετούνται ύπό 

αλυκών υψηλού κόστους παραγωγής καί εΐναι απομεμακρυσμένο*· 

τούτων. Ούτω, δύο κατηγορίαι παραγωγών θά έπηρεασθώσι δυσ

μενώς έκ τής μεταβολής : 
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α) Βιομηχανίαι χρησιμοποιοΰσαι άλας καί ούσαι κακώς εγκα

τεστημένα ι 

β) Παραγωγοί μικράς κλίμακος άπασών τών κατηγοριών, 

οι όποιοι σήμερον άπαλάσσονται τού Φ.Κ.Ε. 

Ά φ ' ετέρου θά επωφεληθούν τής ανωτέρω μεταβολής αί 

κάτωθι κατηγορίαι : 

α) Καλώς εγκατεστημένοι βιομηχανικοί χρήσται άλατος συμ

περιλαμβανομένων καί χημικών βιομηχανιών προσελκυομένων έκ 

τής νέας διαθεσιμότητος τού προϊόντος. 

β) Οι μεγαλύτεροι άνταγωνισταί τών μικράς κλίμακος παρα

γωγών, απαλλασσομένων σήμερον τού Φ.Κ.Ε. 

Έάν προστεθή εις τάς μεταβολάς ταύτας ή αναμενόμενη βελτίω-

σις εις τήν αποδοτικότητα τής παραγωγής άλατος, καθίσταται 

προφανές, ότι τά τελικά αποτελέσματα έπί τής κατανομής τών 

πόρων έν Ε λ λ ά δ ι θά είναι ευνοϊκά δ'.ά τήν άνάπτυξιν καί τόν 

έκσυγχρονισμόν τής Οικονομίας. 

"Οθεν, οιαδήποτε μειονεκτήματα τής μεταβολής ταύτης θά 

έχουν σχέσιν μέ ζητήματα 'ίσης μεταχειρίσεως. ' Η πιθανότης να 

καταστή εύθηνότερον δια τήν οίκογενειακήν κατανάλωσιν εν είδος 

πρώτης ανάγκης, είναι θέμα τό όποιον θά τύχη γενικής επιδοκιμα

σίας. Έ ν τούτοις, δύναται να θεωρηθή ώς άδικον να λάβουν τήν 

προστασί,αν τής απαλλαγής έκ τού Φ.Ε.Κ. οι μικροπαραγωγοί, να 

λαμβάνουν μειωμένα μερίσματα οι μέτοχοι τής Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ, καί 

να άπωλέσουν τήν έργασίαν των ώρισμένα άτομα, απασχολούμενα 

σήμερον μη άποδοτικώς εις τάς άλυκάς. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, 

αί άπώλειαι άπό απόψεως 'ίσης μεταχειρίσεως δέον όπως στα-

θμισθώσιν έναντι τής ωφελείας τών καταναλωτών άλατος καί 

τής βελτιώσεως εις τήν άποδοτικήν κατανομήν τών πόρων. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Χ 

Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Σ Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν 

Ό συντελεστής φορολογίας δια τήν μεταβίβασιν ακινήτων είναι 

άσυνήθως υψηλός έν Ελλάδι, δια τοΰτο είναι λογικον να αναμένεται 

δτι τα έκ τούτου αποτελέσματα είναι άσυνήθως έντονα έν σχέσει 

προς άλλας χώρας, όπου ή φορολογία αύτη είναι λίαν χαμηλότερα 

καί ύπό μορφήν τελών χαρτοσήμου. Δια ταύτα, φαίνεται δτι αξίζει 

τον κόπον να άναλυθή το θέμα τών επιδράσεων του φόρου μετα

βιβάσεως ακινήτων περισσότερον άπο δτι αναλύεται εις τάς προτύ

πους μελετάς τής Δημοσίας Οικονομικής. 'Εάν ύφίστατο διαθέ

σιμος χρόνος, ή θεωρητική άνάλυσις θα συνεπληρουτο δια μιας 

αρκετά πλήρους εμπειρικής έρεύνης, μή υπάρχοντος όμως τούτου, 

τα εμπειρικά στοιχεία, τα όποια περιλαμβάνονται κατωτέρω, 

είναι απλώς τυχαία καί το κεφάλαιον είναι κατά βάσιν άναλυτικόν. 

Μία προσπάθεια εφαρμογής τής θεωρίας ύφ' ενός "Ελληνος οικονο

μολόγου γνωρίζοντος το Θεσμολογικον πλαίσιον τής Οικονομίας 

θα ήτο ενδιαφέρουσα καί αποδοτική εργασία. 

' Εφεξής υποτίθεται δτι υφίσταται ό αυτός συντελεστής φορολο

γίας δι' άπάσας τάς συναλλαγας έπί ακινήτου περιουσίας, μή υποίρ-

χουσών εξαιρέσεων, καί οτι ό συντελεστής, ούτος εφαρμόζεται έπί 

τής πραγματικής αξίας ήτις καταβάλλεται ώς άντίτιμον τής 

ακινήτου περιουσίας. Το γεγονός οτι υφίστανται τίνες μειωμένοι 

συντελεσταί, καί δτι ώς φορολογήσιμον ποσόν λαμβάνεται ή 

εκτιμώμενη αγοραία αξία καί ουχί το πραγματικώς καταβαλλόμε-

wv άντίτιμον, αγνοείται χάριν απλουστεύσεως τής αναλύσεως. 
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Δεύτερον, θα ήτο άπλούστερον να άγνοηθή ή διαφορά μεταξύ 

τών αποτελεσμάτων έκ τής αρχικής επιβολής του φόρου καί τών 

αποτελεσμάτων, τα όποια προκαλούνται έκ τής συνεχούς ύπάρ-

ξεοος τούτου. Έ ν προκειμένω, λαμβάνεται υπ' όψιν ή διαφορά 

αύτη, ήτοι συγκρίνεται ή περίπτωσις, καθ' ην ό φόρος έχει έπιβλη-

θή άπο πολλών ετών προς τήν περίπτωσιν καθ' ην ό φόρος δέν 

υφίσταται. Δέν δίδεται δμως προσοχή εις τήν άρχικήν διαδίκασίαν 

προσαρμογής εις τον φόρον, κατά τα πρώτα δύο έτη άφ' ής επε

βλήθη. 

Τρίτον, είναι συμφέρον να ύποτεθή δτι ό φόρος καταβάλλεται 

πάντοτε ύπό του πωλητού. Ώ ς προσφάτως έπεβεβα'ιώθη υπό 

του καθηγητού Shoup (εις τον περιοδικον «Review of Eco

nomic Studies» του 'Οκτωβρίου 1957) ουδεμία διαφορά υπάρ

χει, ε'ίτε ό φόρος καταβάλλεται υπό του πωλητού είτε ύπό τού 

αγοραστού. 

Κατ' αρχήν, ή άνάλυσις δύναται να καταστή γενικωτέρα, ώστε 

να περιλαμβάνη ουχί μόνον τήν άκίνητον περίουσίαν άλλ' άπαντα 

τα περιουσιακά στοιχεία, τα όποια έχουν τάς κάτωθι διδύμους ιδιό

τητας : 

α) "Οτι τό ύφιστάμενον απόθεμα τούτων είναι μέγα, έν σχέσει 

προς τήν παραγωγήν νέων τοιούτων καί τήν άχρήστευσιν παλαιών, 

καί 

β) "Οτι υφίσταται μία «καλή» αγορά δια το υπάρχον απόθεμα. 

Αί ιδιότητες αύται είναι εις τήν πραγματικότητα δύο όψεις τού 

αυτού πράγματος. Διότι μία ροή δύναται να συσχετιοθή προς το 

απόθεμα μόνον έάν έκφρασθή ώς συνάρτησις τού χρόνου, ή δέ 

κατάλληλος περίοδος εις ην δέον να αναφέρεται αύτη, είναι χρονική 

περίοδος αρκετά μακρά, ώστε αί μεταβολαί τής ζητήσεως τού 

αποθέματος να άντικατοπτρίζωνται εις αγοραίας άξιας. 

"Οσον ((καλλίτερα» είναι ή αγορά, τόσον βραχυτέρα είναι ή 

χρονική περίοδος. Ούτω, ή άνάλυσις έχει έφαρμογήν εις άπαντα 

τα περιουσιακά στοιχεία, ών τα επίπεδα τιμών δύνανται να εκφρα

σθούν έν σχέσει προς το απόθεμα. 'Ανεξαρτήτως του πόσα είναι 

τα περιουσιακά στοιχεία ταύτα θεωρητικώς, ό αριθμός τ ω ν είναι 
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αρκετά μεγάλος εις τήν λειτουργικήν πρακτικήν, τούτο δε καί 

μόνον ενδιαφέρει τήν άνάλυσιν τής φορολογίας. 

Δέν υφίσταται ανάγκη να άναλυθή γενικώς ή διαμόρφωσις τών 

τιμών τών ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων (ό αναγνώστης δύ

ναται να στραφή προς το βιβλίον τού συγγραφέο^ς « Επιτόκια 

καί Τιμαί Περιουσιακών Στοιχείων»), διότι έν προκειμένω ενδια

φέρει μόνον ή έπίδρασις τού φόρου μεταβιβάσεως Ceteris Par ibus . 

Ή επιβολή τοιούτου φόρου εις οιανδήποτε κατηγορίαν περιουσια

κών στοιχείου — Ceteris P a r i b u s — αποτελεί μείωσιν τής ελκυ

στικότητας των έν σχέσει προς τάς λοιπάς κατηγορίας. Ό λόγος 

είναι απλώς δτι, εις δοθέν έπίπεδον τιμών, εκείνος, δστις αγοράζει 

καί ακολούθως πωλεί το φορολογούμενον περιουσιακον στοιχείον 

ζημιώνει έκ τής αγοραπωλησίας, λόγω τής φορολογίας. Το περιου-

σιακον στοιχείον χάνει τήν δυνατότητα ρευστοποιήσεως, δια τής 

επιβολής τού φόροΌ. Ούτω, έκτος τής περιπτώσεως καθ' ην το 

περιουσιακών στοιχείον αγοράζεται πάντοτε δια να παραμείνη 

εφεξής εις χείρας τού αγοραστού, — δπερ αντίκειται προς τήν 

ύπόθεσιν περί «καλής» άγορας— ή τιμή ισορροπίας του θα μειωθή 

έν σχέσει προς τάς τιμάς τών λοιπών περιουσιακών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένου καί τού χρήματος. Έ φ ' δσον ή τιμή τού χρή

ματος δέν είναι δυνατόν να άνέλθη (δ;ότι π.χ. μία δραχμή αξίζει 

πάντοτε μίαν δραχμήν) ή χρηματική τιμή ισορροπίας τού φορολο-

μένου περιουσιακού στοιχείου θα είναι χαμηλότερα εκείνης, ήτις 

ύφίοτατο προ τής επιβολής τού φόρου, Ceteris P a r i b u s . 

Ή ύπαρξις τού φόρου θα επίδραση επίσης καί έπί τού όγκου 

τών συναλλαγών καί τών καινουργών καί τών χρησιμοποιουμένων 

περιουσιακών στοιχείων. Βεβαίως, συναλλαγαί καινουργών περιου

σιακών στοιχείων δύνανται να υπάρξουν μόνον δταν είναι δυνατή 

ή αναπαραγωγή τών στοιχείων τούτων, ώς παραδείγματος 

χάριν τού χρυσού, τών μετοχών κ.τ.λ. Ή αρχική έπίδρασις εις 

τάς συναλλαγάς ταύτας είναι αρκετά απλή : Οι άγορασταί θα 

καταβάλλουν μικρότερον άντίτιμον δια το περιουσιακον στοιχείον, 

έν συγκρίσει προς το άντίτιμον το όποιον θα κατέβαλλον έάν δέν 

ύφίστατο ό φόρος. Ά φ ' έτερου οι πωληταί εισπράττουν το κατα-
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βαλλόμενον ύπό τών αγοραστών μειωμένον άντίτιμον, αφού άφαι-

ρεθή έκ τούτου το ποσόν τής φορολογίας. "Οθεν, οι πωληταί ζη-

μιούνται μέ χρηματίκον ποσόν μ.εγαλύτερον τής φορολογίας. Ούτω, 

αί νέαι πωλήσεις θα είναι όλιγώτεραι λόγω φορολογίας, έκτος 

έάν ή έλαστικότης τής ροής—προσφοράς νέων περιουσιακών στοι

χείων είναι μηδέν —απάντων Ceteris P a r i b u s . 

Φυσικά δύναται τις να έξεύρη περιπλοκάς. Έ ά ν , έπί παραδεί

γματι, ή άποθάρρυνσις εις τήν έκδοσιν νέων μετοχών ένθαρρύνη τήν 

έκδοοιν νέων ομολογιών, ή ταχύτερα αύξησις τού αποθέματος τών 

ομολογιών θα έπηρεάση έν καιρώ τήν ζήτησιν μετοχών. Τοιαύτα 

δμως αποτελέσματα δέον δπως εξετασθούν εις μίαν όλιγώτερον 

γενικήν μελέτην. Το κοινον σημεΐον εις άπαντα τά τοιούτου είδους 

περιουσιακά στοιχεία είναι, δτι δια τής μειώσεως τών πωλήσεων 

ό φόρος θα μειώνη βαθμιαίως το απόθεμα τούτο^ν. "Οθεν, διαχρο

νικούς, ή δυσμενής έπίδρασις τής μειωμένης ρευστότητας έπί τής 

τιμής τού φορολογουμένου περιουσιακού στοιχείου θα έξισορ-

ροπηθή βαθμιαίως δια μειώσεως τού αποθέματος. 

Τούτο είναι αρκετά απλούν. Έ ν τούτοις, ή έπίδρασιςτής φορολο

γίας έπί του όγκου τών συναλλαγών τών μεταχειρισμένων περιου

σιακών σοιχείων είναι πολυπλοκωτέρα. Δια να άναλυθή αύτη, 

απαιτείται έξέτασις τών προσδιοριστικών παραγόντων τών συναλ

λαγών τούτων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία άποτελοΰσιν άντικείμενον συναλλα

γών, διότι αί εκτιμήσεις τών ατόμων ώς προς ταύτα, ήτοι αί τιμαί 

ζητήσεως, μεταβάλλονται διαφορικούς (Έάν ή έκτίμησις απάντων 

ηύξανε κ α τ ά 1.000 δρχ. κατά μονάδα, ή αγοραία τιμή θα ήτο κατά 

1.000 δρχ., υψηλότερα άπο δτι θά ήτο άλλως, άλλα δέν θά έπηρεά-

ζετο ό όγκος τών συναλλαγών). "Ανευ τού φόρου έπί τ ώ ν συναλ

λαγών, μία διαφορική μεταβολή εις τάς εκτιμήσεις, ήτις καθίστα 

τήν άποτίμησιν τού Α άτομου μεγαλυτέραν τής τοιαύτης του Γ, 

θά όδηγήση τον Α εις άγοράν τού περιουσιακού στοιχείου έκ τού 

Β, έάν ό Β κατέχη καί ό Α δέν κατέχη τούτο. 

Βεβαίως, δια να προκληθή ή συναλλαγή, δέον δπως ή διαφορά 

μεταξύ τών αποτιμήσεων είναι μεγαλύτερα ένος ελαχίστου λογικού 
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ποσού, τού οποίου το μέγεθος εξαρτάται έκ τού κόστους τής συναλ

λαγής καί τής τελειότητος τών πληροφοριών τής αγοράς. 'Υπάρ

χοντος έν τούτοις τού φόρου, συναλλαγών, ή διαφορά μεταξύ τών 

αποτιμήσεων τών Α καί Β. δέον νά καταστή έτι μεγαλύτερα, 

δια να προκληθή ή συνα?Λαγή. Διότι ό φόρος συναλλαγών αποτελεί 

στοιχείον κόστους τούτων, μία δε αύξησις του κόστους θα έπιφέρη 

μείωσιν τών συναλλαγών. Ύποτεθείσθω, έπί παραδείγματι, δτι 

ό Α κατέχει το περιουσιακον στοιχείον ένώ ό Β δέν κατέχει τοιού

τον, αμφότεροι δέ άποτιμώσι τούτο εις 1.000 δραχμάς. Έ ά ν ή 

άποτίμησις τού Β αύξηθή άνω τών 1.050 δρχ., θά άγοράση ούτος 

έκ του Α, αί δέ 50 δραχμαί θα άντιπροσωπεύωσι κόστος συναλλα

γής καί άδράνειαν. Έ ά ν δμως υφίσταται φόρος συναλλαγών 1 0 % 

επί τής τιμής πωλήσεως, ό Α θά είναι διατεθειμένος νά πωλήση 

μόνον εις τιμήν κάπως μεγαλυτέραν τών 1.110 δρχ. 

Ούτω, ό όγκος τών συναλλαγών εξαρτάται έκ τής διαρθρώσεως 

τών μεταβολών εις τάς εκτιμήσεις, έν σχέσει προς τήν διάρθρωσιν 

τής ιδιοκτησίας. Αί μεταβολαί τών έκτιμήσεοον, αίτινες δημιουρ

γούν συναλλαγάς, είναι έκεΐναι, δπου αί εκτιμήσεις τών μή ιδιο

κτητών αυξάνονται έν συγκρίσει προς τάς εκτιμήσεις τώ,ν ιδιοκτη

τών. Έ ν τούτοις, αί μεταβολαί αύται δέν δημιουργούν άπασαι 

συναλλαγάς, διότι έ'νιαι τούτων φέρουν τά ενδιαφερόμενα μέρη εις 

τήν ζώνην αδιαφορίας, ένθα ή διαφορά μεταξύ τών εκτιμήσεων 

ιδιοκτήτου καί μή ιδιοκτήτου είναι μικρά. Ή φορολογία διευρύνει 

τήν ζώνην αδιαφορίας κατά το συνολικον ποσόν τού φόρου καί ούτω 

μειώνει το ποσοστόν τών μεταβολών, αϊτινες δημιουργούν συναλ

λαγάς. "Οθεν, ή ύπαρξις τού φόρου (θεωρούμενη διάφορος τής 

αρχικής επιβολής) θά έπιφέρη μείωσιν τού μέσου όγκου τών συν-

αλλλαγών, έκτος έάν μεταβάλη αύτη συστηματικώς τήν διάρ

θρωσιν τών μεταβολών εις τάς αποτιμήσεις έν σχέσει προς τήν 

ίδιοκτησίαν. 

Προς περαιτέρο:> έπέκτασιν τής αναλύσεως, δέον δπως είσα-

χθή εν ίδιαίτερον γνώρισμα τής ακινήτου περιουσίας. 'Εφεξής εγ

καταλείπεται ή γενικότης, καί ή άνάλυσις αναφέρεται εις τά απο

τελέσματα του φόρου συναλλαγών έπί τού ρυθμού κατασκευής 
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νέων κτιρίων. Το ίδιαίτερον γνώρισμα τής ακινήτου περιουσίας 

είναι δτι αύτη χρησιμοποιείται δια τήν παραγωγήν νέων ακινήτων 

κατά τρόπον διάφορον εκείνου, καθ' δν χρησιμοποιούνται αί λοι-

παί κατηγορίαι περιουσιακών στοιχείων δια τήν παραγωγήν ομοί

ων των. Πλείστα τών καινουργών κτιρίων αντικαθιστούν παλαιά 

τοιαύτα έχοντα θετικήν τίνα άξίαν, ή κτίζονται έπί οικοπέδων, τά 

όποια είχον άξίαν δια γεωργικούς σκοπούς, ή ψυχαγωγικούς τοι

ούτους. Ούτω, το κόστος π.χ. ένος νέου διαμερίσματος συμπε

ριλαμβάνει τό κόστος τού οικοπέδου, ήτοι τής άξίαν αγοράς του, 

έάν ή οικοδομική έπιχείρησις δέν κατέχη τούτο,ή τήν άξίαν πωλή

σεως του, έάν το οίκόπεδόν άποτελή ίδιοκτησίαν τής εταιρείας. 

Έ ν προκειμένω, ή ύπαρξις τού φόρου θά έπηρεάση αμφότερα τά 

ανωτέρω μεγέθη, καί ούτω θά έπηρεασθή ή τιμή προσφοράς τών 

καινουργών διαμερισμάτων. Τούτο σημαίνει, δτι ή προσφορά νέων 

κτιρίων εις οιονδήποτε δοθέν έπίπεδον τιμών θά παραμείνη αμετά

βλητος μόνον εις ην περίπτωσιν χρησιμοποιούνται οικόπεδα άνευ 

άξιας δια τήν κατασκευήν νέων κτιρίων. 

Δια να έρευνήσωμεν κατά πόσον ή μείωσις τής τιμής προσ

φοράς θά είναι αρκετά μεγάλη, ώστε νά αντιστάθμιση τήν μείω

σιν τού ποσού, άνθ' ού δύνανται νά πωληθώσι τά κτίρια, ας συγ-

κεντρωθώμεν προς στιγμήν εις τήν περίπτωσιν μιας ενεργού οικο

δομικής επιχειρήσεως, ήτις ήδη κατέχει εν οίκόπεδόν. Ή καθαρά 

άξια πωλήσεως τού οικοπέδου — αφαιρουμένου τού φόρου — θά 

είναι βεβαίως μικρότερα τής αντιστοίχου άνευ φόρου. Τ ο αυτό θά 

συμβαίνη καί μέ τήν μεγαλυτέραν άξίαν — αφαιρουμένου του 

φόρου — ην θά έχη ή πολυκατοικία, δταν περατωθή. "Οθεν, ή 

διαφορά μεταξύ τούτων θά είναι μικρότερα — πλην τής απίθανου 

περιπτώσεως, καθ' ην ή ύπαρξις του φόρου θά καθίστα τάς τιμάς 

τών οικοπέδων αναλογικώς πολύ μικροτέρας έν συγκρίσει προς τάς 

άξιας τών διαμερισμάτων. Ή διαφορά δμως μεταξύ τής αξίας τών 

ετοίμων διαμερισμάτων καί τής άξιας τού οικοπέδου διατίθεται προς 

κάλυψιν του κόστους οίκοδομήσεως καί τού κέρδους τής οικοδομι

κής επιχειρήσεως. Έ φ ' όσον το κόστος οίκοδομήσεως δέν επηρεά

ζεται ευθέως έκ τής υπάρξεως τού φόρου, ή άποδοτικότης τής 
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οικοδομικής επιχειρήσεως θά είναι χαμηλότερα, παρ' δτι θά ήτο 

άνευ τού φόρου. 

Ούτω, ή περιπλοκή ήτις συνίσταται εις το δτι τμήμα τής τιμής 

προσφοράς τών καινουργών διαμερισμάτων αποτελεί κεφαλαιο-

ποιηθέν ένοίκιον, δέν αχρηστεύει το προηγούμενον συμπέρασμα. 

δτι ή κατασκευή νέων κτιρίων θά έπηρεασθή δυσμενώς. Έ ά ν τούτο 

είναι αληθές δι' οικόπεδα, τά όποια είναι ήδη εις τήν κατοχήν 

τής οικοδομικής επιχειρήσεως, είναι a fortiori αληθές προ

κειμένου περί οίκοδομήσεως εις αγοραζόμενα οικόπεδα, διότι τό 

κόστος τού άγορασθησομένου οικοπέδου είναι ύψηλότερον τού 

κόστους ευκαιρίας τού ιδιοκτήτου, κατά τό ποσόν του φόρου. 

Ούτω, έφθάσαμεν εις τό συμπέρασμα, δτι ή ΰπαρξις τού φόρου 

θά έπιφέρη άνακοπήν εις τον ογκον τής οίκοδομήσε(ος, μικροτέραν 

όμως εκείνης ην θά επέφερε, έάν ή τιμή προσφοράς δέν περιείχε 

στοιχεία οικονομικού ενοικίου. "Εν δευτερεύον θέμα είναι, δτι ό φό

ρος κάμνει διάκρισιν υπέρ τού παλαιού ιδιοκτήτου δια τήν έκ νέου 

οίκοδόμησιν, ενός οικοπέδου καί κατά ενός νέου έπιχειρηματίου, 

ό όποιος θά έπρεπε νά άγοράση το οίκόπεδόν τούτο. Το κόστος του 

οικοπέδου είναι, δια τήν πρώτην κατηγορίαν, μικρότερον κατά το 

ποσόν τού φόρου, όν θά έ'δει νά καταβάλη ό ιδιοκτήτης έπί τή 

πωλήσει τού οικοπέδου. Ούτω, ώς καί οι λοιποί φόροι τών συναλ

λαγών, ό φόρος ούτος δύναται νά παροτρύνη εις κάθετον όλοκλή-

ρωσιν. 

Ούτω, δύναται νά έξηγηθή ή σχετικώς μικρά κλίμαξ κερδοσκο

πικής άνοικοδομήσεως μονοκατοικιών έν Ελλάδι. Το πλείστον 

τής άνοικοδομήσεως εις τά περίχωρα τών μεγάλων πόλεων συνί

σταται έκ μικρών οικιών άνεγερθεισών δια λογαριασμον τών ιδιο

κτητών βάσει συμβάσεως. Προφανώς, είναι κοινον το σύστημα τής 

αποταμιεύσεως προς άγοράν μικρού οικοπέδου καί έν συνεχεία τής 

αποταμιεύσεως έπί έτερον μακρόν χρονικον διάστημα, μέχρις δτου 

συγκεντρωθή ποσόν επαρκές δια τήν οίκοδόμησιν οικίας. (Τούτο 

εξηγεί τήν περίεργον ύπαρξιν πολλών περιεφραγμένων οικοπέδων 

άνευ οικιών εις τά περίχωρα τών Αθηνών). Τό γεγονός δτι άπασα 

ή άποταμίευσις συγκεντροΰται πριν ή άποκτηθή ή οικία, αντανακλά 
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απλώς τήν σχεδόν πλήρη έλλειψιν ευχερειών δανεισμού έπί υποθήκη. 

Τό γεγονός δμως, δτι τό οίκόπεδόν καί τό κτίριον αγοράζονται κατά 

σειράν, αντί τής άπ' ευθείας αγοράς μονοκατοικίας εξ οικοδομικής 

επιχειρήσεως (ήτις έχει οικοδομήσει οίκισμόν), μέ ολας τάς οικο

νομίας τάς όποιας συνεπάγεται ό δεύτερος τρόπος αγοράς, είνα 

βέβαιον δτι οφείλεται ουχί μόνον εις τήν δυσχέρειαν εξευρέσεως 

επαρκών κεφαλαίων ύπό τών οικοδομικών επιχειρήσεων, άλλα καί 

εις τό γεγονός δτι αί έτοιμοι μονοκατοικίαι τών περιχώρων φορο

λογούνται περισσότερον άπό τάς αγοράς οικοπέδων, α'ίτινες ακο

λουθούνται υπό προσλήψεως κτιστών προς οίκοδόμησιν. 

Έ φ ' δσον οι ίδιοκτήται αστικών ακινήτων ωρίμων δια κατεδά-

φισιν καί άνοικοδόμησιν δέν διαθέτουσι συχνάκις τά κεφάλαια, τήν 

πρωτοβουλίαν καί τάς τεχνικάς γνώσεις τών οικοδομικών επιχει

ρήσεων, θα άνεμένετο δτι ή ύπαρξις τής φορολογίας θά προέτρεπε 

τάς επιχειρήσεις εις συνεταιρισμών μετά τών ιδιωτών προς άνοικο

δόμησιν, παρά εις άγοράν τών οικοπέδων. Έ ν τούτοις, τοιούτον τι 

δέν συμβαίνει καθόλου συχνά, καί εις τήν πραγματικότητα δέν 

υφίσταται φορολογικών κίνητρον προς τήν κατεύθυναιν ταύτηνι 

διότι ή μεταβίβασις οικοπέδου έξ ενός άτομου εις συνεταιρισμών 

υπόκειται εις φορολογίαν. 

Τώ γεγονώς είναι δτι αρκετά χαρακτηριστικά τής έν Έ λ λ ά δ ' 

αγοράς ακινήτων αντικατοπτρίζουν τάς συνθήκας προσφοράς 

κεφαλαίου, ώς επίσης καί τάς επιδράσεις τού φόρου ακινήτου 

περιουσίας. Ο Τραπεζικός δανεισμώς δι' άγοράν ακινήτου περιου

σίας ή δι οίκοδόμησιν απαγορεύεται, καί αί δυνατότητες δανεισμού 

έπί υποθήκη περιορίζονται σχεδόν μόνον εις τους Δημοσίους υπαλ

λήλους. Ούτω, πλην μιας επενδύσεως τών 'Ασφαλιστικών Ε τ α ι ρ ε ι 

ών εις ακίνητα, αί οίκοδομικαί επιχειρήσεις δέον δπως χρηματο

δοτούνται υ π ' αυτών τούτων τών επιχειρηματιών. Εις σημαντικός 

τρόπος χρηματοδοτήσεως είναι ή πληρωμή τού ιδιοκτήτου — πωλη

τού του οικοπέδου δια παραχωρήσεως εις τούτον ένώς ή περισσοτέ

ρων διαμερισμάτων τού άνεγερθησομένου κτιρίου. Τώ αύτώ συμ

βαίνει συχνάκις καί μέ τών έργολάβον τής οικοδομής. Ό εργολάβος 

οικοδομών λαμβάνει έμπορικήν πίστωσιν έκ τών προμηθευτών του ι 
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οίτινες δύνανται να έχουν Τραπεζικήν χρηματοδότησιν, μή οντες 

οικοδόμοι. Ε π ί σ η ς , αί οίκοδομικαί επιχειρήσεις πωλούν διαμερί

σματα πρί ή περατωθώσι ταύτα καί είσπράττουσι δόσεις. 

Πάντα ταύτα σημαίνουσιν δτι τά κέρδη τών οικοδομικών επι

χειρήσεων είναι αρκετά υψηλά οπωσδήποτε, ύπό τάς σχεδών συνε

χείς συνθήκας ηύξημένης οικοδομικής δραστηριότητος, αίτινες 

παρατηρούνται εις τάς 'Αθήνας καί τάς λοιπάς μεγάλας πόλεις. 

'Αφ' ετέρου, υφίσταται μία ροή κεφαλαίων εις τήν άγοράν ακι

νήτων ύπό κεφαλαιούχων, οίτινες στερούνται επαρκούς κεφαλαίου 

ή επαρκών τεχνικών γνώσεων ή καί αμφοτέρων, πρώς άνάληψιν 

οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι έν λόγω κεφαλαιούχοι έμμένουσιν 

εις τήν έπένδυσιν τού κεφαλαίου των εις ακίνητα, ή έμμονη των 

δέ αύτη οφείλεται έν πολλοίς εις τήν έλλειψιν ευκαιριών έτερων 

ειδών επενδύσεως, εις τήν παρελθοΰσαν πείραν έκ τού πληθωρισμού 

καί εις τάς Έλληνικάς. οίκογενειακάς παραδόσεις. Ούτω, ευχαρί

στως άγοράζουσιν ούτοι διαμερίσματα καί ένοικιάζουσι ταύτα· 

"Οθεν, εις τήν κατασκευήν διαμερισμάτων υφίσταται καταμερισμός 

εργασίας μεταξύ δύο μή ανταγωνιζομένων ομάδων κεφαλαιούχων : 

Τών οικοδομικών επιχειρήσεων, αίτινες προσπαθούν κατά τώ δυ

νατών να επιταχύνουν τήν κυκλοφορίαν τού κεφαλαίου των, καί τών 

μικροϊδιοκτητών, οίτινες κατέχουσιν εν ή δύο διαμερίσματα. Τώ 

ποσοστον κέρδους έκ τής ενοικιάσεως, λαμβανομένου ύ π ' όψιν καί 

τού απασχολουμένου κεφαλαίου, είναι προφανώς μικρότερον του 

κέρδους τών οικοδομικών επιχειρήσεων. Αί άτέλειαι δμως τής 

κεφαλαιαγοράς είναι τοιαΰται, ώστε δέν υφίσταται τάσις ενο

ποιήσεως τών δύο αγορών. 

Ούτω, τώ γεγονώς δτι ή οικοδομική έπιχείρησις, ήτις πωλεί 

τώ διαμέρισμα (ή τώ γραφεΐον) τώ οίκοδομηθέν ύπώ ταύτης, θά 

καταβάλη φόρον μεταβιβάσεως, δέν έχει ώς αποτέλεσμα τήν ένθάρ-

ρυνσιν δημιουργίας οικοδομικών επιχειρήσεων — ιδιοκτητριών. 

Πλην, πιθανώς, τής εμπορικής ιδιοκτησίας εις τά κεντρικά σημεία 

τής πόλεως, τά τμήματα τών νέων κτιρίων άτινα δέν πωλούνται 

πρώς ίδιοκατοίκησιν, πωλούνται συνήθως εις μικροϊδιοκτήτας, 

οίτινες πολλάκις συνυπάρχουσιν έντώς του αυτού κτιρίου (ούτω, 
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είναι, συνήθης ό μεγάλος αριθμός ανεξαρτήτων συμφερόντων εντός 

του αυτού κτιρίου). 

Συμφώνως προς δειγματοληπτική ν έρευναν του έτους 1958 

άφορώσαν τον ο'ικισμον και την οίκοδόμησιν είς τάς άστικάς περιο-

χάς, το ποσοστον των ενοικιαζομένων οικιών μετά το έτος 1951 

(24%) είναι μικρότερον του προ του 1951 ( 4 2 % ) εις την περιο-

χήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 

Το αυτό ισχύει και δια τάς έπαρχίακάς πόλεις ( 2 0 % και 

2 9 % ) . Τ ο χαμηλον και μειούμενον τούτο ποσοστον είναι βεβαίως 

τελεί<ος συνεπές προς ότι ελέχθη ανωτέρω : Ή προσκόλλησις τών 

Ελλήνων είς την ίδιοκτησίαν ακινήτων εξηγεί το ύψηλον ποσοστον 

της ίδιοκατοικήσεως, ενώ αϊ άτέλειαι της κεφαλαιαγοράς εξηγούν 

διατί ό φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων δεν αποτρέπει την πώλησιν 

ακινήτων υπό τών οικοδομικών επιχειρήσεων. 

Εϊναι άσκοπον να περατώσωμεν μίαν τόσον βραχεΐαν άνάλυ-

σιν συνοψίζοντες ταύτην. Ούτω, ας ειπη è David Rica rdo την 

τελευταίαν λέξιν : «Οί φόροι μεταβιβάσεως κεφαλαίου», είπεν, 

«έμποδίζουσι το Έθνικον κεφάλαιον να διανεμηθη κατά τον 

άποδοτικώτερον τρόπον δια την κοινωνίαν. Προς χάριν της γενικής 

ευμάρειας, δέον όπως δοθή όσον το δυνατόν μεγαλύτερα ελευθερία 

και διευκόλυνσις εις την μεταφοράν και συναλλαγήν απάντων τών 

κατηγοριών περιουσίας, διότι δια τών μεσούν τούτων το κεφάλαιον 

οιασδήποτε κατηγορίας είναι πιθανόν να ευρέθη εις χείρας εκείνων? 

οϊτινες θα χρησιμοποιήσωσι τούτο κατά τον άριστον τρόπον δια 

την αύξησιν της παραγωγής της χώρας». (Άρχαί, εκδοσις Sraffa, 

σελ. 154—155). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

('Απόσπασμα έκ τού «ΕΛΛΑΣ, Βασικά Κίνητρα δια την 

Βιομηχανικήν Άνάπτνξιν και Προσέλκνσιν Ξένων Κεφαλαίων» εκ

δοθέντος τον Ίούλιον 1963 υπό τού Ο.Β.Α., 'Αθήναι και Ν.Υόρκη )Χ 

Ι. Προστασία του Άλλοδαποδ Επενδυόμενου Κεφαλαίου 

1. Νόμος 2687/1953. 

Το άλλοδαπον κεφάλαιον, είσαγόμενον εν Ελλάδι «δια παρα-

γωγικήν έπένδυσιν», απολαύει επαρκούς προστασίας δυνάμει 

του βασικού Νόμου 2687/31-10-53 περί αλλοδαπών επενδύσεων. 

Ό Νόμος ούτος έ'χει συνταγματικήν ίσχύν (ήτοι δεν δύναται να 

τροποποιηθη έκτος υπό Νόμου θεσπισθέντος παρά Συντακτικής 

Συνελεύσεως). Τα κύρια άρθρα του συνοψίζονται κατωτέρω 

μετά καταλλήλων σχολίων : 

Ή «παραγωγική έπένδυσις» κατά το πνεύμα του Νόμου περι

λαμβάνει άπαντα τα προγράμματα, άτινα έχουν σχεδιασθή προς 

προώθησιν της 'Εθνικής παραγωγής και συνεισφοράν είς τήν οίκο-

νομικήν πρόοδον έν γένει, συμπεριλαμβανομένων και τ ώ ν οικισμών 

χαμηλού κόστους οίκοδομήσεως. Ό Νόμος 4171/61 διηύρυνε 

τον όρισμον της «παραγωγικής επενδύσεως» διά προσθέσεως τών 

εννοιών της ηύξημένης απασχολήσεως, της μεγαλυτέρας εισροής 

ξένου κεφαλαίου, ως επίσης τών εξαγωγικών βιομηχανιών καί τών 

παραγουσών προϊόντα υποκατάστατα τών εισαγωγών. 

Ά φ ' ής δοθή εγκρισις εισαγωγής ξένου κεφαλαίου προς έπέν

δυσιν, αύτη αποτελεί άμετάκλητον νομικήν ένέργειαν, οι δε οροί 

1. Άνατυπωθέν τη εύγενεΐ έγκρίσει του Ο. Β. Α. 
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ταύτης δεν δύνανται να μεταβληθούν άνευ εκπεφρασμένης συναινέ

σεως τού αλλοδαπού κεφαλαιούχου ("Αρθρα 3 και 4). Ε ν τ ό ς τού 

εύρέος πλαισίου τού Νόμου, το νομικον εγγραφον τής εγκρίσεως 

(το όποιον δια μεγάλας επενδύσεις λαμβάνει την μορφήν Βασιλικού 

Διατάγματος) σκοπον έχει να καθορίση τάς λεπτομέρειας εκάστου 

προγράμματος επενδύσεων. Ούτω, τρόπον τίνα, το νομικον εγγρα

φον τούτο καθίσταται ο «καταστατικός χάρτης» έκαστου προγράμ

ματος, ή δε πείρα απέδειξε οτι έχει μεγίστην σημασίαν ή προσεκτική 

και συνετή σύνταξις τούτου, ώστε να προληφθώσιν δυσχέρειαι και 

έπιπλοκαί κατά τήν έφαρμογήν τού σχετικού προγράμματος. 

Ό Νόμος προνοεί δια τον έπαναπατρισμον τού ιδίου και τού 

δανειακού κεφαλαίου ως επίσης δια τήν άποστολήν κερδών και 

τόκων είς συμπεφωνημένον ξένον νόμισμα, άνευ ειδικής αδείας· 

Όμοίως έχει ληφθή πρόνοια δια τήν μεταβίβασιν συγγραφικών δι

καιωμάτων είς ξένον νόμισμα. Ό επαναπατρισμός του ίδιου και 

δανειακού κεφαλαίου δύναται να άρχίση εν έ'τος μετά τήν είσα-

γωγήν, άλλα δεν δύναται να ύπερβαίνη κ α τ ' έτος το 1 0 % τού 

εισαχθέντος κεφαλαίου βάσει τού Νόμου. Τ α κέρδη δύνανται να 

έμβάζωνται εις ποσοστά ουχί ανώτερα του 1 0 % κ α τ ' έτος δια 

τους τόκους τού δανειακού κεφαλαίου και 12 % δια μερίσματα επί 

τού εισαχθέντος και μή εισέτι επαναπατρισθέντος ιδίου κεφα

λαίου. Συσσωρευθέντα κέρδη και τόκοι δύνανται όμοίως να έμβά

ζωνται εντός τών ανωτέρω ορίων (άρθρα 5 καί 6) . Ά φ ' ής εν 

πρόγραμμα επενδύσεως έγκριθή επισήμως, αί ανωτέρω μεταβιβά

σεις εκτελούνται αυτομάτως καί άνευ ad hoc εγκρίσεως δι' έκά-

στην άποστολήν. 

Κέρδη έπανεπενδυόμενα είς τήν αυτήν ή έτέραν έπιχείρησιν άνα-

φερομένην είς το νομικον εγγραφον τής εγκρίσεως δύνανται, δι'είδι-

κής εξαιρέσεως, να τύχωσι τής αυτής μεταχειρίσεως με το αρχικώς 

εισαχθέν κεφάλαιον, Οσον άφορα τον έπαναπατρισμον του δανειακού 

κεφαλαίου καί τήν άποστολήν κερδών. Δεν υφίσταται περιορισμός 

είς τήν χρήσιν έν Ελλάδι τών μή έμβαζομένων κερδών, δι ' οιουσ

δήποτε νομίμους σκοπούς ("Αρθρον 5 παρ. 3) . 

Δύνανται να προσληφθώσιν αλλοδαποί δια διοικητικάς, τεχνι-
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κάς, ή όργανωτικάς θέσεις, οι δε μισθοί των δύνανται να καταβλη

θούν είς έξαγώγιμον συνάλλαγμα, ώς δύναται να προβλέπεται είς 

τήν έγκρίσιν ("Αρθρον 7). 

Αϊ ακόλουθοι είδικαί φορολογικαί διευκολύνσεις δύνανται νά 

επεκταθούν δια περίοδον ουχί μεγαλυτέραν τών 10 ετών, είς έξαγω-

γικάς καί μεταλλευτικάς επιχειρήσεις, ή είς οιανδήποτε έπιχείρησιν 

εξοικονομούσαν ικανά ποσά συναλλάγματος : (α) Πάγωμα (Fre

ezing) τών τρεχόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος (β) 

Μείωσις τών συντελεστών φορολογίας εισοδήματος κάτω τών 

τρεχόντων επιπέδων (γ) Μείωσις ή απαλλαγή τών τελών εισα

γωγής μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών καί εργαλείων 

(δ) Μείωσις ή απαλλαγή έκ τών φόρων «υπέρ τρίτων», ήτοι τών 

φόρων οίτινες εισπράττονται δια λογαριασμον οργανισμών μή 

ανηκόντων είς τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν. Δεν δύνανται νά έπι-

βληθώσι φόροι αναδρομικής ισχύος ("Αρθρον 8) . 

Τα περιουσιακά στοιχεία τών δια τού Νόμου τούτου ιδρυομένων 

επιχειρήσεων προστατεύονται έναντι τής ύποχρεωτικήςς απαλλο

τριώσεως, δύνανται δε νά έπιταχθώσιν μόνον δια τάς άνάγκας τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων εν καιρώ πολέμου καί επί άμέσω καταβολή 

δικαίας αποζημιώσεως καθορισθησομένης δια κοινής συμφωνίας 

ή μέσω διαιτησίας ("Αρθρον 11). 

"Απασαι αϊ δυνάμει τού ανωτέρω Νόμου ίδρυόμεναι επιχειρή

σεις θα απολαμβάνουν Ί'σην μεταχείρησιν. Περαιτέρω, αϊ έν λόγω 

επιχειρήσεις δικαιούνται τών τυχόν παρασχεθησομένων καλλιτέ

ρων ορών είς νεωτέρας επιχειρήσεις τού αυτού Νόμου (άρθρον 10). 

Έ χ ε ι ληφθή πρόνοια δια διαιτησίαν προς διακανονισμον τών 

τυχόν διαφωνιών μεταξύ τού αλλοδαπού έπιχειρηματίου καί τής 

Ελληνικής Κυβερνήσεως, δσον άφορα τήν έρμηνείαν τυχόν ασαφών 

σημείων είς το εγγραφον τής εγκρίσεως ("Αρθρον 12) . 

Ό Νόμος επεκτείνει τήν φιλελευθέραν μεταχείρισιν καί τήν 

είδικήν προστασίαν είς εμπορικά πλοία μεταφερόμενα υπό Έλληνι-

κήν σημαίαν. Κατά το πνεύμα τού Νόμου περί 'Αλλοδαπής επεν

δύσεως, τα πλοϊα θεωρούνται ώς εϊσαγόμενον ξένον κεφάλαιον 

ανεξαρτήτως εθνικότητος τού πλοιοκτήτου ("Αρθρον 13) . 
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|\ Ό Νόμος ωσαύτως λαμβάνει πρόνοιαν δια καταθέσεις προθε

σμίας είς συνάλλαγμα υπό φυσικών προσώπων διαμενόντων μονί

μως εν τ ω έξωτερικώ, ή υπό επιχειρήσεων καί έτερων Νομικών 

προσώπων έδρευουσών εν τή αλλοδαπή. Τοιαΰται καταθέσεις είναι 

καταβλητέαι είς το αυτό νόμισμα εντός χρονικού διαστήματος ουχί 

βραχυτέρου τού εξαμήνου άπο τής εισαγωγής των, με έπιτόκιον μή 

υπερβαίνον το 8 % κατ ' έτος. Αϊ Τράπεζαι αϊ δεχόμεναι τοιαύτας 

καταθέσεις δύνανται να χρηματοδοτήσουν δια τών αντιστοίχων 

δραχμών βιομηχανικάς, γεωργικάς, έξορυκτικάς καί έξαγωγικάς 

επιχειρήσεις, έπί σκοπώ προωθήσεοος τής παραγωγής των ή τών 

εξαγωγών ("Αρθρον 15). 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ : Τον Ίούλιον τού 1959 το έτήσιον έπιτόκιον 

τών ανωτέρω καταθέσεων προθεσμίας ήτο 4 % δια καταθέσεις 

προθεσμίας 6 έως 24 μηνών καί 5 % δια καταθέσεις προθεσμίας 

μεγαλυτέρας τών 2 ετών (Άπόφασις 'Υπουργικού Συμβουλίου υπ' 

αριθ. 9 0 / 17-6-59). Τοιαύται καταθέσεις γίγνονται δεκταί είς 

ποσά ουχί μικρότερα τού αντιστοίχου τών 10.000 δολλαρίων είς 

ανεγνωρισμένα ξένα νομίσματα (Άπόφασις Υπουργικού Συμβου

λίου ύπ' αριθ. 140/19-2-54). 

Άπόκλισίς εκ τού άρθρου 5 τού Νόμου 2687 /53, δι ' ού δια

κανονίζεται ό επαναπατρισμός τού έπενδυθέντος κεφαλαίου καί ή 

είς το έξωτερικον αποστολή κερδών, επιτρέπεται μόνον είς τάς δύο 

κατωτέρω περιπτώσεις : 

Είς προγράμματα έπενδύσεο^ν, δι' ών σκοπεΐται ή διεύρυνσις 

τών εξαγωγών αγροτικών καί μεταλλευτικών προϊόντων, ύπο τους 

ορούς : (α) Οτι ή έξυπηρέτησις τού κεφαλαίου θα διενεργήται υπό 

μορφήν εξαγωγών προϊόντων παραγομένων δια τής χρησιμοποιή

σεως τούτου καί 

(β) δτι τοιαύτα προϊόντα θα παράγωνται εν Ε λ λ ά δ ι είς πο

σότητας υπερβαίνουσας τάς απαιτήσεις τής εγχώριας καταναλώ

σεως. 

Είς προγράμματα επενδύσεων δι' επιχειρήσεις, αιτινες θεω

ρούνται — δι' αποφάσεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου — ώς 

ιδιαζούσης σημασίας δια τήν Έλληνικήν Οίκονομίαν ("Αρθρον 14). 

253 



2. Ή Περαιτέρω Έπέκτασις τών Ευεργετημάτων τον Ν. 

2687/53. 

Το Νομοθετικον διάταγμα 4256/62 ("Αρθρον 5) έπεξέτεινε ώς 

ακολούθως τους δρους τού Ν. 2687/53 άναφορικώς προς τον έπα

ναπατρισμον τού κεφαλαίου καί τα εμβάσματα κερδών : 

Ό επαναπατρισμός τού ίδιου κεφαλαίου καί τ α εμβάσματα 

κερδών δύνανται νά λαμβάνουν χώραν είς υψηλότερα ετήσια ποσο

στά εκείνων τού άρθρου 5 τού Ν. 2687/53, προϋποτιθεμένου δτι 

το άπαιτούμενον έν προκειμένω συνάλλαγμα δεν υπερβαίνει το 

7 0 % τού ποσού τού συναλλάγματος, δπερ εισρέει λόγω τών εξα

γωγών τών προϊόντων τής ούτω ευεργετούμενης επιχειρήσεως. 

Δια τον καθορισμον τής άξιας τών ανωτέρω εξαγωγών έχει έξου-

σιοδοτηθή ή Τράπεζα τής Ελλάδος. 

"Οσον άφορα το δανειακον κεφάλαιον, ό επαναπατρισμός του 

δύναται νά έπιτραπή είς ποσοστον μέχρις 2 0 % ετησίως, προϋ

ποτιθεμένου δτι τα δάνεια ταύτα δεν υπερβαίνουν το διπλάσιον 

τού ιδίου κεφαλαίου τής επιχειρήσεως. 'Οπωσδήποτε, ο'ι δροι τής 

προηγουμένης παραγράφου έχουσιν έφαρμογήν καί έπί τού δανεια

κού κεφαλαίου. (Δια περαιτέρω έπέκτασιν του Ν. 2 6 8 7 / 5 3 , δσον 

άφορα τάς μεγάλας επενδύσεις, ϊδε τμήμα II/8γ εις σελίδα 263). 

I I . Είδ ικαί Φορολογικαί Διευκολύνσεις 

1. Ηυξημένα Ποσοστά 'Αποσβέσεων επί Παγίων Περιουσια

κών Στ ο ιγδίων : 

α. 'Επιχειρήσεις Έγκατεστημέναι είς τήν Περιοχήν Αθηνών 

Πειραιώς : 

Τα ομαλά ετήσια ποσοστά αποσβέσεων δια τάς επιχειρήσεις 

τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ώς ταύτα καθορίζονται δια Δια

τάγματος άπο έτους είς έτος, είναι σήμερον τα ακόλουθα : 
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ΣυσκευαΙ παραγωγής ισχύος : 

Ηλεκτρικά! καί άτμοϋ 6 % 
Diesel 1 2 , 5 % 
Γραφομηχαναί, λογιστικά! κα! υπολογιστικά! μηχα-

ναί κα! εξοπλισμός γραφείου γενικώς 8 % 
Μηχανήματα κα! εξοπλισμός εργοστασίου 8 % 
'Έπιπλα κα! σκεύη 20 % 
'Εξοπλισμός μεταφορών (πλην τών βαρέων φορτηγών) 12 % 
Βαρέα φορτηγά 20 % 
Κτίρια εργοστασίων 5 % 
"Ετερα κτίρια 3 % 
'Ανταλλακτικά κα! εργαλεία . . . . εως . . . . 100 % 

Το 1954 ετέθησαν έν ίσχύϊ συμπληρωματικοί συντελεσταί 

αποσβέσεως μέχρις 2,5 % έπί κτιρίων κατασκευασθέντων μετά 

τήν 22αν 'Οκτωβρίου 1947, καί μέχρις 6 % έπί τών λοιπών πα

γίων κτηθέντων μετά τήν ανωτέρω ήμερομηνίαν (Ν. 942 /1949 

τροποποιηθείς υπό τού Ν. 2901/54) . 

Το 1957 οι ομαλοί καί συμπληρωματικοί συντελεσταί απο

σβέσεων ηύξήθησαν κατά 50 % δι' ώρισμένας κατηγορίας βιο

μηχανικών, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών, μηχανουργικών καί 

αγροτικών επιχειρήσεων (καθοριζομένων δια διατάγματος), 

δσον άφορα νεότευκτα κτίρια, μηχανήματα καί συσκευάς διευκολύ

νουσας τήν παραγωγήν γενικώς, κτηθέντα κατά τήν περίοδον 

1958-1962. Ή παραχώρησις αύτη ισχύει μόνον δια νεοπαγείς 

επιχειρήσεις ιδρυθείσας κατά τήν ανωτέρω περίοδον καί είς 

προηγουμένως όργανωθείσας επιχειρήσεις, αίτινες απέκτησαν 

νέον έξοπλισμον δι' έπέκτασιν καί συγχρονισμόν κατά τήν αυτήν 

περίοδον. Τ α εκδοθέντα διατάγματα προς καθορισμον τών επιχει

ρήσεων καλύπτουσι σήμερον το μεγαλύτερον μέρος τής Ελληνικής 

Βιομηχανίας (Ν.Δ. 3765/57, "Αρθρον 11). Προσφάτως συζητείται 

έπέκτασις τού ευεργετήματος τούτου είς βιομηχανίας ιδρυθείσας 

μετά το 1963. 
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β. 'Επιχειρήσεις Έδρεύουσαι έκτος τής Περιοχής τέως Διοι

κήσεως Πρωτευούσης: 

Το 1954 οι ομαλοί καί συμπληρωματικοί συντελεσταί αποσβέ

σεων οι εφαρμοζόμενοι έπί τών κτιρίων, μηχανημάτων, έγκαταστά-

σείυν καί εξοπλισμού, δια τάς είς τήν περιοχήν τέως Διοικήσεως 

Πρωτευούσης (ί'δεα. ανωτέρω) έγκατεστημένας επιχειρήσεις, ηύξή-

θησαν κατά 5 0 % δια βιομηχανικάς, μεταλλευτικάς καί ξενοδο

χειακές επιχειρήσεις τάς έγκατεστημένας εις τήν περιοχήν 'Αττι

κής, άλλα έκτος τής περιοχής πρωτευούσης. Δι' επιχειρήσεις έγ

κατεστημένας έκτος 'Αττικής οί συντελεσταί ούτοι έδ'-πλασιά-

σθησαν (Ν. 2176/62 τροποποιηθείς υπό τού Ν. 29015/4) . Αϊ 

διευκολύνσεις αύται ετέθησαν αρχικώς εν ίσχύϊ δια μίαν δεκαε-

τίαν μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1961, κατόπιν δμως παρετάθη-

σαν μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1964 δια τού Ν.Δ. 4002/59. 

"Απασαι αϊ ανωτέρω έκτακτοι παραχωρήσεις εφαρμόζονται 

μόνον είς εγχώριας βιομηχανικάς, βιοτεχνικάς καί μετα>λευτικάς 

επιχειρήσεις. Άλλοδαπαί επιχειρήσεις λειτουργούσαι εν 'Ελλάδι 

δια μονίμου μονάδος (υποκαταστήματος ή δευτερεύοντος κατα

στήματος μή συμβεβλημένου εν Ελλάδι) δύνανται να τύχωσι τών 

ανωτέρω παραχωρήσεων, έάν άποδείξωμεν δτι ή χώρα, τής όποιας 

οί εν λόγω έπιχειρηματίαι τυγχάνουν υπήκοοι, κατά τον καθορισμον 

τών φορολογήσιμων κερδών, αναγνωρίζει δια τής φορολογικής νο

μοθεσίας της τους προσθέτους συντελεστάς αποσβέσεων τής 'Ελ

λάδας, ή έάν υφίσταται σχετική συμφωνία μεταξύ τών δύο χωρών 

προς αποφυγήν τής διπλής φορολογίας (Ν.Δ. 4002/59 αριθ. 3). 

Ή 'Αμερικανική φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπει τοιαύτα 

κίνητρα καί, ούτω, αϊ έν 'Ελλάδι μονίμως λειτουργούσαι Άμερι-

κανικαί επιχειρήσεις δεν δικαιούνται τών παραχο^ρήσεων τούτων. 

2. Λογιστική Άπόσβεσις τών εκ Δανείων 'Επιβαρύνσεων προ 

τής 'Ενάρξεως τών 'Επιχειρηματικών 'Εργασιών. 

Αϊ επιχειρήσεις εκ τόκων δανείων καί πιστώσεων τών βιομη

χανικών έπιχειρήσεοον κατά τήν περίοδον προ τής ενάρξεως έργα-
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σιών υπολογίζονται ώς έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως καί δύνανται 

νά αποσβεσθούν λογιστικώς εις ποσοστον 20 % κατ' έτος μετά τήν 

έναρξιν τών εργασιών. 

Τής αυτής μεταχειρίσεως τυγχάνουσιν άπαντα τα έξοδα πρώ

της εγκαταστάσεως καί οργανώσεως προ τής ενάρξεως εργασιών 

προϋποτιθεμένου οτι τα έξοδα ταύτα δεν έκαλύφθησαν υπό εισο

δήματος δημιουργηθέντος κατά τήν περίοδον ταύτην (Ν. 4171 /61 

άρθρον 7 ) . 

3. "Εκπτωσις εκ τοϋ Φορολογήσιμου Εισοδήματος 'Εξόδων 

δια Νέα Βιομηχανικά Σχέδια 'Επενδύσεως. 

α. Αϊ έπαρχιακαί βιομηχανικαί καί βιοτεχνικαί επιχειρήσεις 

δύνανται νά αφαιρούν μέχρι 40 % έκ τών καθαρών ετησίων φορο

λογήσιμων κερδών των, προϋποτιθεμένου δτι δύνανται νά απο

δείξουν, δτι το ποσόν τούτο έχρησιμοποιήθη δια τήν άγοράν νέων 

εγκαταστάσεων, ή δι' έπέκτασιν καί βελτίωσιν τών ύπαρχουσών 

τοιούτων. Είς τήν περίπτωσιν επιχειρήσεων εγκατεστημένων 

είς νήσους, το ποσοστον τούτο ανέρχεται είς 8 0 % (Ν. 3213/55 

αρθρ. 8 ) . 

β. Βιομηχανικαί ή βιοτεχνικαί επιχειρήσεις διενεργοΰσαι νέας 

παραγωγικάς επενδύσεις εν Ε λ λ ά δ ι άπο τής 23ης 'Οκτωβρίου 

1959 μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1964, δικαιούνται αφαιρέσεως τών 

σχετικών δαπανών έκ τού φορολογήσιμου εισοδήματος των. Το 

συνολικώς άφαιρούμενον ποσόν καθ' έκαστον οίκονομικον έτος 

δεν δύναται νά ύπερβαίνη το 50 % τών φορολογήσιμων κερδών, 

προκειμένου περί επιχειρήσεων εγκατεστημένων έν 'Αττική, τα 

6 0 % προκειμένου περί επιχειρήσεων εγκατεστημένων είς τάς λοι-

πάς ήπειρωτικάς περιοχάς τής χώρας καί το 90 % προκειμένου 

περί επιχειρήσεων εγκατεστημένων είς νήσους (Ν.Δ. 4002/59, 

άρθρα 1 καί 2) . 'Εάν τα ακαθάριστα κέρδη δοθείσης χρήσεως 

είναι όλιγώτερα τών έπενδυθέντων ποσών ώς ανωτέρω, ή διαφορά 

δύναται να έπιβαρύνη τα κέρδη τών επομένων ετών. Αϊ ανωτέρω 

διευκολύνσεις τού Ν. 3213/55 καί ό Ν. 4002/59 δεν δύνανται 

νά εφαρμοσθούν συγχρόνως με σωρευτικον αποτέλεσμα. 
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γ. Είς τήν περίπτωσιν σχεδίων επενδύσεως υπαγομένων είς τον 

Ν. 4171 /61 καί ανερχομένων είς ποσόν άνω τών 60 εκατομμυρίων 

δραχμών (2 έκ. δολλαρίων) τά ευεργετήματα τών άρθρων 1 καί 

2 τού Ν.Δ. 4002/59, άτινα αναφέρονται είς τήν προηγουμένην (β) 

παράγραφον καί ίσχύουσι μέχρι τής 31-12-64, Θα εφαρμόζονται 

έπί πενταετίαν άπο τής εκδόσεως τής υπουργικής αποφάσεως 

ήτις απαιτείται προς πίστοποίησιν δτι ή εν λόγω έπένδυσις εϊναι 

παραγωγική (Ν. 4171/61 αρθρ. Ι. καί 2). 

δ. Μεταλλευτικαί επιχειρήσεις γενικώς, καί επιχειρήσεις λατο-

μείοον έξάγουσαι τουλάχιστον το 50 % τής παραγωγής των δικαιούν

ται αφαιρέσεως τού 50 % τών φορολογήσιμων κερδών των προς 

κάλυψιν δαπανών επενδύσεως δια νέα παραγωγικά έργα, ανεξαρ

τήτως τού τόπου εγκαταστάσεως τών μεταλλείων ή λατομείων 

(Ν.Δ. 4002/59 apQp. 1). 

Ώ ς καί είς τήν περίπτωσιν τών ειδικών συντελεστών αποσβέ

σεως, τά ανωτέρω φορολογικά ευεργετήματα έσχεδιάσθησαν προς 

ένίσχυσιν τών εγχωρίων επιχειρήσεων. Έ ν τούτοις, δύνανται επί

σης να ίσχύωσι καί δια τάς μονίμως έγκατεστημένας έν 'Ελλάδι 

άλλοδαπάς επιχειρήσεις, υπό τους περιορισμούς οίτινες αναφέρον

ται είς το τμήμα ΙΙ-1 (τελευταία παράγραφος). 

Δέον δπως σημειωθή δτι αϊ υπό στοιχεία α—δ εκπτώσεις έκ 

τού φορολογήσιμου εισοδήματος είναι άπαιτηταί επιπροσθέτως 

τών υπό τού νόμου παρεχομένων ομαλών καί εκτάκτων συντελεστών 

αποσβέσεως. 

4. 'Απαλλαγή εκ Τελών και Φόρων Εισαγωγής Μηχανημά

των, Πρώτων "Υλών, καί Ξενοδοχειακού 'Εξοπλισμού 

και 'Εφοδίων : 

α. Νόμος 3213 /55 (άρθρον 4) παρέχει πλήρη άπαλλαγήν έκ τών 

τελών καί φόρων εισαγωγής μηχανημάτων καί εξαρτημάτων τού

των προκειμένου περί νεοϊδρυόμενης επαρχιακής βιομηχανίας ή 

επεκτάσεως παλαιάς τοιαύτης. 

β. Μέχρι τής 17ης 'Απριλίου 1968, βιομηχανικαί καί 

βιοτεχνικαί επιχειρήσεις ήδη έν λειτουργία, δύνανται νά είσά-
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γουν, άνευ τελών καί φόρων εισαγωγής, νέον μηχανικόν έξοπλι-

σμον προς έκσυγχρονισμον τής παγαρωγής των (Ν. 3949/59 

αρθρ. 1 π α ρ . , 1, ώς έτροποποιήθη υπό τής υπ' αριθμ. 68/63 

ύπουργ. αποφάσεως). 

γ. Συμφώνως τω Νόμω 4171/61 (άρθρα 1 καί 2), ώς έτροπο

ποιήθη υπό τού Νόμου 4256/62 (άρθρον 4 ) , σημαντικά σχέδια 

επενδύσεων αρχικής δαπάνης άνω τών έξήκοντα εκατομμυρίων 

δραχμών (2 έκ. δολλαρίων), ώς επίσης έργοστασιακαί επεκτάσεις 

άξιας άνο^ τών 20 εκατομμυρίων δραχμών (667.000 δολ. ) έκτε-

λούμεναι υπό έπιχειρήσεο^ν, α'ίτινες ικανοποιούν τά κριτήρια τού 

Νόμου 4171/61 ώς ούτος έτροποποιήθη, απαλλάσσονται απάν

των τών κρατικών φόρων, τών φόρων υπέρ τρίτων, τελών, συν

εισφορών κτλ. έπί τών κατωτέρω αναφερομένων ειδών, ανεξαρτή

τως τού έάν τοιαύτα εί'δ/) κατασκευάζωνται έν 'Ελλάδι : 

γ. α. Μηχανήματα, εξαρτήματα, τμήματα καί εργαλεία (συμ

περιλαμβανομένων απάντων τών ειδών εργοστασιακού εξοπλισμού 

βιομηχανικών, μεταλλευτικών, καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων καί 

αποκλειομένων τών ειδών γραφείου καί τών μεταφορικών μέσων 

δι' αγαθά ή έπιβάτας ). 

γ. β. 'Υλικά οικοδομών πλην τσιμέντου καί κεραμεικών καί 

λατομειακών προϊόντων. 

γ. γ. Συσκευαί ερευνών, μετρήσεως, αναλύσεως καί έλεγχου. 

γ. δ. Γερανοί, βαρέα φορτηγά καί εξοπλισμός δια τον 

χειρισμον υλικού, χρησιμοποιούμενα εντός τού εργοστασιακού 

χώρου. 

δ. Άλλοδαπαί επιχειρήσεις μηχανουργείων, έγκατεστημέναι 

έν 'Ελλάδι κατόπιν υπουργικής αποφάσεως, απαλλάσσονται τών 

τελών καί φόρων εισαγωγής μηχανημάτων, εξοπλισμού καί εφο

δίων (πλην καυσίμων, λιπαντικών καί επιβατηγών αυτοκινήτων) 

απαιτουμένων δια τήν έν 'Ελλάδι λειτουργίαν των, υπό τάς κάτωθι 

προϋποθέσεις : πρώτον, δτι τουλάχιστον το 80 % τού συνολικού 

προσωπικού καί το 6 0 % εκάστης κατηγορίας προσωπικού είναι 

ελληνικής ύπηκοότητος. Δεύτερον, δτι αϊ ανωτέρω επιχειρήσεις 
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είναι αποκλειστικώς άπησχολημέναι είς έργα έκτος Ελλάδος. 

Τοιαΰται επιχειρήσεις καί το άλλοδαπόν προσωπικόν των (έάν 

δεν διαμένη μονίμως έν Ε λ λ ά δ ι ) απαλλάσσονται επίσης τού 

Φόρου Εισοδήματος, έάν το εισόδημα τούτο οφείλεται είς έργα 

έκτος Ελλάδος (Ν. 4171/61 αρθρ. 9). 

ε. Ό άνθραξ, το μεταλλουργικών κώκ καί τά σιδηρομεταλλεύ-

ματα, άτινα εισάγονται υπό μεταλλουργικών βιομηχανιών δια 

τάς άνάγκας των, απαλλάσσονται πάσης φύσεως φόρων, τελών, 

εισφορών καί επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων (Ν 4171/61 άρθρον 8) 

στ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός καί εφόδια—κατονομαζόμενα 

είς ένα μακρόν κατάλογον— απαλλάσσονται τών τελών καί φόρων 

εισαγωγής (πλην τού Φ.Κ.Ε. καί τών φόρων χαρτοσήμου), έάν είσ-

άγωνται υπό νεοκατασκευαζομένων, άνακατασκευαζομένων ή βελ

τιούμενων ξενοδοχείων, τουριστικών περιπτέρων καί μοτέλ, άτινα 

διευθύνονται υπό τού EOT (Ν.Δ. 3864/58 άρθρον 1 6 ) . Έ π ί πλέον, 

καινουργή ξενοδοχεία πολυτελείας άνω τών 200 κλινών, διευθυνό-

μενα ύπο τού E O T , απολαύουν επιπρόσθετων προνομίων ελευ

θέρας εισαγωγής δι' ώρισμένα ε'ίδη αναφερόμενα είς κεχωρισμένον 

κατάλογον (Ν.Δ. 3909 /58, αρθρ. 1 ). Αϊ άπαλλαγαί αύται ίσχύουσι 

μέχρι τής 31.12.64 (Ν.' 4171 /61, αρθρ. 5) . 

5. Μείωσις τού Φόρου Κύκλου 'Εργασιών. 

α. Αϊ ακόλουθοι εκπτώσεις έκ τού Φ.Κ.Ε. (δστις κυμαίνεται 

άπο 1,5 έως 6 % τής άξιας παραγωγής τών βιομηχανικών επιχειρή

σεων ίσχύουσιν άπό τού έτους 1952 (Ν. 2176/52, αρθρ. 4) . 

Δια βιομηχανικάς επιχειρήσεις Ιδρυθείσας προ τού 1952 

είς τ ά ς ήπειρωτικάς περιοχάς τής 'Ελλάδος πλην 'Αττικής : 

2 0 % . 

Δια βιομηχανικάς επιχειρήσεις μετακινηθείσας μετά το 1952 

είς τ ά ς ήπειρωτικάς περιοχάς, ή δια νέας βιομηχανίας ιδρυθεί

σας είς τάς περιοχάς ταύτας άπο τού 1952 καί εντεύθεν : 30 % . 

Δια βιομηχανικάς επιχειρήσεις ιδρυθείσας προ τού 1952 είς 

νήσους : 30 % . 
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Δια βιομηχανικάς επιχειρήσεις ιδρυθείσας ή μεταφερθείσας είς 

νήσους άπο τού 1952 καί έντεΰθον : 4 0 % . 

β. Ή κατανάλωσις ηλεκτρικού ρεύματος δια βιομηχανικήν 

χρήσιν απαλλάσσεται τού Φόρου Κύκλου 'Εργασιών (Ν. 1524/50 

αρθρ. 12) . 

6. ΦορολογικαΙ Διευκολύνσεις έπί Συγχωνεύσεως 'Επιχει

ρήσεων. 

α. Ύ π ο ώρισμένας προϋποθέσεις, άναφερομένας κυρίως είς το 

ελάχιστον ποσόν τού εταιρικού κεφαλαίου, ή συγχώνευσις 'Ανω

νύμων 'Εταιρειών καί ή μετατροπή ατομικών καί εταιρικών επιχει

ρήσεων είς 'Ανωνύμους Ε τ α ι ρ ε ί α ς , απαλλάσσονται τ ώ ν φόρων 

έπί τής αυξήσεως τού κεφαλαίου, τών φόρων μεταβιβάσεως ακι

νήτου περιουσίας καί τών φόρων χαρτοσήμου έπί τών εσόδων, ώς 

επίσης απάντων τών φόρων υπέρ τρίτων, ο'ίτινες είναι κανονικώς 

καταβλητέοι είς τοιαύτας περιπτώσεις (Ν. 3765/57 αρθρ. 12), 

β. Το 1959, αϊ ανωτέρω φορολογικαί άπαλλαγαί έπεξετάθησαν 

είς τάς ακολούθους περιπτώσεις συγχωνεύσεων, γενομένων άπο 

τής 31-10-59 μέχρι 31-12-64 (Ν.Δ. 4002/59 αρθρ. 2 ) : 

β. α. Ά τ ο μ ι κ α ί βιομηχανικαί ή βιοτεχνικαί επιχειρήσεις ή 

^ταιρεΐαι συγχωνευόμεναι μετά βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών. 

β. β. Δύο ή περισσότεραι άτομικαί βιομηχανικαί ή βιοτεχνικαί 

επιχειρήσεις ή έταίρεΐαι συγχωνευόμεναι υπό οιανδήποτε μορφήν 

Λ,εγαλυτέρας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως, υπό τον 

)ρον δτι ή νέα έπιχείρησις θα τηρή λογιστικά βιβλία τετάρτης 

κατηγορίας. 

γ. Το 1962, αϊ ανωτέρω φορολογικαί άπαλλαγαί έπεξετάθησαν 

>ιά συγχωνεύσεως ατομικών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επι

χειρήσεων ή εταιρειών είς νέαν Άνώνυμον Έταιρείαν, Ε τ α ι ρ ε ί α ς 

Ιεριωρισμένης Ευθύνης ή άτομικήν έπιχείρησιν Ν. 4256/62, 

ίρθρ. 3 ) . 
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7. ΕΙδικά Φορολογικά Πλεονεκτήματα δι 'Επαρχιακός Βιο

μηχανίας. 

' Η ένθάρρυνσις δημιουργίας νέουν βιομηχανιών ε ίςτάς επαρχίας 

(ήτοι έκτος τής περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης), καί 

ή βελτίωσις τής ανταγωνιστικής θέσεως τών ήδη υφισταμένων 

επαρχιακών βιομηχανιών, αποτελεί πολιτικήν τής 'Ελληνικής 

Κυβερνήσεως. Προς τον ανωτέρω σκοπον έ'χουσι θεσπισθή είδικαί 

φορολογικαί άπαλλαγαί καί χρηματοδοτικαί διευκολύνσεις είς 

βιομηχανικάς, μεταλλευτικάς καί ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις (at 

τελευταΐαι δέον δπως έχωσιν έγκρισιν τού Ε.Ο.Τ.) ήδη λειτουρ

γούσας ή μεταφερθησομένας έκ τής περιοχής τέως Διοικήσεως 

Πρωτευούσης. Αϊ άπαλλαγαί καί διευκολύνσεις αύται εισήχθησαν 

το πρώτον δια τού Ν.Δ. 2176/52 τροποποιηθέντος καί συμπληρω-

θέντος άργότερον δια τού Ν. 3213/55. Φορολογικά τίνα ευεργετή

ματα δια τάς έπαρχιακάς βιομηχανίας ανεφέρθησαν ανωτέρω είς 

το παρόν τμήμα. Προς συμπλήρωσιν τής εικόνος, παρατίθενται 

κατωτέρω προσθετά τίνα ευεργετήματα δια τάς έπαρχιακάς βιο

μηχανίας : 

'Απαγορεύεται ή επιβολή τοπικών φόρων είς τάς έπαρ-

χιακάς επιχειρήσεις. 

Αϊ έπαρχίακαί επιχειρήσεις τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος 

απολαύουν μειώσεως τών εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως ερ

γαζομένων καί εργοδοτών κατά 1 0 % . Δια τάς νησιωτικάς επιχει

ρήσεις ή μείωσις αύτη ανέρχεται είς 20 % . 

Μέχρι τής 31-12-64, αϊ έπαρχίακαί βιομηχανικαί επιχει

ρήσεις τής ηπειρωτικής καί νησιωτικής Ελλάδος δύνανται νά 

μεταφέρουν εις ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά το 25 % καί 

4 0 % τών καθαρών ετησίων κερδών των αντιστοίχως, προς κάλυ-

ψιν ενδεχομένων μελλοντικών ζημιών. 

Αϊ έπαρχίακαί βιομηχανικαί επιχειρήσεις απαλλάσσονται τού 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών 6 % , εισαχθέντος δια τού Ν. 843/48. 
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8. "Ετεραι Φορολογικαί Διευκολύνσεις προς Τόνωσιν της 

Οικονομικής 'Αναπτύξεως. 

α. Δια τήν περίοδον άπο 23-10-59 έως 31-12-64 ετέθη έν ίσχύϊ 

μείωσις κατά 50% τού ποσού του φόρου χαρτοσήμου έπί τών 

εσόδων καί έτερων κρατικών καί τών υπέρ τρίτων φόρων εισπρατ

τομένων έπί εκδόσεως μετοχών, έπί εκδόσεως καταστατικών 

'Ανωνύμων Εταιρειών δια τήν ϊδρυσιν νέων βιομηχανικών ή βιο

τεχνικών επιχειρήσεων, ή έπί αυξήσεως κεφαλαίου ήδη λειτουρ

γουσών επιχειρήσεων. Ή διευκόλυνσις αύτη άφορα μόνον τάς βιο-

μηχανικάς καί βιοτεχνικάς επιχειρήσεις με κεφάλαιον ουχί όλιγώ-

τερον τών 5 έκ. δρχ. καί 2 έκ. δρχ. αντιστοίχως (Ν.Δ. 4002/59 

άρθρον 4). 

β. 'Ανώνυμοι Έταίρεΐαι ίδρυθεΐσαι ύπό τού 'Οργανισμού Βιο

μηχανικής 'Αναπτύξεως (Ο.Β.Α.), ή δια συμμετοχής τούτου, 

απαλλάσσονται τών φόρων χαρτοσήμου έπί τών εσόδων καί απάν

των τών κρατικών καί τών υπέρ τρίτων φόρων, επιβαλλομένων 

έπί τών μετοχών ή καταβλητέων δια τήν έκδοσιν εταιρικών έγγρα

φων, δια τήν αύξησιν κεφαλαίου καί δια τήν παράτασιν τής ζωής 

μιας 'Ανωνύμου 'Εταιρείας. (Δ. Ν. 4014/59, άρθρον 7) 

γ. Είς το τμήμα Π/2,3 καί 4 ανεφέρθησαν ό Ν. 4171/61 καί 

το Ν.Δ. 4256/62, δι' ών παρέχονται είδικαί φορολογικαί διευκο

λύνσεις δια προγράμματα επενδύσεων άνω τών 60 εκατομμυρίων 

δραχμών. Πλην τών ήδη αναφερθέντων ευεργετημάτων, παρατί

θενται κατωτέρω επιπρόσθετοι παροχαί του Ν. 4171 /61, ώς ούτος 

έτροποποιήθη, δια τών όποιων διευρύνεται ό Νόμος 2687/53 περί 

αλλοδαπής επενδύσεως, όσον άφορα τά ευρέα προγράμματα επεν

δύσεων άνω τών 60 εκατομμυρίων δραχμών (2 έκ. δολλάρια). 

Μείωσις τού κλιμακωτού φόρου έπί τών εκτιμήσεων κόστους 

οίκοδομήσεως εργοστασιακών εγκαταστάσεων άπο 2 % είς 0,08% 

προκειμένου περί επαρχιακών προγραμμάτων καί είς 0,8% 

προκειμένου περί απάντων τών λοιπών. Όμοίως, μείωσις τού 

φόρου οίκοδομήσεως άπο 0,5% τού εκτιμώμενου κόστους κατα

σκευής εις 0,02% καί 0,2% αντιστοίχως (άρθρον 2 παρ. 2). 
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Καθορισμός μικρότερων καταβολών πληρωτέων προς έκδο-

σιν ποικίλων άδειων, ώς άδειων εγκαταστάσεως, λειτουργίας, οί

κοδομήσεως καί καταλληλότητος (άρθρον 2 παρ. 3 ) . 

Μείωσις είς το εν δέκατον απάντων τών φορούν καί οφειλών 

πληρωτέων έπί συμβολαίων είς έπαρχιακάς περιοχάς, ώς αύται 

καθορίζονται είς το άρθρον Ι. τού Ν. 3213/55 (άρθρον 2 παρ. 4) . 

'Απαλλαγή έκ τών φόρων, οφειλών καί έτερων επιβαρύν

σεων (πλην τού φόρου χαρτοσήμου) τού τμήματος τού κεφαλαίου 

άνω τ ώ ν 5 έκ. δραχμών δι' 'Ανωνύμους Εταιρείας έχουσας κεφά

λαιον άνω τών 5 έκ. δρχ. καί δι' ύφισταμένας επιχειρήσεις αυξά

νουσας το κεφάλαιον των άνω τών 15 εκατομμυρίων (άρθρον 2 

παρ. 5 ) . 

"Εν άνώτατον δριον είς ουσιωδώς χαμηλότερα επίπεδα τών 

μέχρι τούδε καταβαλλομένων αμοιβών δικηγόρων καί συμβολαιο

γράφων δια τήν έκτέλεσιν καί καταγραφήν συμφωνιών μεταξύ τής 

Κυβερνήσεως καί τών αλλοδαπών κεφαλαιούχων (αρθρ. 2, π α ρ . 6 ) . 

Οϊ αλλοδαποί κεφαλαιούχοι έχουσι δικαίωμα προσλήψεως 

αλλοδαπών μηχανικών ή τεχνικών συμβούλων προς διενέργειαν 

μελετών καί σχεδίων δια τ ά αρχικά κτίρια, τάς έργοστασιακάς 

εγκαταστάσεις παραγωγής κλπ. καί προς έπίβλεψιν τής κατα

σκευής καί συγκροτήσεως τών εργοστασιακών εγκαταστάσεων 

(άρθρον 2 παρ. 7) . 

Το πάγωμα (freezing) δια περίοδον 15 ετών άπο τής ενάρ

ξεως τών εργασιών, απάντων τών φόρων (συμπεριλαμβανομένων 

καί τών απαλλαγών έκ τού φόρου υπέρ τρίτων), οίτινες ίσχύουσι 

κατά τήν περίοδον τής εγκρίσεως τής επενδύσεως (άρθρον % 

παρ. 1 1 ) . 

Πενταετής απαλλαγή έκ τού φόρου εισοδήματος κτηθέντος 

είς το έξωτερικον υπό αλλοδαπού προσωπικού απασχολουμένου 

είς επιχειρήσεις εμπίπτουσας είς τον Ν. 4171 (άρθρον 2, παρ. 12). 

'Επιτρέπεται ή <χποστολ·η είς το έξωτερικον μερισμάτων έπί 

του επαναπατρισθέντος τμήματος τού αρχικώς εισαχθέντος κε

φαλαίου συμφώνως τ ω Ν. 2687 /53, είς ποσοστον ουχί άνώτερον 

του 6 % τού σχετικού κεφαλαίου, υπό τον ορον δτι τά έν λόγω 
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μερίσματα δεν υπερβαίνουν το 8 % τής άξιας τών ετησίων εξαγω

γών τής έπιχειρήσεο^ς είς ξένον συνάλλαγμα (άρθρον 2, παρ. 13). 

Είς τήν περίπτωσιν προγραμμάτων επενδύσεως άνω τών 

180 εκατομμυρίων δραχμών (6 έκ. δολλαρίων), ή Κυβέρνησίς εξου

σιοδοτείται όσον άφορα τήν ύπογραφήν συμφωνίας εντός του πνεύ

ματος του Ν. 4171/61 καί οιουδήποτε έτερου Νόμου έν ίσχύϊ, καί 

τήν παγίωσιν οιωνδήποτε δεσμεύσεων γενομένων δια καθωρισμέ-

νην περίοδον, άνευ εγκρίσεως τής Βουλής (άρθρον 4 ) . 

Συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς έλληνικάς βιομηχα-

νικάς καί μεταλλευτικάς επιχειρήσεις υπό αλλοδαπών Τραπεζών 

καί κατασκευαστών μηχανών, οίτινες δεν διαθέτουσι μόνιμα υπο

καταστήματα έν Ελλάδι, ώς επίσης τά τοκοχρεωλύσια τοιούτων 

δανείων καί πιστώσεων, απαλλάσσονται απάντων τών Κρατικών 

φόρων καί τών φόρων υπέρ τρίτων. Ό μ ο ί ω ς , ό καταβαλλόμενος 

τόκος τών δανείων τούτων αφαιρείται άπο τον φόρον εισοδήματος 

(άρθρον 7, παρ. 1 καί 2) . 

I I I . Πρόσθετα Μέτρα δια τήν Τόνωσιν της 

Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως 

1. Ή Σύνδεσις με τήν Κοινήν Άγοράν. 

Τήν Ιην Νοεμβρίου 1962 ή 'Ελλάς κατέστη έταιρικον μέλος τής 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (Ε.Ο.Κ.). Μέχρις δτου κα-

ταστή αύτη κανονικον μέλος (δπερ αποτελεί τελικον άντίκειμενικον 

σκοπον έπιτευχθησόμενον είς 22 έτη) θά άπολαμβάνη τ α πλείστα 

τών πλεονεκτημάτων, άτινα απορρέουν έκ τής Συμφωνίας τών 

'Αθηνών, ενώ αντιθέτως θά άναλαμβάνη ολίγας μόνον υποχρεώσεις. 

Σήμερον, τά ελληνικά προϊόντα δικαιούνται εκπτώσεως 5 0 % έπί 

τών φόρων τής Ε.Ο.Κ δι' εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα, καί 

30 % ή 35 % δια γεωργικά προϊόντα. Αϊ περαιτέρω μειώσεις 

θά λάβουν χώραν αυτομάτως, βάσει τής συμφωνίας. Έ ξ άλλου, ή 

'Ελλάς έμείωσε τους φόρους εισαγωγής δια τά προϊόντα τής Ε.Ο.Κ 

κατά 10 ή 5 % , αναλόγως του έάν τά σχετικά εϊδη παράγωνται ή 
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οχι έν 'Ελλάδι. ΟΊ Ελληνικοί φόροι εισαγωγής θα καταργηθούν 

πλήρως μετά πάροδον 12 ετών δι' είδη μή παραγόμενα έν'Ελλάδι, 

καί μετά 22 έτη δι' είδη παραγόμενα σήμερον έν Ελλάδι . Ή 'Ελλάς 

θά υιοθέτηση τους κοινούς φόρους εισαγωγής τής Ε.Ο.Κ είς 12 ή 

22 έτη, αναλόγως τού έάν εν προϊόν παράγεται ή δεν παράγεται έν 

'Ελλάδι. Περαιτέρω, ή Ε λ λ ά ς θά τύχη οικονομικής βοηθείας προς 

έπιτάχυνσιν τής αναπτύξεως της καί θά ύποχρεωθή είς εύθυγράμ-

μισιν τής αγροτικής καί οικονομικής πολιτικής της με τάς τοιαύτας 

τών εξ χωρών - μελών. 

2. Πρόσθετα Μέτρα Προωθήσεως τών 'Εξαγωγών Βιομη

χανικών και 'Ετέρων 'Εγχωρίων Προϊόντων. 

α. Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ή 'Ελληνική Κυβέρνησις 

εφήρμοσε μέτρα (διάφορα τών αναφερθέντων είς τ ά Τμήματα II 

καί I I I ) προς προώθησιν τών εξαγωγών βιομηχανικών καί έτερων 

εγχωρίων προϊόντων δια θεσπίσεως τών Νόμων 1848/51,2861/54 

καί 4231 /62. Προσφάτως, δίδεται ιδιαιτέρα σημασία είς τήν ανά

πτυξαν εξαγωγικών βιομηχανιών έξοικονομουσών συνάλλαγμα. 

Ό Ν. 1848/51 προβλέπει έπιστροφήν τελών καί φόρων εισαγω

γής προκειμένου περί πρώτων υλών καί καυσίμων χρησιμοποιου

μένων δια τήν παραγωγήν προϊόντων πωληθέντων προς έξαγωγήν. 

Ό Ν. 2861/54 είναι ευρύτερος, προβλέπων : ( α ) έπιστροφήν 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών, (β) μερικήν έπιστροφήν εργοδοτι

κών εισφορών δια Ταμεία Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως, έπί μισθών καί 

ημερομισθίων, καταβληθέντων δια τήν παραγωγήν εξαγομένων 

προϊόντων, (γ) άπαλλαγήν τής άξιας τών εξαγωγών βιομηχανικών 

προϊόντων έκ τού Φ.Κ.Ε., (δ) έπέκτασιν τών ανωτέρω μειωτικών 

τού κόστους μέτρων είς τάς έξαγωγάς ώρισμένων γεωργικών, 

μεταλλευτικών καί έτερων εγχωρίων προϊόντων (ε) άπαλλαγήν 

έκ τών φόρων καί τελών εισαγωγής έπί υλικών συσκευσίας, έάν 

ή άξια τών τοιούτων υλικών άποτελή ση μαντικό ν στοιχεΐον κό

στους τού εξαγομένου προϊόντος, ή έάν τοιαύτα υλικά χρησιμο

ποιούνται δια τήν έξαγωγήν γεωργικών καί έτερων προϊόντων κα-

θωρισμένων δια Διατάγματος. 
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Tò Νομοθετίκόν Διάταγμα 4231 /62 σύγκειται έκ μιας σειράς 

ειδικών μέτρων σκοπούντων είς τήν προώθησιν τών εξαγώγιμων 

προϊόντων. Τά μέτρα ταύτα δύνανται νά συνοψισθώσιν ώς ακο

λούθως : 

'Επιχειρήσεις άσχολούμεναι με έξαγωγάς, αίτινες απαιτούν 

μεγάλας δαπανάς οργανώσεως καί έρεύνης τής αγοράς, δύνανται νά 

αφαιρούν έκ τού φορολογήσιμου εισοδήματος των τ α ακόλουθα 

ποσά, υπολογιζόμενα έπί τών ακαθαρίστων εσόδων έξ εξαγωγών : 

4 % δια νωπάς όπώρας καί λαχανικά, 4 % δια βιομηχανικά καί 

βιοτεχνικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης καί τής κατεργασίας 

αγροτικών προϊόντων), 3 % μεταλλευτικά καί λατομειακά προϊ

όντα, 2 % δια προϊόντα οικιακής κτηνοτροφίας καί αλιείας καί 

1 % δι' άπαντα τά λοιπά προϊόντα. 

Τά ναυτιλιακά έγγραφα δια τήν μεταφοράν εξαγομένων προϊ

όντων απαλλάσσονται απάντων τών φόρων χαρτοσήμου έπί τών 

εσόδων. Το αυτό ισχύει καί δι' έγγραφα άφορώντα έπιστροφάς 

φόρων, τελών καί ετέρων επιβαρύνσεων. 

Αϊ έξαγωγικαί επιχειρήσεις καταβάλλουν μειωμένας εισφοράς 

είς το "Ιδρυμα Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (ΙΚΑ),ώς επίσης καί είς 

έτερα Τ α μ ε ί α Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως, έπί μισθών καί ημερομισθί

ων σχετικών με τήν κατασκευήν εξαγομένων βιομηχανικών προϊ

όντων καί τοιούτων μεταλλουργίας, ή προϊόντων προοριζομένων 

δια το Πρόγραμμα 'Αμοιβαίας 'Αμύνης. 

'Εξαγωγείς βιομηχανικών προϊόντων, δια τά όποια χρησιμο

ποιούνται έγχώριαι ή είσαγόμεναι πρώται ύλαι, δικαιούνται μερι

κής επιστροφής τού επιβαλλομένου ειδικού φόρου έφ' ώρισμένων 

εισαγομένων προϊόντων δυνάμει τού Ν. 4169/61 (όστις ιδρύει τον 

Όργανισμόν Γεωργικής Ασφαλίσεως) . Το πραγματικόν έπιστρε-

πτέον ποσόν καθορίζεται έπί τή βάσει τής ποσότητος τών πρώ

των υλών τών χρησιμοποιηθεισών είς τήν κατασκευήν τών έξα-

χθέντων προϊόντων. 

Ώρισμένα προϊόντα παραγόμενα, συναρμολογούμενα ή συσκευα-

ζομενοί έν 'Ελλάδι, ώς ήλεκτρικαί σκοΰπαι καί παρκετέζαι, δέκται 

ραδιοφώνων καί τηλεοράσεως, μαγνητόφωνα καί π ικ-άπ, θάλαμοι 
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ηλεκτρικών ψυγείων, αναδευτήρες καί μίξερ, ήλεκτρικαί ξυριστικαί 

καί κουρευτικαί μηχαναί, απαλλάσσονται τού 1 0 % κατ' άξίαν 

φόρου εξαγωγής τού Ν. 4169/61. 

Ό φόρος 12 % έπί τής εξαγωγής παλαιοσιδήρου καί μετάλ

λων, προερχομένων έκ καταστροφής παλαιών πλοίων (πλην τών 

ναυαγίων) κατηργήθη. 

β. Τήν 17ην 'Ιανουαρίου 1963, ή 'Ελληνική Κυβέρνησις ανήγ

γειλε χαμηλοτέρας τιμάς πετρελαίου δια βιομηχανικούς σκοπούς. 

'Αρχής γενομένης άπό τής 1-2-66, αϊ τιμαί του ελαφρού πετρε

λαίου (1.500) καί τού βαρέος τοιούτου (3.500) εμειώθησαν κατά 

165 καί 225 δραχμάς κατά μετρικόν τόννον αντιστοίχως. Τά ποσά 

ταύτα αντιπροσωπεύουν μειώσεις, κατά 16% καί 2 5 % αντιστοί

χως, τών παλαιών τιμών τών δύο τούτων τύπων πετρελαίου. 
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