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ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Τυ Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ΙδρόΟη το έτος 1961 ώς αυτόνομος Δημόσιος 'Οργανι

σμός ύπο την έπωννμίαν «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με 

βααικον αντικειμενικών σκοπόν την ερευναν τών προβλήματος 

της λειτουργίας, δισ.ρθρώσεοίς και αναπτύξεως της ελληνικής 

οικονομίας. "Αλλος αντικειμενικός σκοπός αυτού ήτο ή επιμόρ-

φο^ις νέιον ΓΕλλψων οικονομολόγων εις τάς συγχρόνους μεθό

δους οικονομικής άναλύσεοκ. καΐ έρεννης. Δια την ΐδρυσιν και 

λειτονργίαν τον Κέντρον εχορηγήθη σημαντική οικονομική βοή

θεια από ιδρύματα τού εξωτερικού. 

Κατά τα έτος 1964 το Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών άνα-

διωργανώθη, υπό την σημερινήν μορφήν τον, ώς Κέντρον Προ

γραμματισμού καί Οικονομικών 'Ερευνών, λειτουργούν υπό την 

εποπτείαν τού Υπουργού Συντονισμού. Εις το ΚΕΠΕ, ύπο τήν 

νέαν μορφήν του, άνετέθησαν άπα το Κράτος, πλην τών άνιοτέρο), 

κΓά al εξής αρμοδιότητες : ( 1) Ή κατάρτισις προγραμμάτων 

οικονομικής και κοινωνικής άναπτύξειος επί εθνικού και περι

φερειακού επιπέδου, (2) ή άξιολόγησις τών προγραμμάτων δη

μοσίων επενδύσεο>ν και (3) ή μελέτη τών βραχυχρονίιον εξελί

ξεων τής ελληνικής οικονομίας και ή γνιομοδύτησις επί τρεχόν

των θεμάτων οικονομικής πολιτικής. 

Δια. τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών του, τα ΚΕΠΕ ο'υν-

ειργάσθη κατά τα πρώτα έτη τής λειτουργίας του (1961-1966) με 

επιστήμονας και Ιδρύματα τον εξωτερικού. Αυτό σννέβαλεν εις 

τήν επιλογήν και άποϋτολιήν εις ' το Κέντρον ξένων ο'ικονομολό-
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γ ων δι επιοτημονικάς έρευνας επί τών προβλημάτων τής ελληνι

κής οικονομίας και εις τήν οργάνο.)σιν προγράμματος, το οποίοι 

περιελάμβανε μεταπτνχιακήν εκπαίδενσιν véow 'Ελλήνων οικονο

μολόγων εις πανεπιστήμια τού εξωτερικού. 

Το Κέντρον άνέπτνξεν επίσης ενρν πρόγραμμα υποτροφιών 

δια μεταπτυχιακάς σπουδάς εις τήν οίκονομικήν επιστήμην. Τοιου

τοτρόπως, εν συνεργασία και με ξένα Πανεπιστήμια και Διεθνείς 

'Οργανισμούς, αριθμός νέων οίκον ομολόγων τής Χώρας αποστέλ

λεται κατ έτος εϊς το εξωτερικον δι εξειδίκενσιν εις τονς δια

φόρους τομείς τής οικονομικής επιστήμης. "Η εκπαιδευτική δρα-

στηριότης τού ΚΕΠΕ περιλαμβάνει επίσης τήν διοργάνωσιν σει

ράς επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, αϊ όποΐαι δίδοντα 

συχνά από διακεκριμένους ξένους επιστήμονας, προσκαλούμενους 

από αυτό. 

Παραλλήλως το ΚΕΠΕ ευρίσκεται εις επικοινωνίαν με αντί

στοιχα ιδρύματα τής αλλοδαπής δι άνταλλαγήν εκδόσεο)ν και πλη

ροφοριών επί τών σημειουμένου εξελίξειον εις τάς μεθόδους οικο

νομικής ερεννης, συμβάλλον όντως εις τήν προαγωγήν τής οικο

νομικής επιστήμης εις τήν Χώραν. 
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Ύ) συγγραφεύς επιθυμεί va έκφραση τάς θερμάς ευχαρι

στίας τον προς όλβους εκείνους, οι οποίοι συνέβαλλαν εις τήν κατάρ-

τισιν τής παρούσης μελέτης. 

Ίδιαίτεραι εύχαριστίαι οφείλονται εις τον καθηγητήν κ. 

Γεώργιον Δράκον, ό όποιος άνέγνωσε προσεκτικά το χειρόγρα-

φον τής μελέτης καί διετύπο)σε πολύ εποικοδομητικός παρα

τηρήσεις. 

Σημαντική ύπήρξεν επίσης ή συμβολή τού καθηγητού κ. 

Διονυσίου Καράγιωργα, τού Δρος Θεοδώρου Χυτήρη, τού Δρος 

Γεωργίου 'Αγαπητού και τού κ. 'Ιωάννου Βαρθολομαίου, με τους 

οποίους ο συγγραφεύς είχε τήν ενκαιρίαν νά άνταλλάξη απόψεις 

κατά τήν διάρκειαν εκπονήσεως τής εργασίας. Προς όλους εκφρά

ζονται θερμοί εύχαριστίαι δια τάς ουσιώδεις παρατηρήσεις των. 

Εύχαριστίαι εκφράζονται επίσης εις τον καθηγητήν κ. Πα-

ναγιώτην Παυλόπουλον ο οποίος, ώς ' Αν απλή ρ οπή ς Γενικός 'Επι

στημονικός Διευθυντής τού ΚΕΠΕ, εμελέτησε τό άρχικόν σχέδιον 

τής εργασίας και διετύπωσεν εποικοδομητικός παρατηρήσεις. 

Ή συλλογή και επεξεργασία τών πρωτογενών στοιχείων 

έγινε από την Βοηθόν 'Ερευνών τού ΚΕΠΕ Καν Άγγέλαν Κακα-

βούτη-Μακροπούλου, τής οποίας ή συμβολή εις την εκπόνησιν τής 

αελέτης ύπήρξεν ανεκτίμητος. Πολντιμον επίσης βοήθειαν κατά 

τήν επεξεργασίαν τών στοιχείου παρέσχεν ή κ. Γεωργία Καμπνλη-

Μπάλα, Βοηθός εις τήν "Εδραν τής Δημοσίας Οικονομικής παρά 

tfj ΑΣΟΕΕ. 

Ό Δρ Νικόλαος Μυλωνάς παρέσχε πολντιμον βοήθειαν δια 

τήν μέσω τών Πινάκων Εισροών-'Εκροών τής 'Ελληνικής Οι

κονομίας εκτίμησιν τής συνολικής φορολογικής επιβαρύνσεως τών 
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προϊόντος εγχούρίου παραγωγής και τών επί μέρους κατηγοριών 

τελικής ζητήσεως. Το πρόγραμμα, δια τήν εκτίμησιν τών εν λόγιο 

επιβαρννσειον δια τού ηλεκτρονικού ύπολογιστού, σννέταξεν ή κ. 

Φρόσω Παναρέτου. 

Πολύτιμος ύπήρξεν επίσης ή βοήθεια τήν οποίαν παρέσχον 

τόσον δια τής χορηγήσεως αδημοσίευτων στοιχείων όσον και δι

ευκρινίσεων επί τής υφισταμένης πολ.υπλόκου φορολογικής νομο

θεσίας εις τήν χώραν μας, οι κ.κ. 'Ηλίας Κοντρονμπής, Πανα

γιώτης Γιαννακονρης και Παναγιώτης Ααζανάς, Τμηματάρχαι τού 

Υπουργείου Οικονομικών, ή Κα Δήμητρα Σπυράκου, Διευθυντής 

Γενικής Διευθύνσεως 'Εθνικών Αογαριασμών Υπουργείου Συν

τονισμού, ό κ. 'Ιωάννης ΟΙκονομόπουλος, Τμηματάρχης, και οι 

κ.κ. 'Ηλίας Καραγκούνης και Κωνσταντίνος Χαρίσης, Είσηγηται 

τής 'Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τής 'Ελλάδος. 

'Εκφράζα) τέλος τάς θερμάς μου ευχαριστίας προς τήν Καν 

Μαρκέλλαν Μερακλή δια τον προσεκτικόν έλεγχον και τήν εν 

γένει έπιμέλειαν τού κειμένου, τήν Δίδα Γεωργίαν Τσαφούλια 

δια τήν έπιμέλειαν τής εκδόσεως τής εργασίας και τήν Καν Π. 

Δαγανοπούλον-'Ιερυινυμάκη δια τήν δακτυλογράφησιν τού κει

μένου. 

Τήν εύθύνην βέβαια διά τυχόν σφάλματα και παραλείψεις 

φέρει εξ ολοκλήρου ό συγγραφεύς. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΑΟΣ 

Όκτόίβριος 1975 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Tò ελληνικό φορολογικό σύστημα, πού διαμορφώθηκε σε ση

μαντική έκταση κάτιο από τήν πίεση τής άντιμετο^πίσεως αμεσιον 

δημοσιονομικών αναγκών, εμφανίζει ουσιώδεις ανεπάρκειες, πού 

περιορίζουν τήν αποτελεσματικότητα του ώς μέσου σταθερο

ποιήσεως τής οικονομικής συγκυρίας, βελτιώσεως τής κατα

νομής τών παραγωγικών πόρων και αναδιανομής τού εισοδή

ματος και τον πλούτου. Παράλληλα εμφανίζει σημαντικές αδυ

ναμίες από πλ.ευράς δημοσιονομικού και κοινωνικού κόστους. 'Εξάλ

λου ή προοπτική για τήν ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοι

νότητα επιβάλλει τήν επανεξέταση καί σταδιακή αναθεώρηση τοϋ 

θεσμικού πλαισίου στα πρότυπα πού έχουν γίνει ήδη αποδεκτά 

από τις χώρες-μέλη. Στή διαδικασία αυτή, ιδιαίτερης σημασίας 

είναι ή κατάλληλη προσαρμογή τού ελληνικού φορολογικού συ

στήματος όχι μόνο για τις συνέπειες πού θα έχει στη λειτουργία 

τής οικονομίας, αλλά και γιατί ή κοινοτική πολιτική στον τομέα 

αυτό έχει επιτύχει — με τήν καθολική εφαρμογή τού ΦΠΑ — 

τά πιο εντυπωσιακά ίσιος αποτελέσματα, από τήν άποψη τής 

εναρμονίσεως. 

Είναι αυτονόητο, ότι ή πρόσφορη μεταβολή τού ελληνικού 

φορολογικού συστήματος προς τά καινούργια θεσμικά πρότυπα 

προϋποθέτει προσεκτική αξιολόγηση τής μέχρι τώρα εμπειρίας 

τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και συστηματική διε

ρεύνηση και στάθμιση τώ>ν ελληνικών δημοσιονομικών Ιδιομορ

φιών. Ή υπερβολικά ύψηλ^ή συμμετοχή τών έμμεσων φόρων στα 

συνολικά φορολογικά έσοδα και ό μεγάλος αριθμός τών ειδικΰίν 

φόρων είναι δύο από τά κύρια χαρακτηριστικά τού ελληνικού 

φορολογικού συστήματος, πού καθιστούν το πρόβλημα Ιδιαίτερα 

πεο (πλοκό. 
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Ή εργασία τού καθηγητού κ. Γεωργακόπουλου έρχεται νά 

καλύψει ένα σημαντικό κενό στο θέμα αυτό. Μετά τή συνοπτική 

παρουσίαση τών κύριων στοιχείων τού ΦΠΑ και τή σύντομη περι

γραφή τής εμπειρίας από τήν εφαρμογή τον στις χώρες τής 

ΕΟΚ, ακολουθεί μια πυκνή καί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περι

γραφή τού ελληνικού συστήματος έμμεσης φορολογίας, με Ιδι

αίτερη έμφαση στά στοιχεία πού συνδέονται κυρίως μέ τήν εισα

γωγή τού νέον φόρον. Στη σννέχεια αναλύεται ή μεθοδολογία 

γιά τήν εκτίμηση τών επιδράσεων άπό τήν εισαγωγή του ΦΠΑ 

πάνω στις τιμές, στην εισοδηματική διανομή, στην εμπορία τών 

προϊόντων και υπηρεσιών, στή διαμόρφωση τής συνολικής ζητή

σεως καί τέλος στην κατανομή τών παραγιογικών πόρο)ν. Ό 

σνγγραφέας επιχειρεί — μέ αρκετή τόλμη ομολογουμένως, παρά 

τήν ανεπάρκεια τών στατιστικών στοιχείου και τή σχεδόν παν-

τελιή έλλειψη μελετών βάσεως — τήν εκτίμηση τών συγκεκρι

μένων επιπτώσεων πού θά είχε ή ε'ισαγο^γή τού φόρου σε ορι

σμένες τυπικές περιπτώσεις. Παρά τήν ενδεικτική τους φύση, 

τά αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν 

εμφανίζονται πάντοτε μονοσήμαντα. Ή μεικτή αυτή εικόνα δέν 

μπορεί βέβαια νά δικαιολογήσει αμφιβολίες γιά τή σκοπιμότητα 

τής εισαγωγής τού νέου φόρου. Υπογραμμίζει ομιος τήν ανάγκη 

τόσο γιά τήν περαιτέρω διερεύνηση τού θέματος όσο καί γιά τήν 

προσοχή πού πρέπει νά δοθεϊ, ώστε ή σταδιακή εισαγωγή τού 

ΦΠΑ νά πραγματοποιηθεί κατά τον ομαλότερο δυνατό τρόπο. 

Στά πλαίσια αντά ή ερ^ασ/α τού κ. Γεωργακόπουλου — πού 

πρέπει νά θεωρείται σαν ιδιαίτερα αξιόλογη συμβολή στή σχε

τική βιβλιογραφία — αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα τόσο 

γιά τή σωστή θεσμοθέτηση τού νέον φόρον όσο και γιά τήν απο

τελεσματική εφαρμογή τον. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 

Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αί οίκονσμικαί επιδράσεις άπό τήν είσαγωγήν του φόρου 

επί τής προστιθεμένης αξίας απετέλεσαν προσφάτως άντικεί-

μενον μελέτης πολλών ερευνητών εν όψει τών προτάσεων, αί 

όποΐαι έχουν γίνει, εις πολλάς δε χώρας έχουν ήδη υίοθετηθή, 

δια τήν είσαγωγήν του φόρου τούτου είς άντικατάστασιν ήδη 

υφισταμένων φόρων1. Αί περισσότεραι άπό τάς èv λόγω εργα

σίας είναι ποιοτικής φύσεως, ενώ αί ποσοτικαί εκτιμήσεις 

περιορίζονται μόνον εις ώρισμένας επιδράσεις, π.χ. επί τών 

τιμών, τής διανομής του εισοδήματος καί του Ισοζυγίου πληρω-

1. Είς τήν Εύρώπην ό ΦΠΑ έπροτάθη κυρίως δια τήν άντικατάστασιν 
άλλων φόρων έπί τών προϊόντων, ένώ είς τάς 'Ηνωμένος Πολιτείας αντι
μετωπίζεται κυρίως ώς ύποκατάστατον τοΰ φόρου εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων. Βλέπε π.χ. International Bureau of Fiscal Documentation, 
«Report of the Fiscal and Financial Committee», The EEC Reports on 
Tax Harmonisation (unofficial translation) by Dr. H. Thurston, Amster
dam, 1963 (τοΰ λοιποϋ The Neumark Report). Επίσης HMSO, Report 
of the Committee on Turnover Taxation (Richardson Report), Cmnd 
2300, London, March 1964, καί HMSO, Value-Added Tax, National Eco
nomic Development Office, London, 1969. Έξέτασιν τοΰ ΦΠΑ δια τάς 
ΗΠΑ βλέπε είς National Tax Association, Proceedings of 57th Annual 
Conference on Taxation, Harrisburg, 1965. Επίσης είς R.A. Musgrave and 
P. Richman, «Allocation Aspects, Domestic and International», είς The 
Rôle of Direct and Indirect Taxes in a Federal Revenue System, National 
Bureau of Economic Research, Princeton, 1964- Tax Institute of America, 
Alternatives to Present Federal Taxes, Princeton, 1964, καί US Congress, 
House of Representatives, Committee on Ways and Means, Tax Revi
sion Compendium, 1959. 
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μών, ή έκτίμησις τών οποίων είναι σχετικώς εύκολος1. 'Αντιθέ

τως αί επιδράσεις έπί τής ενεργού ζητήσεως καί τών αυτομάτων 

σταθεροποιητών, έπί τής κατανομής τών πόρων στατικώς καί 

επί του ρυθμού μεγεθύνσεως μιας οικονομίας δεν έχουν μελε-

τηθή επαρκώς. Έ ν τούτοις αί εν λόγω πλευραί τοΰ θέματος 

ημπορεί νά εΐναι πολύ σημαντικαί, προκειμένου περί εγχωρίων 

φόρων, έν αντιθέσει προς τους δασμούς, καί ποσοτικαί εκτι

μήσεις τών έν λόγω επιδράσεων είναι επίσης απαραίτητοι, 

προκειμένου νά κρίνη κανείς, έάν μία προτεινομένη φορολογική 

μεταβολή είναι επιθυμητή ή όχι. 

Μέτρησις όλων τών προαναφερθεισών επιδράσεων είναι 

φυσικά πολύ δύσκολος, λόγω μεθοδολογικών καί στατιστικών 

προβλημάτων. Αυτό συμβαίνει, διότι ή εισαγωγή ενός φόρου 

ευρείας βάσεως, όπως ό ΦΠΑ, είς άντικατάστασιν ενός άλλου 

φόρου έπί τών προϊόντων ή ενός φόρου έπί του εισοδήματος, θά 

έπηρεάση τήν οίκονομίαν κατά ποικίλους τρόπους. Δύο ειδών 

επιδράσεις θά λάβουν χώραν: άμεσοι καί έμμεσοι. Δια νά λάβη 

κανείς υπ5' όψιν ολας αύτάς τάς επιδράσεις, πρέπει νά χρησι

μοποίηση ενα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, ô υπολογισμός 

του οποίου, όμως, εμφανίζει τεραστίας δυσχέρειας. 'Εν τούτοις 

είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν άπλα υποδείγματα μερικής 

ισορροπίας δια τόν ύπολογισμόν τών άμεσων επιδράσεων, αί 

όποΐαι είναι πιθανώς περισσότερο ν σημαντικαί άπό τάς έμ

μεσους επιδράσεις. Υποδείγματα αυτού τοΰ είδους χρήσιμο

ι. D.G.M. Dosser et al. (ed.), Rritish Taxation and the Common Mar
ket, Charles Knight and Co Ltd, London, 1973. Επίσης D.G,M. Dosser 
et al., «Trade Effects of Tax Harmonisation: Harmonisation of the VAT 
in the EEC», Manchester School, 1969, καί Th. Georgakopoulos, «Trade 
Effects of Tax Harmonisation: Harmonisation of the VAT in the EEC-
A Comment and a Suggested Methodology», Manchester School, June 
1972. Εμπειρικός μελετάς δια τάς ΗΠΑ βλέπε είς Η. Aaron, «The Differ
ential Price Effects of a Value-Added Tax», National Tax Journal, June 
1968, καί M. Weinrobe, «Corporate Taxes and the United States Balance 
of Trade», National Tax Journal, March 1971. 
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ποιούνται εις τήν παροΰσαν έργασίαν, ή οποία εξετάζει ώρισμέ-

νας οικονομικός επιδράσεις (π.χ. έπί τών τιμών, τής διανομής 

τοΰ εισοδήματος, τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, τής ένεργοΰ ζητή

σεως καί τών αυτομάτων σταθεροποιητών, καθώς καί έπί τής 

στατικής κατανομής τών πόρων), πού θά προέλθουν άπό τήν 

προτεινομένην είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν (ορι

σμένων άπό τους υπάρχοντας έμμεσους φόρους είς τήν Ελλάδα. 

Ή φορολογική αυτή ύποκατάστασις φαίνεται επιθυμητή δια 

τους εξής λόγους: (α) απλουστεύει τό ύφιστάμενον σύστημα 

έμμεσων φόρων είς τήν χώραν καί καθίστα ενδεχομένως δυνατήν 

τήν μείωσιν του διαχειριστικού κόστους τής φορολογίας· 

(β) εναρμονίζει τό σύστημα τών φόρων αυτών μέ τους συγχρό

νους στόχους τών φορέων δημοσιονομικής πολιτικής (κατανομή 

τών πόρων, διανομή τοΰ εισοδήματος, σταθεροποίησις τής οικο

νομίας καί έπιτάχυνσις τοΰ ρυθμοΰ οικονομικής μεγεθύνσεως) 

καί ταυτοχρόνως καθιστά τοΰτο άποτελεσματικόν μέσον προω

θήσεως τών στόχων αυτών (γ) φέρει τό ύφιστάμενον σύστημα 

έμμεσων φόρων είς τήν Ελλάδα πλησιέστερον προς τά υφι

στάμενα συστήματα έμμεσων φόρων είς τάς χώρας τής ΕΟΚ, 

πράγμα το όποιον φαίνεται άναγκαϊον έν όψει τής εισόδου τής 

χώρας είς τήν Κοινήν Άγοράν. 

Ή εργασία διαιρείται είς ένδεκα κεφάλαια. 

Είς τό πρώτον κεφάλαιον γίνεται μία σύντομος ιστορική 

άνασκόπησις τών εξελίξεων είς τόν τομέα τής εναρμονίσεως 

τών εμμέσων φόρων είς τήν Κοινήν Άγοράν· Αί εξελίξεις τόσον 

είς τον τομέα τών γενικών φόρων έπί τής δαπάνης όσον καί είς 

τόν τομέα τών ειδικών φόρων εξετάζονται έν συντομία. 

Είς τό δεύτερον κεφάλαιον εξετάζεται τό θεωρητικόν ΰπό-

βαθρον τοΰ ΦΠΑ. "Εμφασις δίδεται κυρίως είς τά πλεονεκτή

ματα καί μειονεκτήματα τοΰ φόρου τούτου έν σχέσει μέ άλλας 

κατηγορίας φόρων έπί τής δαπάνης, καθώς επίσης καί εις τά 

διάφορα προβλήματα, τά όποια ανακύπτουν κατά τήν έφαρμο-

γήν του. 

Τό τρίτον κεφάλαιον παρέχει μίαν σύντομον περιγραφήν 
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τών υφισταμένων εις τήν Κοινήν Άγοράν συστημάτων ΦΠΑ. 

Καλύπτονται δε τόσον τα προταθέντα άπό τήν 'Εκτελεστικήν 

Επιτροπή ν της ΕΟΚ συστήματα ΦΠΑ όσον και εκείνα, τα 

όποια υιοθέτησαν τελικώς αί επί μέρους χώραι-μέλη της Κοι

νότητος. 

Εις τό τέταρτον κεφάλαιον εξετάζεται το ύφιστάμενον σύ

στημα εμμέσων φόρων εις τήν Ελλάδα. 'Επιχειρείται μία σύν

τομος περιγραφή τών υφισταμένων πολλαπλών εμμέσων φόρων 

επί τών προϊόντων καθώς επίσης και ή ποσοτική σημασία τούτων 

άπό απόψεως εσόδων. 'Ιδιαιτέρα εμφασις δίδεται εις τον τρόπον, 

με τον όποιον οι φόροι αυτοί επιβαρύνουν τους διαφόρους 

τομείς οικονομικής δραστηριότητος, πράγμα πού είναι ιδιαι

τέρως σημαντικόν δια τήν έξέτασιν τών διαφόρων επιδράσεων 

τάς οποίας άσκουν τόσον τό ύφιστάμενον σύστημα φόρων, 

όσον και οιαδήποτε προτεινομένη φορολογική ύποκατάστασις. 

Έπί πλέον γίνεται εδώ μία σύντομος άξιολόγησις του υφιστα

μένου συστήματος εμμέσων φόρων εις τήν Ελλάδα, υπό τό 

πρίσμα τών συγχρόνων στόχων τών φορέων δημοσιονομικής 

πολιτικής. Τέλος προτείνονται ώρισμένα μέτρα δια τήν έναρ-

μόνισιν τοΰ συστήματος αύτοΰ προς τα συστήματα εμμέσων 

φόρων τα ισχύοντα σήμερον εις τάς χώρας της Κοινής 'Αγοράς. 

Εις τό πέμπτον κεφάλαιον εξετάζονται τα βασικά θέματα 

πού θα ανακύψουν άπό τήν είσαγωγήν του ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα· 

Είδικώτερα εξετάζονται οι φόροι, οι όποιοι θα αντικατασταθούν 

άπό τόν ΦΠΑ, καθώς και ό χρόνος εντός του οποίου θα συντε-

λεσθή ή εν λόγω υποκατάστασις, ή κάλυψις του ΦΠΑ, ή βάσις 

του φόρου, ό αριθμός τών συντελεστών και αί εξαιρέσεις άπό 

τόν φόρον. Εξετάζονται επίσης τα διάφορα προβλήματα, τα 

όποια θα ανακύψουν άπό τήν είσαγωγήν του ΦΠΑ εις τήν Ελ

λάδα, άλλα και οι πιθανοί τρόποι αντιμετωπίσεως των. 

Τό έκτον κεφάλαιον εξετάζει τάς επιδράσεις της εισαγωγής 

του ΦΠΑ έπί τών τιμών. Είδικώτερον εξετάζει τάς επιδράσεις 

έπί του γενικού επιπέδου τών τιμών, έπί τών τιμών τών διαφόρων 

κατηγοριών τελικής ζητήσεως (καταναλωτική ζήτησις, ζήτησις 
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δι' επενδύσεις κ.ά.), καθώς επίσης και τάς επιδράσεις επί τών 

διαφόρων κατηγοριών καταναλωτικής δαπάνης (τρόφιμα, ποτά 

κ.ά.) εις τήν έγχώριον άγοράν. 'Επί πλέον εξετάζει τάς επι

δράσεις έπί τών τιμών τών εισαγομένων έν σχέσει με τάς τιμάς 

τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων και τάς επιδράσεις 

έπί τών τιμών τών εξαγομένων προϊόντων εις τήν άλλοδαπήν. 

Τό εβδομον κεφάλαιον ασχολείται με τάς αναδιανεμητικός 

επιδράσεις της εισαγωγής του ΦΠΑ. Συγκεκριμένως εξετάζει 

τάς επιδράσεις έπί της διεθνικής διανομής του εισοδήματος 

καθώς και τάς επιδράσεις έπί τής διανομής του εισοδήματος 

κατά εισοδηματικά κλιμάκια εις τήν έγχώριον άγοράν. 

Εις τό ογδοον κεφάλαιον εξετάζονται αί επιδράσεις τής 

προτεινομένης φορολογικής υποκαταστάσεως έπί του ισοζυγίου 

πληρωμών. Έμφασις δίδεται κυρίως εις τάς επιδράσεις έπί τοϋ 

ισοζυγίου πληρωμών, πού θα προέλθουν άπό τό ίσοζύγιον 

εμπορευμάτων και πού εις τήν περίπτωσιν τών εμμέσων φόρων 

είναι περισσότερον σημαντικαί άπό τάς αντιστοίχους επιδρά

σεις, αί όποΐαι δυνατόν να προέλθουν άπό τό ίσοζύγιον κινή

σεως κεφαλαίων. Εξετάζονται δε αί επιδράσεις, αί όποΐαι θά 

προέλθουν άπό τήν πλευράν τών εισαγωγών, άλλα και άπό τήν 

κλευράν τών εξαγωγών. 

Εις τό ενατον κεφάλαιον μελετώνται αί επιδράσεις τής 

προτεινομένης υποκαταστάσεως έπί τής σταθεροποιήσεως τής 

δικονομίας. Είδικώτερον εξετάζονται αί επιδράσεις έπί του επι

πέδου τής οικονομικής δραστηριότητος και έπί τής ευαισθησίας 

εής διαρθρώσεως του φορολογικού συστήματος. 

Τό δέκατον κεφάλαιον εξετάζει τάς επιδράσεις τής προτει

νομένης υποκαταστάσεως έπί τής στατικής κατανομής τών πό-

DCDV, ένώ τό ένδέκατον παρέχει μίαν σύντομον περίληψιν τών 

αποτελεσμάτων τής μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙ-

ΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

1. Αί Σχετικοί Διατάξεις τής Συνθήκης τής Ρώμης 

Ή έναρμόνισις τών έμμεσων φόρων εντός του χώρου τής 

Κοινής 'Αγοράς προβλέπεται άπό τήν Συνθήκην τής Ρώμης1, 

δια τής οποίας συνεστήθη ή Κοινότης. Ή Συνθήκη τής Ρώμης, 

εν τούτοις, δέν περιλαμβάνει λεπτομέρειας σχετικά με τήν μορ-

φήν τής εναρμονίσεως τών έν λόγω φόρων. Τό θέμα αυτό επα

φίεται εις τήν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν (Commission) τής 

Κοινής 'Αγοράς, ή οποία είναι εξουσιοδοτημένη άπό τήν Συν

θήκην, νά έξετάση τόν συγκεκριμένον τρόπον, μέ τόν οποίον 

θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή ή έναρμόνισις αυτή. Πράγματι 

τό άρθρον 94 τής Συνθήκης ρητώς αναθέτει εις τήν Έκτελε

στικήν Έπιτροπήν τής Κοινότητος, νά έξετάση τόν τρόπον, 

μέ τόν όποιον θά καθίστατο δυνατή ή έναρμόνισις τής νομο

θεσίας τών διαφόρων χωρών-μελών, τής σχετικής μέ τους έμμε

σους φόρους, ώστε νά προάγωνται τά συμφέροντα τής Κοινό

τητος, και νά ύποβάλη σχετικός προτάσεις εις τό Συμβούλιον 

Υπουργών τής Κοινής 'Αγοράς. 

Βασικός στόχος τής έν λόγω εναρμονίσεως, σύμφωνα μέ 

1. European Economic Community, Treaty of Rome, 1957, σελ. 37. 
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τήν Συνθήκην τής Ρώμης, είναι ή άρσις υφισταμένων τυχόν 

εμποδίων εις τήν έλευθέραν διακίνησιν τών προϊόντων και τών 

παραγωγικών συντελεστών εντός του χώρου τής Κοινότητος, 

ή οποία θά έχη ώς αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν συνθηκών 

παρομοίων προς τάς ύφισταμένας εις κάθε χώραν συνθήκας, 

θά διευκολύνη δέ τήν έλευθέραν λειτουργίαν τών δυνάμεων τοϋ 

ανταγωνισμού1. 

2. Αί 'Εξελίξεις είς τον Τομέα τής Εναρμονίσεως 

τών Γενικών Φόρων έπί τής Δαπάνης άπό τήν 

Ύπογραφήν τής Συνθήκης μέχρι σήμερα 

Τό πρόβλημα τής εναρμονίσεως τών φορολογικών συστη

μάτων, τα όποια ίσχυαν είς τάς εξ χώρας τής ΕΟΚ κατά τόν 

χρόνον υπογραφής τής Συνθήκης τής Ρώμης, έξητάσθη μέ ίδι-

αιτέραν προσοχήν άπό τήν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν τής Κοι

νότητος, ευθύς ώς ίδρύθη ή Κοινή 'Αγορά. Πράγματι τό 1960 

ή Εκτελεστική Επιτροπή τής ΕΟΚ ώρισεν Έπιτροπήν άπό 

ειδικούς, υπό τήν προεδρίαν του καθηγητού Neumark, προκει

μένου νά έξετάση, κατά πόσον τα υφιστάμενα φορολογικά συ

στήματα είς τάς χώρας-μέλη τής ΕΟΚ παρεμπόδιζαν τήν έπί-

τευξιν τών στόχων τής Κοινότητος, και ύποβάλη προτάσεις δια 

τήν έναρμόνισίν των. 

Κατόπιν προσεκτικής εξετάσεως τής υφισταμένης κατα

στάσεως είς τάς διαφόρους χώρας, ή έν λόγφ Επιτροπή ύπέβα-

λεν έκθεσιν (γνωστήν ώς «Έκθεσιν Neumark»), ή οποία μεταξύ 

άλλων κατέληγεν είς τό συμπέρασμα, ότι οί υφιστάμενοι γενικοί 

φόροι έπί τής δαπάνης είς τάς διαφόρους χώρας τής Κοινότη

τος συχνά παρενέβαλλαν εμπόδια είς τήν έλευθέραν λειτουρ

γίαν τών δυνάμεων τής ανταγωνιστικής αγοράς και δια τόν 

λόγον αυτόν θά έπρεπε νά εναρμονισθούν2. Ή Επιτροπή είση-

1. Treaty of Rome, ενθ' ανωτέρω. 
2. International Bureau of Fiscal Documentation, The EEC Reports 
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γήθη τήν έναρμόνισιν τόσον τής διαρθρώσεως τών γενικών 

φόρων έπί τής δαπάνης όσον και τής αρχής, βάσει τής οποίας 

έπεβάλλοντο οί φόροι αυτοί1. 

Είδικώτερα, όσον άφορα τήν διάρθρωσιν τών γενικών φό

ρων έπί τής δαπάνης, ή Επιτροπή Neumark κατέληξεν είς τό 

συμπέρασμα, οτι ή υφισταμένη διάρθρωσις τών ανωτέρω φόρων 

είς τάς διαφόρους χώρας τής ΕΟΚ δέν επέτρεπε τήν έπίτευξιν 

αρίστης κατανομής τών παραγωγικών πόρων είς έθνικόν αλλά 

και εις διεθνές έπίπεδον. Είς έθνικόν έπίπεδον ή υφισταμένη 

διάρθρωσις τών γενικών φόρων έπί τής δαπάνης ωθούσε τάς 

επιχειρήσεις είς κάθετον συγκέντρωσιν, διότι δια τής καθέτου 

συγκεντρώσεως ήδύναντο νά μειώσουν τό συνολικόν βάρος, τό 

όποιον οί υφιστάμενοι εις τάς περισσοτέρας χώρας-μέλη σω

ρευτικοί φόροι έπί τής δαπάνης επέβαλλαν έπί τών διαφόρων 

προϊόντων. Είς διεθνές έπίπεδον, ομοίως, ή υφισταμένη διάρ-

θρωσις τών γενικών φόρων έπί τής δαπάνης παρενέβαλλεν εμ

πόδια εις τάς μεταξύ τών χωρών συναλλαγάς προϊόντων τόσον 

άπό πλευράς εξαγωγών όσον και άπό πλευράς εισαγωγών. 'Από 

πλευράς εξαγωγών καθιστούσε δυσχερή τόν ύπολογισμόν, επα

κριβώς, τοΰ ποσού τοΰ φόρου, τό όποιον ήτο ένσωματωμένον 

είς τήν άξίαν τών εξαγωγών, μέ συνέπειαν τήν έπιστροφήν συν

ήθως εις τους εξαγωγείς ποσού φόρου μικρότερου ή μεγαλυ

τέρου άπό τό πράγματι ένσωματωθέν είς τάς έξαγωγάς. 'Από 

πλευράς εισαγωγών δυσχερής ήτο επίσης ή έπίτευξις έξισώ-

σεως τοΰ φορολογικού βάρους μεταξύ εισαγομένων και έγχω-

ρίως παραγομένων προϊόντων, καθόσον δέν ήτο εύκολον νά 

γνωρίζη κανείς είς κάθε περίπτωσιν τόν αριθμόν τών παρα

γωγικών σταδίων, μέσω τών οποίων διήλθεν ενα έγχωρίως παρα-

χθέν προϊόν, μέχρις ότου εύρεθή ύπό τάς ιδίας συνθήκας υπό 

τάς οποίας ευρίσκεται ένα παρόμοιον προϊόν εισαχθέν άπό τό 

on Tax Harmonisation, The Report of the Fiscal and Financial Committee, 
Amsterdam, 1963, αναφερομένη τοϋ λοιπού ώς The Neumark Report. 

1. The Neumark Report, αυτόθι, σελ. 145-149. 
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έξωτερικόν, μέ αποτέλεσμα νά καθίσταται δυχερής ή έξίσω-

σις τής φορολογικής επιβαρύνσεως τών εισαγωγών προς τήν 

φορολογικήν έπιβάρυνσιν τής εγχωρίου παραγωγής. Συνεπώς 

αί είσαγωγαί ήτο επίσης δυνατόν νά επιβαρυνθούν μέ ποσόν 

φόρου μεγαλύτερον ή μικρότερον άπό εκείνο μέ τό όποιον 

έπεβαρύνοντο τα αντίστοιχα προϊόντα εγχωρίου παραγωγής. Τα 

προβλήματα αυτά θά ήτο δυνατόν, κατά τήν άποψιν τής Επι

τροπής, νά αποφευχθούν, μόνον έάν έπετυγχάνετο έναρμόνισις 

τής υφισταμένης διαρθρώσεως τών γενικών φόρων έπί τής δα

πάνης εις τάς διαφόρους χώρας βάσει κοινών κανόνων. Είδι-

κώτερα ή 'Επιτροπή εϊσηγήθη τήν κατάργησιν τών υφισταμένων 

φόρων κύκλου εργασιών είς τάς διαφόρους χώρας-μέλη τής 

Κοινότητος και τήν άντικατάστασίν των δι' ενός συστήματος 

φόρου κύκλου εργασιών, κοινού δι' δλας τάς χώρας. Τό νέον 

σύστημα φόρου κύκλου εργασιών, τοΰ οποίου τήν είσαγωγήν 

έπρότεινεν ή Επιτροπή Neumark, ήτο ό φόρος έπί τής προστι

θεμένης αξίας. (Μία μορφή του εύρίσκετο ήδη έν ίσχύι είς 

τήν Γαλλίαν.) 

"Οσον άφορα τήν αρχήν, βάσει τής οποίας θά έπρεπε νά 

έπιβάλλωνται οί γενικοί φόροι έπί τών προϊόντων, τα όποια 

συνιστοΰν άντικείμενον διεθνούς εμπορίου, ή Επιτροπή Neu

mark εϊσηγήθη τήν άντικατάστασίν τής ακολουθούμενης σή

μερον αρχής επιβολής τών φόρων άπό τήν χώραν προορισμού 

τοΰ προϊόντος, δια τής αρχής επιβολής τών φόρων έν μέρει 

άπό τήν χώραν προελεύσεως τοΰ προϊόντος, όπως άπεκλήθη1. 

Βάσει τής πρώτης αρχής, ή οποία ώς έπί τό πλείστον εφαρμό

ζεται σήμερα άπό δλας τάς χώρας, οί έμμεσοι φόροι έπί τής 

δαπάνης επιβάλλονται άπό τήν χώραν δια τήν οποίαν προο. 

ρίζεται τό προϊόν και όχι άπό τήν χώραν άπό τήν οποίαν προέρ

χεται αυτό, πράγμα πού θά συνέβαινεν, έάν έφηρμόζετο ή αρχή 

επιβολής τών φόρων άπό τήν χώραν προελεύσεως2. Συνεπώς 

1. The Neumark Report, σελ. 145-149. 
2. Έκτενεστέραν άνάλυσιν τών όρων αυτών βλέπε είς Η. Shibata, 
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αί έξαγωγαί εξαιρούνται τοΰ φόρου, ενώ αί είσαγωγαί υπό

κεινται είς τόν φόρον μέ τους ιδίους φορολογικούς συντελε-

στάς, οί όποιοι επιβάλλονται έπί τών αντιστοίχων προϊόντων 

εγχωρίου παραγωγής. 'Υπό τό νέον καθεστώς, τό όποιον προτεί

νει ή Επιτροπή Neumark, θά έπρεπε νά έφαρμοσθή συνδυασμός 

τής αρχής επιβολής τών φόρων βάσει τής χώρας προορισμοΰ 

και τής αρχής επιβολής τών φόρων βάσει τής χώρας προε

λεύσεως τοΰ προϊόντος. Είδικώτερα οί φόροι έπί τών προϊόν

των, τα όποια αποτελούσαν άντικείμενον εμπορίου μεταξύ τών 

χωρών-μελών τής Κοινότητος, θά έπρεπε νά έπιβάλλωνται βάσει 

τής αρχής τής χώρας προελεύσεως, ένώ οί φόροι έπί τών προϊόν

των, τα όποια άποτελοΰσαν άντικείμενον εμπορίου μεταξύ με

λών τής Κοινότητος και άλλων χωρών μή μελών αυτής, θά 

έπρεπε νά έπιβάλλωνται βάσει τής αρχής τής χώρας προορι

σμού τοΰ προϊόντος. Τοΰτο σημαίνει, ότι αί έξαγωγαί μιας 

χώρας-μέλους τής Κοινότητος προς άλλη ν χώραν, επίσης μέ

λος τής Κοινότητος, θά φορολογοΰνται άπό τήν χώραν πού 

εξάγει τό προϊόν, ένώ αί έξαγωγαί μιας χώρας-μέλους τής Κοι

νότητος προς μίαν τρίτην χώραν, μή μέλος τής Κοινότητος, 

θά άπαλλάσσωνται τοΰ φόρου είς τήν χώραν ή όποια εξάγει 

τό προϊόν. Έξ άλλου αί είσαγωγαί μιας χώρας-μέλους τής Κοι

νότητος άπό μίαν άλλην χώραν, επίσης μέλος τής Κοινότητος, 

δέν θά φορολογοΰνται είς τήν χώραν ή οποία εισάγει τό προϊόν, 

ένώ αί είσαγωγαί μιας χώρας-μέλους τής Κοινότητος άπό μίαν 

τρίτην χώραν μή μέλος τής Κοινότητος, θά ύποβάλλωνται είς 

τόν φόρον άπό τήν χώραν ή όποια εισάγει τό προϊόν. Ή αλ

λαγή αυτή τής αρχής επιβολής τών φόρων έθεωρήθη απαραί

τητος, προκειμένου νά καταστή δυνατή ή κατάργησις τών τελω

νειακών άρχων τών εγκατεστημένων εις τά σύνορα μεταξύ τών 

χωρών-μελών τής Κοινότητος αί όποΐαι, μετά τήν κατάργησιν 

«The Theory of Economic Unions: A Comparative Analysis of Customs 
Unions, Free Trade Areas and Tax Unions», ε?ς Carl S. Shoup (ed.), Fis
cal Harmonisation in Common Markets, τόμ. 1, Columbia University 
Press, 1967. 

30 



τών δασμών έπί τοΰ διακοινοτικοΰ εμπορίου, δέν θά έχουν 

πλέον λόγον υπάρξεως. Ή ανωτέρω όμως προτεινομένη αλλα

γή τής αρχής επιβολής τών φόρων εΐχε προβλεφθή νά γίνη 

μετά τήν ύποκατάστασιν τών υφισταμένων φόρων κύκλου ερ

γασιών δια τοΰ ΦΠΑ και τήν έναρμόνισιν τής διαρθρώσεως 

και τοΰ ύψους τών φορολογικών συντελεστών τοΰ νέου φό

ρου μεταξύ τών χωρών-μελών τής Κοινότητος. 

Τό πρώτον ούσιαστικόν βήμα δια τήν έναρμόνισιν τών φό

ρων κύκλου εργασιών είς τάς χώρας τής Κοινής 'Αγοράς έγινε 

τήν 9ην Φεβρουαρίου 1967, δταν τό Συμβούλιον 'Υπουργών 

τής Κοινότητος ενέκρινε δύο Προδιαγραφάς (Directives) τής 

Εκτελεστικής Επιτροπής (είς τό μέλλον θά άναφέρωνται ώς 

Πρώτη και Δευτέρα Προδιαγραφή αντιστοίχως), αί όποΐαι άπ-

ηυθύνοντο προς τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος και άφοροΰ-

σαν τήν έναρμόνισιν τής νομοθεσίας των τής σχετιζόμενης μέ 

τήν φορολογίαν κύκλου εργασιών1. Δια τής Πρώτης Προδια

γραφής αί χώραι-μέλη έπληροφοροΰντο, ότι έπρεπε νά αντι

καταστήσουν τα υφιστάμενα συστήματα φόρων κύκλου εργα

σιών δι' ενός κοινοΰ συστήματος ΦΠΑ, αί γενικαί γραμμαί τοΰ 

οποίου περιελαμβάνοντο είς αυτήν τήν Προδιαγραφήν. Ή Δευ

τέρα Προδιαγραφή περιελάμβανε περισσοτέρας λεπτομέρειας 

σχετικά μέ τό κοινόν αυτό σύστημα ΦΠΑ, τό όποιον επρό

κειτο νά είσαχθή άπό τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος. Αί έν 

λόγω Προδιαγραφαί περιέχουν τάς βασικάς αρχάς, αί όποΐαι 

θά έπρεπε νά διέπουν τα κατ' ιδίαν συστήματα ΦΠΑ, τα όποια 

αί χώραι-μέλη τής Κοινότητος έκαλοΰντο νά εισαγάγουν άλλα 

πολλαί αποκλίσεις άναφερόμεναι είς τήν έκτασιν τής εφαρμο

γής τοΰ νέου φόρου, τήν διάρθρωσίν του, τό ύψος τών φορο

λογικών συντελεστών, τάς άπαλλαγάς και εξαιρέσεις κ.ο.κ. 

ήσαν δυναταί. Προβλέπεται πάντως σταδιακός περιορισμός τών 

έν λόγφ αποκλίσεων μέχρι τής τελικής εξαλείψεως των. 

1. European Taxation, Appendix, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, σελ. 
299-309. 
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Τό πρώτον βήμα προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν έγινε τήν 9ην 

Δεκεμβρίου 1969, δταν τό Συμβούλιον Υπουργών τής Κοινό

τητος υιοθέτησε μίαν νέαν Προδιαγραφήν τής Εκτελεστικής 

Επιτροπής, πού περιελάμβανεν ώρισμένας διατάξεις, αί όποΐαι 

θά είχαν ώς αποτέλεσμα τήν έπίτευξιν μεγαλυτέρας ομοιομορ

φίας μεταξύ τών μέχρι τότε ισχυόντων συστημάτων ΦΠΑ. Αί 

κύριαι διατάξεις τής νέας αυτής Προδιαγραφής ήσαν αί έξης1: 

(α) ή κατάργησις τών τελωνειακών άρχων τών εγκατεστημένων 

είς τα σύνορα μεταξύ τών χωρών-μελών τής Κοινότητος μέχρι 

τής 1ης Ιανουαρίου 1974· (β) ή ένταξις είς τό σύστημα τοΰ 

ΦΠΑ και τών επιχειρήσεων τών ασχολουμένων μέ τό λιανικόν 

έμπόριον αί όποΐαι, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τών δύο πρώτων 

Προδιαγραφών, ήτο δυνατόν νά εξαιρεθούν τοΰ φόρου· (γ) ό 

περιορισμός, εις δύο τό πολύ, τοΰ άριθμοΰ τών εφαρμοζομένων 

είς κάθε χώραν φορολογικών συντελεστών. 

Ένα ακόμη βήμα έγινε τήν 21 ην 'Απριλίου 1970, όταν τό 

Συμβούλιον Υπουργών τής Κοινότητος απεφάσισε τήν άντι

κατάστασίν τών χρηματικών εισφορών τών χωρών-μελών είς τόν 

προϋπολογισμό ν τής Κοινότητος δι' ιδίων αυτής πόρων, έπί 

πλέον δέ έπρότεινε νά χρησιμοποιηθή ώς πηγή πορισμοΰ τών 

σχετικών εσόδων ό ΦΠΑ2. Τοιουτοτρόπως τό άρθρον 4 τής 

εν λόγω 'Αποφάσεως προβλέπει, ότι άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1975 

3ί πόροι τής Κοινότητος θά περιλαμβάνουν (πέραν τών έσό-

5ων άπό δασμούς, άγροτικάς επιβαρύνσεις και οιαδήποτε άλλα 

^σοδα άπό φόρους) πόρους, οί όποιοι θά προέρχωνται άπό τόν 

Χ>ΠΑ και θά ΰπολογίζωνται δια τής εφαρμογής ενός συντε-

ιεστοΰ όχι μεγαλυτέρου τοΰ 1 %, έπί μιας βάσεως, ή οποία θά 

ίαθορισθή κατά τρόπον ένιαΐον δι' ολας τάς χώρας-μέλη και 

)ά στηρίζεται είς κοινοτικούς κανόνας. Προς έπίτευξιν δικαίας 

ςατανομής μεταξύ τών χωρών-μελών έθεωρήθη άπαραίτητον και 

τυνεφωνήθη, νά καθιερωθή ενιαία βάσις ύπολογισμοΰ, δια τής 

1. European Taxation, τόμ. 9, Νοέμβριος 1969. 

2. Official Journal, L94, 28 'Απριλίου 1970. 
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υίοθετήσεως κοινών κανόνων, οί όποιοι θά Ισχύουν εις ολας τάς 

χώρας. Οί κοινοί αυτοί κανόνες θά καθορισθοΰν, άφοΰ προη

γουμένως προσδιορισθή τό πεδίον εφαρμογής τοΰ ΦΠΑ, τό 

όποιον θά είναι τό ίδιο είς δλας τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος. 

Ή έν λόγω ομοιομορφία αναφέρεται είς τα πρόσωπα και τάς 

συναλλαγάς αί όποΐαι θά υπόκεινται είς τόν φόρον ή θά εξαι

ρούνται τούτου, είς τήν μέθοδον ύπολογισμοΰ τής φορολογι

κής υποχρεώσεως κ.ο.κ. 

Ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν πρόοδον τής εναρμονίσεως 

τών φόρων κύκλου εργασιών είς τήν Κοινήν Άγοράν έχει 

επίσης τό ψήφισμα τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητος και τών 

'Αντιπροσώπων τών Κυβερνήσεων τών χωρών-μελών, τό εκ

δοθέν τήν 22αν Μαρτίου 1971, με το όποιον προβλέπεται ή 

σταδιακή έπίτευξις τής οικονομικής και νομισματικής ενο

ποιήσεως και ή έπίσπευσις τής πραγματοποιήσεως ουσιαστι

κώς ελευθέρας διακινήσεως τόσον τών προϊόντων όσον και τών 

παραγωγικών συντελεστών1. Ή πρόοδος προς τήν κατεύθυνσιν 

τής οικονομικής και νομισματικής ενοποιήσεως κατέστησεν ά-

ναγκαίαν τήν έπίσπευσιν τής διαδικασίας εναρμονίσεως τών 

έμμεσων φόρων, μέ σκοπόν τήν έπίτευξιν μεγαλυτέρας ομοιο

μορφίας είς τήν διάρθρωσιν τών φόρων, εις τό ϋψος τών φορο

λογικών συντελεστών κ.λπ. μεταξύ τών χωρών-μελών τής Κοι

νότητος. 

Άποφασιστικόν βήμα δια τήν πραγματοποίησιν μεγαλυτέ

ρας ομοιομορφίας μεταξύ τών συστημάτων ΦΠΑ, τα όποια 

ισχύουν εις τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος, αποτελούν αί νέαι 

προτάσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής αί περιλαμβανόμεναι 

είς ενα Σχέδιον Προδιαγραφής, τό όποιον τελευταίως υπεβλήθη 

είς τό Συμβούλιον Υπουργών τής Κοινότητος προς έγκρισιν2. 

1. Official Journal, C28, 27 Μαρτίου 1971. 
2. Commission of the European Communities, «New Proposals on 

the Harmonisation of VAT», Rulletin of the European Communities, 
Supplement, 11/73. 
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Αί νέαι αύται προτάσεις περιλαμβάνουν διατάξεις, πού καθο 

ρίζουν ενα κοινόν πεδίον εφαρμογής του ΦΠΑ· περιλαμβάνουν 

επίσης διατάξεις μέ τάς οποίας καθορίζεται ή επικράτεια, εντός 

τής οποίας μία χώρα-μέλος δύναται νά έπιβάλλη τον ΦΠΑ 

διατάξεις πού προσδιορίζουν τα πρόσωπα και τάς συναλλαγάς 

αί όποΐαι υπόκεινται είς τον φόρον, τον τόπον φορολογίας τών 

διαφύροον συναλλαγών, καθώς και το άντικείμενον του φόρου 

διατάξεις αί όποΐαι καθορίζουν τό φορολογητέον ποσόν, τάς 

εξαιρέσεις και άπαλλαγάς άπό τον φόρον, καθώς και τάς τυχόν 

εκπτώσεις από αυτόν κ.ο.κ. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ελάχιστα 

περιθώρια απομένουν είς τάς κατ' ιδίαν χώρας-μέλη τής Κοι

νότητος, νά διαφοροποιήσουν τό σύστημα ΦΠΑ πού ισχύει 

είς κάθε μίαν από αύτάς. Μόνον ό αριθμός και τό ϋψος τών φορο

λογικών συντελεστών δέν καθορίζονται έπί κοινής βάσεως είς 

τάς νέας αύτάς προτάσεις· προβλέπεται υμίος, οτι αί χώραι-μέλη 

τής Κοινότητος πρέπει νά χρησιμοποιούν ένα «τυπικόν» συν-

τελεστήν δια τήν φορολογίαν μεγάλου αριθμού προϊόντων, 

άλλα ημπορούν νά χρησιμοποιούν και υψηλότερους ή χαμηλό

τερους συντελεστάς δια τήν φορολογίαν ώρισμένων προϊόντων. 

Βάσει τών διατάξεων τών ανωτέρω Προδιαγραφών, ολαι αί 

χώραι-μέλη τής Κοινότητος αντικατέστησαν τους υφισταμένους 

γενικούς φόρους κύκλου εργασιών διά του ΦΠΑ. Περισσότε-

ραι λεπτομέρειαι σχετικά μέ τα έν λόγω συστήματα ΦΠΑ παρέ

χονται είς τό Κεφάλαιον 3. 

3. Αϊ Εξελίξεις είς τον Τομέα τής Εναρμονίσεως 
τών Ειδικών Φόρων έπί τής Δαπάνης 

Ό σ ο ν άφορα τήν έναρμόνισιν τών ειδικών φόρων έπί τής 

δαπάνης, τόσον ή Επιτροπή Neumark όσον καί, κυρίως, άλλαι 

έρευναι είς τα πλαίσια τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής ΕΟΚ 

απεκάλυψαν, ότι ώρισμένοι άπό τους φόρους αυτούς επέβαλλαν 

μεγαλυτέραν έπιβάρυνσιν έπί τών εισαγομένων έναντι τών έγ-

χωρίως παραγομένων προϊόντων, πράγμα τό όποιον θά ήτο 
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δυνατόν νά άποφευχθή, έάν έπετυγχάνετο απαλοιφή τών δια

φορών τουλάχιστον είς τήν διάρθρωσιν τών έν λόγφ φόρων 

μεταξύ τών έπί μέρους χωρών-μελών1. Έπί πλέον ή κοινή πο

λιτική τής ΕΟΚ έπί τής γεωργίας, τών μεταφορών και τής 

ενεργείας επέβαλαν κάποιαν προσαρμογή ν τών συντελεστών (ο

ρισμένων άπό τους ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης. Ώ ς έκ 

τούτου, ευθύς έξ αρχής, οί φόροι αυτοί διηρέθησαν άπό τήν 

Έκτελεστικήν Έπιτροπήν είς τάς ακολούθους τεσσάρας κα

τηγορίας2: 

α. Ειδικούς φόρους οί οποίοι έπρεπε να εναρμονισθούν: Εις 

τήν κατηγορίαν αυτήν περιελήφθησαν οί φόροι έπί τοΰ βιο

μηχανοποιημένου καπνοΰ, τοΰ οινοπνεύματος και τών οινοπνευ

ματωδών ποτών, έπί τών υγρών καυσίμων και τής σακχάρεως. 

β. ΕΙδικονς φόρους, περί τών οποίων ήτο δυνατόν να ληφθή 

άπόφασις μελλοντικά: Εις τήν κατηγορίαν αυτήν περιελήφθη

σαν οί φόροι έπί τών άλλων ποτών, πλην τών οινοπνευματω

δών, και έπί τών υποκατάστατων τής σακχάρεως. 

γ. Ειδικούς φόρους οι οποίοι ί/δύναντο να διατηρηθούν χωρίς 

έναρμόνισιν : Είς τήν κατηγορίαν αυτήν περιελήφθησαν (ορι

σμένοι φόροι επιβαλλόμενοι άπό τους 'Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως, όπως και ώρισμένοι ειδικοί φόροι, οί όποιοι 

δέν επηρεάζουν τό έμπόριον μεταξύ τών χωρών-μελών τής 

Κοινότητος. 

δ. Ειδικούς φόρους, οί οποίοι έπρεπε να καταργηθούν και νά 

ενσωματωθούν είς τον ΦΠΑ: Έδώ περιλαμβάνονται φόροι επι

βαλλόμενοι έπί ώρισμένων τροπικών προϊόντων, όπως π.χ. ό 

καφές, τό τέιον και τό κακάο, καθώς και ό φόρος έπί τοΰ άλα

τος, τών πυρείων και τών παιγνιόχαρτων. 

1 . Programme for the Harmonisation of Direct Taxes, Commission 
Merrorandum to the Council of the 26th June 1967, δημοσιευθέν άπό τήν 
Γραμματείαν τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είς Supplement to Bulletin No 
8, 1967 (του λοιπού «Memorandum»), σελ. 3. 

2. European Economic Community, Tenth General Report, 'Ιού
νιος 1967. 
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Έν αντιθέσει δμως προς ο,τι συνέβη μέ τους γενικούς φό

ρους έπί τής δαπάνης, όπου ή διαδικασία τής εναρμονίσεως ήτο 

σχετικώς ταχεία, είς τήν περίπτωσιν τών ειδικών φόρων έπί τής 

δαπάνης ή Εκτελεστική Επιτροπή τής ΕΟΚ καθυστέρησε πολύ 

νά παρουσίαση είς τό Συμβούλιον τής Κοινότητος είδικάς προ

τάσεις άναφερομένας είς τήν έναρμόνισιν των. Μολονότι αί 

σχετικαί έργασίαι είς τα πλαίσια τής Εκτελεστικής Επιτροπής 

έπαρουσίαζαν ίκανοποιητικήν πρόοδον και διάφοροι προτάσεις 

έπροπαρασκευάζοντο, πολλάς φοράς δέ και ύπεβάλλοντο είς 

τό Συμβούλιον 'Υπουργών προς έγκρισιν, μόνον περί τά τέλη 

τοΰ έτους 1970 έγινε τό πρώτον ούσιαστικόν βήμα προς τήν 

κατεύθυνσιν τής εναρμονίσεως τών ειδικών φόρων έπί τής δα

πάνης. Τοιουτοτρόπως τήν 20ήν Νοεμβρίου 1970 ή Εκτελε

στική Επιτροπή ύπέβαλεν εις τό Συμβούλιον "Υπουργών ένα 

Σχέδιον Προδιαγραφής, είς τό οποίον έπρσβλέπετο ή σταδιακή 

έναρμόνισις τών ειδικών φόρων έπί τοΰ βιομηχανοποιημένου 

καπνοΰ1. Σκοπός τής προτεινομένης εναρμονίσεως ήτο ή στα

διακή άπάλειψις, άπό τό ύφιστάμενον σύστημα ειδικών φόρων 

έπί τής δαπάνης, τών παραγόντων εκείνων, οι όποιοι ενδεχο

μένως παρενέβαλλαν εμπόδια είς τήν έλευθέραν διακίνησιν τών 

προϊόντων και τών παραγωγικών συντελεστών και μετέβαλλαν 

τους όρους τοΰ ελευθέρου άνταγωνισμοΰ. Επίσης τήν 28ην 

Δεκεμβρίου 1970 ή Εκτελεστική Επιτροπή ύπέβαλεν είς τό 

Συμβούλιον 'Υπουργών ένα Σχέδιον Προδιαγραφής, είς τό ό

ποιον έπροβλέπετο ή σταδιακή εύθυγράμμισις τών ειδικών φό

ρων καταναλώσεως τών επιβαλλομένων έπί τών υγρών υδρογο

νανθράκων, οί όποιοι επρόκειτο νά χρησιμοποιηθούν ώς καύσι

μα2. Σκοπός τής ανωτέρω προτάσεως ήτο ή αποφυγή τυχόν αλ

λοιώσεων τών όρων ανταγωνισμού, μεταξύ τών διαφόρων πηγών 

ενεργείας, όπως και τοΰ διακοινοτικού εμπορίου3. Μία τρίτη πρό-

1. Official Journal, CA, 18 'Ιανουαρίου 1971. 
2. Official Journal, C14, 11 Φεβρουαρίου 1971. 
3. Commission of the European Communities, «Proposals for Harmo-
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τασις τής Εκτελεστικής Επιτροπής, ή οποία άφοροΰσε τήν 

έναρμόνισιν τών ειδικών φόρων έπί τών πετρελαιοειδών, τα 

όποϊα χρησιμοποιοΰνται ώς καύσιμα τών αυτοκινήτων, υπε

βλήθη είς τό Συμβούλιον Υπουργών τήν 29ην Μαρτίου 1971. 

Ή πρότασις αυτή προβλέπει τήν χρησιμοποίησιν κοινοΰ συ

στήματος χρηματοδοτήσεως τών έργων υποδομής εις τόν τομέα 

τών μεταφορών. Ή Εκτελεστική Επιτροπή ύπέβαλεν επίσης 

είς τό Συμβούλιον υπόμνημα σχετικά μέ τήν έναρμόνισιν τών 

έν λόγορ συντελεστών, είς τά πλαίσια τής κοινής πολιτικής έπί 

τών μεταφορών, είς τό όποιον ύπήρχεν ή πρότασις τής διατη

ρήσεως και εναρμονίσεως τών ειδικών φόρων έπί τών καυσί

μων1. 

Ή διαδικασία τής εναρμονίσεως τών ειδικών φόρων έπί 

τής δαπάνης έπεσπεύσθη μετά τόν Μάρτιον τοΰ 1971, όταν τό 

Συμβούλιον Υπουργών και οί 'Αντιπρόσωποι τών κυβερνή

σεων τών χωρών-μελών έξέδωκαν ψήφισμα άναφερόμενον είς 

τήν σταδιακήν πραγματοποίησιν τής Οικονομικής και Νομι

σματικής Ενώσεως. Δια νά καταστή δυνατή ή έπίσπευσις τής 

επιτεύξεως ουσιαστικά ελευθέρας διακινήσεως τών αγαθών και 

ή διασύνδεσις τών οικονομιών τών χωρών-μελών, τό ψήφισμα 

εξουσιοδοτεί τό Συμβούλιον Υπουργών νά λάβη αποφάσεις, 

κατά τήν διάρκειαν ενός αρχικού σταδίου τριών ετών αρχομένου 

τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1971, σχετικά μέ τά μέτρα τά αναφερόμενα 

είς τήν έναρμόνισιν τής διαρθρώσεως τών ειδικών φόρων έπί 

τής δαπάνης, δηλαδή τοΰ πεδίου εφαρμογής τοΰ φόρου, τής 

βάσεως και τών μεθόδων υπολογισμοΰ τών ειδικών φόρων, ιδι

αιτέρως εκείνων οί όποιοι επηρεάζουν τό έμπόριον κ.ο.κ. 

Σημαντική πρόοδος προς τήν κατεύθυνσιν τής εναρμονί

σεως τών ειδικών φόρων καταναλώσεως είς τήν Κοινήν Άγοράν 

έπραγματοποιήθη μέ τάς προτάσεις τής Εκτελεστικής Έπιτρο-

nizing Consumer Taxes Other than VAT», Rulletin of the European Com
munities, Supplement, 3 /72, σελ. 8, 

1. Official Journal, C62, 22 'Ιουνίου 1971. 
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πής, αί όποΐαι υπεβλήθησαν είς τό Συμβούλιον Υπουργών τήν 

7ην Μαρτίου 19721. Είς τάς προτάσεις αύτάς ή Επιτροπή ειση

γείται τήν διατήρησιν και έναρμόνισιν, είς έπίπεδον Κοινό

τητος, μόνον πέντε άπό τους υφισταμένους ειδικούς φόρους 

έπί τής δαπάνης είς τάς διαφόρους χώρας-μέλη τής Κοινότη

τος. Οί φόροι αυτοί είναι οί έξης: ό φόρος καυσίμων, ό φόρος 

έπί τοΰ βιομηχανοποιημένου καπνού, ό φόρος οινοπνεύματος, ό 

φόρος έπί τής μπίρας και ό φόρος έπί τοΰ οίνου. Καθόσον 

άφορα τους λοιπούς ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης, προ

τείνεται νά καταργηθούν σταδιακώς, εξαιρέσει εκείνων οί ό

ποιοι δέν δημιουργούν ζήτημα επιστροφής των κατά τήν εξ

αγωγή ν και γενικώτερον δέν επηρεάζουν δυσμενώς τό έμπό-

ριον μεταξύ τών χωρών-μελών τής Κοινότητος, οπότε ημπο

ρούν νά διατηρηθοΰν ώς έχουν, υπό τόν όρον ότι θά επηρεά

ζουν ώρισμένον προϊόν ή ομάδα συγκεκριμένων προϊόντων. 

Ή επιλογή τών ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης, οί όποιοι 

προτείνεται νά διατηρηθούν και εναρμονισθούν είς έπίπεδον 

Κοινότητος, έγινε, άφοΰ έξητάσθη, τί έσοδα αποφέρει κάθε 

φόρος εις τάς διαφόρους χώρας-μέλη τής Κοινότητος, καθώς 

και έπί τη βάσει τών παραδοσιακών οικονομικών και κοινω

νικών κριτηρίων, τά όποϊα συνήθως χρησιμοποιοΰνται δια τήν 

έπιβολήν ενός ειδικού φόρου έπί ώρισμένων προϊόντων. Έπί 

τη βάσει τών ανωτέρω κριτηρίων έθεωρήθη άπαραίτητον, νά 

διατηρηθοΰν και έναρμονισθοΰν πάση θυσία ό φόρος καυσίμων 

και ό φόρος έπί τοΰ βιομηχανοποιημένου καπνού. Και οί δύο 

φόροι επιβάλλονται είς όλας τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος 

.και αποφέρουν ένα σημαντικόν ποσόν εσόδων εΐναι δέ σύμφω

νοι μέ τά παραδοσιακά κριτήρια, έπί τή βάσει τών όποιων επι

βάλλονται οί ειδικοί φόροι έπί τής δαπάνης, καθόσον ό πρώτος 

αποτελεί άνταποδοτικόν φόρον, ένώ ό δεύτερος φόρον κανονι-

στικόν τής καταναλώσεως. Έθεωρήθη επίσης άπαραίτητον, νά 

1. «Proposals for Harmonizing Consumer Taxes Other than VAT», 
ενθ' άνωτέοω. 
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διατηρηθή ο ειδικός φόρος έπί τοΰ οινοπνεύματος, τόσον δια 

λόγους αποδόσεως εσόδων όσον και δια κοινωνικούς λόγους. 

Ό σ ο ν αφορά τους φόρους έπί τής μπίρας και τοΰ οίνου, ό 

κύριος λόγος δια τόν όποιον εκρίθη άπαραίτητον νά διατηρη

θούν. είναι ή μεγαλύτερα έλαστικότης τήν οποίαν προσδίδει 

είς τό φορολογικόν σύστημα τής χώρας ή ΰπαρξις μεγαλυτέρου 

αριθμού ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης. Ούτως υποστηρίζεται, 

οτι είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν θά ύπαρξη ανάγκη πορι

σμού νέο.)ν εσόδων, οί ειδικοί φόροι έπί τής δαπάνης είναι δυ

νατόν νά μεταβληθούν εύκολώτερα άπ' οτι ό ΦΠΑ. Φόροι τοΰ 

είδους αυτού δύνανται επίσης νά προσαρμοσθούν εύκολώτερα 

είς τάς μεταβαλλομένας οίκονομικάς και κοινωνικός άνάγκας. 

Έπί πλέον οί ειδικοί φόροι έπί τής μπίρας και τοΰ οίνου δέν 

αντιστρατεύονται τάς επιδιώξεις τής κοινωνικής πολιτικής, έν 

αντιθέσει προς τους ειδικούς φόρους έπί τής σακχάρεως, τοΰ 

καφέ, τού τε'ί'ου, τών αναψυκτικών κ.ο.κ., οί όποιοι αντίκεινται 

προς τάς έν λόγω επιδιώξεις και δια τόν λόγον αυτόν εκρίθη 

άπαραίτητον νά καταργηθούν. 

Αί προτάσεις αύται τής Εκτελεστικής Επιτροπής περι

λαμβάνουν κατ' ιδίαν προτεινόμενα Σχέδια δια τήν έναρμόνισιν 

τών ειδικών φόρων έπί τοΰ οινοπνεύματος, τοΰ οίνου, τής μπί

ρας και τών μεικτών ποτών. Τά προτεινόμενα αυτά Σχέδια 

αναφέρονται κυρίως είς τήν έναρμόνισιν τής διαρθρώσεως τών 

έν λόγω φόρων, π.χ. τόν αριθμόν τών προϊόντων, τά όποια 

θά υποβληθούν είς τόν φόρον, τήν βάσιν κάθε φόρου, τήν μορ-

φήν τών ειδικών φόρων (κατά μονάδα προϊόντος ή ώς ποσοστόν 

έπί τής τιμής), τάς εξαιρέσεις και άπαλλαγάς άπό τόν φόρον, 

τάς διευθετήσεις τάς σχετικάς μέ τά εισαγόμενα και εξαγόμενα 

προϊόντα, τάς μεθόδους επιβολής και καταβολής τοΰ φόρου 

κ.ο.κ. Ή έναρμόνισις τών φορολογικών συντελεστών άνεβλήθη 

δι' άργότερον δια τους εξής λόγους: (α) Τής εναρμονίσεως τών 

φορολογικών συντελεστών πρέπει νά προηγηθή λεπτομερής έξέ-

τασις τών δημοσιονομικών, οικονομικών και κοινωνικών αντί

κτυπων άπό τήν εύθυγράμμισιν τών συντελεστών τών ειδικών 
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φόρων έπί τής δαπάνης, (β) Προ τοΰ καθορισμοΰ τών συντε

λεστών ώρισμένων ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης πρέπει νά 

ληφθούν μερικαί βασικαί αποφάσεις άναφερόμεναι είς ώρισμέ-

νους τομείς κοινής πολιτικής τής ΕΟΚ. (γ) Δέν δύναται νά 

ληφθή άπόφασις αναφορικά μέ τήν έναρμόνισιν τών φορο

λογικών συντελεστών, πριν συμπληρωθή ή έναρμόνισις τής 

διαρθρώσεως τών έν λόγω φόρων, καθόσον ή έναρμόνισις τής 

διαρθρώσεως τών φόρων, αυτή καθ' εαυτή ν, θά έπηρεάση πιθα

νώς τό ΰψος τών φορολογικών συντελεστών. Πέραν τούτου, ή 

πλήρης έναρμόνισις τών φορολογικών συντελεστών τών ει

δικών φόρων καταναλώσεως πρέπει νά λάβη χώραν έν συν-

δυασμώ και προς τήν έναρμόνισιν τών ΦΠΑ, ώστε νά ληφθοΰν 

υπ' όψιν αί άνάγκαι τών χωρών-μελών δια φορολογικά έσοδα 

άπό τους φόρους τούτους. Μόνον οί φορολογικοί συντελεσταί 

τών ειδικών φόρων έπί τών υγρών υδρογονανθράκων, οί όποιοι 

προορίζονται νά χρησιμοποιηθοΰν είς άλλας περιπτώσεις, πλην 

τών μεταφορών, προβλέπεται νά έναρμονισθοΰν προκαταρκτικώς. 

Αί προαναφερθεΐσαι Προδιαγραφαί περιλαμβάνουν πολλάς 

κοινάς γενικάς αρχάς αναφορικά μέ τήν έναρμόνισιν τών ει

δικών φόρων έπί της δαπάνης. Αί μέθοδοι εφαρμογής τών κοι

νών τούτων άρχων επαφίενται είς τήν διακριτικήν εύχέρειαν 

τών έπί μέρους χωρών-μελών. Έν τούτοις, όταν αί έν λόγω 

Προδιαγραφαί έφαρμοσθοΰν είς τήν πράξιν, εΐναι πιθανόν να 

καταστή αναγκαία ή έναρμόνισις ώρισμένων άπό τάς μεθόδους 

αύτάς, προκειμένου νά αποφευχθούν παρεμβάσεις εις τήν έ

λευθέραν λειτουργίαν τών δυνάμεων τοΰ ανταγωνισμού μεταξύ 

τών χωρών-μελών και διευκολυνθή ή ελευθέρα διακίνησις τών 

αγαθών. Δεδομένου δέ ότι αί έν λόγω μέθοδοι εφαρμογής τών 

κοινών αυτών άρχων πρέπει νά καθορισθούν επειγόντως, αί 

προτάσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν ένα 

Σχέδιον δια τήν δημιουργίαν ειδικής 'Επιτροπής, καλούμενης 

«Επιτροπής έπί τών Ειδικών Φόρων Καταναλώσεως», ή όποια 

θά άσχολήται μέ τάς μεθόδους αύτάς, ώστε νά είναι δυνατή ή 

ταχεία λήψις αποφάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 

ΒΑΣΙΚΑ! ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

1. Όρισμος και Μορφαί του ΦΠΑ 

Είς τήν θεωρίαν, ώς φόρος έπί τής προστιθεμένης άξιας 

θεωρείται κάθε φόρος ό όποιος εισπράττεται τμηματικά έπί τή 

βάσει τής άξιας, ή οποία προστίθεται άπό τήν έπιχείρησιν είς 

κάθε προϊόν κατά τά διάφορα στάδια τής παραγωγικής διαδι

κασίας1. Ό ΦΠΑ, επομένως, ημπορεί νά είναι φόρος εισοδή

ματος ή φόρος έπί τών προϊόντων ημπορεί νά είναι γενικός 

φόρος έπί τών πωλήσεων ή απλώς φόρος επιβαλλόμενος μόνον 

έπί τής καταναλωτικής δαπάνης. Τέλος, ημπορεί νά καλύπτη 

τήν προστιθεμένην άξίαν άπό όλους ή άπό ένα μόνον παραγω-

γικόν συντελεστήν, π.χ. τόν συντελεστήν εργασία κ.ο.κ. 

Ό ΦΠΑ είναι δυνατόν νά είναι γενικός ή ειδικός φόρος 

υπό τάς ακολούθους εννοίας: (ί) αναλόγως τοΰ αν επιβάλλεται 

έπί όλων τών σταδίων τής παραγωγικής διαδικασίας ή περιο-

1. Λεπτομέρειας σχετικάς με τήν ίοτορικήν έξέλιξιν, καθώς και 
άνάλυσιν τοΰ ΦΠΑ βλέπε είς Clara Κ. Sullivan, The Tax on Value Added, 
Columbia University Press, New York, 1965. Βλέπε επίσης R. W. Lindholm, 
«The Value-Added Tax: A Short Review of the Literature», Journal of 
Economic Literature, Δεκέμβριος 1970, 8 (4), σελ. 1178-1189, και P. Studen-
ski, «Towards a Theory of Business Taxation», Journal of Political Econo
my, 'Οκτώβριος 1940, σελ. 621-654. 
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ρίζεται μόνον έπί ενός ή ώρισμένων σταδίων αυτής- (ii) αναλόγως 

τοΰ αν καλύπτη όλα τά προϊόντα ή ώρισμένα μόνον άπό αυτά' 

και (iii) αναλόγως τοΰ αν καλύπτη τήν προστιθεμένην άξίαν 

άπό όλους τους παραγωγικούς συντελεστάς ή περιορίζεται έπί 

τής προστιθεμένης αξίας ώρισμένων μόνον άπό αυτούς. Συνε

πώς ένας πράγματι γενικός φόρος έπί τής προστιθεμένης αξίας 

πρέπει νά καλύπτη όλα τά στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, 

νά επιβάλλεται έπί όλων τών προϊόντων, και μάλιστα τών α

γαθών και υπηρεσιών, νά καλύπτη δέ επίσης τήν προστιθεμέ

νην άξίαν άπό όλους τους παραγωγικούς συντελεστάς. 

Συνήθως διακρίνομεν τεσσάρας μορφάς ΦΠΑ1 : (i) Τόν 

ΦΠΑ καταναλωτικής μορφήο, ό όποιος καλύπτει μόνον τήν 

προστιθεμένην άξίαν είς τά καταναλωτικά αγαθά, εξαιρεί δέ 

ταύτην είς τά κεφαλαιουχικά αγαθά. Ή έν λόγω μορφή ΦΠΑ 

είναι ισοδύναμος, άπό απόψεως επιδράσεων, προς ένα γενικόν 

φόρον έπί τοΰ λιανικού εμπορίου, ό όποιος καλύπτει μόνον 

τά καταναλωτικά αγαθά2, (ii) Τόν ΦΠΑ εισοδηματικής μορφής, 

ό όποιος καλύπτει τήν προστιθεμένην άξίαν τόσον εις τά κατα

ναλωτικά όσον και είς τά κεφαλαιουχικά αγαθά, αφαιρουμένων 

όμως τών αποσβέσεων, ώστε νά υποβάλλεται είς τόν φόρον 

μόνον ή καθαρά προστιθεμένη αξία είς τά κεφαλαιουχικά α

γαθά. Ή μορφή αυτή ΦΠΑ είναι ισοδύναμος προς ένα άναλο-

γικόν φόρον εισοδήματος, καθόσον ή βάσις ενός τοιούτου φό

ρου είναι ή συνολική καθαρά προστιθεμένη αξία είς τήν οίκο-

νομίαν. (iii) Τόν ΦΠΑ μορφής ακαθαρίστου προϊόντος, ό ο

ί. Cari S. Shoup, Public Finance, Widenfeld and Nicholson, London, 

1969. Του ιδίου, «Consumption Tax, Wages Tax and Value-Added Tax 

Consumption Type», National Tax Journal, Ιούνιος 1968, σελ. 153-161. 

2. Carl S. Shoup, «Theory and Background of Value-Added Tax», Pro

ceedings, F ourly-Eighth National Τ ax Conference, 1955, Sacramento, Cal

ifornia: National Tax Association, 1956. Ε π ί σ η ς William H. Oakland, «The 

Theory of the Value-Added Tax: I-Α Comparison of Tax Bases», Nation

al Tax Journal, Ιούνιος 1967, και Carl S. Shoup, «Consumption Tax, Wa

ges Tax . . .», έΊ'θ' αναφέρω. 
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πσϊος επιβάλλεται έπί τής προστιθεμένης άξιας τόσον εις τα 

καταναλωτικά αγαθά όσον και είς τά κεφαλαιουχικά αγαθά 

χωρίς έκπτωσιν τών αποσβέσεων. "Η άπόσβεσις τών κεφαλαιου

χικών αγαθών, επομένως, θεωρείται έδώ ώς προστιθεμένη άξια 

και υποβάλλεται είς τόν φόρον. 'Ή έν λόγω μορφή ΦΠΑ είναι 

ισοδύναμος, άπό απόψεως επιδράσεων, προς ενα γενικόν φόρον 

έπί τών πωλήσεων έπιβαλλόμενον έπί όλων τών προϊόντων είς 

τό στάδιον τοΰ λιανικού εμπορίου, (ίν) Τόν ΦΠΑ μορφής εισο

δήματος έξ εργασίας, ό οποίος επιβάλλεται έπί τής προστι

θεμένης άξιας μόνον άπό τόν συντελεστήν εργασία, καλύπτει 

δηλαδή τους μισθούς και τά ημερομίσθια πού καταβάλλονται 

άπό τήν έπιχείρησιν. 

Είς τήν πράξιν χρησιμοποιείται συνήθως σήμερα ή πρώτη 

μορφή ΦΠΑ. Πράγματι ολαι αί χώραι τής Ευρωπαϊκής Οικο

νομικής Κοινότητος, καθώς και ώρισμέναι άλλαι, αί όποΐαι 

δέν ανήκουν εις αυτήν, έχουν όμως υιοθετήσει τόν ΦΠΑ 

χρησιμοποιούν τήν έν λόγω μορφήν φόρου. Είς τά επόμενα, 

έκτος έάν ρητώς δηλώνεται άλλως, θά άναφερώμεθα είς τήν 

καταναλωτική ν μορφήν ΦΠΑ. 

2. Μέθοδοι Υπολογισμού τής Φορολογικής 'Υποχρεώσεως 

Ό ΦΠΑ ημπορεί νά ύπολογισθή κατά διαφόρους τρόπους, 

τό αποτέλεσμα όμως δέν είναι πάντοτε τό ίδιο1. Δύο έναλλα-

κτικαί μέθοδοι είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν δια τόν ύπο-

λογισμόν τής φορολογικής υποχρεώσεως άπό τόν φόρον αυτόν: 

[α) ή άμεσος μέθοδος και (β) ή έμμεσος μέθοδος. 

2.1. Ή "Αμεσος Μέθοδος 'Υπολογισμού της Φορολογικής 'Υποχρεώσεως 

Κατά τήν μέθοδον αυτήν, ή οποία συνήθως καλείται και 

λογιστική μέθοδος, υπολογίζεται αρχικώς ή προστιθεμένη άπό 

1. Clara Κ. Sullivan, The Tax on Value-Added, ενθ' άνωτ., σελ. 6-11. 

Επίσης Alan Tait, Value-Added Tax, McGraw-Hill, Λονδΐνον, 1972, σελ, 
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τήν έπιχείρησιν αξία είς τά διάφορα' προϊόντα και έν συνεχεία 

ή φορολογική ύποχρέωσις τής επιχειρήσεως, δι' εφαρμογής τοΰ 

αντιστοίχου φορολογικοΰ συντελεστού έπί τής προστιθεμένης 

άπό τήν έπιχείρησιν αξίας. 'Αναλόγως τοΰ αν ή προστιθεμένη 

αξία υπολογίζεται δια προσθέσεως τών έπί μέρους συστατικών 

στοιχείων αυτής, π.χ. μισθών, ημερομισθίων, κερδών κ.ο. κ. ή 

δι' αφαιρέσεως άπό τάς συνολικός πωλήσεις τής επιχειρήσεως 

τών αγορών αυτής, διακρίνομεν δύο παραλλαγάς τής αμέσου 

μεθόδου: τήν άμεσον μέθοδον ύπολογισμοΰ τής φορολογικής 

υποχρεώσεως διά προσθέσεως και τήν άμεσον μέθοδον ύπο

λογισμοΰ τής φορολογικής υποχρεώσεως δι' αφαιρέσεως. Προς 

άποσαφήνισιν τών ανωτέρω ύποθέτομεν, ότι αί άγοραί μιας 

επιχειρήσεως κατά μίαν χρονικήν περίσδον ανέρχονται είς C, 

ένώ αί πωλήσεις αυτής ανέρχονται είς R. Ύποθέτομεν επίσης, 

ότι κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών της ή έπιχείρησις κατα-

βάλλει διά μισθούς και ημερομίσθια ποσόν ίσον προς W, διά 

τόκους ποσόν ίσον προς Ι, ένώ τό ύπόλοιπον, άνερχόμενον είς 

Ρ, αντιπροσωπεύει τό κέρδος αυτής. Ή προστιθεμένη άπό τήν 

έπιχείρησιν αξία δύναται νά ύπολογισθή είτε διά τοΰ τύπου 

V = (W + Ι + Ρ) είτε διά τοΰ τύπου V = (R - C). Ή φορο

λογική ύποχρέωσις τής επιχειρήσεως άπό τόν φόρον δύναται, 

επομένως, νά ύπολογισθή είτε διά τοΰ τύπου Τ = t (W -f- I -f Ρ) 

είτε διά τοΰ τύπου Τ = t (R — C), όπου t δεικνύει τόν φορο-

λογικόν συντελεστήν και Τ τήν φορολογικήν ύποχρέωσιν τής 

επιχειρήσεως. 

2.2. Ή Έμμεσος Μέθοδος 'Υπολογισμοί τής Φορολογικής 'Υποχρεώσεως 

Κατά τήν έν λόγο) μέθοδον, διά τόν προσδιορισμόν τής 

φορολογικής υποχρεώσεως, δέν απαιτείται υπολογισμός τής 

προστιθεμένης άπό τήν έπιχείρησιν αξίας και έν συνεχεία εφ

αρμογή τοΰ φορολογικοΰ συντελεστοΰ έπί τής αξίας αυτής, 

62-67, και W. Missorten, «Some Problems in Implementing a Tax on 
Value-Added», National Tax Journal, Δεκέμβριος 1968. 
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αλλ' άπ' ευθείας υπολογισμός τοΰ φόρου άπό τήν έπιχείρησιν. 

"Οπως και είς τήν άμεσον μέθοδον, ούτω και έδώ, δυνάμεθα νά 

ύπολογίσωμεν τήν φορολογικήν ύποχρέωσιν τής επιχειρήσεως 

κατά δύο τρόπους, έφαρμόζοντες δηλαδή δύο παραλλαγάς και 

τής εμμέσου μεθόδου: τήν έμμεσον μέθοδον διά προσθέσεως, 

όπου ή συνολική φορολογική ύποχρέωσις τής επιχειρήσεως 

υπολογίζεται ώς τό άθροισμα τών έπί μέρους φορολογικών 

υποχρεώσεων αυτής διά κάθε τμήμα προστιθεμένης αξίας, και 

τήν έμμεσον μέθοδον δι' αφαιρέσεως, όπου ή φορολογική ύπο-

χρέωσις τής επιχειρήσεως υπολογίζεται δι' εφαρμογής τοΰ φο

ρολογικοΰ συντελεστού έπί τών συνολικών πωλήσεων αυτής 

και αφαιρέσεως έν συνεχεία τοΰ φόρου, ό όποιος κατεβλήθη 

άπό τήν έπιχείρησιν κατά τάς αγοράς της. Είς όρους τοΰ ανω

τέρω παραδείγματος, ή φορολογική ύποχρέωσις τής επιχειρή

σεως, κατά τήν πρώτην παραλλαγήν τής έμμεσου μεθόδου, 

υπολογίζεται διά τοΰ τύπου Τ = tW + ti + tP, ένώ κατά τήν 

δευτέραν παραλλαγήν διά τοΰ τύπου Τ = tR — tC, 

Ή έμμεσος μέθοδος ύπολογισμοΰ τής φορολογικής υποχρε

ώσεως, γνωστή ώς μέθοδος πιστώσεως τοΰ φόρου, θεωρείται 

γενικά ότι είναι ή καλύτερα και χρησιμοποιείται άπό ολας τάς 

εύρωπαϊκάς χώρας, πού έχουν υιοθετήσει τόν ΦΠΑ. Ό βασικός 

λόγος διά τόν όποιον ή ΕΟΚ φαίνεται νά έχη υιοθετήσει τήν 

ανωτέρω μέθοδον είναι, ότι δίδει έμφασιν είς τό μέρος τής 

τιμής, τό όποιον αντιπροσωπεύει ό φόρος, συνδέει δέ τοΰτον 

προς τάς πωλήσεις και μέ τόν τρόπον αυτόν καθιστά σαφές, 

οτι ό φόρος αυτός εΐναι έμμεσος και αποσκοπεί είς τήν έπιβά-

ρυνσιν τών καταναλωτών1. Ή μέθοδος αυτή καθ' έαυτήν, όμως, 

φαίνεται νά έμφανίζη ώρισμένα πλεονεκτήματα2. 

α. Είναι απλή τόσον διά τάς φοροτεχνικός υπηρεσίας όσον 

1. Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., σελ. Π. 

2. John Due, Indirect Taxation in Developing Economies: The Rôle 

and Structure of Customs Duties, Excise and Sales Taxes, Baltimore and 
London, The John Hopkins Press, 1970. Επίσης Alan Tait, Value-Added 

Tax, ενθ' άνωτ., σελ. 9-1 J. 
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και διά τάς επιχειρήσεις. Πράγματι ή έπιχείρησις δέν χρειάζε

ται νά κάμη τίποτε άλλο παρά νά ύπολογίση τόν άναλογοΰντα 

έπί τών πωλήσεων φόρον και έν συνεχεία νά αφαίρεση τόν 

φόρον, ό όποιος ήδη κατεβλήθη κατά τάς αγοράς της. Κατ" 

αυτόν τόν τρόπον όλα τά προβλήματα, πού συνδέονται μέ τόν 

άμεσον ύπολογισμόν τής προστιθεμένης άπό τήν έπιχείρησιν 

αξίας εις τά διάφορα προϊόντα, αποφεύγονται. 

β. Παρέχει είς τάς φοροτεχνικάς υπηρεσίας τήν δυνατό

τητα διασταυρώσεως τών πληροφοριών σχετικά μέ τό ύψος 

τής φορολογικής υποχρεώσεως κάθε επιχειρήσεως και καθιστά 

δυνατήν τήν μείωσιν τής φοροδιαφυγής. Πράγματι, εφόσον τό 

ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον καταβάλλεται άπό τόν πωλητήν, 

είς τά βιβλία τοΰ άγοραστοΰ εμφανίζεται ώς έκπτωσις, ή μέ

θοδος πιστώσεως τού φόρου παρέχει ένα αύτόματον μηχανισμόν 

έλεγχου τής φοροδιαφυγής. Τό πλεονέκτημα, αυτό έχει ίδιαι-

τέραν σημασίαν είς τήν περίπτωσιν μιας αναπτυσσόμενης χο')-

ρας, όπου ή φοροδιαφυγή ενδέχεται νά είναι εκτεταμένη. 

γ. Καθιστά δυνατόν τόν ύπολογισμόν και τήν έξόφλησιν 

τής φορολογικής υποχρεώσεως τμηματικώς, εις ώρισμένα δια

στήματα κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους, π.χ. άνά δίμηνον, 

κατά μήνα κ.ο.κ. 'Αντιθέτως οιαδήποτε άπό τάς μεθόδους 

ύπολογισμοΰ τοΰ φόρου διά προσθέσεως θά μετέτρεπε τόν 

ΦΠΑ εις έτήσιον φόρον, τουλάχιστον εκείνο τό τμήμα τοΰ 

φόρου, τό όποιον υπολογίζεται βάσει τών κερδών, καθόσον 

ή έπιχείρησις ημπορεί νά γνωρίζη τά κέρδη της μόνον κατά 

τό τέλος τοΰ έτους. 

δ. Επιτρέπει τήν χρησιμοποίησιν διαφοροποιούμενων φο

ρολογικών συντελεστών είς τά διάφορα στάδια τής παραγωγι

κής διαδικασίας, καθώς επίσης και τήν χορήγησιν εκπτώσεων 

και απαλλαγών άπό τόν φόρον, ένώ συγχρόνως καθιστά δυνατήν 

τήνέξίσωσιν τής συνολικής επιβαρύνσεως, ή οποία επιβάλλεται 

έπί τών διαφόρων προϊόντων είς τό τελικόν στάδιον τής παρα

γωγικής διαδικασίας. Πράγματι, όταν ό ΦΠΑ υπολογίζεται βάσει 

τής μεθόδου πιστώσεως τοΰ φόρου, ολόκληρος ή προστιθεμένη 
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είς τά διάφορα προϊόντα αξία υποβάλλεται τελικά είς φόρον 

μέ τόν συντελεστήν πού εφαρμόζεται είς τό τελευταιον στάδιον, 

τό όποιον καλύπτει ό ΦΠΑ. Τό φαινόμενον τοΰτο είναι γνωστόν 

ώς «εξισωτική έπίδρασις» τής μεθόδου πιστώσεως τοΰ φόρου1, 

διά δέ τήν κατανόησίν του παραθέτομεν τό κατωτέρω παρά

δειγμα: "Εστω οτι έχομεν ένα προϊόν, τό όποιον διέρχεται 

άπό τέσσαρα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας. Είς τό 

πρώτον στάδιον ή τιμή πωλήσεως τοΰ προϊόντος, ή οποία 

είναι ίση μέ τήν προστιθεμένην άξίαν εις τό έν λόγω στάδιον, 

ανέρχεται εις 100 δραχμάς. Είς τό δεύτερον στάδιον ή προσ

τιθεμένη αξία ανέρχεται εις 50 δρχ. και συνεπώς ή συνολική 

τιμή πωλήσεως τοΰ προϊόντος ανέρχεται είς 150 δρχ. κ.ο.κ. 

(Πίναξ 2.1). Ύποθέτομεν τώρα, ότι ό ΦΠΑ επιβάλλεται μέ 

συντελεστάς, όπως παρουσιάζονται εις τόν Πίνακα 2.1, οί ό

ποιοι διαφέρουν μεταξύ τών διαφόρων σταδίων τής παραγω-

ΠΙΝΑΞ 2.1 

Ή 'Εξισωτική Έπίδρασις τής Μεθόδου Πιστώσεως τοΰ Φόρου 

Στάδιον παραγωγικής διαδικασίας 

ί ΪΓ ut ι ν " 

Τιμή πωλήσεο)ς είς δρχ. 100 150 200 300 

Προστιθεμένη αξία εις δρχ. 100 50 50 100 

Φορολογικός συντελεστής 10% 15% 12% 

Έσοδα άπό τόν φόρον είς δρχ. 10 20 6 

γικής διαδικασίας, ή δέ έπιχείρησις τοΰ δευτέρου σταδίου εξαι

ρείται τοΰ φόρου. Τό ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον πρέπει νά 

καταβληθή εις τό πρώτον στάδιον τής παραγωγικής διαδικα

σίας, ανέρχεται εις 10 δρχ. (100x0,10), τό ποσόν πού πρέπει νά 

1 . Αεπτομερή έξέτασιν της «εξισωτικής επιδράσεως» της μεθόδου 
πιστώσεως τοΰ φόρου βλέπε είς Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., 
σελ. 62-67'. Επίσης W. Missorten, «Some Problems in Implementing a Tax 
on Value-Added», ενθ' ανωτέρω». 
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καταβληθή είς τό δεύτερον στάδιον εϊναι μηδέν, τό ποσόν τοΰ 

φόρου διά τό τρίτον στάδιον ανέρχεται είς 20 δρχ. (200x0,15-10), 

ένώ τό ποσόν τό όποιον πρέπει νά καταβληθή είς τό τελικόν 

στάδιον ανέρχεται είς 6 δρχ. (300x0,12—20-10). Τό συνο-

λικόν ποσόν ΦΠΑ ανέρχεται επομένως εις 36 δρχ. (10+20+6), 

ίσοΰται δέ προς τό γινόμενον τής συνολικής τιμής πωλήσεως 

τοΰ προϊόντος είς τό τελικόν στάδιον τής παραγωγικής διαδι

κασίας, έπί τόν φορολογικόν συντελεστήν, ό όποιος ισχύει 

διά τό έν λόγω στάδιον. Διά τούτο, έάν ή κυβέρνησις διά λό

γους πολιτικούς, ψυχολογικούς ή και απλουστεύσεως τής κα

θόλου διαχειρίσεως τοΰ φόρου κ.ά. έπιθυμή νά άπαλλάξη τοΰ 

φόρου ώρισμένας δραστηριότητας ή νά έπιβάλη διαφορετικούς 

φορολογικούς συντελεστάς είς ώρισμένας άπό αύτάς, συγχρόνως 

δέ νά άποφύγη τόν άντίκτυπον τούτων έπί τής άριστοποιήσεως 

τής κατανομής τών πόρων, ημπορεί νά τό έπιτύχη μέ τήν μέ

θοδον πιστώσεως τοΰ φόρου, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή δια-

φοροποίησις τών φορολογικών συντελεστών ισχύει δι' επι

χειρήσεις, αί όποΐαι λειτουργούν είς ενα στάδιον τής παρα

γωγικής διαδικασίας προ τοΰ τελικοΰ1. Τό πλεονέκτημα αυτό 

ίσως νά έχη ΐδιαιτέραν σημασίαν διά μίαν αναπτυσσόμενη ν 

οϊκονομίαν, όπου ή ανάγκη διαφοροποιήσεως τών φορολογικών 

συντελεστών ενδέχεται νά είναι μεγαλύτερα άπ' όσον είναι είς 

τάς άνεπτυγμένας οικονομίας. 

Τό έν λόγω χαρακτηριστικό ν τής μεθόδου πιστώσεως τοΰ 

φόρου ενέχει επίσης έξαιρετικήν σημασίαν είς μίαν τελωνεια-

κήν ενωσιν, όταν διά τήν έπιβολήν τών έμμεσων φόρων έφαρ-

1. Σημειώνεται εδώ, οτι αί εξαιρέσεις επιχειρήσεων άπό τον φόρον 
είναι δυνατόν, όπως αναλύεται κατωτέρω, να δημιουργήσουν προβλήματα, 
όσον άφορα τήν αποτελεσματικότητα τής μεθόδου πιστώσεως του φόρου, 
τα όποια όμως είναι δυνατόν να αποφευχθούν, διά τής χρησιμοποιήσεως 
διαφόρων τεχνασμάτων. Παράδειγμα αποτελεί τό είδικόν τέχνασμα, τό 
όποιον προτείνει ή Εκτελεστική Επιτροπή τής ΕΟΚ δια τήν φορολογίαν 
τοΰ γεωργικού τομέως είς τήν Κοινήν Άγοράν και τό όποιον εξετάζεται 
είς τό Κεφάλαιον 3. 
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μόζεται ή αρχή της χώρας προορισμού, διότι ή μέθοδος αύτη 

επιτρέπει τήν έξίσωσιν του φορολογικού βάρους μεταξύ έγ-

χωρίως παραγομένων και εισαγομένων προϊόντων και καθίστα 

τον ΦΠΑ ούδέτερον εις τάς διεθνείς συναλλαγάς. Τέλος ή 

μέθοδος πιστώσεως του φόρου καθίστα δυνατήν τήν άλλαγήν 

της αρχής επιβολής των εμμέσων φόρων, ακόμη και είς τήν 

περίπτωσιν, οπού οι φορολογικοί συντελεσταί διαφέρουν με

ταξύ τών διαφόρων χωρών, χωρίς με τήν άλλαγήν αυτήν να 

παρεμβάλλωνται εμπόδια είς τήν έλευθέραν λειτουργίαν τών 

δυνάμεων του ανταγωνισμού. Πράγματι, όταν εφαρμόζεται ή 

μέθοδος πιστώσεως του φόρου, τα τελικά προϊόντα επιβαρύ

νονται με τους φορολογικούς συντελεστάς, οί όποιοι ισχύουν 

εις το τελικον στάδιον της παραγωγικής διαδικασίας. Συνεπώς 

αϊ εισαγωγαί και ή εγχώριος παραγωγή θα έχουν τήν ιδίαν 

φορολογικήν μεταχείρισιν είς ολας τάς χώρας της οικονομικής 

ενώσεως1. 

Έξ άλλου ή μέθοδος πιστώσεως του φόρου εμφανίζει ώρι-

σμένα μειονεκτήματα2. Το κυριώτερον άπό αυτά, το όποιον 

ουσιαστικά αποτελεί μειονέκτημα και τών δύο μεθόδων υπο

λογισμού του φόρου δι' αφαιρέσεως, εΐναι, οτι οδηγεί είς αύ-

ξησιν τών τιμών μεγαλυτέραν άπό τήν άντίστοιχον αύξησιν, 

είς τήν οποίαν οδηγούν αϊ δύο μέθοδοι υπολογισμού τοΰ φόρου 

δια προσθέσεως. Πράγματι υποστηρίζεται ότι, εάν ό ΦΠΑ υπο

λογίζεται βάσει της αμέσου μεθόδου, είναι ένδεχόμενον, οί 

1. Διαφοροποίησις τών φορολογικών συντελεστών μεταξύ τών χωρών 
θα είχε φυσικά ώς αποτέλεσμα τήν διεθνικήν άναδιανομήν του εισοδή
ματος, διότι αϊ κυβερνήσεις τών χωρών, αϊ όποΐαι επιβάλλουν χαμηλον 
φορολογικόν συντελεστήν, πρέπει να καταβάλλουν, ύπο μορφήν επιστρο
φών, υψηλά ποσά φόρων εις τάς κυβερνήσεις τών χωρών αί όποΐαι επι
βάλλουν υψηλούς φορολογικούς συντελεστάς. Ενδέχεται έν τούτοις τοϋτο 
νά μή άποτελή σημαντικόν θέμα, εφόσον, ακόμη και έάν έπιτευχθή έξί-
σωσις τών φορολογικών συντελεστών μεταξύ τών χωρών-μελών της ΕΟΚ, 
θα λάβη χώραν μερική αναδιανομή του εισοδήματος, δεδομένου οτι το 
έμπορικόν ίσοζύγιον μεταξύ τών χωρών αυτών δέν είναι ίσοσκελισμένον. 

2. Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., σελ. 9-11. 
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έπιχειρηματίαι να θεωρούν τον φόρον ώς άμεσον και να μη τον 

μεταβιβάζουν έξ ολοκλήρου προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα 

να αυξάνουν τάς τιμάς τών προϊόντων όλιγώτερον άπό οτι θα 

τάς ηύξαναν είς περίπτωσιν πλήρους μεταβιβάσεως τοΰ φόρου 

προς τα εμπρός. "Αλλο μειονέκτημα, το όποιον συνήθως απο

δίδεται είς τήν μέθοδον πιστώσεως τοΰ φόρου και το όποιον 

εμφανίζει επίσης ή άμεσος μέθοδος υπολογισμού τοΰ φόρου δι' 

αφαιρέσεως, εΐναι, οτι δεν καθίστα δυνατήν τήν διάκρισιν 

τών διαφόρων στοιχείων της προστιθεμένης αξίας, με συνέ-

πειαν να μή γνωρίζη κανείς τό άντικείμενον τοΰ φόρου. Έ ν 

τούτοις τα μειονεκτήματα αυτά δεν είναι σημαντικά, εάν ληφθή 

υπ' όψιν, οτι ό ΦΠΑ είναι έμμεσος και αποσκοπεί είς τήν πλή

ρη έπιβάρυνσιν τών καταναλωτών. Επομένως μία μέθοδος ύπο-

λογισμοΰ τοΰ φόρου, ή οποία διευκολύνει τήν μετακύλισίν του 

προς τα εμπρός, ημπορεί να θεωρήται οτι άπό της απόψεως 

αυτής εμφανίζει πλεονέκτημα και οχι μειονέκτημα. 'Επί πλέον, 

εάν ό φόρος άποσκοπή πράγματι εις τήν έπιβάρυνσιν τών τε

λικών καταναλωτών, γεγονός τό όποιον αποτελεί πραγματι

κότητα δια τον ισχύοντα ΦΠΑ είς τάς χώρας τής ΕΟΚ, τότε 

δεν φαίνεται άπαραίτητον να γνωρίζωμεν, επί ποίου επιβάλλε

ται αρχικά ό φόρος. 

3. Επιχειρήματα υπέρ τής Επιβολής του ΦΠΑ 

Πολλά επιχειρήματα έχουν προβληθή πρόσφατα υπέρ του 

ΦΠΑ, τα όποια όμως διαφέρουν μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Εις 

τήν Εύρώπην δίδεται έμφασις εις τήν οίκονομικήν ουδετερότητα 

τοΰ φόρου τόσον εις τήν έγχώριον άγοράν όσον καί, κυρίως, 

εις τάς διεθνείς συναλλαγάς1. Εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 

1. The Neumark Report. Βλέπε επίσης Committee on Turnover 
Taxation: Report, Cmnd 2300, HMSO, Μάρτιος 1964, ή οποία είς το 
έξης θα αναφέρεται ώς The Richardson Report, National Economic De
velopment Office, Value-Added Tax, HMSO, Λονδίνον, 1969, καί Clara 
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'Αμερικής ό ΦΠΑ αντιμετωπίζεται περισσότερον ώς μέσον δια 

τήν βελτίωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών1. Κατωτέρω θα έξε 

τάσωμεν εν συντομία τα επιχειρήματα αυτά, καθώς καί ώρισμέ 

νας άλλας πλευράς τοΰ ΦΠΑ, τά όποια προβάλλονται είς τήν 

διεθνή βιβλιογραφίαν καί άρθρογραφίαν προς ύποστήριξιν τοΐ 

φόρου τούτου. 

α. Οικονομική ονδετερότης τον ΦΠΑ : Τό βασικώτερον 

επιχείρημα δια τήν υίοθέτησιν του ΦΠΑ εις τήν Εύρώπην είναι 

ή οικονομική ούδετερότης αύτοΰ τόσον είς τήν έγχώριον ά-

γοράν όσον καί είς τάς διεθνείς συναλλαγάς. Είς τήν έγχώριον 

άγοράν ό ΦΠΑ είναι ουδέτερος υπό λίαν περιωρισμένην εννοιαν 

δεν παρεμβαίνει δηλαδή είς τήν κάθετον όργάνωσιν τής παρα

γωγής καί διανομής τών αγαθών, τον βαθμόν καθέτου συγκεν

τρώσεως τών επιχειρήσεων καί τήν θέσιν τών διαφόρων επί 

μέρους δραστηριοτήτων είς τήν άλυσον τής παραγωγικής δια

δικασίας2. Πράγματι, εφόσον ό φόρος αυτός επιβάλλεται μόνον 

επί τής προστιθεμένης άπό κάθε έπιχείρησιν αξίας καί οχι 

επί τοΰ συνολικού κύκλου εργασιών αυτής, ή συνολική φορο

λογική έπιβάρυνσις πού επιβάλλεται είς κάθε προϊόν είναι ανεξ

άρτητος τοΰ άριθμοΰ τών σταδίων, μέσω τών οποίων διέρχεται 

τό προϊόν αυτό, πράγμα πού δέν συνέβαινε με τους ισχύοντας 

Κ. Sullivan, «indirect Taxation and Goals of the European Economic Com
munity», είς Carl S. Shoup, Fiscal Harmonisation in Common Markets, 
èVG' άνωτι-ρω. 

1. R. A. Musgrave and P. Richman, «Allocation Aspects, Domestic 
and International», είς The Râle of Direct and Indirect Taxes in the Fed
eral Revenue System, Princeton University Press, 1964. Επίσης W. Sa
lant, «The Balance of Payments Deficit and the Tax Structure», Review 
of Economics and Statistics, Μάιος 1964. 

2. Έάν ό ΦΠΑ επιβάλλεται μέ ένιαΐον φορολογικον συντελεστήν 
είς όλα τά προϊόντα, είναι επίσης ουδέτερος άπό απόψεως επιδράσεων 
έπί τής διαρθρώσεως τής καταναλώσεως. Ή ούδετερότης όμως αυτή δέν 
απορρέει άπό τήν αρχήν τής επιβολής του φόρου βάσει τής προστιθε
μένης αξίας αντί τής αξίας τών συνολικών πωλήσεων, αλλ' άπό τήν όμοιο-
μορφίαν του φορολογικού συντελεστού. 
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προ τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ σωρευτικούς φόρους έπί τής δα

πάνης, είς τάς διαφόρους εύρωπαϊκάς χώρας. Συνεπώς ό ΦΠΑ 

δέν οδηγεί εις κάθετον συγκέντρωσιν τών επιχειρήσεων αποσκο

πούσαν είς τον περιορισμόν τής φορολογικής επιβαρύνσεως 

τοΰ τελικσΰ προϊόντος ή τήν πλήρη αποφυγήν τής καταβολής 

φόρου. Έπί πλέον, δέν υπάρχει κανένας λόγος δια τάς επιχει

ρήσεις, να μετατοπίσουν δραστηριότητας άπό τό ενα στάδιον 

τής παραγωγικής διαδικασίας είς τό άλλο, υπό τήν προϋπόθεσιν 

βέβαια, οτι όλα τά στάδια, περιλαμβανομένου καί τοΰ σταδίου 

τοΰ λιανικοΰ εμπορίου, θα ύποβάλλωνται είς τον φόρον. 'Αντι

θέτως, εάν ό ΦΠΑ δέν καλύπτη τό στάδιον τοΰ λιανικοΰ εμπο

ρίου, αί επιχειρήσεις έχουν συμφέρον να μετατοπίσουν δρα

στηριότητας άπό τα άλλα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας 

εις τό τελευταϊον τοΰτο στάδιον, μέ αποτέλεσμα ό φόρος να 

παρεμποδίζη τήν έπίτευξιν αρίστης κατανομής τών πόρων, ό

πως ακριβώς οιοσδήποτε φόρος επιβαλλόμενος επί τοΰ χονδρι

κού εμπορίου. 

Ή προαναφερθείσα ούδετερότης τοΰ ΦΠΑ αποτελεί πλεο

νέκτημα τής αρχής έπί τής οποίας στηρίζεται ό εν λόγω φόρος, 

δηλαδή τής επιβολής αυτού μόνον βάσει τής προστιθεμένης 

αξίας καί, ώς εκ τούτου, υπάρχει είς ολας τάς μορφάς ΦΠΑ. 

'Εν τούτοις ή ούδετερότης αυτή δέν αποτελεί χαρακτηριστικόν 

τοΰ φόρου τούτου μόνον καί άλλοι φόροι είναι εντελώς ου

δέτεροι, όπως ακριβώς συμβαίνει μέ τον γενικόν ΦΠΑ. 'Εντε

λώς ουδέτερος υπό τήν ανωτέρω εννοιαν είναι λ.χ. ένας γε

νικός φόρος έπί του λιανικοΰ εμπορίου. 'Επί πλέον άλλοι έμ

μεσοι φόροι έπί τής δαπάνης, όπως ό φόρος έπί τοΰ χονδρικού 

εμπορίου, είναι δυνατόν να είναι είς επαρκή βαθμόν ουδέτεροι, 

υπό τήν εννοιαν οτι αί δυσμενείς επιδράσεις των έπί τής κατα

νομής τών πόρων δέν είναι τόσον σημαντικαί, ώστε να κατα

στήσουν τον ΦΠΑ πλεονεκτικόν άπό τής απόψεως αυτής. Συν

επώς ή σημασία του επιχειρήματος τούτου εξαρτάται εν πολ

λοίς άπό τον κατ' ιδίαν φόρον μέ τον όποιον συγκρίνεται ό 

ΦΠΑ. 

52 



Ύπό καμμίαν άλλην εννοιαν δέν είναι ουδέτερος ό ΦΠΑ1. 

Πράγματι δέν είναι ουδέτερος ύπό τήν εννοιαν, οτι δέν δημιουρ

γεί υπερβάλλον βάρος. Τοιουτοτρόπως ό ΦΠΑ καταναλωτικής 

μορφής δέν είναι ουδέτερος, καθόσον διαφοροποιεί τήν έπι

βάρυνσιν μεταξύ καταναλώσεως καί αποταμιεύσεως ή κατα

ναλώσεως καί εργασίας. Έ ξ άλλου, εάν δέν επιβάλλεται μέ 

ένιαΐον φόρο λογικό ν συντελεστήν είς ολα τά καταναλωτικά 

αγαθά, διαστρεβλώνει τάς προτιμήσεις τών καταναλωτών, μέ 

αποτέλεσμα νά μή εΐναι ουδέτερος ούτε άπό τήν άποψιν τών 

επιδράσεων έπί τής διαρθρώσεως τής καταναλώσεως. Ό ΦΠΑ 

εισοδηματικής μορφής, καθώς καί ό ΦΠΑ μορφής ακαθαρί

στου έθνικοΰ προϊόντος, δέν εΐναι επίσης ουδέτεροι φόροι, 

διότι καί οί δύο διαφοροποιούν τήν έπιβάρυνσιν μεταξύ εργα

σίας καί αναπαύσεως. Έ ξ άλλου ό ΦΠΑ εισοδηματικής μορ

φής δέν είναι ουδέτερος καί από άλλης απόψεως, καθόσον 

διαφοροποιεί τήν έπιβάρυνσιν μεταξύ προϊόντων εντάσεως κε

φαλαίου καί προϊόντων εντάσεως εργασίας. Πράγματι, εφόσον 

είς τήν προκειμένην περίπτωσιν δέν φορολογείται ή άπόσβεσις 

τοΰ ύλικοΰ κεφαλαίου, ενώ φορολογείται ή άπόσβεσις τοΰ αν

θρωπίνου κεφαλαίου (δεδομένου οτι επιβαρύνεται ολόκληρος 

ή προστιθεμένη αξία ύπό τοΰ συντελεστοΰ εργασία), ό ΦΠΑ 

εισοδηματικής μορφής διαφοροποιεί τήν έπιβάρυνσιν μεταξύ 

τών διαφόρων προϊόντων είς βάρος τών προϊόντων εντάσεως 

κεφαλαίου. Τέλος ό ΦΠΑ, ό όποιος καλύπτει μόνον τήν άμοι-

βήν τοΰ συντελεστοΰ εργασία, δέν είναι ουδέτερος μεταξύ τών 

διαφόρων συντελεστών παραγωγής, γεγονός τό όποιον επιφέ

ρει διαφοροποίησιν εις τάς σχετικός τιμάς τών συντελεστών 

καί ούτω παρεμποδίζει τήν μεγιστοποίησιν τής παραγωγής. 

"Οσον άφορα τήν ουδετερότητα τοΰ ΦΠΑ είς τάς διεθνείς 

1. Πρέπει νά σημειωθή έδώ, ότι ή ούδετερότης του φόρου αυτή καθ' 
έαυτήν δέν αποτελεί πάντοτε επιχείρημα υπέρ τοϋ φόρου, άλλ' απεναντίας 
επιχείρημα κατ' αύτοϋ. Διότι ύπό τό πρίσμα τής συγχρόνου φορολογικής 
πολιτικής, ένας ουδέτερος, ύπό οιανδήποτε ëvvoiav, φόρος δέν δύναται 
νά χρησιμοποιηθή ώς μέσον ασκήσεως οικονομικής πολιτικής. 
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συναλλαγάς, υποστηρίζεται οτι, εφόσον ό φόρος επιβαρύνει 

μέ τους ιδίους συντελεστάς τήν έγχώριον παραγωγήν καί τάς 

είσαγωγάς, δέν οδηγεί είς ύποκατάστασιν τής εγχωρίου παρα

γωγής δι' εισαγωγών ή τό άντίθετον καί κατά συνέπειαν δέν 

προκαλεί διεθνικήν άνακατανομήν τών πόρων καί δέν παρα

βλάπτει επομένως τήν άρίστην κατανομήν τούτων. Επιπροσθέ

τως, δεδομένου οτι ό φόρος επιστρέφεται πλήρως κατά τήν εξα

γωγή ν ενός προϊόντος, είναι ουδέτερος καί άπό πλευράς εξαγω

γών τής χώρας, διότι αί έξαγωγαί απαλλάσσονται πλήρως οιου

δήποτε φόρου, ό όποιος επιβάλλεται άπό τήν έξάγουσαν χώραν, 

είς τελικήν δε άνάλυσιν τό συνολικόν φορσλογικόν βάρος τό 

έπιβαλλόμενον έπί τών εξαγωγών ισούται προς τό φορολογικόν 

βάρος τό έπιβαλλόμενον άπό τήν είσάγουσαν χώραν. Τό βάρος 

αυτό είναι ίσον μέ τό συνολικόν βάρος τό έπιβαλλόμενον έπί 

τής εγχωρίου παραγωγής είς τήν είσάγουσαν χώραν, εάν βεβαίως 

έχη υίοθετηθή καί άπό τήν χώραν αυτήν ό ΦΠΑ. Συνεπώς ό 

ΦΠΑ είναι ουδέτερος καί άπό πλευράς εξαγωγών δέν οδηγεί 

δηλαδή είς ύποκατάστασιν τών εξαγωγών μιας χώρας δι' εγχω

ρίου παραγωγής είς τήν άλλοδαπήν ή τό άντίθετον. 

Πρέπει όμως νά διασαφηνισθούν τά ακόλουθα σημεία: 

Πρώτον ή ούδετερότης τοΰ ΦΠΑ είς τάς διεθνείς συναλ-

λαγάς δέν αποτελεί χαρακτηριστικόν τοΰ φόρου τούτου, τό 

οποίον έκπηγάζει άπό τήν αρχήν τής προστιθεμένης αξίας, 

βάσει τής οποίας επιβάλλεται ό φόρος. Συνεπώς ή ούδετερότης 

αυτή δέν είναι στσιχείον, τό όποιον υπάρχει είς ολας τάς μορ-

φάς ΦΠΑ καί ανεξαρτήτως μεθόδου υπολογισμού τοΰ φόρου. 

Παρατηρείται ή ούδετερότης αυτή μόνον είς τάς περιπτώσεις 

έκείνας, κατά τάς οποίας ό ΦΠΑ επιβαρύνει τάς είσαγωγάς 

καί τήν έγχώριον παραγωγήν μέ τον ίδιον συντελεστήν καί 

απαλλάσσει τελείως τάς έξαγωγάς άπό κάθε φόρον έπιβαλλό

μενον εις τήν έξάγουσαν τό προϊόν χώραν. Τό έν λόγω πλεο

νέκτημα, όμως, κατέχουν μόνον ώρισμέναι μορφαί ΦΠΑ καί 

μόνον εφόσον εφαρμόζονται ώρισμέναι μέθοδοι δια τον ύπο-

λογισμόν τής φορολογικής υποχρεώσεως. Πράγματι τό άνω-
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τέρω επιχείρημα είναι ορθόν, όταν χρησιμοποιήται ό ΦΠΑ 

καταναλωτικής μορφής, καθόσον είς τήν περίπτωσιν αυτήν καθί

σταται δυνατή τόσον ή έξίσωσις τής φορολογικής επιβαρύνσεως 

τών έγχωρίως παραγομένων καί εισαγομένων προϊόντων όσον 

καί ή πλήρης απαλλαγή από τον φόρον τών εξαγομένων προϊόν

των. 'Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιήται ό ΦΠΑ εισοδηματικής 

μορφής ή ό ΦΠΑ μορφής ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόντος, 

ενδέχεται νά μή καθίσταται δυνατή ή έξίσωσις τοΰ φορολογι

κού βάρους μεταξύ έγχωρίως παραγομένων καί εισαγομένων 

προϊόντων. Αυτό είναι δυνατόν νά συμβαίνη διότι, έάν ό φόρος 

βαρύνη καί τάς δαπανάς δι' επενδύσεις, μέρος δέ τοΰ φορολο-

γικοΰ τούτου βάρους μετακυλίεται εν συνεχεία είς τά τελικά 

προϊόντα μέσω τών αποσβέσεων, αί είσαγωγαί τών καταναλω

τικών αγαθών είναι δυνατόν νά έπιβαρύνωνται μέ ποσόν έμμε

σων φόρων διαφορετικόν άπό τό ποσόν μέ τό όποιον επιβαρύ

νονται τά αντίστοιχα εγχώρια προϊόντα. Διότι αί είσαγωγαί 

καταναλωτικών αγαθών εις τήν χώραν θά έπιβαρύνωνται μόνον 

μέ τον φορολογικόν συντελεστήν, ό όποιος ισχύει δια τά κατα

ναλωτικά αυτά αγαθά είς τήν είσάγουσαν χώραν, ένώ τά αντί

στοιχα εγχώρια προϊόντα θά έπιβαρύνωνται επίσης έμμεσα μέ 

τό πρόσθετον ποσόν φόρου, τό όποιον εϊχεν ένσωματωθή είς 

τάς επενδύσεις καί τό όποιον θά μετακυλισθή είς τά τελικά 

προϊόντα μέσω τών αποσβέσεων1. Όμοίως, όταν χρησιμο

ποιήται ή μορφή ΦΠΑ ή καλύπτουσα δλας τάς δαπανάς, αί 

όποΐαι λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τον όρισμόν τοΰ έθνικοΰ 

1. Ή ανωτέρω άνάλυσις βασίζεται έπί τής υποθέσεως, οτι αί είσαγω
γαί είς τήν χώραν έχουν απαλλαγή πλήρως οιουδήποτε φόρου επιβαλλο
μένου εις τήν έξάγουσαν χώραν. Διαφορετικά, ή έπί πλέον αυτή έπιβά-
ρυνσις τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων δια τών δύο τελευταίων 
μορφών ΦΠΑ είναι δυνατόν απλώς νά άντισταθμίζη άντίστοιχον φορο
λογική ν έπιβάρυνσιν τών εισαγομένων προϊόντων, έπιβαλλομένην είς τήν 
έξάγουσαν χώραν καί ένσωματωμένην είς τήν άξίαν τοϋ προϊόντος, ή οποία 
δέν επεστράφη έξ ολοκλήρου είς τους εξαγωγείς κατά τήν έξαγωγήν τοϋ 
προϊόντος. 
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εισοδήματος, ή ή μορφή τοΰ φόρου ή καλύπτουσα ολας τάς 

δαπανάς, αί όποΐαι συνιστούν τό άκαθάριστον έθνικόν προϊόν, 

αί δε έξαγωγαί έχουν έπιβαρυνθή εμμέσως μέ μέρος τοΰ ΦΠΑ 

τοΰ επιβληθέντος επί τών επενδύσεων, τό ποσόν τοΰτο εν

δέχεται νά μή είναι δυνατόν νά έξακριβωθή καί έπιστραφή 

είς τους εξαγωγείς. Ό ΦΠΑ, πού καλύπτει μόνον τήν άμοιβήν 

τοΰ συντελεστοΰ εργασία, φαίνεται επίσης νά μή είναι ουδέ

τερος είς τάς διεθνείς συναλλαγάς, καθόσον δέν καθίσταται 

συνήθως δυνατόν νά διαμορφωθή κατά τρόπον, ό όποιος θά 

έξασφαλίζη τήν ιδίαν μεταχείρισιν τών εισαγομένων καί έγ

χωρίως παραγομένων προϊόντων είς τήν χώραν ή οποία επι

βάλλει τοΰτον, καθώς καί τών εξαγομένων προϊόντων καί τών 

προϊόντων εγχωρίου παραγωγής είς τήν άλλοδαπήν. 

Πέραν τών ανωτέρω ή ούδετερότης τοΰ ΦΠΑ είς τάς διε

θνείς συναλλαγάς εξαρτάται έν πολλοίς άπό τήν μέθοδσν ή ο

ποία εφαρμόζεται δια τον ύπολογισμόν τής φορολογικής υποχρε

ώσεως. Πράγματι, μόνον δια τής εφαρμογής τής μεθόδου πιστώ

σεως τοΰ φόρου, έν συνδυασμώ καί προς τήν ύποχρέωσιν τών 

επιχειρήσεων, νά αναγράφουν τον φόρον χωριστά έπί τοΰ τι

μολογίου, καθίσταται δυνατή ή έξίσωσις τής φορολογικής 

επιβαρύνσεως τών εισαγωγών καί τής εγχωρίου παραγωγής κα

θώς καί ή πλήρης απαλλαγή τών εξαγωγών άπό τον φόρον. Ή 

εφαρμογή οιασδήποτε άλλης μεθόδου δια τον ύπολογισμόν τής 

φορολογικής υποχρεώσεως ενδεχομένως νά μή καθιστά δυνατήν 

ούτε τήν έξίσωσιν τής φορολογικής επιβαρύνσεως τών εισ

αγωγών προς τήν άντίστοιχον φορολογικήν έπιβάρυνσιν τών 

προϊόντων εγχωρίου παραγωγής ούτε τήν πλήρη απαλλαγή ν 

τών εξαγωγών, μέ συνέπειαν ό ΦΠΑ νά μή καθίσταται τό

σον ουδέτερος δσον συνήθως υποστηρίζεται οτι είναι εις τάς 

διεθνείς συναλλαγάς. 

Δεύτερον σημεΐον, τό όποιον αξίζει νά ληφθή υπ' όψιν, 

προκειμένου νά άξιολογηθή τό ανωτέρω επιχείρημα υπέρ τοΰ 

ΦΠΑ, είναι, οτι ή ούδετερότης είς τάς διεθνείς συναλλαγάς 

δέν αποτελεί χαρακτηριστικό ν μόνον τοΰ ΦΠΑ, άλλα καί πολ-
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λών άλλων φόρων. Μοναδική προϋπόθεσις δια τον χαράκτηρι-

σμόν ενός φόρου ώς ουδετέρου είς τάς διεθνείς συναλλαγάς, 

είναι ή επιβολή έπί τών εισαγωγών καί τής εγχωρίου παραγωγής 

τής ιδίας επιβαρύνσεως ώς καί ή πλήρης επιστροφή τοΰ φόρου 

κατά τήν έξαγωγήν ενός προϊόντος, πράγμα τό όποιον είναι 

δυνατόν νά συμβαίνη μέ πολλούς φόρους. Έπί παραδείγματι 

φόρος επιβαλλόμενος είς τό λιανικόν έμπόριον είναι δυνατόν 

νά έχη τά πλεονεκτήματα αυτά. Επίσης φόρος επιβαλλόμενος 

έπί τών καταναλωτικών αγαθών, είς τό στάδιον τοΰ χονδρικού 

εμπορίου, δύναται νά είναι εντελώς ουδέτερος είς τάς διεθνείς 

συναλλαγάς. Τό τελευταΐον τοΰτο επιχείρημα, όμως, ημπορεί 

νά εχη μεγαλυτέραν βαρύτητα, όταν ό ΦΠΑ συγκρίνεται μέ 

τους σωρευτικούς φόρους έπί τής δαπάνης, οί όποιοι ίσχυαν 

εις τάς χώρας τής Δυτικής Ευρώπης προ τής εισαγωγής αύτοΰ. 

Τά συστήματα αυτά φόρων δέν ήτο δυνατόν να καταστούν ου

δέτερα ούτε άπό τήν πλευράν τών εισαγωγών ούτε άπό τήν πλευ-

ράν τών εξαγωγών μιας χώρας, διότι άφ' ενός μεν δέν επέτρεπαν 

έξίσωσιν τής φορολογικής επιβαρύνσεως τών εισαγομένων 

καί τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων, άφ' έτερου δε δέν 

καθιστοΰσαν δυνατήν τήν πλήρη έπιστροφήν τοΰ οφειλομένου 

φόρου κατά τήν έξαγωγήν. Τό χαρτόσημον π.χ. δημιουργεί 

προβλήματα αύτοΰ τοΰ είδους είς τήν Ελλάδα. Πράγματι, 

όπως θά ίδοΰμε κατωτέρω, δεν καθίσταται δυνατή ή πλήρης 

επιστροφή τών τελών χαρτοσήμου κατά τήν έξαγωγήν ενός 

προϊόντος' έπί πλέον ή έπιβάρυνσις τών εισαγομένων προϊόν

των μέ τέλη χαρτοσήμου δέν είναι πάντοτε δυνατόν νά έξι-

σωθή προς τήν άντίστοιχον έπιβάρυνσιν τών έγχωρίως παρα

γομένων προϊόντων. 

Ένα τρίτον, ελαφρώς διαφσρετικόν σημεΐον, τό όποιον 

επίσης αξίζει νά ληφθή υπ' όψιν κατά τήν άξιολόγησιν τής 

διεθνικής αυτής ούδετερότητος τοΰ ΦΠΑ, είναι τό κατά πόσον 

ή ούδετερότης αυτή είναι επιθυμητή ή όχι. Είς τήν θεωρίαν 

έξετάζομεν συνήθως τήν ουδετερότητα ή μή ενός φόρου κά-

μνοντες τήν ύπόθεσιν, οτι δέν υπάρχουν άλλα στοιχεία, τά 
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όποια παρεμποδίζουν τήν έπίτευξιν τής άριστης κατανομής τών 

πόρων. Είς τήν πραγματικότητα όμως υπάρχουν καί άλλα 

εμπόδια. Συνεπώς ή μή επιστροφή ολοκλήρου τοΰ ποσοΰ ενός 

φόρου, τό όποιον έχει ένσωματωθή είς τάς έξαγωγάς, ή ή επι

στροφή ποσοΰ μεγαλυτέρου από τό πράγματι ένσωματωθέν είς 

τάς έξαγωγάς, δύνανται νά είναι έπιθυμηταί άπό απόψεως 

επιτεύξεως αρίστης κατανομής τών πόρων στατικώς. Αυτό 

είναι ένδεχόμενον νά συμβή, όταν ή επιστροφή μικρότερου ή 

μεγαλυτέρου ποσοΰ φόρου αντισταθμίζει τυχόν ύφισταμένην 

δυσμενή έπίδρασιν άλλου φόρου έπί τής κατανομής τών πόρων. 

Ύποθέτομεν έπί παραδείγματι, ότι ό φόρος εισοδήματος Νομι

κών Προσώπων επιβάλλεται μέ διαφορετικούς φορολογικούς 

συντελεστάς εις τάς έπί μέρους χώρας. Ύποθέτομεν επίσης, 

οτι ό έν λόγω φόρος μετακυλίεται, τουλάχιστον μερικώς, προς 

τά εμπρός καί αυξάνει τάς τιμάς τών τελικών προϊόντων. Δε

δομένου όμως ότι αί διατάξεις τής GATT δέν επιτρέπουν τήν 

έπιστροφήν τών άμεσων φόρων κατά τήν έξαγωγήν, ή μή πλή

ρης απαλλαγή τών εξαγωγών τής χώρας, ή οποία επιβάλλει 

τον χαμηλόν συντελεστήν εις τον φόρον εισοδήματος ΙΝομικών 

Προσώπων, άπό τσύς εμμέσους φόρους ή ή επιστροφή ποσού 

εμμέσων φόρων μεγαλυτέρου άπό τό πράγματι ένσωματωμένον 

είς τάς έξαγωγάς είς τήν χώραν μέ τον ύψηλόν συντελεστήν 

φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων, είναι ευπρόσ

δεκτοι άπό απόψεως επιτεύξεως αρίστης κατανομής τών πόρων 

στατικώς. Όμοίως δύναται νά θεωρήται αναγκαία είς μίαν 

χώραν ή διαφοροποίησις τής φορολογικής επιβαρύνσεως τών 

εισαγωγών καί τής εγχωρίου παραγωγής, εάν άντισταθμίζη 

τήν δυσμενή έπίδρασιν έπί τής κατανομής τών πόρων ενός άλ

λου παράγοντος. Έπί παραδείγματι, είς περίπτωσιν κατά τήν ο

ποίαν οί φορολογικοί συντελεσταί τοΰ φόρου εισοδήματος 

Νομικών Προσώπων διαφέρουν μεταξύ των, ή διαφοροποίησις 

τής επιβαρύνσεως άπό τον ΦΠΑ είς βάρος τών εισαγωγών είναι 

επιθυμητή άπό απόψεως επιτεύξεως αρίστης κατανομής τών 

πόρων στατικώς, όταν πραγματοποιήται είς τήν χώραν μέ τον 
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ύψηλόν φορολογικόν συντελεστήν φόρου εισοδήματος No 

μικών Προσώπων, ένώ αντίθετος διαφοροποίησις τής έπιβα 

ρύνσεως άπό τον ΦΠΑ θά ήτο επιθυμητή δια τήν χώραν, ί 

οποία επιβάλλει χαμηλότερο ν φορολογικόν συντελεστήν εκ 

τήν φορολογίαν εισοδήματος Νομικών Προσώπων. 

β. Ό ΦΠΑ ώς μέοον βελτιώσεως τον Ισοζνγίον πληρωμώι 

μίας χώρας: "Ενα έξ ίσου σημαντικόν επιχείρημα υπέρ τής 

εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ, τό όποιον ελήφθη κυρίως υπ' όψιν κατά 

τήν μελέτην τής εισαγωγής τούτου είς ΗΠΑ, είναι, οτι ό φόρος 

αυτός δύναται νά άμβλύνη τά προβλήματα τοΰ ισοζυγίου πλη

ρωμών μιας χώρας1. Ούτως υποστηρίζεται οτι, εφόσον ό ΦΠΑ 

επιστρέφεται κατά τήν έξαγωγήν τών προϊόντων, ένώ οί άμεσοι 

φόροι, όπως λ.χ. ό φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων, 

δέν επιστρέφονται, ή εισαγωγή του, είς άντικατάστασιν φόρων 

εισοδήματος, θά όδηγήση είς πτώσιν τών τιμών τών εξαγωγών 

είς τήν άλλοδαπήν καί θά αύξηση τάς έξαγωγάς, καί μέ τον 

τρόπον αυτόν θά έπιτευχθή βελτίωσις τοΰ εμπορικού ισοζυ

γίου άπό τήν πλευράν τών εξαγωγών2. Έπί πλέον, δεδομένου 

ότι ό ΦΠΑ επιβάλλει τήν ιδίαν φορολογικήν έπιβάρυνσιν έπί 

τών εισαγομένων καί τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων, 

ένώ ό φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων επιβαρύνει μό

νον τά έγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καί απαλλάσσει πλήρως 

τά εισαγόμενα προϊόντα, ή εισαγωγή του θά εϊχεν ώς αποτέ

λεσμα τήν αύξησιν τών τιμών τών εισαγομένων έναντι τών 

τιμών τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων καί θά ώδηγοΰ-

σεν είς μείωσιν τών εισαγωγών, μέ τον τρόπον δέ αυτόν θά 

έπετυγχάνετο βελτίωσις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί άπό τήν 

πλευράν τών εισαγωγών. 

1. W. Salant, «The Balance of Payments Deficit . ..», ενθ' ανωτέρω, 
Επίσης R. Aliber and H. Stain, «The Price of US Exports and the Mix of 
US Direct and Indirect Taxes», American Economic Review, Σεπτέμβριος 
1964, σελ. 703-710, καί M. Weinrobe, «Corporate Taxes and the United 
States Balance of Trade», National Tax Journal, Μάρτιος 1971, σελ. 70-86. 

2. Ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι καί οί δύο φόροι μετακυλίονται, του
λάχιστον έν μέρει, προς τα εμπρός και επιβαρύνουν τους καταναλωτάς. 
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Τό ανωτέρω επιχείρημα όμως είναι παραπλανητικόν καί 

χρήζει περαιτέρω αναλύσεως1. Δέν είναι αληθές, οτι ό ΦΠΑ 

αυτός καθ' εαυτόν ημπορεί νά όδηγήση είς βελτίωσιν τοΰ ισο

ζυγίου πληρωμών μιας χώρας. Όπως ελέχθη καί προηγουμένως, 

ό ΦΠΑ είναι ουδέτερος εις τάς διεθνείς συναλλαγάς υπό ώρι-

σμένας προϋποθέσεις. Επομένως ή εισαγωγή του αυτή καθ' 

εαυτή ν δέν δύναται νά βελτίωση τό ίσοζύγιον πληρωμών δι' 

άμεσου υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο εναλλακτικών πηγών 

προσφοράς, υποκαταστάσεως δηλαδή τών εισαγωγών δι' εγ

χωρίου παραγωγής εις τήν έγχώριον άγοράν ή εγχωρίου πα

ραγωγής τής αλλοδαπής δι' εξαγωγών τής χώρας. Περαιτέ

ρω, έάν ό ΦΠΑ είναι πράγματι γενικός φόρος έπί τής δαπάνης 

καί ληφθή μέριμνα, ώστε νά αντισταθμισθούν αί είσοδηματικαί 

επιδράσεις του (π.χ. δια δαπάνης ύπό τοΰ κράτους τών εσόδων 

άπό τον φόρον έπί τών εισαγωγών καί τής εγχωρίου παραγωγής 

κατά τον ίδιον τρόπον κατά τον όποιον θά έδαπανώντο υπό 

τών ιδιωτών, έάν δέν άφηροΰντο άπό αυτούς τά έν λόγω χρή

ματα διά τοΰ φόρου), τότε είναι πράγματι ουδέτερος είς τάς 

διεθνείς συναλλαγάς καί κανέν όφελος δέν δυνάμεθα νά προσ-

δοκώμεν άπό τήν είσαγωγήν του, όσον άφορα τό ίσοζύγιον 

πληρωμών τής χώρας. 

Αί μοναδικαί επιδράσεις, τάς οποίας δύναται νά αναμένη 

κανείς άπό τον ΦΠΑ, είναι αί πιθαναί εύνοϊκαί ή καί, είς ώρι-

σμένας περιπτώσεις, δυσμενείς επιδράσεις έπί τοΰ ισοζυγίου 

πληρωμών, αί όποΐαι προήλθαν άπό τήν κατάργησιν τών υφι

σταμένων φόρων, είς άντικατάστασιν τών οποίων εισάγεται ό 

ΦΠΑ2. Τό επιχείρημα συνεπώς, οτι ό ΦΠΑ δύναται νά όδηγήση 

είς βελτίωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας, πρέπει νά 

έρμηνευθή ούτως : ό ΦΠΑ είναι φόρος ό όποιος δύναται νά άπο-

1. Μ. Krauss and P. O'Brien, «Some International Implications of 
Value-Added Taxation», National Tax Journal, Δεκέμβριος 1970, 23 (4), 
σελ. 435-440. 

2. Theodore Georgakopoulos, «Value-Added Tax», in D. G. M. Dos
ser et al. (ed.), Rritish Taxation and the Common Market, ενθ' ανωτέρω. 
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φέρη ενα ώρισμένον ποσόν εσόδων ή νά όδηγήση είς τήν 

πραγματοποίησιν άλλων στόχων τής οικονομικής πολιτικής 

χωρίς νά έπηρεάση τό ίσοζύγιον πληρωμών. Συνεπώς ή ούδε

τερότης του αυτή είναι πλεονέκτημα έν σχέσει μέ άλλους 

φόρους, οί όποιοι ήμποροΰν μέν νά αποφέρουν τό ίδιο ποσόν 

φορολογικών εσόδων ή νά επιτυγχάνουν τους ιδίους στόχους 

οικονομικής πολιτικής, παραβλάπτουν όμως τό ίσοζύγιον πλη

ρωμών τής χώρας. Ό ΦΠΑ, επομένως, είναι δυνατόν νά βελ-

τιώνη — καί πράγματι βελτιώνει — τό ίσοζύγιον πληρωμών μιας 

χώρας αποκλειστικώς καί μόνον, διότι καθιστά δυνατήν τήν 

κατάργησιν άλλων φόρων, οί όποιοι παραβλάπτουν τοΰτο. "Αρα 

τό όφελος έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών δέν προέρχεται άπό τήν 

είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, άλλ' άπό τήν κατάργησιν τοΰ προϋπάρ

χοντος φόρου- επομένως τό μέγεθος τής έν λόγω επιδράσεως 

εξαρτάται άπό τό μέγεθος τής δυσμενοΰς επιδράσεως τοΰ προϋ

πάρχοντος φόρου, τό όποιον φυσικά διαφέρει άπό φόρου είς 

φόρον. Ούτως, έάν ό ΦΠΑ προτείνεται ώς ύποκατάστατον τοΰ 

φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων, θά έχη εύνοϊκάς επι

δράσεις έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών είτε μέσω τοΰ εμπορικού 

ισοζυγίου είτε μέσφ τοΰ ισοζυγίου κινήσεως κεφαλαίων ή 

μέσω καί τών δύο1. Τό ίδιο θά συμβή, έάν ό ΦΠΑ ύποκαταστήση 

φόρον έπιβαλλόμενον έπί τοΰ συντελεστοΰ εργασία, όπως είναι 

π.χ. ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων εις τήν Ελλάδα, καθόσον 

ό φόρος τοΰ είδους αύτοΰ δέν επιβαρύνει μέ τό ίδιο ποσόν 

τά εισαγόμενα καί έγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ούτε επι

στρέφεται πλήρως κατά τήν έξαγωγήν τών προϊόντων2. Άπεναν-

1. R. Α. Musgrave and P. Richman, «Allocation Aspects, Domestic and 
nternational», ενθ' άνωτ., σελ. 115-119. Επίσης R. Α. Musgrave, «Economie 

Effects of Excise and Sales Taxation», είς Excise Tax Compedium, Com
mittee on Ways and Means, Congress of US., Washington D.C., 1964, 

7ελ. 20-22. 
2. Είς τήν περίπτωσιν όπου ό ΦΠΑ υποκαθιστά φόρον πού επιβάλ

λεται είς ενα μόνον παραγωγικόν συντελεστήν, όπως π.χ. ένας φόρος μι
σθών ή ένας φόρος κερδών (λ.χ. ό φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων), 
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τίας ή ύποκατάστασις ενός προϋπάρχοντος φόρου έπί τοΰ λια

νικοΰ ή τοΰ χονδρικού εμπορίου δια τοΰ ΦΠΑ δέν θά έπηρεάση 

ουσιωδώς τό ίσοζύγιον πληρωμών. Έ ν τούτοις, ακόμη καί 

είς τήν περίπτωσιν, οπού ένας φόρος μή επιστρεφόμενος πλή

ρως κατά τήν έξαγωγήν τών προϊόντων υποκαθίσταται δι' άλλου 

φόρου επιστρεφομένου πλήρως κατά τήν έξαγωγήν, αί επι

δράσεις έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών δύνανται νά είναι είτε 

εύνοϊκαί είτε δυσμενείς, τούτου εξαρτωμένου άπό τό μέγεθος 

τής ελαστικότητας ζητήσεως καί άπό τό ποσοστόν εισαγωγών, 

τό όποιον απαιτείται δια τήν παραγωγήν τών εξαγομένων προϊόν

των. Πράγματι, όπως εχομεν καταδείξει είς άλλην έργασίαν μας, 

μέ τήν ύφισταμένην σήμερα ποσοστιαίαν συμμετοχή ν τών εισα

γωγών είς τήν παραγωγήν τών εξαγομένων προϊόντων, είς δια

φόρους χώρας τής Ευρώπης, ή έλαστικότης τών εξαγωγών μιας 

χώρας πρέπει νά είναι μεγαλύτερα άπό τό 1,25, ώστε νά κατα-

στή δυνατή ή βελτίωσις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών δια τής 

επιστροφής τών φόρων κατά τήν έξαγωγήν ενός προϊόντος1. 

Επομένως ή ύποκατάστασις τοΰ ΦΠΑ ημπορεί νά έπηρεάση 

τό ίσοζύγιον πληρωμών ουσιωδώς, μόνον άπό τήν πλευράν τών 

εισαγωγών. 

Έξ άλλου ό ΦΠΑ είναι δυνατόν νά έχη δυσμενείς επι

δράσεις έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, όταν εισάγεται είς άντι-

κατάστασιν άλλου φόρου έπί τής καταναλωτικής δαπάνης, ή 

διάρθρωσις τών φορολογικών συντελεστών τοΰ οποίου είναι 

τό ίσοζύγιον πληρωμών δύναται επίσης να έπηρεασθή, καθόσον ή κατάρ-

γησις του έν λόγω φόρου θα έπιτρέψη βελτίωσιν τής παραγωγής, ή οποία 

θα έπηρεάση τό ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών. Πράγματι έχει κατα-

δειχθή οτι, έάν ό ΦΠΑ ύποκαταστήση τον φόρον εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων, τό ίσοζύγιον πληρωμών εΐναι δυνατόν, ύπό ώρισμένας προϋ

ποθέσεις, νά βελτιωθή, λόγω τής καταργήσεως του μή ουδετέρου φόρου 

έπί τών κερδών. Βλέπε George Ε. Drakos, Fiscal Policy and the Balance. 

of Payments, διατριβή έπί διδακτορία, Πανεπιστήμιον Rochester, 1972, 

Κεφ. 2. 

1. Theodore Georgakopoulos, «Tax Rebating of Exports and the Bal

ance of Payments», European Economic Review, 5 (1974). 
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τοιαύτη, ώστε νά έπιβαρύνη περισσότερον τά αγαθά μέ ΰψηλήν 

συμμετοχήν εισαγωγών καί όλιγώτερον τά αγαθά μέ χαμηλήν 

συμμετοχήν εισαγωγών, έν συγκρίσει μέ τήν άντίστοιχον έπι

βάρυνσιν ή οποία επιβάλλεται άπό τον ΦΠΑ. Ό ΦΠΑ έχει επί

σης δυσμενείς επιδράσεις έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, όταν 

εισάγεται ώς υποκατάστατο ν άλλου φόρου, ό όποιος όχι μόνον 

επιστρέφεται πλήρως κατά τήν έξαγωγήν, άλλα τό έπιστρεφό-

μενον ποσόν είναι μεγαλύτερον άπό τό άντίστοιχον ποσόν, 

τό όποιον πράγματι εϊχεν ένσωματωθή είς τήν άξίαν τών εξα

γωγών. 

Τέλος πρέπει νά σημειωθή, οτι οιαδήποτε ευνοϊκή ή δυσ

μενής έπίδρασις έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, προερχομένη άπό 

τήν ύποκατάστασιν υφισταμένου μή ουδετέρου φόρου δι' ενός 

πράγματι ουδετέρου ΦΠΑ, θά εχη βραχυχρόνιον χαρακτήρα. 

Πράγματι, μακροχρονίως, επιδράσεις τοΰ είδους αύτοΰ θα αντι

σταθμισθούν πιθανώς άπό αντιθέτους μεταβολάς είς τάς συναλ

λαγματικός τιμάς τών νομισμάτων τών διαφόρων χωρών ή άπό 

μεταβολάς εις τους μισθούς καί τάς τιμάς τών αγαθών1. Ώ ς έκ 

τούτου δέν πρέπει νά έλπίζη κανείς είς σημαντικήν βελτίωσιν 

τοΰ ισοζυγίου πληρωμών άπό τήν ύποκατάστασιν ήδη υφι

σταμένων φόρων δια τοΰ ΦΠΑ. 

γ. "Αλλα πιθανά πλεονεκτήματα τον ΦΠΑ : Ένα άλλο ση-

μαντικόν πλεονέκτημα, τό όποιον συνήθως αποδίδεται είς τον 

ΦΠΑ, είναι, οτι ύπό τό καθεστώς τοΰ φόρου τούτου μειώνεται 

σημαντικά ή φοροδιαφυγή2. Έάν αυτό είναι αληθές, το πλεο

νέκτημα έχει μεγάλην σημασίαν, ιδίως δια τάς υπό άνάπτυξιν 

1. Μ. Krauss and P. O'Brien, «Some International Implications of 
Value-Added Taxation», ενθ' ανωτέρω. 'Επίσης Theodore Georgakopoulos, 
«Tax Rebating of Exports . . .», ενθ' ανωτέρω. Too ιδίου, «Value-Added 
Tax», ενθ' ανωτέρω. 

2. 'Ενδείξεις ώς προς τήν αποδοτικότητα του ΦΠΑ προς περιορισμόν 
τής φοροδιαφυγής βλέπε είς G.S.A. Wheatcroft (ed.), Value-Added Tax 
in the Enlarged Common Market, ενθ' άνωτ., σελ. 18-19, 31-32, 49-50, 78-80 
και 99-100. 
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χώρας, όπου ή φορολογική συνείδησις είναι χαμηλή. 'Υπάρ

χουν πολλοί λόγοι, δια τους οποίους ή φοροδιαφυγή είναι δυ

νατόν νά είναι χαμηλότερα είς τον ΦΠΑ παρά είς άλλας μορφάς 

έμμεσων φόρων έπί τής δαπάνης. Ό σημαντικώτερος άπό τους 

λόγους αυτούς είναι ή ΰπαρξις τοΰ αυτομάτου μηχανισμοΰ έ

λεγχου τής φοροδιαφυγής, τον όποιον, όπως ελέχθη ανωτέρω, 

εξασφαλίζει ή μέθοδος πιστώσεως τοΰ φόρου. Πράγματι, όταν 

εφαρμόζεται ή μέθοδος αυτή, ό φόρος τον όποιον καταβάλλει 

ό πωλητής εμφανίζεται είς τά βιβλία τοΰ άγοραστοΰ ώς έκπτω-

σις άπό τήν φορολογικήν ύποχρέωσιν αύτοΰ. Ό αγοραστής 

δέν ωφελείται άπό τήν άγοράν προϊόντων τά όποια διατίθενται 

άπό τον πωλητήν, ό όποιος δέν επιβάλλει φόρον έπί τών πω

λήσεων, καθόσον, είς τήν περίπτωσιν αυτήν, ό αγοραστής δέν 

δύναται νά πίστωση κανέν ποσόν φόρου έναντι τής φορολο

γικής υποχρεώσεως του καί συνεπώς πρέπει νά καταβάλλη με-

γαλύτερον φόρον. Τούτο φυσικά είναι πλεονέκτημα τής με

θόδου πιστώσεως τοΰ φόρου, ή οποία εφαρμόζεται δια τον 

ύπολογισμόν τοΰ ΦΠΑ, καί όχι τής αρχής επιβολής τοΰ φόρου 

βάσει τής προστιθεμένης αξίας. "Αλλος λόγος, δια τον όποιον 

ή φοροδιαφυγή ημπορεί νά είναι μικρότερα είς τήν περίπτωσιν 

τοΰ ΦΠΑ, ανεξαρτήτως μεθόδου υπολογισμού τής φορολογι

κής υποχρεώσεως, είναι πιθανώς τό σχετικώς μικρότερον ποσόν, 

τό οποίον δύναται νά καρπωθή μία έπιχείρησις άπό τήν φορο-

διαφυγήν είς τον ΦΠΑ, έν σχέσει μέ τό άντίστοιχον ποσόν 

τό όποιον αυτή δύναται νά καρπωθή άπό τήν φοροδιαφυγήν 

εις άλλους φόρους έπί τής δαπάνης, οί όποιοι καλύπτουν όλι-

γώτερα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας καί συνεπώς επι

βάλλονται μέ υψηλότερους φορολογικούς συντελεστάς. Πρά

γματι, υπό τό καθεστώς τοΰ ΦΠΑ κάθε έπιχείρησις καταβάλ

λει φόρον μόνον δια τήν άξίαν, τήν οποίαν ή ιδία προσθέτει 

εις τό προϊόν, ένώ υπό τό καθεστώς οιουδήποτε φόρου κύκλου 

εργασιών καταβάλλει φόρον έπί τοΰ συνολικού κύκλου τών 

εργασιών της. Συνεπώς τό συνολικόν ποσόν φόρου, τό όποιον 

καλείται νά καταβάλλη ή έπιχείρησις εις τήν πρώτην περίπτωσιν, 
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ίσως νά είναι πολύ μικρότερον άπό τό άντίστοιχον ποσόν τό 

οποίον καταβάλλεται είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, ύπό τήν 

προύπόθεσιν οτι καί οί δύο φόροι αποφέρουν τά ίδια συνο

λικά έσοδα. 

'Αντιθέτως ώρισμένα άλλα χαρακτηριστικά τοΰ ΦΠΑ οδη

γούν είς μεγαλυτέραν φοροδιαφυγήν έν συγκρίσει προς οιον

δήποτε άλλον φόρον κύκλου εργασιών. Ούτω π.χ. ό μεγάλος 

αριθμός επιχειρήσεων, αί όποΐαι συνήθως υπόκεινται είς τον 

ΦΠΑ, δυσχεραίνει τόνέλεγχον τής φοροδιαφυγής έκ μέρους τών 

φοροτεχνικών υπηρεσιών, κυρίως έάν ληφθή ύπ' όψιν, οτι ώρι

σμέναι άπό τάς έν λόγω επιχειρήσεις δέν τηρούν επαρκή λογι

στικά βιβλία καί στοιχεία. 

Άπό τήν ήδη ύφισταμένην έμπειρίαν δέν προκύπτει, οτι 

ό ΦΠΑ έμείωσε πράγματι τήν φοροδιαφυγήν είς τάς χώρας τής 

Δυτικής Ευρώπης1. Έν τούτοις, έάν ληφθή υπ' όψιν ή σχετι

κώς βραχεία διάρκεια τοΰ φόρου τούτου, δέν θά ήτο σκόπιμος 

ή εξαγωγή συμπερασμάτων ώς προς τήν ικανότητα του νά περιο-

ρίση τήν φοροδιαφυγήν. 

4. Δυσχέρειαι καί Περιορισμοί 

Μολονότι άπό θεωρητικής απόψεως ό ΦΠΑ φαίνεται νά 

είναι πολύ ικανοποιητικός, λόγω τοΰ ότι κατέχει πολλά πλεο

νεκτήματα έναντι άλλων δυνατών μορφών φορολογίας, έν τού

τοις είς τήν πράξιν εμφανίζει πολλά μειονεκτήματα2. Μερικά 

άπό τά μειονεκτήματα οφείλονται είς αυτήν ταύτην τήν φύσιν 

τοΰ φόρου, ένώ άλλα είναι αποτέλεσμα τής μεθόδου υπολο

γισμού τούτου, τής καλύψεως του κ.ο.κ. Είς τήν πραγματικο

ί. G.S.A. Wheatcroft (ed.), Value-Added Tax in the Enlarged Com
mon Market, ενθ' ανωτέρω. 

2. G.S.A. Wheatcroft, «Some Administrative Problems of VAT», Brit
ish Tax Review, Σεπτέμβριος-'Οκτώβριος 1963. 'Επίσης J. S. Bradley 
«The Tax on Value-Added», Accountancy, 1969. 
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τητα, βεβαίως, τά περισσότερα άπό τά προβλήματα καί τους 

περιορισμούς τοΰ ΦΠΑ είναι τό αποτέλεσμα τής προσπάθειας 

τών φοροτεχνικών υπηρεσιών νά καταστήσουν τον έν λόγω 

φόρον γενικώτερον, ώστε νά λειτουργή ικανοποιητικά. 

Τό κυριώτερον άπό τά μειονεκτήματα τοΰ ΦΠΑ είναι, ότι 

αποτελεί πολύπλοκον φόρον, τοΰτο δέ οφείλεται έν μέρει είς 

τήν φύσιν τοΰ φόρου καί έν μέρει είς τήν ευρύτητα τής φορο

λογικής βάσεως, ή οποία θεωρείται απαραίτητος, προκειμένου 

ό φόρος νά απόκτηση τάς άρετάς αϊ όποΐαι συνήθως αποδί

δονται είς αυτόν. Πράγματι ή κατανόησις τής εννοίας τοΰ φό

ρου εμφανίζει μεγαλυτέρας δυσκολίας έν σχέσει μέ τάς διαφό

ρους άλλας μορφάς φόρων έπί τών πωλήσεων. Έ ν τούτοις μέ 

τήν μέθοδον πιστώσεως τοΰ φόρου πού εφαρμόζεται εις όλας 

τάς ευρωπαϊκός χώρας, αί όποΐαι έχουν εισαγάγει τον φόρον, 

καί έν όψει τής τάσεως τών έν λόγω χωρών νά χρησιμοποιούν 

μικρόν σχετικά αριθμόν φορολογικών συντελεστών καί εξαι

ρέσεων, ή δυσκολία αυτή τείνει νά χάση τήν σημασίαν της. 

Ή διαχείρισις τοΰ ΦΠΑ, όμως, δημιουργεί σημαντικά προβλή

ματα τόσον εις τάς φοροτεχνικός υπηρεσίας όσον καί είς τήν 

οίκονομίαν είς τό σύνολον της. Αί δυσχέρειαι αύται οφείλονται 

είς δύο λόγους: (ί) εις τήν εκτασιν τοΰ φόρου, ή οποία οδηγεί είς 

ουσιώδη αύξησιν τών επιχειρήσεων αί όποΐαι υποβάλλουν δηλώ

σεις, μέ τάς οποίας πρέπει να άπασχολοΰνται αί φορστεχνικαί 

ύπηρεσίαι, καί (ii) εις τήν ύπαγωγήν εις τον φόρον μικρών 

επιχειρήσεων, τών οποίων ή λογιστική όργάνωσις είναι πενι

χρά. Είς Μεγάλην Βρεταννίαν λ.χ. ό αριθμός τών επιχειρή

σεων, αί όποΐαι υπόκεινται είς τον ΦΠΑ καί πρέπει επομένως 

m υποβάλλουν φορολογικός δηλώσεις, ανέρχεται εις 2 εκατ., 

ν̂ώ ό αριθμός τών φορολογουμένων επιχειρήσεων δια τοΰ φό-

?ου αγορών ανήρχετο μόνον είς 65 χιλιάδας1. Τά προβλήματα 

χυτά διαχειρίσεως τοΰ φόρου καθίστανται μεγαλύτερα όσον με

γαλύτερος είναι ό αριθμός τών φορολογικών συντελεστών τού-

1. Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., σελ. 124. 
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του. Πράγματι, όταν ό φορολογικός συντελεστής είναι ενιαίος 

δι' ολα τά προϊόντα, είναι εύκολος καί ό υπολογισμός τής υπο

χρεώσεως άπό τον φόρον ή δέ φορολογική ύποχρέωσις μιας 

επιχειρήσεως υπολογίζεται διά πολλαπλασιασμού τών συνο

λικών πωλήσεων της έπί τον φορολογικόν συντελεστήν καί 

αφαιρέσεως έν συνεχεία τοΰ φόρου, ό όποιος έχει ήδη κατα-

βληθή άπό αυτήν κατά τάς αγοράς της. 'Αντιθέτως, όταν χρησι-

μοποιοΰνται περισσότεροι άπό ένας φορολογικοί συντελεσταί, 

ό υπολογισμός τής φορολογικής υποχρεώσεως καθίσταται πε-

ρισσότερον δυσχερής. 

Ή εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα, 

όταν προβλέπωνται εξαιρέσεις επιχειρήσεων άπό τον φόρον 

αυτόν. Λέγομεν, οτι μία έπιχείρησις εξαιρείται τοΰ ΦΠΑ, 

όταν δέν καταβάλλη φόρον διά τήν άξίαν τήν οποίαν ή ιδία 

προσθέτει είς τά προϊόντα της. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ή 

έπιχείρησις δέν είναι εγγεγραμμένη εις τά βιβλία τής εφορίας 

καί δέν υποχρεούται νά ύποβάλλη δήλωσιν ΦΠΑ. Τοΰτο όμως 

σημαίνει, οτι δέν δύναται καί νά απαίτηση έπιστροφήν τοΰ 

φόρου τον όποιον κατέβαλεν έπί τών αγορών της. Ώς έκ τούτου 

εις τήν άξίαν τών προϊόντων, τά όποια πωλεί ή έν λόγω έπιχεί-

ρησις, περιλαμβάνεται όλόκληρον τό ποσόν τοΰ ΦΠΑ, τό όποι

ον κατεβλήθη άπό τάς επιχειρήσεις τάς εύρισκομένας είς προγε

νέστερα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας. Διά τον λόγον 

αυτόν αί εξαιρέσεις επιχειρήσεων άπό τον φόρον δημιουργούν, 

είς ώρισμένας περιπτώσεις, σοβαρά προβλήματα καί αποστερούν 

τον φόρον τούτον ώρισμένων άπό τάς άρετάς του, κυρίως δέ άπό 

τήν άποδιδομένην είς αυτόν οίκονομικήν ουδετερότητα. Τοΰτο 

συμβαίνει, όταν αί εξαιρέσεις παρέχωνται είς επιχειρήσεις πού 

ευρίσκονται είς ενα άπό τά ενδιάμεσα στάδια τής παραγωγικής 

διαδικασίας1. Είς παρόμοιας περιπτώσεις ή έξαίρεσις άπό τον 

φόρον είναι δυνατόν νά άποβή είς βάρος τής εξαιρουμένης έπι-

1. Cari S. Shoup, The Value-Added Tax, Lecture Series, ΚΕΠΕ, 'Α
θήναι 1973. 
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χειρήσεως καί νά όδηγήση είς σωρευτικήν έπιβάρυνσιν τών 

προϊόντων τά όποια πωλεί. Τοΰτο οφείλεται είς τό ότι κανείς δέν 

θά ήτο διατεθειμένος νά άγοράση τά προϊόντα τής εξαιρουμένης 

τοΰ φόρου επιχειρήσεως, καθόσον δέν θά ήδύνατο νά πίστωση 

τό ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον έχει ήδη καταβληθή άπό τάς 

επιχειρήσεις είς προηγούμενα στάδια τής παραγωγικής δια

δικασίας καί έχει ένσωματωθή είς τήν άξίαν τοΰ προϊόντος 

Ή έξαίρεσις τής επιχειρήσεως οδηγεί είς διακοπήν τής «ά-

λύσεως» τοΰ φόρου, μέ αποτέλεσμα νά μή είναι δυνατόν, νά 

άναζητηθή τό ποσόν τοΰ ήδη καταβληθέντος φόρου. Συνεπώς 

ό ΦΠΑ προκαλεί σωρευτικήν έπιβάρυνσιν τών προϊόντων, ό

πως ακριβώς συμβαίνει μέ τους σωρευτικούς φόρους έπί τής 

δαπάνης. Ενδέχεται έπί πλέον, τό ήδη καταβληθέν ποσόν φό

ρου άπό τήν έξαιρουμένην έπιχείρησιν έπί τών αγορών αυτής 

νά μή καθίσταται δυνατόν νά μεταβιβασθή είς τον τελικόν 

καταναλωτήν, άλλα νά βαρύνη τελικώς τήν έξαιρουμένην έπι

χείρησιν. Ή έξαίρεσις, όμως, μιας επιχειρήσεως άπό τόν φόρον 

δέν δημιουργεί προβλήματα αύτοΰ τοΰ είδους, όταν ή εξαιρου

μένη έπιχείρησις ευρίσκεται είς τό άρχικόν ή τό τελικόν στά

διον τής παραγωγικής διαδικασίας. Πράγματι, όταν ή έξαί-

ρεσις παρέχεται είς επιχειρήσεις τοΰ πρώτου σταδίου, όπου 

κανέν ποσόν φόρου δέν έχει ήδη καταβληθή, δέν δημιουργείται 

πρόβλημα, διότι ή προστιθεμένη άπό τήν έξαιρουμένην έπι

χείρησιν αξία θά φορολογηθή εις ένα άπό τά επόμενα στάδια 

τής παραγωγικής διαδικασίας. Οί άγορασταί τών προϊόντων τής 

εξαιρουμένης επιχειρήσεως δέν θά έχουν καταβάλει κανέν ποσόν 

φόρου κατά τάς αγοράς των, καί ώς έκ τούτου δέν θά δύνανται 

νά πιστώσουν κανέν ποσόν έναντι τής συνολικής φορολογι

κής υποχρεώσεως των. Επομένως αί παρεχόμεναι εξαιρέσεις 

είς επιχειρήσεις τοΰ πρώτου σταδίου τής παραγωγικής δια

δικασίας δέν άσκοΰν καμμίαν έπίδρασιν έπί τών εσόδων άπό 

τόν ΦΠΑ, άλλα καί έπί τής έν γένει λειτουργίας καί τών επι

δράσεων τοΰ φόρου τούτου. Καθιστούν απλώς δυνατήν τήν 

μείωσιν τοΰ άριθμοΰ τών φορολογουμένων επιχειρήσεων καί 
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διευκολύνουν τήν διαχείρισιν τοΰ φόρου. Έξ άλλου, έάν ή 

έξαίρεσις παρέχεται είς επιχειρήσεις τοΰ τελευταίου σταδίου 

τής παραγωγικής διαδικασίας, τό προϊόν επιβαρύνεται τελικά 

μέ όλόκληρον τό ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον έχει ήδη κατα

βληθή είς προηγούμενα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, 

ένώ ή προστιθεμένη είς τό τελευταΐον στάδιον αξία παραμένει 

αφορολόγητος. Αί εξαιρέσεις αύταί, συνεπώς, ασκούν έπίδρα

σιν τόσον έπί τών εσόδων άπό τόν φόρον όσον καί έπί τής ού-

δετερότητος τοΰ φόρου τούτου. Πράγματι, όταν αί δραστηριό

τητες τοΰ λιανικού εμπορίου εξαιρούνται τοΰ φόρου, αί επι

χειρήσεις έχουν ένα κίνητρον, νά ωθούν διαφόρους δραστη

ριότητας είς τό έν λόγω στάδιον, πράγμα τό όποιον παρεμπο

δίζει τήν έπίτευξιν ούδετερότητος τοΰ φόρου άπό απόψεως κα

θέτου συγκεντρώσεως τής οικονομικής δραστηριότητος. 

Σοβαρά επίσης προβλήματα δημιουργούνται κατά τήν έφαρ-

μογήν τοΰ ΦΠΑ είς ώρισμένους κλάδους οικονομικής δραστη

ριότητος. Ή γεωργία καί αί μικραί επιχειρήσεις είναι δύο το

μείς, όπου ή εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ αντιμετωπίζει προβλήματα. 

Τοΰτο οφείλεται κυρίως είς τό γεγονός, ότι αί γεωργικαί εκμε

ταλλεύσεις καθώς καί αί μικραί επιχειρήσεις δέν τηρούν λογι

στικά βιβλία καί στοιχεία ή έάν τηρούν, δέν είναι τόσον επαρ

κή, ώστε νά επιτρέπουν τήν έφαρμογήν τοΰ φόρου τούτου καί, 

επομένως, ό υπολογισμός τής φορολογικής υποχρεώσεως κα

θίσταται δυσχερής. Έξαίρεσις, όμως, τών δραστηριοτήτων 

αυτών άπό τόν φόρον είναι δυνατόν νά δημιουργήση τά ανω

τέρω αναφερθέντα προβλήματα. Ή εφαρμογή, τέλος, τοΰ ΦΠΑ 
συναντά σημαντικός δυσχέρειας, όταν ό φόρος αυτός καλύπτη 

ώρισμένας υπηρεσίας, ιδίως δέ τάς τραπεζικάς καί ασφαλιστι

κός. Αί έν λόγω δυσχέρειαι αναλύονται έκτενέστερον είς τό 

έπόμενον τμήμα. 

5. Ή Βάσις τοΰ Φόρου 

Ή βάσις τοΰ ΦΠΑ διαφέρει μεταξύ τών διαφόρων μορφών 

τοΰ φόρου τούτου. Είς τήν περίπτωσιν τοΰ ΦΠΑ καταναλω-
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τικής μορφής, τόν όποιον έξετάζομεν είς τήν παροΰσαν έργα-

σίαν, βάσις τοΰ φόρου είς μακροοικονομικούς όρους είναι ή 

συνολική καταναλωτική δαπάνη τής οικονομίας. Επομένως ή βά

σις τοΰ φόρου τούτου είναι διαφορετική άπό τήν «προστιθεμένην 

άξίαν», όπως είναι γνωστή εις τους οικονομολόγους. Είδικώ-

τερον ή βάσις τοΰ ΦΠΑ καταναλωτικής μορφής δέν περιλαμ

βάνει ώρισμένα στοιχεία εγχωρίου προστιθεμένης αξίας, ένώ 

άλλαι δαπάναι, αί όποΐαι δέν συνιστοΰν έγχώριον προστιθε

μένην άξίαν, περιλαμβάνονται είς τήν βάσιν τοΰ έν λόγω φόρου. 

Τά κύρια στοιχεία τής εγχωρίου προστιθεμένης αξίας, τά όποια 

συνήθως δέν περιλαμβάνονται εις τήν βάσιν τοΰ φόρου, είναι: 

ή προστιθεμένη αξία είς τά κεφαλαιουχικά αγαθά, ή προστι

θεμένη αξία άπό τόν δημόσιον τομέα, δηλαδή αϊ δημόσιαι δα

πάναι δι' αγαθά καί υπηρεσίας, ή προστιθεμένη αξία είς τάς 

έξαγωγάς, ή προστιθεμένη αξία άπό μικρός επιχειρήσεις, ή 

προστιθεμένη αξία είς τόν γεωργικόν τομέα τής οικονομίας, 

καθώς επίσης ή προστιθεμένη αξία άπό ώρισμένους τομείς υπη

ρεσιών, όπως π.χ. αί τραπεζικαί, αί άσφαλιστικαί καί λοιπαί 

ύπηρεσίαι1. Έξ άλλου ή κυριωτέρα κατηγορία δαπάνης, ή οποία 

δέν συνιστά έγχωρίως προστιθεμένην άξίαν, άλλ' υποβάλλεται 

εις τόν ΦΠΑ, είναι αί είσαγωγαί. 

Ώρισμένα άπό τά στοιχεία τής έγχωρίως προστιθεμένης 

αξίας, τά όποια δέν περιλαμβάνονται εις τήν βάσιν τοΰ φόρου, 

εξαιρούνται κυρίως διά λόγους οικονομικής ή κοινωνικής πο

λιτικής, ένώ άλλα δέν υπόκεινται είς φόρον διά τόν άπλούστα-

τον λόγον, ότι ό υπολογισμός των είς τήν βάσιν τοΰ φόρου θά 

έδημιουργοΰσε σοβαρά διαχειριστικά προβλήματα. Διά τήν απ

αλλαγή ν άπό τόν φόρον μέρους τής έγχωρίως προστιθεμένης 

1. Ή προστιθεμένη αξία άπό τάς μικρός επιχειρήσεις, τάς γεωργικός 
επιχειρήσεις καί τάς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, πού αναφέρονται 
έδώ, είναι δυνατόν νά υπόκειται είς φόρον είς ενα άπό τά επόμενα στάδια 
τής παραγωγικής διαδικασίας, έάν τά προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται 
ώς πρώται ΰλαι άπό άλλας επιχειρήσεις ύποκειμένας είς τόν φόρον, έστω 
καί αν εξαιρούνται είς πρώτην φάσιν. 
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αξίας έχουν έπινοηθή δύο έναλλακτικαί μέθοδοι: (α) ή υποβολή 

τής προστιθεμένης αξίας εις τόν φόρον μέ φορολογικόν συντε

λεστήν ίσον προς τό μηδέν (zero-rating) καί (β) ή έξαίρεσις 

τοΰ τμήματος τούτου τής προστιθεμένης αξίας. Είς τήν πρώτην 

περίπτωσιν ολόκληρος ή προστιθεμένη είς ένα προϊόν αξία, 

μέχρι τοΰ εξαιρουμένου σταδίου, απαλλάσσεται πλήρως άπό 

τόν φόρον, ένώ είς τήν δευτέραν περίπτωσιν μόνον τό τμήμα 

τής αξίας, τό όποιον προστίθεται άπό τάς επιχειρήσεις εις τό 

έξαιρούμενον τοΰ φόρου στάδιον τής παραγωγικής διαδικασίας, 

απαλλάσσεται άπό τόν φόρον. Πράγματι, όταν τό προϊόν υπο

βάλλεται είς τόν φόρον μέ φορολογικόν συντελεστήν ίσον προς 

μηδέν, τό όφειλόμενον ποσόν φόρου έπί τών πωλήσεων τής 

επιχειρήσεως είναι μηδέν καί συνεπώς αί επιχειρήσεις πού τό 

παράγουν ημπορούν νά απαιτήσουν όλόκληρον τό ποσόν ΦΠΑ, 

τό όποιον έχει ένσωματωθή είς τήν άξίαν τοΰ προϊόντος είς 

προηγούμενα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας καί έχει 

καταβληθή άπό τήν έπιχείρησιν κατά τάς αγοράς της. Είς τήν 

περίπτωσιν αυτήν, επομένως, ή έπιχείρησις ευρίσκεται εντός 

τοΰ συστήματος καί υποβάλλει φορολογικήν δήλωσιν. 'Αντι

θέτως, όταν ή έπιχείρησις έξαιρήται τοΰ φόρου, ευρίσκεται 

έκτος τοΰ συστήματος· δέν υποβάλλει δήλωσιν ΦΠΑ καί συν

επώς δέν ημπορεί νά απαίτηση τό ποσόν φόρου, τό όποιον 

κατέβαλε κατά τάς αγοράς της. Επομένως ή έξαίρεσις επιχειρή

σεων δύναται, όπως έσημειώθη ήδη είς τό προηγούμενον τμήμα, 

νά προκαλέση σημαντικά προβλήματα. Είς τά επόμενα θά έξε-

τάσωμεν τάς κυριωτέρας κατηγορίας δαπάνης, αί όποΐαι συν

ήθως υποβάλλονται εις τόν φόρον μέ συντελεστήν ίσον προς 

μηδέν ή εξαιρούνται τοΰ φόρου, καθώς καί τάς κατηγορίας έ-

κείνας, αί όποΐαι δημιουργούν προβλήματα κατά τήν έφαρμογήν 

τοΰ ΦΠΑ. 

α. Ό ΦΠΑ καί τα κεφαλαιουχικά αγαθά : Προκειμένου ό 

ΦΠΑ νά καταστή ουδέτερος είς τήν έγχώριον άγοράν άλλα 

καί είς τάς διεθνείς συναλλαγάς, δέν πρέπει νά καλύπτη τά 

κεφαλαιουχικά αγαθά. Διότι, όταν καλύπτη τά αγαθά, τά όποια 
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χρησιμοποιούνται διά τήν παραγωγήν άλλων αγαθών, ή φορο

λογική έπιβάρυνσις διαφέρει μεταξύ τών τελικών προϊόντων, 

εξαρτώμενη άπό τήν σχέσιν κεφαλαίου-προϊόντος είς τά διά

φορα αγαθά. Έπί πλέον, έάν τά κεφαλαιουχικά αγαθά υπόκειν

ται είς τόν φόρον, είναι αδύνατος ή πλήρης επιστροφή τοΰ συν-

ολικοΰ ποσοΰ τοΰ ΦΠΑ, τό όποιον έχει ένσωματωθή είς τάς 

έξαγωγάς, καθόσον είναι αδύνατον νά γνωρίζη κανείς τό ποσόν 

τοΰ ΦΠΑ, τό όποιον βαρύνει τά τελικά προϊόντα εμμέσως διά 

τών αποσβέσεων τών κεφαλαιουχικών αγαθών. Ούτε είναι δυ

νατή, υπ' αύτάς τάς συνθήκας, ή έξίσωσις τής φορολογικής 

επιβαρύνσεως τών έγχωρίως παραγομένων καί τών εισαγομένων 

προϊόντων, λόγω ακριβώς τής δυσκολίας καθορισμού τής συν

ολικής φορολογικής επιβαρύνσεως τών έγχωρίως παραγομένων 

προϊόντων. Τέλος περιορισμός τοΰ ΦΠΑ μόνον έπί τής κατα

ναλωτικής δαπάνης προάγει τόν σχηματισμόν παγίου κεφα

λαίου καί προωθεί τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. Διά 

τους λόγους αυτούς τά κεφαλαιουχικά αγαθά απαλλάσσονται 

άπό τόν ΦΠΑ είς όλας τάς χώρας τής Ευρώπης, αί όποΐαι 

χρησιμοποιοΰν τοΰτον. 

Ή απαλλαγή τών κεφαλαιουχικών αγαθών είναι δυνατόν 

νά γίνη μέ δύο τρόπους1 : (ί) Διά πιστώσεως τοΰ συνολικοΰ πο

σοΰ τοΰ ΦΠΑ, τό όποιον έχει ένσωματωθή είς τήν άξίαν τών κε

φαλαιουχικών αγαθών έναντι τής τρεχούσης φορολογικής υπο

χρεώσεως τής επιχειρήσεως, (ii) Διά πιστώσεως μέρους μόνον 

τοΰ ΦΠΑ τοΰ ένσωματωθέντος εις τήν άξίαν τών κεφαλαιου

χικών αγαθών βάσει ενός προκαθωρισμένου συστήματος απο

σβέσεως. Ή πρώτη μέθοδος είναι απλουστέρα, αλλ' είς ώρι-

σμένας περιπτώσεις δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδίως ό

ταν ή έπιχείρησις έχη αγοράσει μεγάλην ποσότητα κεφαλαι

ουχικών αγαθών κατά τήν διάρκειαν ενός έτους καί έχει επο

μένως τήν άπαίτησιν νά τής επιστραφούν άπό τό Δημόσιον 

Ταμεΐον ποσά φόρων πολύ μεγαλύτερα άπό τήν τρέχουσαν 

1. Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., σελ. 39-40. 
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φορολογικήν ύποχρέωσίν της. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, τα 

Δημόσιον ημπορεί νά έπιστρέψη τό συνολικόν ποσόν φόροι 

αμέσως. 'Ημπορεί ακόμη νά φέρη τό έν λόγω ποσόν είς πί 

στωσιν τής επιχειρήσεως, μέχρις ότου τοΰτο άντισταθμισθή άπό 

αντιστοίχους φορολογικός υποχρεώσεις αυτής είς τό μέλλον 

Έξ άλλου ημπορεί νά φέρη τό ποσόν είς πίστωσιν τής επιχει 

ρήσεως μέχρις ενός ώρισμένου χρόνου καί έν συνεχεία να 

τό έπιστρέφη είς τήν έπιχείρησιν ή τέλος νά έπιστρέφη ένα 

ώρισμένον ποσόν κάθε περίοδον. Ή πρώτη μέθοδος εμφανίζε 

σαφώς τό πλεονέκτημα, ότι ενθαρρύνει τόν σχηματισμόν πα 

γίου κεφαλαίου. 

β. Ό ΦΠΑ καί ή δραστηριότης τον Δημοσίου : Τό θέμο 

τοΰ κατά πόσον τό Δημόσιον πρέπει νά καταβάλλη τόν φόρον 

ή όχι εμφανίζει σημαντικάς δυσχέρειας. Έκ πρώτης όψεως θα 

ήμποροΰσε κανείς νά υποστήριξη, ότι τό Δημόσιον δέν πρέπε 

νά καταβάλλη τόν φόρον, διότι αυτό θά έσήμαινεν απλώς μετα 

φοράν τών χρημάτων άπό τήν μίαν «τσέπην» του είς τήν αλλην 

μέ πρόσθετον συνέπειαν τήν αύξησιν τής εργασίας τών φορο 

τεχνικών υπηρεσιών. Μόνον αί δημόσιαι επιχειρήσεις ή άλλα 

δραστηριότητες τοΰ Δημοσίου, αί όποΐαι συναγωνίζονται αντι

στοίχους δραστηριότητας τοΰ ϊδιωτικοΰ τομέως, θά έπρεπε νά 

καταβάλλουν τόν φόρον, ώστε μέ τόν τρόπον αυτόν νά επιτυγ

χάνεται ούδετερότης είς τήν κατανομήν τών πόρων μεταξύ 

τών δύο τομέων τής οικονομίας. Έν τούτοις υπάρχουν ώρισμένα 

πειστικά επιχειρήματα, βάσει τών οποίων τό Δημόσιον πρέπει 

νά καταβάλλη τόν φόρον. Πρώτον ή απαλλαγή άπό τόν φόρον 

τών αγορών τοΰ Δημοσίου είναι δυνατόν νά δημιουργήση έργα-

σίαν διά τάς φοροτεχνικός υπηρεσίας μεγαλυτέραν άπό οσην 

θά δημιουργήση ή υπαγωγή των είς τόν φόρον, καθόσον αί επι

χειρήσεις πρέπει έν προκειμένω νά εμφανίζουν εις τά βιβλία 

των τάς πωλήσεις προς τό Δημόσιον χωριστά. Δεύτερον ή απαλ

λαγή άπό τόν φόρον τών αγορών τοΰ Δημοσίου είναι δυνατόν 

νά μή είναι ικανοποιητική άπό απόψεως επιτεύξεως αρίστης 

κατανομής τών πόρων, διότι ενδέχεται, ό φόρος νά έπηρεάση 

73 



τάς αποφάσεις των διαφόρων δημοσίων φορέων, όπως ακριβώς 

επηρεάζει τάς αποφάσεις τών ιδιωτικών φορέων. Ή έπίδρασις 

αύτη δύναται να εϊναι σημαντικωτέρα, όταν χρησιμοποιούνται 

περισσότεροι άπο ένας φορολογικοί συντελεσταί. Εις την περί

πτωσιν αυτήν ή υπαγωγή εις τον φόρον τών αγορών του Δημο

σίου είναι δυνατόν να έχη ώς αποτέλεσμα τήν άνακατανομήν 

τών δημοσίων δαπανών κατά τον αυτόν τρόπον κατά τον όποιον, 

Οπό τήν έπίδρασιν του φόρου, αναδιαρθρώνονται αί ίδιωτικαί 

καταναλωτικά! δαπάναι, πράγμα πού ενδέχεται να είναι έπιθυ-

μητόν από τους κεντρικούς φορείς της οικονομικής πολιτικής. 

γ. rO ΦΙ/Λ και al μικοαι επιχειρήσεις : Ή προστιθεμένη 

αξία από τάς μικράς επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλεται εις 

τον φόρον, όπως συμβαίνει και με τήν προστιθεμένην άξίαν 

άπο τάς μεγάλας επιχειρήσεις1. Έ ν τούτοις ή υπαγωγή εις τον 

φόρον τών μικρών επιχειρήσεων εϊναι δυνατόν να δημιουργήση 

σημαντικά διαχειριστικά προβλήματα, λόγω του μεγάλου αρι

θμού τών επιχειρήσεων αυτών καθώς και της πλημμελούς λο

γιστικής οργανώσεως των. Ώ ς εκ τούτου το κόστος βεβαιώ

σεως και εισπράξεως του φόρου ενδεχομένως δεν δικαιολογεί, 

εις ώρισμένας περιπτώσεις, τήν ύπαγωγήν εις τον ΦΠΑ τών 

μικρών επιχειρήσεων καί, συνεπώς, ϊσως είναι προτιμότερα ή 

έξαίρεσίς των από αυτόν. Παρόμοιαι εξαιρέσεις πράγματι ανα

γνωρίζονται εις πολλάς χώρας, αί όποΐαι έχουν εισαγάγει τον 

ΦΠΑ. 

Ή έξαίρεσις ημπορεί να χορηγηθή εϊτε επί τή βάσει του 

συνολικού κύκλου εργασιών εϊτε έπί τή βάσει τοΰ μεγέθους 

της φορολογικής υποχρεώσεως της επιχειρήσεως. Ή πρώτη 

μέθοδος εϊναι σαφώς απλουστέρα, διότι δέν απαιτείται ύπολο-

1. Τούτο είναι άπαραίτητον, όχι μόνον άπο απόψεως εσόδων ή δια 
λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, άλλα καί δια λόγους οικονομικής πολι
τικής, προκειμένου να άποφευχθή ή τάσις τών μεγάλων επιχειρήσεων νά 
διαιρούνται εις μικρρτέρας, δια να αποφεύγουν τήν καταβολήν του φόρου, 
είς τάς περιπτώσεις έκείνας, κατά τάς οποίας ή έξαίρεσις δέν αποβαίνει εις 
βάρος τής εξαιρουμένης επιχειρήσεως. 
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γισμός του ΦΠΑ άπο τάς έξαιρουμένας επιχειρήσεις. Το ϋψος 

όμως τοΰ κύκλου εργασιών, τα όποιον χρησιμοποιείται ώς ο-

ριον δια τήν χορήγησιν της εξαιρέσεως, δημιουργεί δυσχέρειας. 

Ένα ύψηλόν οριον έχει ώς συνέπειαν τήν παραμονήν εκτός 

τοΰ συστήματος τοΰ φόρου μεγάλου άριθμοΰ επιχειρήσεων, 

πράγμα τό όποιον καθίστα τήν διαχείρισιν τοΰ φόρου εύκολω-

τέραν, συνεπάγεται όμως σημαντικήν άπώλειαν φορολογικών 

εσόδων. Τό οριον αυτό σαφώς δύναται να υίοθετηθή άπο τάς 

άνεπτυγμένας χώρας της Δυτικής Ευρώπης, όπου ό συνολικός 

κύκλος εργασιών όλων μαζί τών μικρών επιχειρήσεων εϊναι 

σχετικώς χαμηλός· εϊναι όμως ένδεχόμενον νά δημιουργήση 

σημαντικός δυσχέρειας χρηματοδοτήσεως είς τήν περίπτωσιν 

τών αναπτυσσομένων οικονομιών, οπού αί μικραί επιχειρήσεις 

συνεισφέρουν ουσιωδώς εις τήν συνολικήν παραγωγήν της 

χώρας. 'Αντιθέτως ένα χαμηλόν οριον έχει ώς συνέπειαν μικράν 

άπ,ώλειαν εσόδων δια τό Δημόσιον με τήν υίοθέτησιν όμως τοΰ 

χαμηλού τούτου ορίου ή διαχείρισις τοΰ φόρου καθίσταται 

περισσότερον δυσχερής. 

Έ ν τούτοις ή έξαίρεσις άπο τον φόρον τών μικρών επι

χειρήσεων είναι δυνατόν, σύμφωνα με τήν άνάλυσιν πού έγινεν 

είς τό προηγούμενον τμήμα, νά δημιουργήση προβλήματα, ι

δίως όταν αί έν λόγω επιχειρήσεις εύρίσκωνται είς ένα άπο τα 

ενδιάμεσα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας. Πράγματι, 

κατά τήν ανωτέρω άνάλυσιν, ή εξαιρουμένη έπιχείρησις δέν 

ευρίσκεται εντός τοΰ συστήματος καί επομένως εϊναι ένδεχό

μενον νά μη ήμπορέση νά μεταβίβαση τον φόρον είς τους 

άγοραστάς τών προϊόντων της, άλλα νά πρέπη νά τον απορρό

φηση ή ιδία. Ό ΦΠΑ, επομένως, εϊναι δυνατόν νά διαφορο-

ποιή τήν φορολογικήν έπιβάρυνσιν είς βάρος τής εξαιρουμένης 

επιχειρήσεως1. Συνεπώς ϊσως νά εϊναι προς το συμφέρον μιας 

1. "Ας σημειωθή, ότι είς ώρισμένας περιπτώσεις είναι ίσως επιθυ
μητή ή διαφοροποίησις τής φορολογικής επιβαρύνσεως είς βάρος τών 
μικρών επιχειρήσεων, διότι είναι δυνατόν νά ώθηση τάς έν λόγω επιχειρή
σεις είς αϋξησιν τοϋ μεγέθους των, γεγονός τό όποιον είναι έπιθυμητόν 
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μικράς επιχειρήσεως, νά ευρίσκεται εντός τοΰ συστήματος 

τοΰ φόρου, καί διά τοΰτο πρέπει νά δίδεται είς αυτήν τό δικαίω

μα, νά ύπολογίζη φόρον καί νά ύποβάλλη δήλωσιν, εάν τό έπι-

θυμή. Τοΰτο πράγματι προβλέπεται άπο τάς περισσοτέρας 

νομοθεσίας επί τοΰ ΦΠΑ, αί όποΐαι ισχύουν σήμερον είς τάς 

χώρας τής ΕΟΚ. 

δ. Ό ΦΠΑ και τό λιανικον εμπόρων : "Ενας πράγματι γε

νικός ΦΠΑ, ό όποιος προορίζεται νά εϊναι ουδέτερος άπο α

πόψεως επιδράσεων επί τής καθέτου οργανώσεως τής παρα

γωγής, πρέπει νά καλύπτη ολα τά στάδια τής παραγωγικής 

διαδικασίας, περιλαμβανομένου καί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικού 

εμπορίου. Διαφορετικά ή κάθετος ούδετερότης τοΰ φόρου κατα

στρατηγείται, καθώς αί επιχειρήσεις τείνουν νά ωθήσουν ώ

ρισμένας δραστηριότητας είς τό στάδιον τοΰ λιανικού εμπο

ρίου, με σκοπόν τήν αποφυγήν καταβολής τοΰ φόρου. Έν τού

τοις έπέκτασις τοΰ ΦΠΑ είς τό στάδιον τοΰ λιανικοΰ εμπορίου 

εϊναι δυνατόν νά δημιουργήση διαχειριστικά προβλήματα, 

λόγω τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών επιχειρήσεων αί όποΐαι δρουν είς 

τό στάδιον αυτό. Πράγματι είς τήν Γαλλίαν 1,5 εκατ. επιχειρή

σεις άπασχολοΰνται είς δραστηριότητας πού έχουν σχέσιν με 

τό λιανικον έμπόριον, έν αντιθέσει με τάς 227 χιλ. επιχειρήσεις 

αί όποΐαι άπασχολοΰνται εις δραστηριότητας άναγομένας είς 

ολα τά προηγούμενα στάδια μέχρι καί τοΰ σταδίου τοΰ χονδρι-

κοΰ εμπορίου1. Τό θέμα αυτό εϊναι δυνατόν νά εχη μεγαλυτέραν 

σημασίαν είς μίαν άναπτυσσομένην, όπως ή Ελλάς, οίκονομίαν, 

δπου ό αριθμός τών επιχειρήσεων, αί όποΐαι άπασχολοΰνται είς 

δραστηριότητας τοΰ λιανικού εμπορίου, εϊναι δυνατόν νά εΐναι 

συγκριτικά μεγαλύτερος. 'Επί πλέον αί έν λόγω επιχειρήσεις 

εϊναι συνήθως όλιγώτερον καλά ώργανωμέναι λογιστικώς καί 

επομένως ή υπαγωγή των εις τον ΦΠΑ εϊναι δυνατόν νά άπο-

κυρίως είς μίαν υπό άνάπτυξιν οίκονομίαν, όπου τό μέγεθος τών επιχειρη
ματικών μονάδων είναι συνήθως μικρόν. 

1. Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., σελ. 35. 
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δειχθή δυσχερής. Δια τους λόγους αυτούς πιθανώς νά συμφέρη 

είς μίαν χώραν νά περιορίση τον ΦΠΑ μέχρι καί τοΰ χονδρικοΰ 

εμπορίου, νά έπιβάλη δε άλλον φόρον δια τήν φορολόγησιν 

τής προστιθεμένης αξίας είς τό στάδιον τοΰ λιανικοΰ εμπορίου. 

Τοΰτο μάλιστα προεβλέφθη είς τάς δύο πρώτας Προδιαγραφάς 

τής ΕΟΚ, δια τήν μεταβατικήν περίοδον μέχρι τής καταργή

σεως τών τελωνειακών άρχων, αλλά καμμία χώρα τής Κοινό

τητος δέν έκαμε χρήσιν τής έν λόγω διατάξεως1. Έ ν τούτοις 

ή τακτική αυτή εϊναι δυνατόν νά άποδειχθή πολύ χρήσιμος εις 

τήν περίπτωσιν μιας υπό άνάπτυξιν χώρας, όπου ή υπαγωγή 

είς τον φόρον τών δραστηριοτήτων τοΰ λιανικού εμπορίου εν

δέχεται νά δημιουργήση σοβαράς δυσχέρειας. 

ε. Ό ΦΠΑ και ή γεωργία : Ή προστιθεμένη αξία είς τον 

γεωργικόν τομέα τής οικονομίας πρέπει επίσης νά υποβάλλε

ται είς τον ΦΠΑ, όπως ακριβώς συμβαίνει μέ τήν άξίαν ή οποία 

προστίθεται άπο όλους τους άλλους τομείς τής οικονομίας. 

Έν τούτοις εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ μέ τήν συνήθη μέθοδον υπολο

γισμού, είναι δυνατόν νά συνάντηση σοβαρός δυσκολίας, κυ

ρίως επειδή οι γεωργοί δέν τηροΰν βιβλία καί στοιχεία καί συν

επώς ή διαχείρισις τοΰ φόρου καθίσταται δυσχερής. Έ ξ άλλου ή 

έξαίρεσις τοΰ γεωργικού τομέως θα έδημιουργοΰσε τά προβλή

ματα τά συνδεόμενα με τήν έξαίρεσιν επιχειρήσεων, αί όποΐαι 

ευρίσκονται είς ένα άπο τά ενδιάμεσα στάδια τής παραγωγι

κής διαδικασίας, πού έξητάσαμεν προηγουμένως, δηλαδή δια-

φοροπσίησιν τής επιβαρύνσεως είς βάρος τοΰ έν λόγω τομέως. 

Πράγματι, εάν ό γεωργικός τομεύς έξαιρεθή τοΰ φόρου, οί 

γεωργοί δέν θα ήμποροΰν νά απαιτήσουν έπιστροφήν τοΰ ΦΠΑ, 

ô όποιος έχει καταβληθή έπί τών αγορών τών πρώτων υλών, 

αί όποΐαι χρησιμοποιούνται άπο αυτούς, π.χ. επί τοΰ λιπάσμα

τος κ.ο.κ. Ό αγοραστής τών γεωργικών προϊόντων, επομένως, 

θα πρέπη νά καταβάλλη φόρον επί φόρου, αυτό δέ σαφώς δια

φοροποιεί τήν φορολογικήν έπιβάρυνσιν είς βάρος τών γεωρ-

1. First Directive, άρθρον 26. 
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γικών προϊόντων. Δια τον λόγον αυτόν ή ΕΟΚ έχει επινοήσε 

εϊδικόν σύστημα δια τήν φορολογίαν τοΰ γεωργικοΰ τομέως 

μέ τό όποιον φορολογείται ή προστιθεμένη αξία εις τον έν λόγα 

τομέα- οι γεωργοί όμως ευρίσκονται έκτος τοΰ συστήματος 

ΦΠΑ1. Τό σύστημα αυτό εξετάζεται διεξοδικώτερα είς τό έ 

πόμενον κεφάλαιον. 

στ. Ό ΦΠΑ. και υ τομενς τών υπηρεσιών : Ένας γενικός 

ΦΠΑ πρέπει νά καλύπτη όχι μόνον τά αγαθά, αλλά καί τάς 

υπηρεσίας· διαφορετικά ή επιβολή του θα παρεμβάλλη εμπόδιο 

είς τήν άριστοποίησιν τής κατανομής τών πόρων. Ώρισμένα 

ύπηρεσίαι, αμέσως παρεχόμεναι είς τους τελικούς καταναλωτάς 

δύνανται, διά λόγους απλουστεύσεως τής καθόλου διαχειρίσεως 

τοΰ φόρου, νά παραμείνουν έκτος τοΰ συστήματος τοΰ φόροι 

τούτου, χωρίς αυτό νά δημιουργήση εμπόδια εις τήν έλευθέραν 

λειτουργίαν τών δυνάμεων τοΰ ανταγωνισμού ή τήν έπίτευξιν 

άριστοποιήσεως είς τήν κατανομήν τών πόρων. Ύπηρεσίαι 

τής φύσεως αυτής εϊναι π.χ. αί ύπηρεσίαι τών ιατρών, τών 

κουρέων, τών δικηγόρων κ.ο.κ. 'Αντιθέτως αί ύπηρεσίαι, αϊ 

όποΐαι υπεισέρχονται είς τό κόστος τών έγχωρίως παραγομένων 

προϊόντων, πρέπει νά υποβληθούν είς τον φόρον, προκειμένου 

νά άποφευχθή ή παρεμβολή εμποδίων είς τήν έλευθέραν λει

τουργίαν τών δυνάμεων τοΰ άνταγωνισμοΰ. Αί ύπηρεσίαι όμως 

πού συνδέονται μέ τήν χρηματοδότησιν δημιουργοΰν δυσχερή 

προβλήματα καί συχνά δέν υποβάλλονται είς τον ΦΠΑ. Αί 

τραπεζικαί καί άσφαλιστικαί ύπηρεσίαι άποτελοΰν δύο παρα-

δείγμιατα2. Τό πρόβλημα, τό όποιον ανακύπτει εδώ, άφορα τόν 

προσδιορισμόν τής φορολογικής βάσεως. Πράγματι θα ήτο 

πολύ δυσχερής ό υπολογισμός τής προστιθεμένης άπο τάς 

1. Commission of the European Communities, «New Proposals on 
the Harmonisation of VAT», Bulletin of the European Communities, Sup
plement, 11/73, σελ. 50-53. 

2. Περαιτέρω άνάλυσιν τών προβλημάτων, τα όποια αντιμετωπίζει 
ό ΦΠΑ, όταν καλύπτη τάς τραπεζικός καί ασφαλιστικός υπηρεσίας, βλέπε 
είς Alan Tait, Value-Added Tax, ενθ' άνωτ., σελ. 20-23. 
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τράπεζας ή τάς ασφαλιστικός εταιρίας αξίας δια τής μέθοδοι 

πιστώσεως τοΰ φόρου. Τό πρόβλημα τό όποιον ανακύπτει, προ

κειμένου περί τών τραπεζών, είναι ό καθορισμός τών εισροών 

καί εκροών ή άλλως τών «αγορών» καί «πωλήσεων» αυτών 

Έάν θεωρήσωμεν ώς είσροάς τάς χρηματικός καταθέσεις καί 

ώς έκροάς τάς αναλήψεις, τότε αί είσροαί δέν θα περιλαμβά

νουν κανέν ποσόν φόρου, τό όποιον έν συνεχεία θα πιστωθή 

από τήν τράπεζαν έναντι τής φορολογικής υποχρεώσεως αυτής 

επί τών εκροών της. Συνεπώς αί συνολικαί έκροαί θά πρέπη 

νά υποβληθούν εις τον φόρον, ώς έάν άποτελοΰσαν προστιθε-

μένην άξίαν, πράγμα τό όποιον δέν θεωρείται ορθόν. Ή προστι

θεμένη αξία άπο τάς τράπεζας εϊναι φυσικά ό τόκος καί αί 

προμήθειαι. Ή φορολόγησις τοΰ τόκου, όμως, εϊναι δυνατόν 

νά δημιουργήση σοβαρά προβλήματα. Ή φορολόγησις τοΰ 

τραπεζικού τόκου σαφώς διαφοροποιεί τήν έπιβάρυνσιν μεταξύ 

δανείων από τό τραπεζικόν σύστημα (ή τοποθετήσεως χρημά

των εις τάς τράπεζας) καί δανείων μεταξύ τών ιδιωτών, όπου 

ή επιβολή τοΰ ΦΠΑ δια τήν φορολόγησιν τοΰ τόκου παρου

σιάζει διαχειριστικός δυσχέρειας. Ή φορολογία τοΰ τραπε-

ζικοΰ τόκου επομένως εϊναι δυνατόν νά οδήγηση είς τήν δη-

μιουργίαν δύο επιτοκίων: τοΰ τραπεζικοΰ καί τοΰ ιδιωτικού. 

Προβλήματα επίσης ανακύπτουν, όσον άφορα τήν φορο-

λογίαν τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων δια τοΰ ΦΠΑ. Καί εδώ 

ό υπολογισμός τής προστιθεμένης αξίας μέ τήν μέθοδον πι

στώσεως τοΰ φόρου συναντά ώρισμένας δυσκολίας. Έάν ολαι 

αί εισπράξεις τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων θεωρηθοΰν ώς 

είσροαί καί αί πληρωμαί ώς έκροαί, είναι ένδεχόμενον νά προ

κύψουν σοβαρά προβλήματα, ιδίως όταν πρόκειται περί ασφα

λειών ζωής, όπου πρέπει νά καταβληθή φόρος δι' ολας τάς 

εισπράξεις, ένώ πίστωσις τοΰ φόρου έπί τών εισροών εϊναι 

δυνατόν νά άκολουθήση μετά άπο μακρόν χρονικόν διάστημα, 

δταν θά λάβη χώραν ή πληρωμή τών αποζημιώσεων. 

Τά ανωτέρω προβλήματα εϊναι δυνατόν νά άποφευχθοΰν 

μέ δύο τρόπους: (i) Δια τοΰ ύπολογισμοΰ τοΰ ΦΠΑ μέσω μιας 
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τών προσθετικών μεθόδων καί όχι μέσω τής μεθόδου πιστώ

σεως τοΰ φόρου. Τοιουτοτρόπως ή προστιθεμένη αξία είς τον 

χρηματοδοτικόν τομέα τής οικονομίας δύναται νά έξευρεθή δια 

προσθέσεως τών μισθών, τών ημερομισθίων καί τών κερδών 

μετά τήν άφαίρεσιν τών αποσβέσεων, (ii) Δια τής απαλλαγής 

άπο τον ΦΠΑ τοΰ χρηματοδοτικού τομέως τής οικονομίας καί 

υποβολής του εις άλλον φόρον. Τοΰτο, όπως θά ιδούμε εις τό 

έπόμενον κεφάλαιον, έχουν πράγματι ακολουθήσει ώρισμέναι 

χώραι τής ΕΟΚ. 

"Αλλαι ύπηρεσίαι, τών οποίων ή φορολόγησις εϊναι δυνα

τόν νά δημιουργήση προβλήματα, εϊναι αί μεταφοραί, αί ϊατρο-

φαρμακευτικαί ύπηρεσίαι, ώρισμέναι μορφαί δημοσίων διασκε

δάσεων, τό ραδιόφωνον καί ή τηλεόρασις κ.ά. 

Τό πρόβλημα τό όποιον ανακύπτει, όσον άφορα τήν φορο-

λογίαν τών υπηρεσιών μεταφορών, εϊναι, οτι ή φορολόγησίς 

των οδηγεί είς διαφοροπσίησιν τής φορολογικής επιβαρύνσεως 

προς όφελος εκείνων, οι όποιοι χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτο

κίνητα καί οί όποιοι εϊναι αδύνατον νά ύποβληθοΰν είς τόν 

ΦΠΑ. Ούτως, ένώ ό επιβάτης, ό όποιος χρησιμοποιεί τά δη

μόσια μεταφορικά μέσα, πρέπει νά καταβάλλη τόν ΦΠΑ, όταν 

άγοράζη τό είσιτήριον, εκείνος ό όποιος χρησιμοποιεί τόν 

δρόμον μέ τό ίδιωτικόν αύτοκίνητόν του δέν θά καταβάλλη 

αυτόν τόν φόρον, εφόσον δέν προβαίνει εις τήν άγοράν οιου

δήποτε εισιτηρίου. Ό μόνος φόρος, τόν όποιον ό τελευταίος 

πρέπει νά καταβάλη, εϊναι ό φόρος ό επιβαλλόμενος επί τής 

αδείας κυκλοφορίας, τήν οποίαν πρέπει νά προμηθεύεται. Έδώ 

δμως ό φόρος δέν ημπορεί νά συνδεθή μέ τήν άξίαν τής υπηρε

σίας τήν οποίαν απολαμβάνει ό κάτοχος τοΰ ίδιωτικοΰ αυτο

κινήτου άπο τήν χρησιμοπσίησιν τοΰ δρόμου, καθόσον δέν 

γνωρίζομεν έκ τών προτέρων έπί πόσον χρόνον, κατά τήν διάρ-

κειαν τοΰ έτους, πρόκειται νά χρησιμοποίηση τους δρόμους. 

Αί ίατροφαρμακευτικαί ύπηρεσίαι δημιουργούν επίσης προ

βλήματα καί είς ώρισμένας περιπτώσεις απαλλάσσονται άπό τόν 

φόρον. Τό κύριον πρόβλημα έδώ εϊναι, ότι μέ τήν φορολογίαν 
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τών υπηρεσιών αυτών επέρχεται αύξησις τής τιμής των, τοΰτο 

δέ καθιστά δυσχερή ή καί αδύνατον τήν κατανάλωσιν ικανο

ποιητικής ποσότητος τών υπηρεσιών αυτών άπο τάς χαμηλάς 

εισοδηματικός τάξεις. Ώ ς έκ τούτου ή υπαγωγή τών έν λόγω 

υπηρεσιών είς τόν ΦΠΑ εϊναι δυνατόν νά προκαλέση τήν άντί-

δρασιν τών πολιτών. 

Τέλος ή υποβολή είς τόν φόρον ώρισμένων μορφών δημο

σίων διασκεδάσεων (όρχήστραι, θέατρα, δημόσια πάρκα κ.λπ.) 

ημπορεί επίσης νά δημιουργήση σημαντικός δυσχέρειας, διότι 

αί έν λόγω δραστηριότητες θεωρούνται ώς «αξιόλογα αγαθά» 

καί ή φορολόγησίς των εϊναι δυνατόν νά μή συμβιβάζεται προς 

τσύς παραδεδεγμένους κανόνας φορολογίας. Δια τόν λόγον 

αυτόν εις ώρισμένας ευρωπαϊκός χώρας αί ύπηρεσίαι αύται 

απαλλάσσονται τοΰ ΦΠΑ. Έ ν τούτοις ή απαλλαγή των οδηγεί 

είς διαφοροποίησιν τής επιβαρύνσεως είς βάρος άλλων μορφών 

διασκεδάσεων. 

ζ. rO ΦΠΑ και η μεταχείρισις τών εΐϋ αγωγών και εξαγω

γών: Ό ΦΠΑ καταναλωτικής μορφής καλύπτει τάς είσαγω-

γάς καταναλωτικών αγαθών μέ τόν ϊδιον φορολογικόν συντε-

λεστήν, πού επιβάλλεται έπί τών αντιστοίχων έγχωρίως παρα

γομένων προϊόντων, ένώ απαλλάσσει πλήρως τάς έξαγωγάς. 

Τοΰτο θεωρείται άπαραίτητον, προκειμένου νά άποφευχθή ή 

παρεμβολή εμποδίων είς τήν έλευθέραν λειτουργίαν τών δυ

νάμεων τοΰ ανταγωνισμού εις τάς διεθνείς συναλλαγάς. Πρά

γματι ή υπαγωγή τών εισαγωγών είς τόν φόρον μέ τόν ϊδιον 

φορολογικόν συντελεστήν μέ τόν όποιον φορολογοΰνται τά 

αντίστοιχα εγχώρια προϊόντα, θέτει τά εισαγόμενα προϊόντα εις 

ϊσην μοΐραν μέ τό έγχωρίως παραγόμενα προϊόντα είς τήν έσω-

τερικήν άγοράν. Όμοίως ή υπαγωγή είς τόν φόρον τών εξα

γωγών μέ συντελεστήν μηδέν εξασφαλίζει τήν πλήρη άπαλ-

λαγήν τούτων άπο εγχώριους φόρους, ώστε νά φέρουν μόνον 

τόν φόρον πού επιβάλλεται είς τήν άλλοδαπήν. Ούτως, απο

φεύγεται οιαδήποτε διαφοροποίησις τής φορολογικής επιβα

ρύνσεως είς βάρος τών εξαγωγών εις τήν διεθνή άγοράν. 
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η. Ό ΦΠΑ και ή ακίνητος περιουσία : Ή φορολόγησ 

τής ακινήτου περιουσίας δια τοΰ ΦΠΑ δημιουργεί επίσης δυο 

χερείας. Δυσεπίλυτα προβλήματα αναφύονται κυρ foc μέ τή 

φορολογίαν τής γής. Τό ερώτημα τό όποιον ανακύπτει έδ 

είναι, έάν καί κατά πόσον θά πρέπη νά υποβάλλεται είς τό 

φόρον αυτόν ή μεταβίβασις γής. Έάν ή άπάντησις εϊναι θετικί 

τότε ποία εϊναι ή προστιθεμένη αξία εις τήν περίπτωσιν μετο 

βιβάσεως γής; Τά έν λόγω προβλήματα είναι πολύ δύσκολ 

καί έχουν συχνά ώς συνέπειαν τήν απαλλαγή ν άπο τόν φόρο 

τής μεταβιβάσεως γής. 

Προβλήματα αναφύονται επίσης μέ τήν φορολογίαν τώ 

κτιρίων. Τό ερώτημα έν προκειμένω εϊναι, κατά πόσον θά ε 

πρεπε νό υπόκειται είς φορολόγησιν ή μεταβίβασις παλαίω 

οικοδομών, δεδομένου ότι αί οίκοδσμαί αύται έχουν ήδη ύπσ 

βληθή είς τόν φόρον. Ή κατασκευή νέων οικοδομών πρέπε 

φυσικά νά υποβάλλεται είς τόν φόρον, διαφορετικά ή προστι 

θεμένη αξία εις τόν τομέα τών κατασκευών ευνοείται. Έ 

τούτοις αναφύεται καί πάλιν ένα πρόβλημα σχετικά μέ τ( 

κατά πόσον θά έπρεπε νά υποβάλλεται είς τον φόρον τό ένοί 

κιον. Έόν τό ένοίκιον απαλλάσσεται άπα τόν ΦΠΑ, τότε ευ 

ναοΰνται οί ένοικιασταί παλαιών οικιών. Ή φορολόγησις το\ 

ενοικίου όμως είναι δυνατόν νό άποβή αντικοινωνική, λόγο 

τής φύσεως τής υπηρεσίας μέ τήν οποίαν καλύπτεται μία σται 

χειώδης ανάγκη τών πολιτών. 

θ. Ό ΦΠΑ και τα μεταχειρισμένα αγαθά: Ή φορολογίο 

τών μεταχειρισμένων ειδών συναντά επίσης δυσχέρειας. Δε 

δομένου ότι τά αγαθά αυτά έχουν ήδη ύποβληθή είς τόν ΦΠΑ 

μόνον ή διαφορά μεταξύ τιμής πωλήσεως καί τιμής αγοράς 

εϊναι δυνατόν νά ύπαχθή είς τόν φόρον, αλλ' αυτή ενδέχετα 

νά εϊναι αρνητική. Έάν όμως τό μεταχειρισμένον αγαθόν έχη 

άγορασθή προ πολλού χρόνου, θά είναι ίσως πολύ δύσκολον 

νά καθορίσωμεν τήν τιμήν αγοράς του, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3 

ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 

1. Εισαγωγή 

ΕΙς τό παρόν κεφάλαιον θά παράσχωμεν είς τόν άναγνώστην 

πληροφορίας σχετικός μέ τά συστήματα ΦΠΑ πού έπροτάθη-

σαν άπο τήν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν τής ΕΟΚ, καθώς καί 

μέ τά συστήματα πού υιοθέτησαν καί εφαρμόζουν σήμερον αί 

διάφοροι χώραι-μέλη τής Κοινότητος. Κατ' αρχάς θά έξετά-

σωμεν τά συστήματα ΦΠΑ, τά όποια έπροτάθησαν άπο τήν 

Έκτελεστικήν Έπιτροπήν τής ΕΟΚ μέ τάς δύο πρώτας Προ-

διαγραφάς αυτής. Έ ν συνεχεία θά έξετάσωμεν τά συστήματα 

ΦΠΑ, τά όποια ισχύουν σήμερον είς τάς χώρας τής ΕΟΚ, 

καί τέλος θά παρουσιάσωμεν έν συντομία τάς νέας προτάσεις 

τής Εκτελεστικής Επιτροπής, μέ τάς οποίας σκοπεϊται ή πλή

ρης έναρμόνισις τής διαρθρώσεως τών συστημάτων ΦΠΑ είς 

τάς χώρας τής Κοινότητος. Αί πληροφορίαι αύται θά άποβοΰν 

χρήσιμοι, εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ήθελεν άποφασισθή 

ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα. 

2. Τά Συστήματα ΦΠΑ που έπροτάθησαν άπο τήν Έκτελεστι
κήν Έπιτροπήν μέ τάς δύο Πρώτας Προδιαγραφάς Αυτής 

Αί δύο πρώται Προδιαγραφαί τής Εκτελεστικής Επιτρο

πής τής ΕΟΚ, αί άναφερόμεναι είς τήν έναρμόνισιν τών έμμέ-
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σων φόρων είς τόν χώρον τής Κοινότητος, περιλαμβάνου 

διατάξεις γενικής φύσεως, αί όποΐαι παρέσχον είς τάς κατ 

ιδίαν χώρας μεγάλην έλευθερίαν σχετικό μέ τήν διαμόρφωσιν 

εις κάθε μίαν άπο αύτάς, ενός συστήματος ΦΠΑ κατάλληλο 

δια τάς ιδιαιτέρας συνθήκας των. Αί κυριώτεραι διατάξεις τώ 

έν λόγω Προδιαγραφών εϊναι αί ακόλουθοι : 

α. Ό ΦΠΑ, τόν όποιον κάθε χώρα έκαλεΐτο νά είσαγάγη 

έπρεπε νά είναι ένας γενικός φόρος, ό όποιος θά έκάλυπτ 

ολα τά στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, περιλαμβανο 

μένου καί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικοΰ εμπορίου1. Έπροβλέπετ( 

όμως, ότι μέχρι τής καταργήσεως τής επιβολής φόρου έπί τώ\ 

εισαγομένων καί επιστροφής τούτου επί τών εξαγομένων προϊόν 

των, τά όποια αποτελούν άντικείμενον εμπορίου μεταξύ τώ\ 

χωρών-μελών τής ΕΟΚ, αί χώραι-μέλη ήδύναντο, έάν τό έπι 

θυμοΰσαν-, νό περιορίσουν τήν έφαρμογήν τοΰ ΦΠΑ μόνο\ 

έπί τών πρώτων σταδίων τής παραγωγικής διαδικασίας (μέχρ 

τοΰ σταδίου τοΰ χονδρεμπόρου, περιλαμβανομένου καί τοί 

τελευταίου), καί έάν έθεωροΰσαν τοΰτο σκόπιμον, νό εισαγά 

γουν ένα άνεξάρτητον συμπληρωματικό ν φόρον έπί τοΰ λια 

νικοΰ εμπορίου2. 

β. Ό φόρος έπρεπε νά περιορισθή μόνον έπί τής κατανα 

λωτικής δαπάνης καί νά άπαλλάξη πλήρως τάς επενδύσεις3 

Τοιουτοτρόπως ό ΦΠΑ, ό καταβληθείς έπί τών αγορών κεφα

λαιουχικών αγαθών, θά ήδύνατο νά άχθη είς πίστωσιν τής 

επιχειρήσεως, ένώ τά κεφαλαιουχικά αγαθά τά παραγόμενα 

μέσα εις τήν έπιχείρησιν δέν θό ύπεβάλλοντο εις τόν φόρον. 

γ. Ό φόρος έπρεπε νά επιβάλλεται τόσον έπί τών αγαθών 

καί υπηρεσιών τών παραγομένων καί παρεχομένων έγχωρίως 

όσον καί έπί τών εισαγομένων αγαθών4. Ή υποχρεωτική όμως 

φορολόγησις τών υπηρεσιών έπρσβλέπετο, μόνον εφόσον αί 

1. First Directive, αρθρον 2α. 
2. First Directive, αρθρον 2β. 
3. Second Directive, αρθρον 11. 
4. Second Directive, αρθρον 2. 
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ύπηρεσίαι αύται θά επηρέαζαν τάς τιμάς τών προϊόντων. Κατά

λογος τών έν λόγω υπηρεσιών περιλαμβάνεται είς τάς Προδια-

γραφάς. "Οσον αφορά τάς άλλας υπηρεσίας, αί όποΐαι δέν περι

λαμβάνονται είς τόν έν λόγω κατάλογον καί εϊναι κυρίως ύ

πηρεσίαι πού παρέχονται άμεσα είς τους τελικούς κατανα-

λωτάς, όπως π.χ. τών ιατρών, τών νοσοκομείων, τών κουρείων 

κ.λπ., ή φορολόγησις ή ή μή φορολόγησίς των επαφίεται είς 

τήν διακριτικήν εύχέρειαν τών χωρών-μελών. Δέν περιλαμβά

νονται επίσης είς τόν ανωτέρω κατάλογον αί τραπεζικαί ύπη

ρεσίαι, παρ' όλον ότι υπεισέρχονται είς τό κόστος παραγω

γής άλλων προϊόντων. 

δ. Ή βάσις τοΰ φόρου πρέπει νά περιλαμβάνη κάθε είδους 

κόστος, καθώς καί όλους τους φόρους καί τά τέλη, έκτος άπο 

τόν ΦΠΑ 1 . Είς τήν περίπτωσιν τών προϊόντων πού εισάγονται, 

ή βάσις τοΰ φόρου πρέπει νά περιλαμβάνη τήν άξίαν τών εισα

γωγών, όπως διαμορφώνεται δια τήν έπιβολήν τών δασμών, 

ηύξημένην διό τών δασμών καί τών λοιπών φόρων καί επιβα

ρύνσεων, αί όποΐαι επιβάλλονται κατά τήν είσαγωγήν τοΰ προϊόν

τος, εξαιρουμένου καί πάλιν τοΰ ΦΠΑ. 

ε. Μέχρι τής καταργήσεως τών τελωνειακών άρχων, τών 

εγκατεστημένων είς τά σύνορα μεταξύ τών χωρών-μελών τής 

Κοινότητος, αί χώραι αύται ήσαν έλεύθεραι νά καθορίσουν, 

ανεξάρτητα ή μία άπό τήν άλλην, τόν αριθμόν καί τό μέγεθος 

τών φορολογικών συντελεστών, καθώς καί τάς άπαλλαγάς καί 

εξαιρέσεις άπό τόν φόρον, μέσα είς καθωρισμένα άλλα καί 

ευρέα όρια, τά όποια ορίζονται άπό τός Προδιαγραφάς2. Γενικώς 

έσυνιστατο ή χρησιμοποίησις ενός τυπικού φορολογικού συν-

τελεστοΰ, ό όποιος θά έκάλυπτε μίαν όσον τό δυνατόν εύρυ-

τέραν κατηγορίαν προϊόντων είς ώρισμένας όμως περιπτώσεις 

ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιούνται υψηλότεροι ή χαμηλότεροι 

φορολογικοί συντελεσταί. Αί είσαγωγαί έπρεπε νά ύπάγωνται 

1. Second Directive, αρθρον 21. 
2. Second Directive, αρθρον 9. 
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είς τόν φόρον μέ τους ιδίους φορολογικούς συντελεστός οί ό

ποιοι θό έφηρμόζοντο έπί ομοίων προϊόντων εγχωρίου παρα

γωγής. 

στ. 'Ομοίως, κατά τήν διάρκειαν τής μεταβατικής περιόδου, 

μέχρι τής καταργήσεως τών τελωνειακών άρχων, αί χώραι-μέλη 

ήμποροΰσαν νά εφαρμόσουν δια τήν φορολογίαν τών μικρών 

επιχειρήσεων, τών οποίων ή υπαγωγή είς τό κανονικόν σύστημα 

ΦΠΑ ϊσως νά έδημιουργοΰσε σημαντικός δυσχέρειας, οιον

δήποτε σύστημα ΦΠΑ τό όποιον έθεωροΰσαν περισσότερο ν 

κατάλληλον νά προσαρμοσθή είς τός δυνατότητας καί έθνικάς 

των άνάγκας1. Παρόμοια δυνατότης παρείχετο είς τάς χώρας-

μέλη, προκειμένου περί τών ατόμων τών απασχολουμένων εις 

τόν γεωργικόν τομέα τής οικονομίας, όπου ή εφαρμογή τοΰ 

κανονικοΰ συστήματος ΦΠΑ πιθανώς νό αντιμετώπιζε καί πά

λιν δυσχέρειας. Ή έν λόγω διευκόλυνσις, όμως, ήτο προσω

ρινή, ή δε ισχύς της θά παρετείνετο μέχρις ότου ή Εκτελε

στική Επιτροπή ύπέβαλλεν είς τό Συμβούλιον Υπουργών, καί 

τό τελευταΐον ενέκρινε, κοινήν μέθοδον εφαρμογής τοΰ ΦΠΑ 

έπί συναλλαγών σχετιζομένων μέ τός γεωργικός δραστηριό

τητας. 

3. Τά Συστήματα ΦΠΑ τά όποια εφαρμόζονται 
σήμερα εις τάς Χώρας τής ΕΟΚ 

Βάσει τών γενικών άρχων, αί όποΐαι προβλέπονται άπό τάς 

ανωτέρω Προδιαγραφάς τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής ΕΟΚ, 

αί εξ χώραι, αί όποΐαι ήσαν μέλη τής ΕΟΚ κατά τόν χρόνον 

κατά τόν όποιον έξεδόθησαν αί έν λόγω Προδιαγραφαί, ήρχι-

σαν διαδοχικώς νά υποκαθιστούν τά συστήματα έμμεσων φόρων 

έπί τής δαπάνης, πού έφήρμοζαν μέχρι τότε, δια τοΰ ΦΠΑ2. 

1. Second Directive, αρθρον 14. 
2. Περισσοτέρας λεπτομέρειας περί τών συστημάτων ΦΠΑ, τα όποια 

εφαρμόζονται είς τας χώρας της ΕΟΚ, βλέπε είς G.S.A. Wheatcroft, Value-
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Ή Γαλλία έφήρμοζεν ήδη άπό τό 1954 μίαν μορφή ν ΦΠΑ, 

αλλ' ό φόρος αυτός περιωρίζετο μόνον είς τά στάδια τής παρα

γωγής καί τοΰ χονδρικοΰ εμπορίου. Τόν έν λόγω φόρον ή 

Γαλλία έπεξέτεινε καί προσήρμοσεν είς τό γενικόν πλαίσισν, 

τό προβλεπόμενον άπό τάς δύο πρώτας Προδιαγραφάς, τήν Ιην 

'Ιανουαρίου 1968. Τήν ιδίαν ήμερομηνίαν, δηλαδή τήν Ιην 

'Ιανουαρίου 1968, υιοθέτησε τόν νέον φόρον καί ή Γερμανία. 

Ή Όλλανδία εισήγαγε τόν φόρον τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1969, 

ενώ τό Λουξεμβοΰργον τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1970. Τό Βέλγιον 

καί ή 'Ιταλία, μή δυνηθεΐσαι νά εισαγάγουν τόν έν λόγω φόρον 

μέσα είς τά χρονικά όρια τά προβλεπόμενα άπό τάς Προδια

γραφάς (1.1.1970), έζήτησαν παράτασιν καί εισήγαγαν τοΰτον 

αργότερα. Ούτω τό Βέλγιον εισήγαγε τόν φόρον τήν Ιην 'Ιανου

αρίου 1971, ένώ ή 'Ιταλία τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1973. Είς τό 

διάστημα αυτό εισήλθαν είς τήν Κοινή ν Άγοράν ή Δανία, τό 

Ήνωμένον Βασίλειον καί ή 'Ιρλανδία. Ή Δανία εϊχεν ήδη 

υιοθετήσει τόν ΦΠΑ τήν 3ην 'Ιουλίου 1967, ένώ τό Ήνωμένον 

Βασίλειον τόν υιοθέτησε τήν Ιην 'Απριλίου 1973 καί ή 'Ιρλαν

δία τήν Ιην Νοεμβρίου 1972. 

Ό λ α τά συστήματα ΦΠΑ, τά όποια ισχύουν σήμερα εις 

τάς χώρας τής ΕΟΚ, έχουν βασικώς διαμορφωθή σύμφωνα μέ 

τάς Προδιαγραφός τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής Κοινό

τητος, διαφέρουν όμως ουσιωδώς μεταξύ τών έν λόγω χωρών, 

καθόσον έχουν έπηρεασθή άπό τά προϋπάρχοντα συστήματα 

φορολογίας, καθώς καί άπό τάς είδικάς οίκονομικάς συνθήκας, 

αί όποΐαι επικρατούσαν εις κάθε μίαν άπό αύτάς κατά τόν χρό-

νον εισαγωγής τοΰ φόρου, θ ά παραθέσωμεν κατωτέρω έν συν

τομία. τά κύρια χαρακτηριστικά τών υφισταμένων σήμερον συ

στημάτων ΦΠΑ είς τάς χώρας τής ΕΟΚ. 

Added Tax in the Enlarged Common Market, Cassel Associated Busi
ness Programmes, London, 1973. 'Επίσης European Taxation, τόμ. 8, 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968 καί τόμ. 10, Αύγουστος 1970. Δια μεταβολάς 
είς τα έν λόγω συστήματα βλέπε είς International Bureau of Fiscal Docu
mentation, Value-Added Tax in Europe και Tax News Service. 
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3.1. Φόροι οί όποιοι αντικατεστάθη σαν άπό τόν ΦΠΑ 

ΓΌλα τά συστήματα ΦΠΑ, πού εισήγαγαν αί χώραι τής 

ΕΟΚ, ύποκατέστησαν ώρισμένους άπό τους υφισταμένους φό

ρους έπί τής δαπάνης. Εις όλας τάς χώρας ό ΦΠΑ εισήχθη είς 

αντικατάσταση/ γενικών κυρίως φόρων, όντικατέστησεν όμως 

καί (ορισμένους ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης. Είδικώτερον: 

(α) Είς τό Βέλγιον ό ΦΠΑ αντικατέστησε τό προϋπάρχον σύ

στημα γενικών φόρων έπί τής καταναλώσεως, τό όποιον περιε-

λάμβανεν εξ περίπου φόρους, επιβαλλόμενους συνήθως σω-

ρευτικώς έπί όλων τών σταδίων τής παραγωγικής διαδικασίας 

μέχρι καί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικοΰ εμπορίου1, (β) Είς τήν 

Δανίαν ό ΦΠΑ αντικατέστησε τόν ύφιστάμενον φόρον κύκλου 

εργασιών, ό όποιος έπεβάλλετο μόνον έπί τοΰ σταδίου τοΰ χον-

δρικοΰ εμπορίου καί έκάλυπτεν ώς έπί τό πλείστον καταναλω

τικά αγαθά2, (γ) Είς τήν Εαλλίαν ό ΦΠΑ αντικατέστησε3: 

(ί) τόν προϋπάρχοντα ΦΠΑ, ό όποιος έπεβάλλετο μόνον έπί 

τών αγαθών, έκάλυπτε δέ τό στάδια τής παραγωγής καί τοΰ 

χονδρικοΰ εμπορίου4- (ii) τόν φόρον υπηρεσιών, ό όποιος έπε

βάλλετο σωρευτικώς είς όλα τά στάδια τής παραγωγικής δια

δικασίας έπί τής παροχής υπηρεσιών (iii) τόν τοπικόν φόρον, 

ό όποιος έπεβάλλετο κυρίως έπί τοΰ λιανικοΰ εμπορίου καί 

έκάλυπτε καί τό δύο, δηλαδή αγαθά καί υπηρεσίας, τοΰ οποίου 

τά έσοδα διετίθεντο δια τήν χρηματοδότησιν τής Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως· (iv) ώρισμένους ειδικούς φόρους επιβαλ

λόμενους έπί ώρισμένων συγκεκριμένων προϊόντων, (δ) Είς 

1. European Taxation, τόμ. 10, Αύγουστος 1970, 1 /202. 
2. G.S.A. Wheatcroft, Value-Added Tax..., ενθ' άνωτ., σελ. 26. 
3. European Taxation, τόμ. 8, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, σελ. 259. 
4. Αεπτομερείας σχετικά μέ τόν έν λόγω φόρον καθώς καί μέ όλους 

τους άλλους φόρους, οί όποιοι ύποκατεστάθησαν δια τοϋ ΦΠΑ είς Γαλλίαν, 
βλέπε είς Harvard Law School, International Programme in Taxation, 
Taxation in France, σελ. 970-1069. Επίσης Clara Κ. Sullivan, The Tax on 
Value-Added, ενθ' άνωτ., σελ. 50-125, καί «Indirect Taxes in the EEC». 
ενθ' άνωτ., σελ. 130-156. 
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τήν Γερμανίαν1 ό ΦΠΑ αντικατέστησε τόν ύφιστάμενον σω-

ρευτικόν φόρον κύκλου εργασιών, ό όποιος έπεβάλλετο έπί 

όλων τών αγαθών καί υπηρεσιών — πλην εκείνων δια τά όποια 

έπροβλέπετο ειδική απαλλαγή 2 —είς ολα τό στάδια τής παρα

γωγικής διαδικασίας, καί ένα είδικόν φόρον κύκλου εργασιών, 

ό όποιος έπεβάλλετο έπί τών μεταφορικών επιχειρήσεων. 

(ε) Είς τήν Ίταλίαν ό ΦΠΑ αντικατέστησε τους προϋπάρχοντας 

έμμεσους φόρους ευρείας βάσεως, καθώς επίσης καί ώρισμένους 

ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης ασήμαντους άπό απόψεως 

εσόδων3, (στ) Είς τό Λουξεμβοΰργον ό ΦΠΑ αντικατέστησε 

τόν ύφιστάμενον σωρευτικόν φόρον κύκλου εργασιών, ό όποιος 

έπεβάλλετο έπί όλων τών αγαθών καί υπηρεσιών είς όλα τά 

στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας4, καθώς καί ένα είδικόν 

φόρον έπί τών μεταφορικών υπηρεσιών, (ζ) Είς τήν Όλλανδίαν 

ό ΦΠΑ αντικατέστησε τόν ύφιστάμενον φόρον κύκλου εργα

σιών, ό όποιος έπεβάλλετο σωρευτικώς έπί όλων τών αγαθών 

καί υπηρεσιών5 είς όλα τά στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, 

μέχρι καί τοΰ σταδίου τοΰ χονδρικού εμπορίου, (η) Είς τό Ήνω

μένον Βασίλειον ό ΦΠΑ αντικατέστησε6: (ί) τόν φόρον αγορών, 

ό όποιος ήτο φόρος έπί τής δαπάνης καί έπεβάλλετο έπί μιας 

1. European Taxation, τόμ. 8, ενθ' άνωτ., σελ. 270. 
2. Λεπτομέρειας σχετικά μέ τόν έν λόγω φόρον βλέπε είς Harvard Law 

School, International Programme in Taxation, Taxation in Germany, σελ. 
783-837. Επίσης Clara Κ. Sullivan, Indirect Taxes . . ., ενθ' άνωτ., σελ. 
109-121, καί John F. Due, Sales Taxation. 

3. Commission of the European Communities, Harmonisation of 
Taxes on Turnover, αποσπάσματα άπό τόν ίταλικόν νόμον, βάσει του 
όποιου εισήχθη καί εφαρμόζεται ό ΦΠΑ. 

4. Λεπτομέρειας σχετικά μέ τόν έν λόγω φόρον βλέπε είς Commis
sion des Communautés Européenes, Inventaire des Impôts, Βρυξέλλαι, 1967, 
σελ. 172. 

5. European Taxation, τόμ. 8, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, σελ. 282. 
6. Budget Statement of the Chancellor of the Exchequer, εις Hansard, 

21 Μαρτίου 1972. 
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ευρείας κατηγορίας προϊόντων1, εις ένα μόνον στάδιον τής παρα

γωγικής διαδικασίας, τό χονδρεμπόριον, μέ διαφόρους φορο

λογικούς συντελεστάς, καί (ii) τόν φόρον έπί τής απασχολή

σεως, ό όποιος έπεβάλλετο έπί τοΰ συντελεστοΰ εργασία τοΰ 

απασχολουμένου είς ώρισμένους κλάδους οικονομικής δραστη

ριότητος, π.χ. τάς κατασκευάς, τό έμπόριον καί ώρισμένας 

υπηρεσίας2, (θ) Είς τήν Ίρλανδίαν ό ΦΠΑ αντικατέστησε δύο 

φόρους ευρείας βάσεως, οί όποιοι έφηρμόζοντο προ τής εισα

γωγής τοΰ ανωτέρω3: ένα φόρον κύκλου εργασιών, έπιβαλλό-

μενον έπί όλων τών σταδίων τής παραγωγικής διαδικασίας, 

μέχρι καί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικοΰ εμπορίου, καί ένα φόρον 

χονδρικοΰ εμπορίου, ό όποιος έπεβάλλετο μόνον έπί τοΰ στα

δίου τοΰ χονδρικοΰ εμπορίου. 

3.2. Ή Κάλυψις τοΰ ΦΠΑ 

"Ολα τά συστήματα ΦΠΑ, τά όποια εισήχθησαν εις τός 

χώρας τής ΕΟΚ, καλύπτουν όλα τό στάδια τής παραγωγικής 

διαδικασίας, περιλαμβανομένου καί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικοΰ 

εμπορίου. Είς όλας τάς χώρας ό ΦΠΑ είναι φόρος ευρείας 

βάσεως καί καλύπτει όλας τάς υπηρεσίας καί αγαθά, έκτος 

άπό εκείνα δια τά όποια προβλέπεται ειδική απαλλαγή. Μόνον 

είς τά Ήνωμένον Βασίλειον καί, είς μικροτέραν έκτασιν, είς 

τήν Όλλανδίαν, προβλέπεται απαλλαγή άπό τόν φόρον αυτόν 

ενός σημαντικοΰ άριθμοΰ αγαθών καί υπηρεσιών, δια τοΰτο 

καί οί έν λόγω φόροι εΐναι σχετικά περιορισμένοι άπό απόψεως 

καλύψεως προϊόντων. 

1. Λεπτομέρειας σχετικά μέ τόν έν λόγω φόρον βλέπε είς John F. 
Due, Sales Taxation, ενθ' άνωτ., σελ. 202-234. 'Επίσης The Annual Reports 
of the Commissioners of Her Majesty's Customs and Excise. 

2. Λεπτομέρειας σχετικά μέ τόν έν λόγω φόρον βλέπε εις Η.Μ. Trea
sury, Selective Employment Tax, Cmnd 2986. 

3. G.S.A. Wheatcroft, Value-Added Tax..., ενθ' άνωτ., σελ. 102. 
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3.3. Μέθοδος 'Υπολογισμού τής Φορολογικής 'Υποχρεώσεως 

Ή φορολογική ύπσχρέωσις άπό τόν ΦΠΑ, είς όλας τάς 

χώρας τής ΕΟΚ, υπολογίζεται μέ τήν μέθοδον πιστώσεως τοΰ 

φόρου. Τοιουτοτρόπως οί φορολογικοί συντελεσταί, πού ισχύ

ουν είς κάθε χώραν, πολλαπλασιάζονται έπί τήν άξίαν τών 

φορολογητέων πωλήσεων κάθε επιχειρήσεως καί έν συνεχεία 

αφαιρείται τό ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον αί επιχειρήσεις 

έχουν ήδη καταβάλει έπί τών αγορών των. 

3.4. Ή Βάσις του Φόρου 

Είς όρους μικροοικονομικών μεγεθών ώς βάσις δια τόν 

ύπολογισμόν τοΰ φόρου λαμβάνεται ή προστιθεμένη άπό κάθε 

έπιχείρησιν αξία είς τό καταναλωτικά αγαθά. 'Αντιθέτως είς 

καμμίαν άπό τάς χώρας τής ΕΟΚ δέν υπόκειται είς τόν φόρον 

ή προστιθεμένη αξία είς τά κεφαλαιουχικά αγαθά. Ούτως, εφόσον 

εφαρμόζεται ή μέθοδος πιστώσεως τοΰ φόρου, όλόκληρον τό 

ποσόν τοΰ φόρου τό κατά βαλλόμενο ν έπί τών αγορών κεφαλαιου

χικών αγαθών ημπορεί νά άρθή είς πίστωσιν τής επιχειρήσεως, 

ένώ ή προστιθεμένη άπό τήν ιδίαν τήν έπιχείρησιν αξία είς τά 

επενδυτικά αγαθά δέν φορολογείται, εφόσον τό προϊόν δέν 

πωλείται είς τρίτον, καί δια τόν λόγον αυτόν ουσιαστικώς απαλ

λάσσεται τοΰ ΦΠΑ. Ή προστιθεμένη αξία είς τόν δημόσιον 

τομέα επίσης απαλλάσσεται τοΰ φόρου, εκτός άπό τήν προσ-

τιθεμένην άξίαν άπό τάς δημοσίας επιχειρήσεις καί ώρισμένας 

δραστηριότητας τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ή 

προστιθεμένη αξία εις τά αγαθά, τά όποια εξάγονται είς τήν 

αλλοδαπή ν, επίσης απαλλάσσεται πλήρως τοΰ φόρου, ένώ υ

πόκειται είς τούτον ή αξία τών εισαγωγών. Επομένως έπί τοΰ 

παρόντος, είς όλας τάς χώρας τής ΕΟΚ, διό τήν έπιβολήν τοΰ 

ΦΠΑ εφαρμόζεται ή αρχή τής χώρας προορισμού. Οί δασμοί, 

οί ειδικοί φόροι έπί τής δαπάνης, καθώς καί δλοι οί άλλοι 

φόροι, οί όποιοι έχουν ένσωματωθή είς τήν άξίαν πωλήσεως 

ενός προϊόντος, περιλαμβάνονται είς τήν βάσιν τοΰ φόρου. 
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Ό ΦΠΑ, όμως, δέν περιλαμβάνεται είς τήν έν λόγω βάσιν 

Συνεπώς είς όρους μακροοικονομικών μεγεθών, καί μη λαμβα

νομένων υπ' όψιν τών χορηγουμένων εξαιρέσεων καί απαλλα

γών, τό συστήματα ΦΠΑ είς όλας τάς χώρας τής ΕΟΚ καλύ

πτουν τήν συνολικήν καταναλωτικήν δαπάνην είναι δηλαδή 

δλα συστήματα ΦΠΑ καταναλωτικής μορφής. 

3.5. Οί Φορολογικοί Συντελεστοί 

'Εκτός άπό τήν Δανίαν, ή οποία εφαρμόζει ένα μόνον φο

ρολογικόν συντελεστήν, όλαι αί άλλαι χώραι τής ΕΟΚ εφαρ

μόζουν περισσοτέρους άπό ένα συντελεστάς1. Ή Γερμανία, 

Π1ΝΑΞ 3.1 

Οί Συντελεσταί τοΰ ΦΠΑ είς τός Χώρας τής ΕΟΚ 

Μειωμένος 'Ενδιάμεσος Τυπικός Υψηλός 
Χώρα φορολογι- φορολογι- φορολογι- φορολογι

κός συντε- κός συντε- κός συντε- κός συν-
λεστής λεστής λεστής τελεστής 

Βέλγιον 

Δανία 

Γαλλία 

Γερμανία 

'Ιταλία 

Αουξεμβοΰ 

Όλλανδία 

Ήνωμένον 

'Ιρλανδία 

ργον 

Βασίλειον 

6 

— 

7,5 

5,5 

6 

2 

4 

5,26 

14 

— 

17,6 

— 
— 

5 

— 

— 

11,11 

18 

15 

23 

11 

12 

10 

14 

8 

16,37 

25 

— 

33,33 

— 

18 

— 

— 

25 

30,26 

1. Τό Ήνωμένον Βασίλειον είσήγαγεν επίσης τόν ΦΠΑ μέ ένιαΐον 
συντελεστήν 10%, ό όποιος αργότερα έμειώθη είς 8%, αλλά προσφάτως 
επέβαλε καί δεύτερον ύψηλόν φορολογικόν συντελεστήν (25%) έπί (ορι
σμένων διαρκών καταναλωτικών αγαθών καί έπί τής βενζίνης. 
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ή Όλλανδία καί τό Ήνωμένον Βασίλειον εφαρμόζουν δύο συν-

τελεστάς, ένώ τό Αουξεμβοΰργον, ή 'Ιταλία, τό Βέλγιον, ή 

Γαλλία καί ή Ιρλανδία τρεις ή τεσσάρας. Ή χρησιμοποίησις, 

άπό τάς τελευταίας αύτάς χώρας, περισσοτέρων τοΰ ενός συν

τελεστών έθεωρήθη απαραίτητος, δια νά άποφευχθή ή δημιουρ

γία εντόνου αντιστρόφου προοδευτικότητος είς τήν διάρθρωσιν 

τοΰ φορολογικοΰ των συστήματος, έν όψει τοΰ γεγονότος ότι 

μέ τους έμμεσους φόρους εξασφαλίζουν σημαντικόν ποσόν 

εσόδων. 

Ό Πίναξ 3.1 δεικνύει τους φορολογικούς συντελεστάς, οί 

όποιοι εφαρμόζονται είς τάς χώρας τής ΕΟΚ. 

Ό π ω ς προκύπτει άπό τόν ανωτέρω πίνακα, υπάρχουν σή

μερα σημαντικαί διαφοραί είς τους φορολογικούς συντελεστάς 

μεταξύ τών χωρών τής ΕΟΚ. Ό λ α ι αί χώραι, πάντως, έχουν 

καθορίσει τους συντελεστάς των ώς ποσοστόν έπί τής τιμής 

πο)λήσεως τοΰ προϊόντος, μή συμπεριλαμβανομένου τοΰ φόρου. 

3.6. Άπαλλαγαί καί Εξαιρέσεις 

"Αν καί όλα τά συστήματα τοΰ ΦΠΑ, τό όποια εφαρμό

ζονται σήμερον εις τός χώρας τής ΕΟΚ, εϊναι ευρείας βάσεως, 

εν τούτοις είς όλας τάς χώρας ώρισμένα αγαθά καί ύπηρεσίαι 

5έν υπόκεινται είς τόν φόρον. Ώρισμένα άπό τό προϊόντα αυτό 

απαλλάσσονται πλήρως τοΰ φόρου, καθόσον αναγνωρίζεται δι

καίωμα είς τους πωλητάς, νά αναζητήσουν ολόκληρο ν τό πο-

3OV τοΰ φόρου, πού έχει ένσωματωθή είς αυτά είς προηγούμενα 

ττάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, ένώ ώρισμένα άλλα προϊόν-

ra απλώς εξαιρούνται τοΰ φόρου- απαλλάσσεται δηλαδή τοΰ 

ρόρου ή προστιθεμένη εις τό προϊόν αξία είς ένα μόνον στάδιον 

Γής παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς νά αναγνωρίζεται δικαίωμα 

ϊίς τήν έξαιρουμένην έπιχείρησιν, νά αναζήτηση τό ποσόν 

Γοΰ φόρου πού έχει καταβληθή είς προηγούμενα στάδια. Ή 

Ολλανδία καί τό Ήνωμένον Βασίλειον χρησιμοποιούν τήν 

αέθοδον τής επιβολής τοΰ φόρου μέ συντελεστήν μηδέν έπί τών 
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προϊόντων εκείνων, τών οποίων επιδιώκεται ή πλήρης απαλ

λαγή. 

Πλήρης απαλλαγή προϊόντων άπό τόν φόρον λαμβάνει 

χώραν είς μικράν έκτασιν είς τάς χώρας τής ΕΟΚ καί συνήθως 

καλύπτει τά εξαγόμενα προϊόντα καί τάς υπηρεσίας, αί όποΐαι 

έχουν σχέσιν μέ τάς έξαγωγάς. Έξαίρεσιν αποτελεί τό Ήνω

μένον Βασίλειον καί είς μικροτέραν έκτασιν ή 'Ολλανδία 

όπου διά μίαν εύρεΐαν κατηγορίαν προϊόντων αναγνωρίζεται 

εκπτωσις τοΰ ποσού τοΰ φόρου τοΰ ενσωματωμένου είς τό 

προϊόν είς προηγούμενα στάδια. 

Τό Βέλγιον αναγνωρίζει έκπτωσιν τοΰ ποσοΰ τοΰ φόρου τό 

όποιον κατεβλήθη είς προηγούμενα στάδια, προκειμένου περί 

τών έξης συναλλαγών1 : άμεσου καί έμμεσου εξαγωγής ενός 

προϊόντος, διεθνών μεταφορών καί λοιπών υπηρεσιών σχετιζο

μένων μέ τάς έν λόγω μεταφοράς, παραδόσεως πλοίων, αερο

πλάνων, ελικοπτέρων καί ομοίων προς αυτά προϊόντων, αγορών 

αγαθών καί υπηρεσιών άπό τάς πρεσβείας ξένων χωρών, τά προ

ξενεία καί ώρισμένους διεθνείς οργανισμούς. Έπί πλέον ανα

γνωρίζεται σημαντικός αριθμός εξαιρέσεων, άπό τάς οποίας αί 

σημαντικώτεραι είναι αί ακόλουθοι : ώρισμέναι ύπηρεσίαι ια

τρικής φύσεως, ύπηρεσίαι παρεχόμεναι άπό συμβολαιογράφους, 

δικηγόρους κ.ά., άπό νοσοκομεία καί κέντρα ιατρικής περι

θάλψεως, καθώς καί διάφοροι άλλαι ύπηρεσίαι κοινωνικής ή 

πολιτιστικής φύσεως. 'Εξαιρούνται επίσης τοΰ φόρου ώρι

σμέναι ύπηρεσίαι παρεχόμεναι άπό τους χρηματομεσίτας καί 

άσφαλειομεσίτας. 

Ή Δανία επίσης αναγνωρίζει έκπτωσιν τοΰ καταβληθέντος 

φόρου εις προηγούμενα παραγωγικά στάδια, προκειμένου περί 

τών έξης αγαθών καί υπηρεσιών2: εξαγωγών αγαθών καί ύπη-

1. Α.E. de Moor, «Value-Added Tax in Belgium», είς G.S.A. Wheat-
croft, Value-Added Tax. . ., ενθ' άνωτ., σελ. 15. 'Επίσης European Tax
ation, τόμ. 18, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, 1 /248. 

2. Finn Strauger, «Value-Added Tax in Denmark», είς G.S.A. Wheat-
croft, Value-Added Tax . . ., ενθ' άνωτ., σελ. 29-30. 
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ρεσιών, διεθνών μεταφορών προϊόντων, πωλήσεων ή εκμισθώ

σεων αεροπλάνων καί πλοίων, πωλήσεων ειδών εξοπλισμού καί 

παροχής υπηρεσιών είς αεροσκάφη ή πλοία καί πωλήσεων 

εφημερίδων. 'Επίσης αναγνωρίζει έξαίρεσιν άπό τόν φόρον, 

προκειμένου περί τών κάτωθι συναλλαγών: πωλήσεων οικιών, 

κτιρίων γενικώς καί γής, πράγμα τό όποιον προφανώς απο

τελεί άπόκλισιν άπό τάς διατάξεις τών Προδιαγραφών τής ΕΟΚ, 

βάσει τών οποίων δραστηριότητες τοΰ είδους αύτοΰ έπρεπε 

νά υπόκεινται είς φόρον. Ά π ό τόν φόρον εξαιρούνται επίσης 

ώρισμέναι ύπηρεσίαι, όπως π.χ. ή έκμίσθωσις οικιών (εξαι

ρέσει τής ενοικιάσεως ξενοδοχείων, ή οποία υπόκειται είς 

φόρον), ή μεταφορά προσώπων, αί ύπηρεσίαι υγείας, παιδείας, 

αί ύπηρεσίαι πολλών ελευθέρων επαγγελμάτων, όπως τών 

δικηγόρων, τών ελεγκτών, τών ιατρών καί οδοντιάτρων, καθώς 

καί πολλαί ύπηρεσίαι πού παρέχονται άπό τάς άσφαλιστικάς 

εταιρίας, τάς τράπεζας καί άλλους χρηματοδοτικούς οργανι

σμούς. Τέλος απαλλάσσονται τοΰ φόρου: τό φωταέριον, τό ύδωρ 

καί ή ηλεκτρική ενέργεια, καθώς καί αί πωλήσεις έργων άπό 

υούς ιδίους τους καλλιτέχνας. 

Ή Γαλλία επιτρέπει έκπτωσιν τοΰ φόρου τοΰ ένσωματω-

3έντος είς τήν άξίαν τών εξαγωγών είς προηγούμενα στάδια 

καί αναγνωρίζει ώρισμένας εξαιρέσεις άπό τόν φόρον1. Τρεις 

κατηγορίαι συναλλαγών δέν υπόκεινται είς τόν ΦΠΑ: (ί) συναλ

λαγαί αί όποΐαι δέν εμπίπτουν είς τόν σκοπόν τοΰ φόρου, λόγω 

coO ότι δέν προέρχονται άπό βιομηχανικήν ή έμπορικήν δρα

στηριότητα· (ίί) συναλλαγαί αί όποΐαι υπόκεινται είς άλλον 

ρόρον (π.χ. ό φόρος έπί τών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων) 

<αί (ίίί) έξαιρετέαι συναλλαγαί, δηλαδή συναλλαγαί αί όποΐαι 

κανονικά θό ύπήγοντο είς τόν ΦΠΑ, αλλ' εξαιρούνται μέ εί-

5ικήν διάταξιν τοΰ νόμου. Ή τελευταία αυτή κατηγορία έξαι-

1. George Egret, «The Value-Added Tax in France», είς G.S.A. 
Wheatcroft, Value-Added Tax . . ., ενθ' άνωτ., σελ. 48-49. 'Επίσης Euro
pean Taxation, τόμ. 8, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, σελ. 262-264. 

95 



ρουμένων συναλλαγών περιλαμβάνει: γεωργικός δραστηριό

τητας, δραστηριότητας πού εκτελούνται άπό τους ελευθέρους 

επαγγελματίας, καθώς καί πολλά άλλα προϊόντα αναφερόμενα 

είς τόν σχετικόν νόμον. 

Ή Γερμανία επιτρέπει τήν έκπτωσιν τοΰ φόρου τοΰ ένσω-

ματωθέντος είς τάς έξαγωγός εις προηγούμενα στάδια τής παρα

γωγικής διαδικασίας καί αναγνωρίζει έπί πλέον πολλός εξαι

ρέσεις. Είς τός έν λόγω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται1: ή ναυ

σιπλοΐα εσωτερικού, ή έκμίσθωσις ακινήτων, αί τραπεζικαί 

έργασίαι καί ώρισμέναι άλλαι χρηματοδοτικά! συναλλαγαί, αί 

ταχυδρομικαί ύπηρεσίαι, αί ύπηρεσίαι ραδιοφωνίας καί τηλεο

ράσεως, αί ύπηρεσίαι αί παρεχόμεναι άπό τά νοσοκομεία καί 

τά γηροκομεία, τους ιατρούς καί οδοντιάτρους κ.ο.κ. 'Εξαι

ρούνται ακόμη ή προμήθεια διατηρημένου αίματος, αί ύπηρε

σίαι αί παρεχόμεναι άπό τά θέατρα, τάς ορχήστρας, τά μουσεία 

κ.λπ., εφόσον εμπίπτουν είς τόν έλεγχον τής Κεντρικής Διοι

κήσεως ή τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, καί 

αί ύπηρεσίαι αί όποΐαι παρέχονται άπό τά σχολεία. 'Επίσης 

έξαιροΰνται τοΰ φόρου ώρισμέναι ύπηρεσίαι, πού υπόκεινται 

εις άλλον φόρον, όπως π.χ. ή μεταβίβασις ακινήτων, αί άσφα-

λιστικαί έργασίαι, ή μεταβίβασις περιουσίας είς έταιρίαν έναντι 

μετοχών καί αί συναλλαγαί αί όποΐαι υπόκεινται εις τόν φόρον 

τυχερών παιγνιδιών. 

Ή 'Ιταλία επιτρέπει πλήρη έκπτωσιν τοΰ φόρου τοΰ εν

σωματωμένου είς τάς έξαγωγός καθώς καί είς ώρισμένας άλλας 

συναλλαγάς, αί όποΐαι εξομοιώνονται μέ τός έξαγωγάς, όπως 

π.χ. ή μεταβίβασις πλοίων καί αεροπλάνων εις άεροπορικάς 

εταιρίας ή τό Δημόσιον, αί μεταβιβάσεις αγαθών είς ναυτι

λιακός ή άεροπορικάς επιχειρήσεις ή τό Δημόσιον, προκει

μένου νά χρησιμοποιηθοΰν ώς εξοπλισμός ή ώς προμήθεια 

1. Günter Rau,«Value-Added Tax in Germany», είς G.S.A. Wheatcroft, 
Value-Added Tax . . ., ενθ' άνωτ., σελ. 61-62. Επίσης European Taxation, 
τόμ. 8, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, σελ. 273-274. 
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έπί τών πλοίων ή τών αεροπλάνων, καί αί ύπηρεσίαι πού αφο

ρούν τήν κατασκευήν, συντήρησιν, έπισκευήν, τροποποίησιν, 

μεταρρύθμισιν, έξοπλισμόν καί έπίπλωσιν πλοίων και αερο

πλάνων κ.ο.κ. Ή 'Ιταλία επίσης απαλλάσσει πλήρως τοΰ φόρου 

διεθνείς υπηρεσίας καί υπηρεσίας συνδεομένας μέ τό διεθνές 

εμπόριο ν1. Έπί πλέον αναγνωρίζει ένα μεγάλον αριθμόν εξαι

ρέσεων, άπό τάς οποίας αί σημαντικώτεραι εϊναι αί έξης2: 

εκμισθώσεις ακινήτων, ταχυδρομικαί καί τηλεγραφικαί ύπη

ρεσίαι, χρηματοδοτικαί έργασίαι, άσφαλιστικαί καί άντασφα-

λιστικαί ύπηρεσίαι, ύπηρεσίαι αστικών μεταφορών προσώπων, 

ύπηρεσίαι παρεχόμεναι άπό τά νοσοκομεία, έκπαιδευτικαί ύ

πηρεσίαι, ύπηρεσίαι παρεχόμεναι άπό τάς βιβλιοθήκας, τός 

αίθουσας τέχνης κ.λπ. 

Τό Λουξεμβοΰργον αναγνωρίζει επίσης έκπτωσιν τοΰ φόρου 

τοΰ ενσωματωμένου είς τάς έξαγωγός καθώς καί είς τάς συναλ-

λαγός τός συνδεομένας μέ τάς έξαγωγάς3. 'Αναγνωρίζει ακόμη 

ένα σημαντικόν αριθμόν εξαιρέσεων, όπως είναι π.χ. αί τρα

πεζικά! ύπηρεσίαι καί άλλαι χρηματοδοτικά! έργασίαι, αί ύ

πηρεσίαι αί παρεχόμεναι άπό τά ταχυδρομεία, αί άσφαλιστικαί 

έργασίαι, αί ύπηρεσίαι αί παρεχόμεναι άπό τους ιατρούς κ.λπ. 

Ή Όλλανδία απαλλάσσει πλήρως τοΰ φόρου τάς έξαγωγάς, 

καθώς καί ώρισμένα αγαθά καί υπηρεσίας πού χρησιμοποιούνται 

έγχωρίως4. 'Αναγνωρίζει επίσης ένα σημαντικόν αριθμόν εξαι

ρέσεων, άπό τάς οποίας αί κυριώτεραι είναι: προμήθεια φα

γητού καί ποτών άπό μή κερδοσκοπικούς οργανισμούς, νοσο-

κομειακαί ύπηρεσίαι παρεχόμεναι άπό μή κερδοσκοπικούς 

1. Commission of the European Communities, Working Group No 1, 
Harmonisation of Taxes on Turnover, Extracts from the Italian Law Intro
ducing and Applying the VAT, Brussels, 1973, αρθρα 8 καί 9. 

2. Αυτόθι, αρθρον 10. 
3. European Taxation, 'Ιούνιος 1969, σελ. 123-124. 
4. Α.E. de Moor, «Value-Added Tax in the Netherlands», είς G.S.A. 

Wheatcroft, Value-Added Tax. . ., ενθ' άνωτ., σελ. 76. 'Επίσης European 
Taxation, τόμ. 8, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968, σελ. 286-289. 
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οργανισμούς, ύπηρεσίαι κέντρων νεότητος παρεχόμεναι άπό 

οργανισμούς εγκεκριμένους άπό τό κράτος, προμήθειαι αγαθών 

καί υπηρεσιών κοινωνικής ή πολιτιστικής φύσεως, ύπηρεσίαι 

παρεχόμεναι άπό ιατρούς, ψυχολόγους, νοσοκόμους κ.λπ., 

έκπαιδευτικαί ύπηρεσίαι παρεχόμεναι άπό κρατικά ιδρύματα, 

ύπηρεσίαι ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως πού παρέχονται άπό 

τό κράτος ή άλλους εξουσιοδοτημένους άπό αυτό οργανισμούς. 

Τό Ήνωμένον Βασίλειον επίσης απαλλάσσει πλήρως τοΰ 

φόρου τάς έξαγωγάς καθώς καί ένα σημαντικόν αριθμόν έγχω

ρίως καταναλισκομένων προϊόντων. Είς τά έν λόγω προϊόντα 

περιλαμβάνονται1: πολλά εϊδη διατροφής, βιβλία, εφημερίδες 

καί περιοδικά, ή παροχή ύδατος, καυσίμων καί ενεργείας, αί 

κατασκευαί, αί συναλλαγαί έπί χρυσοΰ καί τραπεζογραμματίων, 

τά φάρμακα τά παρεχόμενα βάσει συνταγών κ.ο.κ. 'Αναγνωρίζει 

ακόμη τό Ήνωμένον Βασίλειον πολλάς εξαιρέσεις άπό τόν 

φόρον, από τός οποίας αί σημαντικώτεραι εΐναι: ή γή καί τό 

κτίρια, αί άσφαλιστικαί έργασίαι, αί ταχυδρομικά! ύπηρεσίαι, 

τά στοιχήματα καί τά τυχερό παιγνίδια, διάφοροι χρηματο-

δοτικαί ύπηρεσίαι, ή παιδεία, ή υγεία κ.λπ. 

Τέλος ή 'Ιρλανδία παρέχει έκπτωσιν τοΰ φόρου τοΰ κατα

βληθέντος έπί εξαγωγών καί αναγνωρίζει ένα αρκετά μεγάλον 

αριθμόν εξαιρέσεων, άπό τάς οποίας αί σημαντικώτεραι εΐναι 

αί έξης2: ή προσφορά ομολογιών, μετοχών καί λοιπών τίτλων, 

ή παροχή ύδατος, ή έκμίσθωσις παλαιών ακινήτων περιουσια

κών αγαθών, ή παροχή φαγητού καί ύπνου (εξαιρέσει τών ξενο

δοχείων), αί ύπηρεσίαι ιατρικής, οδοντιατρικής, οφθαλμολογι

κής ή εκπαιδευτικής φύσεως, αί όποΐαι παρέχονται άπό επαγγελ

ματίας, αί ύπηρεσίαι τάς οποίας παρέχουν τό νοσοκομεία κ.λπ., 

αί ύπηρεσίαι πού παρέχονται άπό τους δικηγόρους, λογιστός 

1. R. S. Nock and Μ. Α. Pickering, «The Shape of the Value-Added 
Tax», British Tax Review, No 2, 1972, σελ. 79-82. 

2. G.S.A. Wheatcroft, «Value-Added Tax in the Republic of Ireland», 
ενθ' άνωτ., σελ. 109-110. 
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και κτηνιάτρους, αί τραπεζικοί και ασφαλιστικαί έργασίαι, αί 

μεταφορικαί ύπηρεσίαι κ.O.K. 

3.7. Αί Μικραί 'Επιχειρήσεις 

Αί μικραί επιχειρήσεις τυγχάνουν ειδικής μεταχειρίσεως εις 

πολλάς χώρας της ΕΟΚ. 

Εις το Βέλγιον χρησιμοποιούνται δύο εναλλακτικά συστή

ματα δια τήν φορολογίαν τών μικρών επιχειρήσεων1: (α) Το 

λεγόμενον σύστημα «forfait», το όποιον καλύπτει τάς μικράς 

επιχειρήσεις (με κύκλον εργασιών μικρότερον των 5 εκατ. 

βελγικών φράγκων), τάς άσχολουμένας συνήθως με τήν προ-

μήθειαν αγαθών ή τήν παροχή ν υπηρεσιών εις ίδιώτας. Αί εν 

λόγω επιχειρήσεις δύνανται να υπολογίζουν τήν βάσιν του 

φόρου με ένα είδικον τρόπον, με τήν χρησιμοποίησιν δηλαδή 

ενός συντελεστού μεικτού κέρδους, και είναι ύποχρεωμέναι 

να τηρούν βιβλία, (β) Τό σύστημα φορολογίας με φόρον ισο

δυνάμου αποτελέσματος, τό όποιον χρησιμοποιείται δια τήν 

φορολογίαν τών μικρών επιχειρήσεων (μέ κύκλον εργασιών 

μικρότερον τών 1,5 εκατ. βελγικών φράγκων), υπό τήν προϋ-

πόθεσιν οτι δέν αποτελούν βιομηχανικός επιχειρήσεις, άλλ' 

επιχειρήσεις άσχολουμένας μέ τήν πώλησιν ώρισμένων αγα

θών απ' ευθείας εις ίδιώτας. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς ό ΦΠΑ 

καταβάλλεται εις τό προηγούμενον στάδιον μέσω άλλου φόρου 

ισοδυνάμου αποτελέσματος, ώστε αί εν λόγω επιχειρήσεις να 

άπαλλάσσωνται άπό τήν ύποχρέωσιν της τηρήσεως βιβλίων, 

εκδόσεως τιμολογίων και καταβολής φόρου. Αί επιχειρήσεις 

αύται δέν δύνανται να εκπέσουν φόρον καταβληθέντα εις προη

γούμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έκτος άπό τον 

φόρον τον καταβληθέντα έπί κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Εις τήν Δανίαν αί μικραί επιχειρήσεις, τών οποίων αί πω

λήσεις αγαθών και υπηρεσιών υποκειμένων εις τον φόρον δέν 

1. Α.E. de Moor, «Value-Added Tax in Belgium», ενθ' άνωτ., σελ. 17. 
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υπερβαίνουν τάς 5.000 δανικάς κορώνας ετησίως, εξαιρούνται 

του φόρου1. 

Εις τήν Ίταλίαν αί μικραί επιχειρήσεις, τών οποίων ό κύ

κλος εργασιών κατά τήν διάρκειαν ενός ημερολογιακού έτους 

δέν υπερβαίνει τα 5 εκατ. λιρέττας, εξαιρούνται τοΰ ΦΠΑ2. 

'Εάν ό ετήσιος κύκλος εργασιών ύπερβαίνη τα 5 εκατ. λιρέττας, 

άλλα δέν υπερβαίνει τα 21 εκατ., ό οφειλόμενος φόρος υπολο

γίζεται κατά τον άκόλουθον τρόπον3: Ό κύκλος εργασιών πού 

υπόκειται εις φόρον καθορίζεται δι' αφαιρέσεως άπό τον πρα

γματοποιηθέντα κύκλον εργασιών τών 5 / 1 6 της διαφοράς με

ταξύ τοΰ πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών και τοΰ ποσοΰ 

τών 21 εκατ. λιρεττών. Τό συνολικόν ποσόν τοΰ φόρου τό 

όφειλόμενον επί τών πωλήσεων μειώνεται εν συνεχεία κατά 

50%, ή δέ μείωσις αυτή αντιστοιχεί προς τήν εκπτωσιν τοΰ 

φόρου, ό όποιος έχει ήδη ένσωματωθή εις τάς αγοράς τών προϊόν

των άπό τάς εν λόγω επιχειρήσεις. 

Εις τήν Γερμανίαν αί μικραί επιχειρήσεις, τών οποίων ό 

συνολικός κύκλος εργασιών κατά τό προηγούμενον έτος δέν 

υπερέβαινε τάς 60.000 μάρκα, φορολογοΰνται μέ συντελεστήν 

άνερχόμενον εις 4% έπί τοΰ κύκλου τών εργασιών των4. Αί εν 

λόγω επιχειρήσεις εξαιρούνται δια μέρος τοΰ κύκλου εργασιών 

των ώς έξης : Έάν ό συνολικός κύκλος εργασιών των κατά τό 

προηγούμενον έτος δέν υπερέβη τάς 40.000 μάρκα, εξαιρούνται 

του φόρου δια κύκλον εργασιών μέχρι ποσοΰ 12.000 μάρκων, ενώ 

εάν ό κύκλος εργασιών των κυμαίνεται μεταξύ 40.000 και 60.000 

μάρκων, τό ποσόν πού δέν υπόκειται εις φόρον μειώνεται κατά 

τά 3 / 5 της διαφοράς μεταξύ τοΰ πραγματοποιηθέντος κύκλου 

εργασιών και τοΰ ποσοΰ τών 40.000 μάρκων. Έ ν τούτοις αί 

μικραί επιχειρήσεις ημπορούν, έάν επιθυμούν, να υποβληθούν 

1. Finn Strauger, «Value-Added Tax in Denmark», βνθ' άνωτ., σελ. 27. 
2. European Economic Community, Extracts.from the Italian Law, 

ενθ' άνωτ., άρθρον 32. 
3. ΛύτόΟι, άρθρον 33. 
4. Günter Rau, «Value-Added Tax in Germany», ενΟ" άνωτ., σελ. 63. 
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εις τον ΦΠΑ βάσει της συνήθους μεθόδου, υπό τήν προύπό-

θεσιν ότι θα τό δηλώσουν εντός δέκα ήμερων από τήν ήμερο-

μηνίαν λήξεως της αρχικής περιόδου, ή όποια έχει όρισθή δια 

τήν έτησίαν ύποβολήν δηλώσεως. Ή δήλωσις αυτή δεσμεύει 

τήν έπιχείρησιν δια πέντε ετη. 

Εις τήν Όλλανδίαν αί μικραί επιχειρήσεις δέν καταβάλλουν 

φόρον επί της προστιθεμένης άξιας1. Τοιουτοτρόπως, εάν ό 

επιχειρηματίας είναι φυσικόν πρόσωπον, δέν καταβάλλει ΦΠΑ, 

εφόσον τό ποσόν τοΰ ετησίως οφειλομένου φόρου δέν υπερ

βαίνει τα 1.300 φράγκα. Έάν τό ποσόν τοΰ ετησίως οφειλο

μένου φόρου κυμαίνεται μεταξύ 1.300 και 3.250 φράγκων, ό 

επιχειρηματίας καταβάλλει μέρος μόνον τοΰ έν λόγω φόρου. 

3.8. Ή Μεταχείρισις τοΰ Γεωργικού Τομέως 

Ό γεωργικός τομεύς τυγχάνει διαφορετικής φορολογικής 

μεταχειρίσεως εις τάς διαφόρους χώρας. Εις τό Βέλγιον οι 

ασχολούμενοι μέ τήν γεωργίαν, λ.χ. οί γεωργοί, οι κηπουροί, 

οι δασονόμοι, οί κτηνοτρόφοι κ.ά., απαλλάσσονται άπό τήν 

ύποχρέωσιν της εκδόσεως τιμολογίων προς τους πελάτας των, 

τής υποβολής δηλώσεως και της καταβολής ΦΠΑ. Οί άγορα-

σταί τών προϊόντων των όμως υποχρεούνται, εφόσον υπόκειν

ται εις τον φόρον, νά επιστρέψουν τον ΦΠΑ πού κατεβλήθη 

άπό τους γεωργούς κατά τάς αγοράς τούτων, βάσει συντελεστών 

καθοριζομένων δια Βασιλικού Διατάγματος. ( Ό συντελεστής 

ανέρχεται εις 5,5%, εξαιρέσει τοΰ ξύλου, δια τό όποιον ό συν

τελεστής ανέρχεται εις 2%.) Οί γεωργοί δμως δύνανται νά 

καταβάλλουν τον φόρον, εάν τό επιθυμούν, βάσει τής συνήθους 

μεθόδου υπολογισμού του. 

Ειδικά μέτρα προβλέπονται επίσης δια τήν φορολογίαν τών 

γεωργικών προϊόντων εις τήν Ίταλίαν. Εις τήν προκειμένην 

1. Α.E. de Moor, «Value-Added Tax in the Netherlands», ενθ' άνωτ., 
σελ. 78. 
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περίπτωσιν οί ασχολούμενοι μέ τήν γεωργίαν υποβάλλουν δή-

λωσιν και καταβάλλουν τον ΦΠΑ" ό υπολογισμός όμως τής 

φορολογικής υποχρεώσεως γίνεται κατά διαφορετικόν τρόπον. 

Έτσι δι' ενα αρκετά μεγάλον αριθμόν γεωργικών προϊόντων 

τό ποσόν, τό όποιον δύναται νά άφαιρεθή, διότι αντιπροσω

πεύει ΦΠΑ καταβληθέντα κατά τάς αγοράς, δέν είναι τό ποσόν 

πού πράγματι κατεβλήθη άπό τους άγρότας, άλλα καθορίζεται 

εις ενα ώρισμένον σταθερόν ποσόν ίσον μέ τον φόρον, ό όποιος 

θεωρητικώς αντιστοιχεί εις τό φορολογητέον ποσόν αγορών. 

Εις τήν Γερμανίαν υπάρχουν επίσης είδικαί διατάξεις δια 

τήν φορολογίαν τοΰ γεωργικού τομέως, αί όποΐαι ουσιαστικώς 

ευνοούν τους γεωργούς. Τοιουτοτρόπως ό οφειλόμενος έπί τών 

πωλήσεων ΦΠΑ υπολογίζεται μέ συντελεστήν 8%, τον όποιον 

ό γεωργός δύναται νά έπιβάλλη έπί τοΰ άγοραστοΰ τών προϊόν

των του, χωρίς νά είναι υποχρεωμένος ν' άποδώση έν συνεχεία 

τον φόρον εις τό Δημόσιον Ταμειον. Κατ' αυτόν τον τρόπον 

ό γεωργός έχει όφελος τήν διαφοράν μεταξύ φόρου οφειλομένου 

έπί τών πωλήσεων του και φόρου καταβληθέντος κατά τάς 

αγοράς του. 

Εις τήν Όλλανδίαν οί ασχολούμενοι μέ τήν γεωργίαν είναι 

επίσης έκτος τοΰ συστήματος ΦΠΑ και δέν καταβάλλουν φό

ρον επί τών πωλήσεων των. Οί άγορασταί όμως τών προϊόν

των των τυγχάνουν εκπτώσεως ϊσης (κατά προσέγγισιν) μέ τό 

ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον προηγουμένως οί γεωργοί είχαν 

καταβάλει κατά τάς αγοράς των. 

Εις τήν Ίρλανδίαν οί γεωργοί δύνανται, έάν τό επιθυμούν, 

νά παραμείνουν εκτός τοΰ συστήματος ΦΠΑ, εις αυτήν δέ τήν 

περίπτωσιν οί άγορασταί τών προϊόντων των δύνανται νά έχουν 

έκπτωσιν 1% έπί τής φορολογικής των υποχρεώσεως. 

Εις τήν Γαλλίαν οί γεωργοί εξαιρούνται τελείως τοΰ ΦΠΑ, 

ενώ εις τήν Δανίαν και τό Ένωμένον Βασίλειον είναι εντός 

τοΰ συστήματος ΦΠΑ και καταβάλλουν φόρον βάσει τής συν

ήθους μεθόδου. 
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3.9. Ai Τραπεζικού και Άσφαλιστικαί Ύπηρεσίαι 

Αί τραπεζικαί και άσφαλιστικαί ύπηρεσίαι τυγχάνουν ε

πίσης διαφορετικής μεταχειρίσεως εις τάς διαφόρους χώρας. 

Πολλαί άπό τάς χώρας τής ΕΟΚ εξαίρουν ώρισμένας ή και 

όλας τάς τραπεζικάς και άσφαλιστικάς υπηρεσίας, άλλαι υπο

βάλλουν αύτάς εις τον ΦΠΑ, ενώ άλλαι τάς φορολογοΰν μέ 

άλλον φόρον. Είδικώτερον αί τραπεζικαί και άσφαλιστικαί 

ύπηρεσίαι εξαιρούνται παντελώς τοΰ φόρου εις τήν Δανίαν, 

τήν Ίταλίαν, τήν Όλλανδίαν, τό Ήνωμένον Βασίλειον και τήν 

"Ιρλανδίαν. Αί τραπεζικαί ύπηρεσίαι έξαιροΰνται επίσης τοΰ 

φόρου εις τήν Γερμανίαν, άλλα τά ασφάλιστρα υπόκεινται εις 

ίδιαίτερον φόρον. Εις τό Βέλγιον αί τραπεζικαί ύπηρεσίαι, 

εξαιρέσει τών συναλλαγών έπί χρημάτων και τίτλων, θεωροΰν-

ται γενικώς ώς φορολογητέαι συναλλαγαί και υπόκεινται εις 

τον ΦΠΑ. 'Αντιθέτως, εις τήν χώραν αυτήν, δέν υπόκεινται 

εις τον ΦΠΑ, άλλ' εις άλλον φόρον, έπιβαλλόμενον ετησίως 

έπί τών ασφαλιστηρίων συμβολαίων μέ συντελεστήν 6%, αί 

άσφαλιστικαί ύπηρεσίαι. Όμοίως, εις τήν Γαλλίαν, τόσον αί 

άσφαλιστικαί όσον και αί τραπεζικαί συναλλαγαί εϊναι εκτός 

τοΰ συστήματος ΦΠΑ και υπόκεινται εις ίδιαίτερον φόρον 

αί τραπεζικαί μάλιστα ύπηρεσίαι φορολογούνται μέ πολύ υ

ψηλό ν φορολογικόν συντελεστήν (17,6%). 

3.10. Ή Μεταχείρισις τών 'Ακινήτων 

Τα ακίνητα επίσης τυγχάνουν διαφορετικής φορολογικής 

μεταχειρίσεως εις τάς διαφόρους χώρας τής Κοινότητος. Εις 

καμμίαν άπό τάς χώρας τής ΕΟΚ δέν υπόκειται εις τον φό

ρον ή γή, εκτός άπό τήν 'Ιρλανδίαν, όπου ύπό ώρισμένους 

όρους ή μεταβίβασις γής θεωρείται ώς φορολογητέα συναλλα

γή και υπόκειται εις τον ΦΠΑ. Εις ώρισμένας χώρας ή μετα-

βίβασις γής υπόκειται εις ίδιαίτερον φόρον. Εις τό Βέλγιον, 

επί παραδείγματι, ή μεταβίβασις γης υπόκειται εις είδικόν 

φόρον μέ συντελεστήν 12,5%, ό όποιος δέν αποτελεί μέρος 
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τοΰ ΦΠΑ. Ειδικοί φόροι τοΰ είδους αυτού υφίστανται επίσης 

εις τήν Γερμανίαν και Ίταλίαν. 

'Αντιθέτως εις ώρισμένας χώρας τής ΕΟΚ υπόκεινται εις 

ΦΠΑ αί νέαι κατασκευαί και αί λοιπαί κατασκευαστικαί έργα-

σίαι. Τοΰτο συμβαίνει πράγματι εις τό Βέλγιον, τήν Γαλλίαν, 

τήν Όλλανδίαν και τήν 'Ιρλανδίαν. 'Αντιθέτως αί κατασκευα

στικαί έργασίαι εξαιρούνται τοΰ φόρου εις τήν Δανίαν, τήν 

Ίταλίαν, τήν Γερμανίαν και τό Ήνωμένον Βασίλειον. Εις 

ώρισμένας χώρας, όπως π.χ. ή Γερμανία, ή μεταβίβασις οικο

δομών υπόκειται εις εϊδικόν φόρον μεταβιβάσεως. 

3.11. Ή Φορολογική Μεταχείρισις τών Εισαγωγών και Εξαγωγών 

Αί είσαγωγαί αγαθών υπόκεινται εις τον ΦΠΑ εις ολας 

τάς χώρας τής ΕΟΚ. Ό φόρος έπί τών εισαγομένων προϊόντων 

επιβάλλεται μέ τους ιδίους συντελεστάς μέ τους οποίους επι

βάλλεται έπί τών αντιστοίχων εγχωρίων προϊόντων. Αί είσα

γωγαί συνήθως υπόκεινται εις τον φόρον, ανεξαρτήτως τοΰ αν 

ό είσαγωγεύς είναι πρόσωπον ύποκείμενον ή όχι εις τον φόρον. 

Εις τήν περίπτωσιν δμως προσώπων τά όποια υπόκεινται εις τον 

φόρον, ό ΦΠΑ δέν καταβάλλεται απαραιτήτως κατά τήν είσα-

γωγήν τών προϊόντων. Εις τό Ήνωμένον Βασίλειον π.χ. ό 

ΦΠΑ έπί τών εισαγομένων προϊόντων δέν καταβάλλεται κατά 

τήν είσαγωγήν ό εΐσαγωγεύς καταγράφει τάς είσαγωγάς του 

εις τά βιβλία του και καταβάλλει τον φόρον, μόνον όταν πώ

ληση τά εισαγόμενα προϊόντα εις τρίτους και είσπραξη τον 

φόρον άπό τους πελάτας του. Εις τό Βέλγιον έχει υίοθετηθή 

εϊδικόν σύστημα πιστώσεως τοΰ φόρου, βάσει τοΰ οποίου οί 

εισαγωγείς πρέπει νά καταβάλλουν τον όφειλόμενον φόρον έπί 

τών εισαγωγών, τάς οποίας έπραγματοποίησαν κατά τήν διάρ-

κειαν ενός μηνός, μέχρι τό τέλος τοΰ επομένου μηνός. Εις τήν 

Όλλανδίαν επίσης ή νομοθεσία παρέχει, εις ώρισμένας περι

πτώσεις, τήν δυνατότητα αναβολής τής καταβολής τοΰ οφει

λομένου φόρου κατά τήν είσαγωγήν, μέχρι τοΰ χρόνου κατά 

τον όποιον δύναται νά άφαιρεθή πάλιν, οπότε συμψηφίζεται και 
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δέν καταβάλλεται κανέν ποσόν. Τέλος εις 'Ιρλανδίαν ισχύουν 

ώρισμέναι διατάξεις έπιτρέπουσαι εις πρόσωπα, τά όποια υπό

κεινται εις τον φόρον, νά προβούν εις είσαγωγάς ώρισμένων 

αγαθών, χωρίς νά καταβάλλουν τον φόρον κατά τήν είσαγωγήν. 

'Εξετάζοντες τάς έξαγωγάς παρατηροΰμεν, ότι όλαι αί χώραι 

τής ΕΟΚ εξαίρουν τοΰ φόρου τάς έξαγωγάς, έπί πλέον δέ προ

βαίνουν εις έπιστροφήν τοΰ φόρου, ό όποιος έχει ήδη ένσωμα-

τωθή εις τήν άξίαν τών εξαγωγών εις προηγούμενα στάδια τής 

παραγωγικής διαδικασίας. Ή Όλλανδία και τό Ήνωμένον 

Βασίλειον, προκειμένου νά επιτύχουν πλήρη άπαλλαγήν τών 

εξαγωγέων άπό τον φόρον τον ένσωματωθέντα εις τάς έξαγωγάς 

αυτών, εφαρμόζουν τήν τεχνικήν τής επιβολής τοΰ φόρου μέ 

συντελεστήν μηδέν. 

3.12. Μεταβατικά Μέτρα δια τα Κεφαλαιουχικά 'Αγαθά και τα "Αποθέματα 

"Οταν τά παλαιά σωρευτικά συστήματα φόρων έπί τής δα

πάνης άντικατεστάθησαν δια τοΰ ΦΠΑ, τά υφιστάμενα απο

θέματα αγαθών είχαν έπιβαρυνθή μέ τους προϋπάρχοντας φό

ρους και ήτο αδύνατον εις τάς διαφόρους χώρας νά προβοΰν 

εις πλήρη έπιστροφήν τών ένσωματωθέντων φόρων. 'Επί πλέον 

κατέστη πολύ δύσκολον δι' ώρισμένας χώρας, νά αναγνωρίσουν 

πλήρη άπαλλαγήν άπό τον φόρον τών κεφαλαιουχικών αγαθών 

ευθύς εξ αρχής. 'Αποτέλεσμα τούτου ήτο, ώρισμέναι χώραι 

τής ΕΟΚ νά υιοθετήσουν διάφορα μεταβατικά μέτρα, όσον 

άφορα τήν έπιστροφήν τοΰ φόρου τοΰ ένσωματωθέντος εις τά 

κεφαλαιουχικά αγαθά ή τήν άποζημίωσιν τών επιχειρήσεων 

δια τους παλαιούς φόρους, οί όποιοι ήσαν ενσωματωμένοι εις 

τά υφιστάμενα αποθέματα αγαθών. 

Εις τό Βέλγιον λ.χ., κατά τά τέσσαρα πρώτα έτη τής εφαρ

μογής τοΰ ΦΠΑ ήτο δυνατόν νά άναγνωρισθή έκπτωσις εις τό 

ποσόν τοΰ φόρου τοΰ ένσωματωθέντος εις τά κεφαλαιουχικά 

αγαθά, μόνον έάν τό ποσόν τοΰτο ύπερέβαινεν ώρισμένα ποσο

στά (10% δια τό 1970, 7,5% δια τό 1971, 5% δια τό 1972 και 

2,5% δια τό 1973), ήτο δέ δυνατόν νά έκπεσθή μόνον ή διαφορά 
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άπό τά έν λόγω ποσοστά. "Οσον άφορα ώρισμένα κεφαλαιου

χικά αγαθά, π.χ. τά αυτοκίνητα και τά ρυμουλκούμενα, τά ποσο

στά αυτά ανέρχονται εις 12%, 9%, 6% και 3% δια κάθε έτος 

αντιστοίχως. Εις τήν Όλλανδίαν, επίσης, ό ΦΠΑ έπί τών κεφα

λαιουχικών αγαθών δέν ήτο δυνατόν νά άφαιρεθή πλήρως κατά 

τά πρώτα έτη τής εφαρμογής του. Κατά τήν διάρκειαν τών ετών 

1969 και 1970 μόνον 30% τοΰ φόρου έπί τών κεφαλαιουχικών 

αγαθών ήτο δυνατόν νά άφαιρεθή, ένώ κατά τά έτη 1971 και 

1972 τό άφαιρούμενον ποσοστό ν ήτο αντιστοίχως 60% και 67%. 

'Εξ άλλου τά μεταβατικά μέτρα δια τά κεφαλαιουχικά αγαθά 

έφηρμόσθησαν δι' ώρισμένα άλλα προϊόντα τά όποϊα, άπό τήν 

άποψιν τής οικονομικής θεωρίας άλλα και τής λογιστικής πρα

κτικής, δέν άποτελοΰσαν κεφαλαιουχικά αγαθά. 

Ειδικά μέτρα έφηρμόσθησαν επίσης εις ώρισμένας χώρας 

όσον άφορα τά αποθέματα. Εις τό Βέλγιον αί επιχειρήσεις, αί 

όποΐαι διατηρούσαν αποθέματα κατά τον χρόνο ν τής εισαγω

γής τοΰ φόρου, είχαν τό δικαίωμα νά απαιτήσουν έπιστροφήν 

τοΰ παλαιού σωρευτικού φόρου πού είχεν ένσωματωθή εις αυτά. 

Ή άποζημίωσις αύτη κατενεμήθη εις τρία έτη, δηλαδή άπό τήν 

αρχήν τοΰ 1972 μέχρι τον Όκτώβριον τοΰ 1974. Ή έκπτωσις 

ελάμβανε χώραν τον πρώτον μήνα κάθε τριμήνου και ανήρχετο 

εις τό 1 / 1 2 τοΰ συνολικού επιστρεπτέου ποσοΰ φόρου καθ' 

δλην τήν διάρκειαν τής περιόδου. Όμοίως εις τήν Όλλανδίαν 

οί επιχειρηματίας οί όποιοι διατηροΰσαν αποθέματα κατά τον 

χρόνον τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ (1 'Ιανουαρίου 1969), ημπο

ρούσαν νά απαιτήσουν έπιστροφήν τοΰ ποσού τοΰ προϋπάρ

χοντος φόρου, το όποιον ήτο ένσωματωμένον εις τά αποθέματα. 

Ή επιστροφή αυτή ανήρχετο εις τό 80% τοΰ ποσοΰ τοΰ φόρου 

τοΰ πράγματι ενσωματωμένου εις τά έν λόγω αγαθά. 

4. Αί Νέαι Προτάσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής 

Εις μίαν πρόσφατον Προδιαγραφήν ή 'Εκτελεστική 'Επι

τροπή τής ΕΟΚ παρουσιάζει πολλάς νέας προτάσεις σχετικά 
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μέ τήν έναρμόνισιν τής διαρθρώσεως τών συστημάτων ΦΠΑ 

εις τάς διαφόρους χώρας-μέλη, σκοπός τών οποίων εϊναι ή 

έπίτευξις μεγαλυτέρας ομοιομορφίας εις τά έν λόγω συστήματα1. 

Αί κύριαι διατάξεις τής Προδιαγραφής αυτής είναι αί έξης : 

α. Πεδίον εφαρμογής τον φόρου: Τό άρθρον 2 τής Προδια

γραφής επεκτείνει τό πεδίον εφαρμογής τοΰ ΦΠΑ πέραν τών 

αγαθών και υπηρεσιών πού παράγονται έγχωρίως, καθώς και 

τών αγαθών πού εισάγονται άπό τό έξωτερικόν, πράγμα τό ό

ποιον έπροβλέπετο εις τήν δευτέραν Προδιαγραφήν τής Επι

τροπής, και προβλέπει τήν ύπαγωγήν εις αυτόν ώρισμένων 

υπηρεσιών παρεχομένων μέσα εις τήν έπικράτειαν τής χώρας 

άπό πρόσωπον έγκατεστημένον εις άλλην χώραν προς πρό

σωπα υποκείμενα εις τον φόρον. Επίσης υπάγεται εις τον φό

ρον ή παροχή υπηρεσιών, μέσα εις τήν έπικράτειαν τής χώρας, 

εις πρόσωπον, τό οποίον δέν υπόκειται εις τον φόρον, άπό πρό

σωπον έγκατεστημένον έκτος τοΰ χώρου τής Κοινότητος. Ή 

επικράτεια, όπου κάθε χώρα-μέλος δύναται νά έπιβάλλη τον 

ΦΠΑ ταυτίζεται μέ τήν Έθνικήν Έπικράτειαν, περιλαμβανο

μένων και τών χωρικών υδάτων. Έξαίρεσις δύναται νά γίνη 

εις τήν περίπτωσιν, όπου ώρισμέναι χώραι-μέλη επιθυμούν νά 

περιορίσουν τήν έφαρμογήν τοΰ ΦΠΑ εις χώρον μικρότερον 

άπό εκείνον, ό όποιος συνιστά τήν συνολικήν έπικράτειαν 

τοΰ έθνους. 

β. Πρόσοπα τα οποία υπόκεινται είς τον φόρον: Τό άρθρον 4 

επεκτείνει τον όρισμόν τών προσώπων, τά όποια υπόκεινται 

είς τον φόρον, είς τρόπον, ώστε νά καλύπτωνται ολαι αί οικο

νομικά! δραστηριότητες, οπουδήποτε και αν λαμβάνουν χώραν, 

καθώς επίσης και ολαι αί συναλλαγαί αί παρεμφερείς προς τάς 

έν λόγω οικονομικός δραστηριότητας, πού διεξάγονται όμως 

κατ' ιδίαν ή και κατά περίπτωσιν. Τοιουτοτρόπως πρόσωπον 

ύποκείμενον είς τον φόρον θεωρείται οιονδήποτε πρόσωπον 

1. Commission of the European Communities, New Proposals on the 
Harmonisation of VAT, Brussels. 
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τό όποιον, ανεξαρτήτως και κατ' επάγγελμα, πραγματοποιεί, 

είς οιονδήποτε μέρος τής χώρας, συναλλαγάς άναφερομένας 

είς δραστηριότητας παράγωγου ή έμπορου, καθώς και πρόσωπα 

πού παρέχουν υπηρεσίας, είς τάς όποιας περιλαμβάνονται αί 

μεταλλευτικαί και γεωργικαί δραστηριότητες καθώς και αί 

δραστηριότητες τών επαγγελματιών. Πρόσωπα πού υπόκεινται 

επίσης εις τον φόρον είναι όλα τά πρόσωπα τά ασχολούμενα 

κατά περίστασιν μέ οιανδήποτε άπό τάς συναλλαγός τάς μνη-

μονευομένας εις τό ανωτέρω άρθρον, οιοσδήποτε και αν είναι 

ό σκοπός ή τά αποτελέσματα τών ασχολιών ή τών συναλλαγών 

αυτών. Οί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως, όπως και οί 

λοιποί οργανισμοί οί έχοντες τήν μορφήν δημοσίων οργανι

σμών, δέν θεωρούνται πρόσωπα υποκείμενα είς τον φόρον 

δια τάς δραστηριότητας τάς οποίας διεξάγουν ώς δημόσιοι 

οργανισμοί" θεωρούνται όμως πρόσωπα υποκείμενα είς αυτόν, 

όταν προβαίνουν είς συναλλαγάς ύποκειμένας είς τον φόρον, 

άλλα μόνον διά τάς συναλλαγάς αύτάς. 

γ. Ai συναΡΛαγαι αί όποϊαι υπόκεινται εις τον φόρον : Τά 

άρθρα 5-8 καθορίζουν τάς συναλλαγάς αί όποϊαι υπόκεινται είς 

τον φόρον εις αύτάς περιλαμβάνονται ή προμήθεια αγαθών και 

υπηρεσιών είς τήν έγχώριον άγοράν και ή προμήθεια εισαγομέ

νων αγαθών. Είς τήν προμήθειαν αγαθών περιλαμβάνονται όχι 

μόνον ή μεταβίβασις, άπό τους ίδιοκτήτας, τοΰ δικαιώματος πω

λήσεως πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και ώρι

σμέναι άλλαι παροχαί ρητώς άναφερόμεναι εις τήν τελευταίαν 

αυτήν Προδιαγραφήν. Περιλαμβάνονται ακόμη, ή προσφορά 

νέων οικοδομών καθώς και ολαι αί έργασίαι κατασκευών. Όσον 

άφορα τάς παλαιάς οικίας, δέν υπόκεινται είς φόρον, όταν μετα

πωλούνται είς τους τελικούς καταναλωτάς· φορολογοΰνται όμως, 

έάν πωλοΰνται είς πρόσωπον πού υπόκειται είς φόρον, μόνον 

κατά τήν διαφοράν μεταξύ τιμής πωλήσεως και τιμής αγοράς. 

Αί συναλλαγαί έπί παλαιών οικοδομών, αί όποϊαι δέν χρησιμο

ποιούνται ώς κατοικίαι, υπόκεινται είς φόρον. Τά οικοδομή

σιμα οικόπεδα υπόκεινται επίσης είς τον ΦΠΑ. Είς τήν προ-
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μήθειαν υπηρεσιών περιλαμβάνονται ολαι αί ύπηρεσίαι, εξαι

ρέσει ώρισμένων δια τάς οποίας προβλέπεται ρητώς απαλλαγή 

άπό τον φόρον. 

δ. Τόπος και χρόνος φορολογίας τών συναλλαγών : Ώ ς τόπος 

προμηθείας τών αγαθών, προκειμένου περί αγαθών υπό διαμετα-

κόμισιν, θεωρείται ό τόπος, είς τον όποιον αυτά ευρίσκονται 

πριν άπό τήν άποστολήν των είς τό πρόσωπον δια τό όποιον 

προορίζονται. Είς τήν περίπτωσιν αγαθών, τών οποίων ή απο

στολή ή μεταφορά έματαιώθη, ώς τόπος προμηθείας θεωρείται 

ό τόπος όπου εύρίσκοντο πριν από τήν μεταφοράν των. Προκει

μένου περί υπηρεσιών, ώς τόπος προσφοράς θεωρείται ό τόπος, 

όπου είναι εγκατεστημένη ή παρέχουσα τάς υπηρεσίας έπιχεί-

ρησις ή, εις περίπτωσιν ελλείψεως τοιούτου τόπου, ό χώρος 

είς τον όποιον ή έπιχείρησις έχει τήν μόνιμον εδραν της. 

Όσον άφορα τον χρόνον επιβολής τοΰ φόρου, τό άρθρον 11 

ορίζει οτι, είς τήν περίπτωσιν όπου τά αγαθά και αί ύπηρεσίαι 

παράγονται έγχωρίως, ό φόρος πρέπει νά επιβάλλεται κατά τον 

χρόνον τής παραδόσεως τών αγαθών ή τής παροχής τών υπη

ρεσιών, ενώ είς τήν περίπτωσιν τών εισαγωγών, ώς χρόνος 

επιβολής τοΰ φόρου ορίζεται ό χρόνος εισόδου τών αγαθών 

εις τήν έπικράτειαν τής χώρας, όπως αυτή ώρίσθη ανωτέρω. 

ε. Φορολογητέον ποσόν : Ώ ς φορολογητέον ποσόν, προκει

μένου περί αγαθών και υπηρεσιών αί όποϊαι υπόκεινται είς τον 

φόρον μέσα είς τήν έπικράτειαν τής χώρας, ορίζεται ή τιμή 

τήν οποίαν εισπράττει ό πωλητής τοΰ προϊόντος, υπό τήν προϋ-

πόθεσιν οτι ή έν λόγω τιμή αποτελεί τό συνολικόν άντίτιμον 

τής πωλήσεως. Έάν όμως ή τιμή τοΰ προϊόντος δέν άποτελή 

τό συνολικόν άντίτιμον τής πωλήσεως, ώς τιμή προσφοράς 

πρέπει νά θεωρηθή ή τιμή ελευθέρας αγοράς τοΰ προϊόντος1. 

1. Ώς τιμή ελευθέρας αγοράς τών αγαθών κα'ι υπηρεσιών ορίζεται 
το ποσόν, το όποιον θα κατέβαλλεν ό πελάτης εις τον προμηθευτήν του 
προϊόντος η τής υπηρεσίας μέσα εις τήν έπικράτειαν τής χώρας κατά τον 
χρόνον τής προσφοράς, υπό συνθήκας πλήρους ανταγωνισμού, προκει-
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Είς τό φορολογητέον ποσόν πρέπει νά περιλαμβάνωνται όλοι 

οί φόροι, τά τέλη και αί λοιπαί επιβαρύνσεις, εκτός άπό τον 

ΦΠΑ. Πρέπει επίσης νά περιλαμβάνωνται είς τό ποσόν αυτό 

δαπάναι κατά περίστασιν γενόμεναι, όπως ή προμήθεια, τά 

έξοδα συσκευασίας και αποστολής, τά ασφάλιστρα κ.λπ. Έξ 

άλλου είς τό φορολογητέον ποσόν δέν πρέπει νά περιλαμβάνων

ται μειώσεις τιμών όφειλόμεναι είς εκπτώσεις λόγω προπλη

ρωμής, εις άλλας εκπτώσεις ή έπιστροφάς προς πελάτας, είς 

όφειλόμενον τόκον υπερημερίας, εις επιστρεπτέα έξοδα συ

σκευασίας κ.λπ. 

Είς τήν περίπτωσιν τών εισαγωγών, ώς φορολογητέον ποσόν 

λογίζεται ή τιμή, ή οποία κατεβλήθη ή πρόκειται νά καταβληθή 

άπό τον εισαγωγέα, εφόσον τό ποσόν αυτό αποτελεί τό συν

ολικόν άντίτιμον τών εισαγωγών άλλως πρέπει νά χρησιμο-

ποιήται ή τιμή ελευθέρας αγοράς τών εισαγωγών. Είς τό φορο

λογητέον ποσόν πρέπει νά περιλαμβάνωνται όλοι οί φόροι, 

οί δασμοί, τά τέλη και αί λοιπαί επιβαρύνσεις αί καταβληθεϊσαι 

έκτος τής χώρας, ή οποία εισάγει τό προϊόν, καθώς και τά 

καταβληθέντα κατά τήν είσαγωγήν τοΰ προϊόντος, μή συμπερι

λαμβανομένου τοΰ ΦΠΑ. Πρέπει επίσης νά περιλαμβάνωνται 

ολαι αί κατά περίστασιν γενόμεναι δαπάναι, οχι όμως και τά 

διάφορα κονδύλια, τά όποια δέν περιλαμβάνονται είς τήν βά-

σιν τοΰ φόρου, ό όποιος επιβάλλεται είς τά έγχωρίως παραγό

μενα προϊόντα. 

Εις όλας τάς ανωτέρω περιπτώσεις τό φορολογητέον ποσόν 

πρέπει νά μειώνεται, έάν ή παροχή υπηρεσιών ή ή προμήθεια 

αγαθών δέν έξωφλήθη ή έματαιώθη, ή έάν ή τιμή τών αγαθών 

έμειώθη μετά τήν άγοράν αυτών. 

στ. Οί φορολογικοί συντελεστα'ι : "Οπως συνέβη μέ τάς δύο 

άρχικάς Προδιαγραφάς τής Εκτελεστικής 'Επιτροπής, τό ϊδιο 

και μέ τάς νέας προτάσεις αυτής προβλέπεται ή χρησιμοποιη

μένου νά απόκτηση τά έν λόγω αγαθά ή υπηρεσίας. Βλέπε New Proposals 
άρθρον 12, σελ. 39. 
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σις ενός τυπικού φορολογικού συντελεστοΰ άπό όλας τάς χώρας, 

μέ δυνατότητα όμως χρησιμοποιήσεως μεγαλυτέρων ή μικρό

τερων συντελεστών. Όρίζεται έν τούτοις, ότι κάθε μειωμένος 

συντελεστής πρέπει νά καθορίζεται ούτως, ώστε τό ποσόν τοΰ 

ΦΠΑ τό όποιον προκύπτει άπό τήν εφαρμογή ν αυτού, νά εϊναι 

άρκετόν, ώστε νά έπιτρέπη έκπτωσιν τοΰ συνολικοΰ ποσοΰ 

φόρου πού έχει ήδη ένσωματωθή είς τό προϊόν και πρέπει νά 

άφαιρήται. Ό ονομαστικός φορολογικός συντελεστής ό επι

βαλλόμενος έπί τών εισαγωγών πρέπει νά είναι ό ίδιος μέ τον 

συντελεστήν ό όποιος επιβάλλεται έπί όμοιων προϊόντων εγ

χωρίου παραγωγής. 

ζ. 'Εξαιρέσεις : Έν αντιθέσει προς τάς προηγουμένας Προ-

διαγραφάς τής Επιτροπής, αί όποϊαι παρείχαν μεγάλην έλευ-

Οερίαν είς τάς κατ' ιδίαν χώρας-μέλη τής Κοινότητος, όσον 

άφορα τον καθορισμόν τών εξαιρέσεων άπό τον φόρον, αί 

νέαι προτάσεις καθορίζουν τάς εξαιρέσεις, αί όποϊαι πρέπει 

νά υιοθετηθούν άπό όλας τάς χώρας. Κατάλογος τών εξαιρέ

σεων αυτών δίδεται είς τά άρθρα 14-16. Εις τάς έν λόγω εξαι

ρέσεις περιλαμβάνονται αγαθά και ύπηρεσίαι πού παρέχονται 

μέσα εις τήν έπικράτειαν κάθε χώρας, καθώς και είσαγωγαί 

και έξαγωγαί. Αί κύριαι κατηγορίαι εξαιρέσεων είς τήν έπι

κράτειαν κάθε χώρας εΐναι αί ακόλουθοι: (ϊ) Ώρισμέναι δραστη

ριότητες, αί όποϊαι εξυπηρετούν τό κοινωνικόν σύνολον, π.χ. 

αί ταχυδρομικά! και τηλεφωνικά! ύπηρεσίαι, όλα τά εϊδη τών 

μεταφορών, έκτος άπό τήν μεταφοράν προσώπων, αί ύπηρεσίαι 

αί όποϊαι παρέχονται άπό τά νοσοκομεία και αί λοιπαί ίατρι-

καί ύπηρεσίαι, ή προμήθεια αίματος και γάλακτος, αί ύπηρε

σίαι κοινωνικής προνοίας, αί έκπαιδευτικαί ύπηρεσίαι, αί ύπη

ρεσίαι αί όποϊαι παρέχονται άπό τά θέατρα, τους κινηματο

γράφους, τά μουσεία, τάς βιβλιοθήκας κ.ο.κ. (ii) Ή προσφορά 

ώρισμένων άλλων υπηρεσιών, άπό τάς οποίας αί κυριώτεραι 

εΐναι: αί άσφαλιστικαί και άντασφαλιστικαί έργασίαι, ή προσ

φορά υπηρεσιών άπό εργολάβους, ή έκμίσθωσις ακινήτων, αί 

συναλλαγαί έπί χρεών, μετοχών, ομολογιών και λοιπών τίτλων, 
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αί συναλλαγαί έπί νομισμάτων, μέ έξαίρεσιν τάς συναλλαγάς, 

αί όποϊαι συνδέονται μέ τήν συλλογή ν νομισμάτων, αί προκατα-

βολαί χρημάτων και ή χορήγησις πιστώσεων, τά τυχερά παι

γνίδια και λαχεία κ.λπ. (iii) Ή προμήθεια ώρισμένων αγαθών, 

τά κυριώτερα άπό τά όποια εϊναι : ή προσφορά αγαθών, τά ό

ποια άποτελοΰν μέρος τών στοιχείων τοΰ ένεργητικοΰ μιας 

εξαιρουμένης επιχειρήσεως, ή προμήθεια μεταχειρισμένων 

ειδών, ή προμήθεια ταινιών φορολογίας ή ένσημων, τά όποια 

εκδίδονται άπό άλλας χώρας προς έπικόλλησίν των έπί αγαθών 

εξαγομένων είς τάς χώρας αύτάς ή επί τιμολογίων ή λογαρια

σμών εκφορτώσεως, οί όποιοι συνοδεύουν τάς έν λόγω έξα

γωγάς, ή προσφορά οικοδομών μαζί μέ τό οίκόπεδον, τό όποϊον 

ανήκει είς τήν οίκοδομήν μετά τήν πρώτην κατοχήν, και ή 

αγορά γής πλην οικοπέδων. 

"Οσον άφορα τάς εξαιρέσεις τάς χορηγουμένας εις περι

πτώσεις εισαγωγών και εξαγωγών, αί κυριώτεραι είναι: ή εισα

γωγή αγαθών, εφόσον υφίσταται απαλλαγή δια τά αντίστοιχα 

εγχώρια προϊόντα, αγαθά εισαγόμενα προσωρινώς ή ευρισκό

μενα ύπό διαμετακόμισιν ή έπανεισαγόμενα, ή εισαγωγή αγα

θών άπό τάς διπλωματικός ή προξενικός αρχάς ή άπό διεθνείς 

οργανισμούς, αί εϊσαγωγαί αγαθών είς τάς προσωπικάς άπο-

σκευάς τών επιβατών κ.ο.κ. Τοΰ φόρου έξαιροΰνται αί έξα-

γωγαί και αί προς ταύτας έξομοιούμεναι συναλλαγαί, καθώς 

επίσης και αί διεθνείς μεταφοραί. 

η. 'Εκπτώσεις από τον φόρον : Τά πρόσωπα τά όποϊα υπό

κεινται είς τον φόρον έχουν δικαίωμα νά εκπίπτουν άπό τον 

φόρον τον όφειλόμενον έπί τών πωλήσεων των, εκείνο τό 

ποσόν τό όποιον κατεβλήθη κατά τάς αγοράς των. Έχουν ε

πίσης δικαίωμα νά εκπίπτουν τον ΦΠΑ, τον καταβληθέντα εις 

πολλάς άλλας περιπτώσεις ρητώς όριζομένας εις τήν έν λόγω 

Προδιαγραφήν1. Έν τούτοις ό ΦΠΑ ό καταβληθείς έπί ώρι

σμένων κατηγοριών δαπάνης δέν αφαιρείται, μολονότι δαπάναι 

1. New Proposals on the Harmonisa I ion of ΥΛΤ,εΐ'θ' άνωτ., άρθρον 17 
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τοΰ είδους αύτοΰ γίνονται κατά τήν συνήθη πορείαν τών εργα

σιών τής επιχειρήσεως. Αυτό συμβαίνει, όταν πρόκειται δι' 

ώρισμένας κατηγορίας δαπάνης, αί όποϊαι είναι δυνατόν νά 

άφοροΰν εμπορικούς άλλα και ιδιωτικούς σκοπούς, όπου ô 
επιμερισμός τής δαπάνης μεταξύ τών δύο αυτών δραστηριο

τήτων είναι δύσκολος. Είς τήν κατηγορίαν αυτήν εμπίπτουν 

αί ακόλουθοι μορφαί δαπάνης: (i) Αί δαπάναι κατοικίας, ύπνου 

και φαγητοΰ, ποτών, ψυχαγωγίας και μεταφοράς προσώπων, 

έκτος εάν διενεργοΰνται άπό επιχειρήσεις, τό κύριον ή και 

δευτερογενές άντικείμενον τών οποίων είναι ή ένασχόλησις μέ 

όμοιας δραστηριότητας, (ii) Αί δαπάναι έπί ειδών πολυτελείας. 

(iii) Αί δαπάναι ψυχαγωγίας κ.ο.κ.1 

Αί προτάσεις τής Επιτροπής περιλαμβάνουν κοινούς κα

νόνας σχετικά μέ τήν ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος τής εκπτώ

σεως, τον τρόπον υπολογισμού τοΰ ποσοΰ τό όποιον αφαι

ρείται κάθε φοράν, καθώς και τάς πιθανάς προσαρμογάς τοΰ έν 

λόγω ποσοΰ2. 

θ. Πρόσωπα υπόχρεα εις καταβολήν του φόρον και υπο

χρεώσεις αύτά>ν : Συμφώνως προς τήν πρότασιν τής Επιτροπής, 

υπόχρεοι εις καταβολήν τοΰ ΦΠΑ εις τήν έγχώριον άγοράν 

εΐναι όλοι οί φορολογούμενοι, οί όποιοι προβαίνουν εις τήν 

διενέργειαν συναλλαγών, πού υπόκεινται είς τον φόρον, και ο[ 

πράκτορες των, οί όποιοι εϊναι εγκατεστημένοι είς άλλην χώραν. 

Υπόχρεοι είς καταβολήν τοΰ φόρου είναι επίσης οί υποκεί

μενοι είς φόρον, είς τους οποίους προσφέρονται ύπηρεσίαι 

άπό πρόσωπον έγκατεστημένον εις άλλην χώραν, καθώς και 

οί μή υποκείμενοι είς φόρον, είς τους οποίους προσφέρονται 

ύπηρεσίαι άπό πρόσωπον εκτός τής Κοινότητος. Τέλος υπό

χρεοι είς καταβολήν τοΰ φόρου είναι όλοι, όσοι αναφέρουν τον 

ΦΠΑ είς τά τιμολόγια των ή εις άλλα έγγραφα. Προκειμένου 

περί εισαγομένων προϊόντων, υπόχρεοι είς καταβολήν τοΰ 

φόρου είναι οί εισαγωγείς. 

1. New Proposals..., ενθ' άνωτ., άρθρον 17, παρ. 6. 

2. New Proposals..., ενθ' άνωτ., άρθρα 18, 19 και 20. 
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Αί προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης πολλάς υποχρεώσεις 

τών υπόχρεων είς καταβολήν τοΰ ΦΠΑ. Αί υποχρεώσεις διά 

τους υποκειμένους είς τον φόρον έγχωρίως είναι: ή γνωστο-

ποίησις εις τάς φοροτεχνικός υπηρεσίας τοΰ χρόνου ενάρξεως 

και παύσεως τών εργασιών των, ή τήρησις επαρκών λογιστικών 

βιβλίων, μέ τά όποϊα θά επιτρέπεται ή εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ, ή 

έκδοσις ειδικών τιμολογίων, τά όποϊα θα διευκολύνουν τάς 

συναλλαγάς τάς σχετικός μέ τον ΦΠΑ, ή υποβολή κατά μήνα 

καταστάσεων τοΰ κύκλου εργασιών τοΰ προηγουμένου μηνός 

και άλλων λεπτομερειών απαραιτήτων διά τον ύπολογισμόν τοΰ 

ΦΠΑ, έάν τό φορολογούμενον πρόσωπον υπόκειται εις τον ΦΠΑ 

βάσει τής συνήθους μεθόδου υπολογισμού τοΰ φόρου. Έάν τό 

φορολογούμενον πρόσωπον υπόκειται είς ένα άπό τά ειδικά 

καθεστώτα, τά όποια εφαρμόζονται διά τήν φορολογίαν τών 

μικρών επιχειρήσεων και τών γεωργών, τά εξεταζόμενα κατωτέ

ρω, αί υποχρεώσεις του είναι αί έξης: υποβολή καταστάσεων μέ 

ολας τάς ανωτέρω λεπτομέρειας άνά τρίμηνον, έξάμηνον ή 

κατ' έτος και καταβολή τοΰ φόρου κατά τον χρόνον υποβολής 

τής δηλώσεως. Αί υποχρεώσεις τών εισαγωγέων θά καθορισθούν 

μέ κάθε λεπτομέρειαν άπό τάς χώρας-μέλη. 

ι. Ειδικά φορολογικά καθεστώτα : Είς τάς προτάσεις τής 

Επιτροπής περιλαμβάνονται τρία ειδικά φορολογικά καθε

στώτα, τά έξης: 

α. Εϊδικόν καθεστώς δια τήν φορολογίαν τών μικρίον επι

χειρήσεων : Τό καθεστώς αυτό προβλέπει, ότι κατά τήν μετα-

βατικήν περίοδον, μέχρι τής καταργήσεως τών τελωνειακών 

άρχων, αί χώραι-μέλη ήμποροΰν, έάν επιθυμούν, νά απαλλά

ξουν άπό τον φόρον τάς μικράς επιχειρήσεις, τών οποίων ό 

συνολικός κύκλος εργασιών δέν υπερβαίνει τάς 4.000 λογι

στικός μονάδας. 'Ημπορούν έπί πλέον νά χορηγήσουν σταδια-

κήν φορολογικήν εΰνοιαν είς έκεϊνα τά πρόσωπα, τών οποίων 

ό κύκλος εργασιών υπερβαίνει τό ποσόν πού κάθε χώρα καθώρι-

σεν ώς έξαιρετέον, άλλα πού δέν υπερβαίνει τάς 12.500 λογι-

στικάς μονάδας. Έάν όμως αί χώραι-μέλη επιθυμούν νά φορο-
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λογήσουν τάς μικράς επιχειρήσεις, αντί νά τάς απαλλάξουν 

άπό τον φόρον, δύνανται νά εφαρμόσουν οιανδήποτε άπλο-

ποιημένην διαδικασίαν επιθυμούν διά τήν καταβολήν και εϊσ-

πραξιν τούτου, υπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως, ότι μέ τον τρό

πον αυτόν δέν μειώνεται τό καταβλητέον ποσόν. Έ ν τούτοις 

τά φορολογούμενα πρόσωπα τά εξαιρούμενα τοΰ φόρου, έχουν 

τό δικαίωμα νά είναι εντός τοΰ συστήματος τοΰ φόρου και νά 

καταβάλλουν τοΰτον, έάν επιθυμούν νά αποφύγουν πιθανήν 

διαφοροποίησιν τής φορολογικής επιβαρύνσεως είς βάρος των, 

τήν οποίαν είναι δυνατόν νά προκαλέση ή έξαίρεσις αυτή. 

β. Εϊδικόν κ,αθεστο^ς δια τα μεταχειρισμένα αγαθά: Είς τάς 

νέας προτάσεις τής Επιτροπής περιλαμβάνεται και εϊδικόν 

καθεστώς διά τήν φορολογίαν τών μεταχειρισμένων αγαθών. 

Είδικώτερον προβλέπεται, ότι φορολογούμενον πρόσωπον, τό 

όποιον αποκτά μεταχειρισμένον αγαθόν διά μεταπώλησιν, δι

καιούται νά έκπέση τον ΦΠΑ, τον καταβληθέντα κατά τήν ά-

γοράν, μέ τον συντελεστήν ό όποιος ίσχυε κατά τον χρόνον τής 

αποκτήσεως τοΰ άγαθοΰ. Ή έκπτωσις όμως δέν δύναται νά 

ύπερβή τά 4 / 5 τοϋ ποσοΰ τοΰ φόρου τοΰ οφειλομένου κατά 

τήν μεταπώλησιν. 

γ. Εϊδικόν καθεοτώς δια τήν φορολογίαν τών αγροτών : Εις 

τάς νέας προτάσεις τής Επιτροπής περιλαμβάνεται ένα άπλο-

ποιημένον σύστημα, τό όποιον αί χώραι-μέλη δύνανται νά 

χρησιμοποιήσουν διά τήν φορολογίαν τών γεωργών, έάν κα

τά τήν εφαρμογή ν τοΰ κανονικού συστήματος ΦΠΑ ή τοΰ 

ειδικού καθεστώτος τοΰ προτεινομένου διά τάς μικράς επι

χειρήσεις προκύπτουν δυσκολίαι διά τήν φορολογίαν τών ανω

τέρω. Συμφώνως προς τό καθεστώς αυτό οί άγρόται δύνανται 

νά παραμείνουν έκτος τοΰ συστήματος ΦΠΑ, όσον άφορα τήν 

φορολογίαν τών γεωργικών προϊόντων ή τών γεωργικών υπη

ρεσιών. Προκειμένου νά άποφευχθή ή πιθανή διαφοροποίησις 

τής φορολογικής επιβαρύνσεως είς βάρος τών γεωργών, τήν ο

ποίαν θά προκαλέση ή έξαίρεσίς των άπό τον φόρον, προβλέ

πεται, νά λαμβάνουν άποζημίωσιν διά τον φόρον τον όποιον 
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καταβάλλουν, όταν αγοράζουν πρώτας ΰλας. Ή έν λόγω 

άπίζημίωσις θά χορηγήται βάσει σταθερών ποσοστών, τά ό

ποια θά καθορισθοΰν άπό τάς χώρας-μέλη τής Κοινότητος. 

Τά ποσοστά αυτά δέν δύνανται νά υπερβαίνουν τό 20% τοΰ 

ύψους τής επιβαρύνσεως τών πρώτων υλών, όπως αυτή υπολο

γίζεται άπό τήν Έπιτροπήν1. 

Είς περίπτωσιν προσφοράς αγροτικών προϊόντων ή αγρο

τικών υπηρεσιών άπό γεωργόν, ό όποιος υπόκειται εις τό εϊ

δικόν αυτό καθεστώς, προς φορολογούμενον ό όποιος δέν 

υπόκειται εις τό έν λόγω καθεστώς, τά σταθερά ποσοστά απο

ζημιώσεως εΐναι δυνατόν νά καταβληθούν εις τον γεωργόν 

εϊτε άπό τό φορολογούμενον πρόσωπον, είς τό όποιον προσφέ

ρονται τά αγαθά και αί ύπηρεσίαι, εϊτε άπό τό κράτος, όπως 

θά καθορισθούν άπό τάς χώρας-μέλη. "Οσον αφορά τήν προσ-

φοράν αγροτικών προϊόντων ή αγροτικών υπηρεσιών εις πρόσ

ωπα πού δέν υπόκεινται είς φόρον, τά σταθερά ποσοστά πρέπει 

νά καταβάλλωνται άπό τον άγοραστήν τών αγαθών και υπηρε

σιών. 

Τό καθεστώς αυτό είναι μεταβατικόν και περιλαμβάνει 

διατάξεις, αί όποϊαι δίδουν κίνητρα εις τους γεωργούς νά υιο

θετήσουν διαδοχικώς τό κανονικόν σύστημα ΦΠΑ ή τό εϊδικόν 

καθεστώς, τό προβλεπόμενον διά τάς μικράς επιχειρήσεις, τά 

όποια έχουν δικαίωμα νά υιοθετήσουν οί γεωργοί, όταν κρίνουν 

τούτο σκόπιμον. Πράγματι προβλέπεται, οτι από τό τέταρτον 

έτος εφαρμογής τών προτάσεων, αί όποϊαι προβλέπονται άπό 

1. Ή Εκτελεστική 'Επιτροπή είναι πράγματι υπεύθυνος διά τον ύπο-
λογισμόν του ύψους του ΦΠΑ έπί τών πρώτων υλών είς κάθε χώραν, δι' 
εφαρμογής μιας κοινής μεθόδου, ή οποία περιγράφεται είς τό Παράρτημα 
Γ τής Προδιαγραφής. Ό υπολογισμός αυτός πρέπει νά βασίζεται έπί μα
κροοικονομικών στοιχείων, τά όποια αναφέρονται είς τά προηγούμενα 
δύο ετη και παρέχονται άπό τάς χώρας-μέλη. Οί υπολογισμοί πρέπει νά 
προσαρμόζονται άνά τριετίαν, καθώς και όταν αί συνθήκαι μεταβάλλωνται 
οΰτως, ώστε νά μεταβάλλεται και τό υψος τής επιβαρύνσεως τών πρώτων 
υλών. 
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τήν Προδιαγραφήν, τό σταθερόν αυτό ποσοστόν δέν θά ύπερ-

βαίνη τό 80% τοΰ ύψους τοΰ ΦΠΑ τοΰ επιβαλλομένου έπί τών 

πρώτων υλών, ένώ άπό τό έβδομον έτος τό έν λόγω ποσοστόν 

δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τό 70%. Προβλέπεται επίσης, ότι 

προ τής παρελεύσεως τοΰ έκτου έτους ή Επιτροπή θά παρου

σίαση είς τό Συμβούλιον νέαν πρότασιν σχετικά μέ τήν έφαρ-

μογήν τοΰ ΦΠΑ έπί συναλλαγών άφορωσών τά γεωργικά προϊ

όντα και τάς γεωργικός υπηρεσίας. 

Τό ανωτέρω καθεστώς τών σταθερών ποσοστών αποζημιώ

σεως τών γεωργών δέν εφαρμόζεται είς τήν περίπτωσιν τών εξα

γωγών καθώς και εις τήν περίπτωσιν προσφοράς μή γεωργικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Έπί πλέον δέν δύνανται νά χρησι

μοποιήσουν τό έν λόγω εϊδικόν καθεστώς αί εξής κατηγορίαι 

γεωργικών επιχειρήσεων: (ί) οί γεωργοί οί όποιοι ασχολούνται 

μέ μή γεωργικόν επάγγελμα, λόγω τοΰ οποίου υπόκεινται είς 

τό κανονικόν σύστημα ΦΠΑ ή είς τό εϊδικόν καθεστώς, πού 

εφαρμόζεται διά τάς μικράς επιχειρήσεις· (ii) οί γεωργοί, τών 

όποιων ό ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τάς 50.000 λογι

στικός μονάδας, και (iii) γεωργικαί, δασικαί και άλιευτικαί 

επιχειρήσεις, αί όποϊαι λειτουργούν υπό μορφήν συνεταιρισμοΰ 

ή εταιρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4 

ΤΟ ΥΦ1ΣΤΑΜΕΝΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΜΕΣΩΝ 

ΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Το Φορολογικόν Σύστημα είς τήν Ελλάδα 

Είς τήν Ελλάδα οί φόροι, περιλαμβανομένων και τών εισ

φορών διά τήν κοινωνικήν άσφάλισιν, αποφέρουν έσοδα είς 

τρεϊς βασικούς δημοσίους φορείς: τήν Κεντρικήν Διοίκησιν 

(κράτος), τους 'Οργανισμούς Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως και τους 

'Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως1. Τά συνολικά φορο

λογικό έσοδα και τών τριών ανωτέρω δημοσίων φορέων κατά 

τό 1973 ανήλθαν εις 113 δισεκατ. δρχ., ποσόν τό όποιον αντι

στοιχεί προς τό 27,3% τοΰ ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, 

τό 23,1% τοΰ ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόντος και τό 26,4% 

τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος. 

Τά φορολογικό έσοδα τόσον είς απολύτους όρους όσον και 

ώς ποσοστόν οιουδήποτε τών ανωτέρω τριών συνολικών με-

1. Ένδιαφέρουσαν, άν και ολίγον παρωχημένην, άνάλυσιν τής φορο
λογικής νομοθεσίας είς τήν Ελλάδα βλέπε είς Nicholas Moscholios, Tax
ation in Greece, 'Αθήναι 1968. Συστηματικήν και έμπεριστατωμένην πα-
ρουσίασιν τής νομοθεσίας αυτής βλέπε είς 'Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσό
δων Προϋπολογισμού τοΰ "Ετους 1974. Άξιολόγησιν του φορολογικού συ
στήματος είς τήν Ελλάδα βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων 
βλέπε είς George Break and Ralph Turvey, Tò Φορολογικόν Σύστημα έν 
Ελλάδι, ΚΕΠΕ, 'Αθήναι 1966. 
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γεθών τής οικονομίας ηύξήθησαν ουσιωδώς κατά τήν περίοδον 

1951-1973. Ό Πίναξ 4.1 δεικνύει τά συνολικό φορολογικό 

έσοδα είς ώρισμένα έτη κατά τήν έν λόγω περίοδον. "Οπως 

φαίνεται άπό τόν πίνακα αυτόν, τό συνολικά φορολογικά έσοδα 

ηύξήθησαν άπό 5,9 δισεκατ. δρχ. τό 1951 εις 113 δισεκατ. δρχ. 

τό 1973, ηύξήθησαν δηλαδή μέ μέσον έτήσιον ρυθμόν αυξή

σεως ίσον προς 14,5%, ένώ ό μέσος ρυθμός αυξήσεως τοΰ έ

θνικοΰ εισοδήματος εις τρέχουσας τιμάς κατά τήν ιδίαν περίοδον 

άνήλθεν εις 11,8%. Ώ ς ποσοστόν έπί τοΰ ακαθαρίστου εγχω

ρίου προϊόντος, κατά τήν ιδίαν περίοδον, τά συνολικά φορο

λογικά έσοδα ηύξήθησαν άπό 16,6% εις 27,3%, ένώ ώς ποσο

στόν έπί τοΰ ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόντος ηύξήθησαν άπό 

15,1% είς 23,1%. Τέλος ώς ποσοστόν έπί τοΰ έθνικοΰ είσο-

ΠΙΝΑΞ 4.1 

Τά Συνολικά Φορολογικά Έσοδα τοΰ Δημοσίου εις τήν Ελ

λάδα είς Ώρισμένα Έτη κατά τήν Περίοδον 1951-1973 

(Εις τρέχουσας τιμάς) 

Ετος 

1951 

1955 

1960 

1965 

1970 

1971 

1972 

1973 

Είς εκατ. 
δρχ. 

5.946 

12.714 

20.936 

39.174 

74.428 

81.867 

91.915 

113.060 

Ποσοστόν 
έπί τοΰ ακα

θαρίστου 
εγχωρίου 
προϊόντος 

16,6 

19,7 

22,5 

25,4 

30,1 

29,8 

28,8 

27,3 

Ποσοστόν 
έπί τοΰ ακα

θαρίστου 
έθνικοΰ 

προϊόντος 

15,1 

17,6 

19,7 

21,8 

25,4 

25,6 

24,4 

23,1 

Ποσοστόν 
έπί τοΰ 
έθνικοΰ 
εισοδή

ματος 

16,5 

19,4 

22,0 

24,8 

29,5 

29,0 

28,0 

26,4 

Πηγή: Ύπουργεΐον Συντονισμού καί Προγραμματισμού, 'Εθνικοί 
Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, αρ. 21 καί 22. 

119 



δήματος, κατά τήν ιδίαν περίοδον, τά έν λόγω έσοδα ηύξήθησαν 

άπό 16,5% είς 26,4%. 

Τό μέγεθος τοΰ φορολογικού τομέως είς τήν Ελλάδα εΐναι 

μικρότερον άπό τό άντίστοιχον μέγεθος τών φορολογικών το

μέων είς όλας τός χώρας τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό

τητος. Ό Πίναξ 4.2 εμφαίνει τά συνολικά φορολογικό έσοδα, 

εκπεφρασμένα εις ποσοστόν έπί τοΰ ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊ

όντος, εις τήν Ελλάδα καί είς τάς χώρας τής ΕΟΚ κατά τό 

1973. Όπως προκύπτει άπό τον πίνακα αυτόν, τά συνολικό 

φορολογικό έσοδα είς τήν Ελλάδα ανήλθαν είς τό 23,1 % τοΰ 

ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόντος. Τό ποσοστόν τούτο είναι χα-

ΠΙΝΑΞ 4.2 

Τά Συνολικά Φορολογικά Έσοδα εις τήν Ελλάδα καί εις τάς 

Χώρας τής ΕΟΚ κατά τό 1973 

Χώρα 

Βέλγιον 

Δανία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάς 

'Ιταλία 

'Ιρλανδία 

Λουξεμβοΰργον 

Όλλανδία 

Ήνωμένον Βασίλειον 

Εις δισεκατ. 
έθνικοΰ 

νομίσματος 

667,3 

71,6 

397,1 

346,8 

113,1 

24.061,6 

0,8 

26,7 

74,5 

23,3 

ne 
τοΰ 

»σοστόν έπί 
ακαθαρίστου 

έθνικοΰ προϊόντος 

38,1 

43,1 

35,8 

37,7 

23,1 

30,0 

32,4 

37,6 

45,0 

33,0 

Πηγαί: a. Statistical Office of the European Communities, Tax Stati
stics, 1974. 

β. Ύπουργεϊον Συντονισμού καί Προγραμματισμού, 'Εθνικοί 
Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, άρ. 22. 
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μηλότερον άπό τό άντίστοιχον ποσοστόν εις όλας τός χώρας 

τής ΕΟΚ. 

2. Ό Ρόλος τών Έμμεσων Φόρων εις τον Δημόσιον Προϋ-

πολογισμόν και τήν Έθνικήν Οίκονομίαν 

Οί έμμεσοι φόροι εις τήν Ελλάδα αποτελούν τήν κυρίαν 

πηγήν εσόδων τοΰ Δημοσίου. Κατά τό 1973 οί φόροι αυτοί 

απέφεραν περίπου 65 δισεκατ. δρχ., τό ποσόν δέ τοΰτο συνιστά 

τό 60% καί πλέον τών συνολικών φορολογικών εσόδων όλων 

τών δημοσίων φορέων. Τά έσοδα άπό τους εμμέσους φόρους 

ηύξήθησαν ουσιωδώς κατά τήν περίοδον 1951-1973. Όπως 

φαίνεται άπό τον Πίνακα 4.3, τά έν λόγω έσοδα ηύξήθησαν 

άπό 3,4 δισεκατ. δρχ. περίπου τό 1951 εις περισσότερα άπό 

65 δισεκατ. δρχ. κατά τό 1973, ή δέ μεταβολή αυτή αντιστοιχεί 

είς μέσον έτήσιον ρυθμόν αυξήσεως ίσον προς 11,4%. Ή ποσο

στιαία συμμετοχή τών έμμεσων φόρων είς τά συνολικά φορο

λογικά έσοδα τά εισπραττόμενα άπό όλους τους δημοσίους 

φορείς παρέμεινε σχετικώς σταθερά κατά τήν ανωτέρω περίοδον, 

κυμαινόμενη μεταξύ 57 % καί 63 %. Ή είκών παραμένει ή ιδία, 

έάν ληφθούν ύπ' όψιν αί άλλαι πηγαί εσόδων τοΰ Δημοσίου. 

Οί έμμεσοι φόροι δηλαδή διαδραματίζουν καί πάλιν σημαντι-

κόν ρόλον ώς πηγαί εσόδων τοΰ Δημοσίου καθ' όλην τήν υπό 

έξέτασιν περίοδον. 

Ή ποσοστιαία συμμετοχή τών έμμεσων φόρων είς τά συνο

λικά φορολογικά έσοδα, τά εισπραττόμενα άπό όλους τους 

δημοσίους φορείς είς τήν Ελλάδα, είναι μεγαλύτερα άπό τήν 

άντίστοιχον συμμετοχήν τών εμμέσων φόρων εις τάς περισ-

σοτέρας χώρας τής ΕΟΚ, ένώ εις ολίγας μόνον άπό αύτάς ή 

συμμετοχή τών φόρων τούτων είναι υψηλότερα άπό τήν άντί

στοιχον συμμετοχήν είς τήν Ελλάδα. Όπως δεικνύει ο Πίναξ 

4.4, κατά τό 1971 οί έμμεσοι φόροι συνεισέφεραν είς τήν χώραν 

τό 57,6% τών συνολικών φορολογικών εσόδων, τό ποσοστόν 

δέ τοΰτο είναι ύψηλότερον άπό τό άντίστοιχον ποσοστόν είς 
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ΠΙΝΑΞ 4.3 

Ή Έξέλιξις τών Φορολογικών Εσόδων τοΰ Δημοσίου νλς τήν Ελλάδα 

από 'Εμμέσους Φόρους κατά τήν Περίοδον 1951-1973 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Εθνικοί Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, 1948-1970. 

τήν Γερμανίαν (54,4%), τήν Όλλανδίαν (45%), τό Βέλγιον 

(52%), τό Λουξεμβοΰργον (45%), τό Ήνωμένον Βασίλειον 
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ΠΙΝΑΞ 4.4 

Τά "Εσοδα άπό Έμμεσους Φόρους είς τήν Ελλάδα καί είς 

τάς Χώρας τής ΕΟΚ κατά τό 1971 

Ποσοστόν Ποσοστόν Ποσοστόν 
Είς έπί τών συν- έπί τοΰ άκα- έπί τής κα-

Χώρα 

Βέλγιον 

Δανία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Έλλός 
Ιταλία 

Ιρλανδία 

Λουξεμβούργο ν 
Γ Ολλανδία 

Ήν. Βασίλειον 

εκατ. 
δολλά-

ρια 

3.860,9 

3.020,1 

24.065,5 

30.451,5 

1.564,5 

12.521,7 

929,3 

116,0 

4.222,2 

21.057,5 

ολικών φο
ρολογικών 
εσόδων 

51,9 

42,3 

68,8 

54,4 

57,6 

65,0 

68,1 

44,8 

44,7 

49,8 

θαρίστου 
έθνικοΰ 

προϊόντος 

13,6 

17,7 

14,8 

14,7 

14,4 

12,4 

20,2 

11,6 

11,7 
15,6 

ταναλω-
τικής δα

πάνης 

22,1 

29,2 

25,1 

26,0 

21,4 

19,3 

30,1 

19,3 

19,9 

25,1 

Πηγαί: α. Statistical Office of the European Communities, Tax Sta

tistics, \91A. 

β. Ύπουργεΐον Συντονισμού καί Προγραμματισμού, 'Εθνικοί 

Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, άρ. 22. 

(50%) καί τήν Δανίαν (42,3%). 'Αντίθετα οί έμμεσοι φόροι 

αποφέρουν ύψηλότερον ποσοστόν εσόδων είς τήν Γαλλίαν 

(68,8%), τήν Ίταλίαν (65%) καί τήν Ιρλανδίαν (68,1%). 

Εξετάζοντες τά ποσοστό τών εσόδων άπό έμμεσους φόρους 

ώς προς τό κύρια συνολικά μεγέθη τής ελληνικής οικονομίας 

(Πίναξ 4.3), παρατηροΰμεν, ότι κατά τό 1973 τό έσοδα άπό τους 

φόρους αυτούς ανήρχοντο είς 16% περίπου τοΰ ακαθαρίστου 

εγχωρίου προϊόντος ή 13,4% τοΰ ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόν

τος καί 20,5% τής συνολικής καταναλωτικής δαπάνης. Τά 

ποσοστό αυτό ηύξήθησαν ουσιωδώς κατά τήν περίοδον 1951-
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1973. Τοιουτοτρόπως τα έσοδα άπό έμμεσους φόρους, ως ποσο

στό ν επί του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, ηύξήθησαν 

άπό 9,5% κατά το 1951 εις 15,8% κατά το 1973, ώς ποσοστόν 

δέ επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος και του εθνικού 

εισοδήματος, ηύξήθησαν άπό 8,6% και 9,4% αντιστοίχως κατά 

τό 1951 εις 13,4% και 15,3% κατά το 1973- εξ άλλου ώς πο

σοστόν επί της καταναλωτικής δαπάνης, κατά τήν ιδίαν περίο-

δον, ηύξήθησαν άπό 10,3% εις 20,5%. 

Ή έπιβάρυνσις της ελληνικής οικονομίας άπό τους εμμέ

σους φόρους είναι υψηλότερα άπό τήν άντίστοιχον έπιβάρυν-

σιν, άπό τους ιδίους φόρους, εις Βέλγιον, Ίταλίαν, Λουξεμ-

βοϋργον καί Όλλανδίαν, ένώ είναι χαμηλότερα άπό τήν άντί

στοιχον έπιβάρυνσιν είς Δανίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ίρλαν-

δίαν καί Ήνωμένον Βασίλειον. Πράγματι, όπως φαίνεται άπό 

τον Πίνακα 4.4, κατά τό 1971 τά έσοδα άπό έμμεσους φόρους, 

ώς ποσοστόν επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος είς τήν 

πρώτη ν ομάδα χωρών, ήσαν υψηλότερα άπό τα ϊδια έσοδα είς 

τήν Ελλάδα, ένώ ισχύει τό άντίστροφον δια τάς χώρας της δευ

τέρας ομάδος. 

Ή συμμετοχή των έμμεσων φόρων είς τα συνολικά φορο

λογικά έσοδα είς τήν Ελλάδα διαφέρει μεταξύ των διαφόρων 

δημοσίων φορέων. Τό κράτος φαίνεται νά εξαρτάται άπό τους 

έμμεσους φόρους περισσότερον άπό όσον εξαρτώνται οί άλλοι 

δημόσιοι φορείς. Κατά τό 1973 π.χ. οί έμμεσοι φόροι απέφεραν 

περίπου τό 82% τών συνολικών φορολογικών εσόδων της 

χώρας. Συμβάλλουν επίσης ουσιωδώς είς τήν χρηματοδότησιν 

τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 'Αντίθετα ή συμ

μετοχή των είς τήν χρηματοδότησιν τών 'Οργανισμών Κοι

νωνικής 'Ασφαλίσεως είναι πολύ μικρά (περίπου 16% κατά 

τό 1973). Ό Πίναξ 4.5 δεικνύει τά έσοδα άπό. έμμεσους φόρους 

καθενός άπό τους τρεις δημοσίους φορείς της χώρας κατά τήν 

περίοδον 1951-1973. "Οπως φαίνεται είς τον πίνακα αυτόν, ή 

συμμετοχή τών έμμεσων φόρων εις τά συνολικά φορολογικά 

έσοδα του κράτους ηύξήθη άπό 71,5% τό 1951 είς 80% περίπου 
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ΠΙΝΑΞ 4.5 

Ή Συμβολή τών 'Εμμέσων Φόρων είς τα Συνολικά Φορολογικά "Εσοδα 

τών Δημοσίων Φορέων είς τήν 'Ελλάδα κατά τήν Περίοδον 1951-1973 

Κράτος 'Οργανισμοί Κοινω- 'Οργανισμοί Τοπι-
νικής 'Ασφαλίσεως κής Αυτοδιοικήσεως 

Ποσοστόν Ποσοστόν Ποσοστόν 
Είς έπί τών συν- Είς επί τών συν- Είς επί τών συν-

Έτος εκατ. ολικών φο- εκατ. ολικών φο- εκατ. ολικών φο-
δρχ. ρολογικών δρχ. ρολογικών δρχ. ρολογικών 
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9.095 
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44.800 
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168 

211 

242 

293 

391 

433 
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552 

556 

603 

1.356 

1.604 

1.876 

2.301 

2.737 

3.180 

3.483 

3.689 

4.104 

4.150 

4.216 

4.571 

4.980 

εσόδων 

13,9 

12,4 

13,7 

13,4 

13,5 

13,0 

14,2 

13,6 

12,2 

11,6 

20,2 

20,2 

20,8 

22,9 

22,8 

22,7 

2.1,9 

20,8 

20,6 

18,2 

17,1 

16,4 

15,8 

308 

380 

473 

335 

356 

367 

412 

466 

538 

790 

868 

1.166 

1.321 

1.497 

1.545 

1.609 

1.850 

1.810 

2.124 

2.332 

2.600 

2.765 

3.350 

εσόδων 

57,6 

61,6 

52,3 

39,2 

43,7 

42,8 

44,3 

41,7 

46,5 

55,0 

55,6 

62,6 

68,5 

70,8 

68,9 

68,6 

68,7 

68,3 

64,4 

65,4 

64,3 

62,7 

62,4 

Ρυθμοί μεταβολής τών εσόδων άπό τους εμμέσους φόρους 

1951-1960 1960-1973 1951-1973 

Κράτος 14,9% 14,2% 14,5% 

Κοινωνική άσφάλισις 15,3% 17,6% 16,7% 

Τοπική αύτοδιοίκησις 11,0% 11,8% 11,4% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 'Εθνικοί Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος, 1948-1970, Πίναξ 3. 
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τό 1960 καί παρέμεινε σχεδόν σταθερά κατά τήν περίοδον 

1960-1973. 'Αντιθέτως ή συμμετοχή των είς τά συνολικό 

φορολογικά έσοδα τών 'Οργανισμών Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

παρέμεινε σχετικώς σταθερά μέχρι τό 1960, εν συνεχεία δε 

ηύξήθη απότομα άπό 11,6% τό 1960 είς 20,2% τό 1961, μετά 

δέ άπό μίαν βραχεΐαν περίοδον βαθμιαίας αυξήσεως της έπηκο-

λούθησε κατά τά τελευταία πέντε έτη βαθμιαία πτώσις αυτής 

Τέλος ή συμμετοχή τών εμμέσων φόρων είς τά συνολικά φορο

λογικά έσοδα τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως έ-

μειώθη άπό 62% τό 1952 είς 42% τό 1958, έν συνεχεία δέ ηύ 

ξήθη σημαντικά κατά τήν περίοδον 1958-1964, άνελθουσο 

είς ποσοστόν 70,8%, ένώ ήρχισε καί πάλιν νά μειουται βαθμη

δόν, μέχρις ότου έφθασεν είς 62% περίπου κατά τό 1973. Είς 

τά επόμενα θα άσχοληθώμεν μόνον με τους έμμεσους φόρους 

πού επιβάλλονται άπό τό κράτος, τήν έναρμόνισιν τών οποίων 

καλύπτει ή παρούσα εργασία. 

3. Ή Αιάρθρωσις τών Έμμεσων Φόρων οί όποιοι 
επιβάλλονται άπό το Κράτος 

Τό κράτος εις τήν Ελλάδα επιβάλλει ένα ση μαντικό ν α

ριθμόν έμμεσων φόρων. "Οπως συμβαίνει είς ολας τάς ευρωπαϊ

κός χώρας1, ώρισμένοι άπό τους φόρους αυτούς είναι φόροι 

ευρείας βάσεως, ένώ άλλοι εΐναι ειδικοί φόροι, οί όποιοι επι

βάλλονται έπί ενός ή έπί ώρισμένων μόνον προϊόντων. 'Επί 

πλέον, ώρισμένοι άπό τους έν λόγω φόρους επιβάλλονται 

μόνον έπί τών εισαγωγών, άλλοι μόνον έπί της εγχωρίου παρα

γωγής, ένώ οί περισσότεροι άπό αυτούς επιβάλλονται τόσον 

έπί της εγχωρίου παραγωγής όσον καί έπί τών εισαγωγών, μέ 

τους ιδίους συνήθως ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστάς. 

1. Confederation of British Industry, Taxation in Western Europe, 
Eleventh Edition, 1974. 
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Ό Πίναξ 4.6 δεικνύει τήν ποσοστιαίαν συμμετοχήν κάθε κα

τηγορίας έμμεσων φόρων είς τά συνολικά έσοδα αυτών, καθώς 

καί τά συνολικά φορολογικά έσοδα εις τήν Ελλάδα καί είς 

ώρισμένας χώρας τής ΕΟΚ κατά τό 1971. "Οπως φαίνεται εις 

τον πίνακα αυτόν, υπάρχουν σήμερα σημαντικαί διαφοραί είς 

τήν διάρΟρωσιν τών έμμεσων φόρων τόσον μεταξύ αυτών τούτων 

τών χωρών τής ΕΟΚ όσον καί μεταξύ τής Ελλάδος καί τών 

χωρών τής ΕΟΚ. Μολονότι ολαι αί χώραι τής Κοινότητος 

εισπράττουν ένα σημαντικόν ποσοστόν τών συνολικών φορολο

γικών εσόδων των άπό εμμέσους φόρους δια τής χρησιμοποιή

σεως φόρων ευρείας βάσεως, τά σχετικά ποσοστά διαφέρουν 

ΠΙΝΑΞ 4.6 

Ή ΔιάρΟρωσις τών Έμμεσων Φόρων είς τήν Ελλάδα καί είς Ώρισμένας 

Χώρας τής ΕΟΚ κατά τό 1971 

Χώρα 

Βέλγιον 

Γαλλία 

Γερμανία 

'Ελλάς 

'Ιταλία 

Λουξεμβοϋργον 

'Ολλανδία 

Ήνωμ. Βασίλειον 

Φόροι 
ευρείας 
βάσεως 

(α) (β) 

56,6 

59,1 

44,5 

43,8 

30,3 

33,6 

54,0 

47,3 

29,4 

40,7 

23,8 

21,8 

19,5 

15,3 

24,3 

23,5 

Είέ incoi 
φόροι έπί 
τής δαπά

νης 

(α) 

22,2 

17,2 

25,6 

29,5 

45,7 

30,0 

24,9 

40,3 

(β) 

11,5 

11,9 

13,8 

14,7 

29,7 

13,5 

11,2 

20,1 

Δασμοί καί 
τέλη έπί τών 

γεωργικών 
προϊόντων 

Τα) (β) 

7,4 

2,0 

3,9 

13,6 

4,2 

— 
8,5 

3,8 

3,8 

1,4 

2,2 

6,7 

2,7 

— 
3,8 

1,9 

Λοιποί 
φόροι 

έπί τής 
δαπάνης 

(α) (β) 

13,8 7,2 

21,7 15,0 

26,0 14,0 

13,1 6,5 

19,8 13 0 

36,4 16,4 

12,6 5,7 

8,6 4,3 

Πηγαί: α. Statistical Office of the European Communities, Tax Sta

tistics, 1965-1971, Brussels, 1972. 

β. Central Statistical Office, National Income and Expenditu

re, HMSO, London, 1972. 

Σημείωσις: α. Ώ ς ποσοστόν τών φορολογικών εσόδων άπό έμμεσους 

φόρους. 

β. Ώ ς ποσοστόν τών συνολικών φορολογικών εσόδων του 

Δημοσίου είς κάθε χώραν. 
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ουσιωδώς μεταξύ τών διαφόρων χωρών. Τό Βέλγιον, ή Γαλλία 

καί ή Όλλανδία εισπράττουν περισσότερον άπό τό ήμισυ τών 

εσόδων των άπό έμμεσους φόρους δια τής χρησιμοποιήσεως 

φόρων ευρείας βάσεως· ή Γερμανία καί τό Ήνωμένον Βασί-

λειον περίπου τό 50% τών εσόδων των, ένώ ή Ιταλία καί τό 

Λουξεμβοΰργον μόνον τό λ / 3 τών έν λόγω εσόδων. Ή ιδία 

ανομοιομορφία εμφανίζεται, όταν έξετάζη κανείς τήν συμ-

μετοχήν τών έμμεσων φόρων ευρείας βάσεως είς τά συνολικά 

φορολογικά έσοδα είς τάς διαφόρους χώρας. Ή Γαλλία λ.χ. 

εισπράττει τό 40% περίπου τών συνολικών φορολογικών εσό

δων της δια τής χρησιμοποιήσεως έμμεσων φόρων ευρείας 

βάσεως, τό Βέλγιον τό 30% περίπου, ένώ ολαι αϊ άλλαι χώραι 

εισπράττουν όλιγώτερον άπό τό χ / 4 τών συνολικών φορολο

γικών εσόδων των δια τής χρησιμοποιήσεως τοιούτων φόρων. 

Ή ανωτέρω ανομοιομορφία είς τήν διάρθρωσιν τών έμμεσων 

φόρων μεταξύ τών χωρών τής ΕΟΚ εξηγεί έν μέρει τήν μεγά

λη ν άνομοιομορφίαν τών συστημάτων ΦΠΑ, τά όποια εισή

χθησαν άπό τάς χώρας τής ΕΟΚ, καί ιδιαίτερα τάς διαφοράς 

είς τήν διάρθρωσιν καί τον αριθμόν τών φορολογικών συντε

λεστών τους οποίους χρησιμοποιεί κάθε χώρα. Πράγματι χώραι 

όπως ή Γαλλία καί τό Βέλγιον, αί όποΐαι εισπράττουν ενα ση-

μαντικόν ποσοστόν τών συνολικών φορολογικών εσόδων των 

δια τής χρησιμοποιήσεως έμμεσων φόρων ευρείας βάσεως 

(σήμερα μέσω του ΦΠΑ), ήναγκάσθησαν νά χρησιμοποιήσουν 

περισσοτέρους φορολογικούς συντελεστας άπό άλλας χώρας 

τής ΕΟΚ, όπου οί έμμεσοι φόροι ευρείας βάσεως, οί όποιοι 

υποκατεστάθησαν δια του ΦΠΑ, αποφέρουν μικρότερον ποσόν 

φορολογικών εσόδων. Ή διαπίστωσις αύτη είναι ιδιαιτέρως ση

μαντική καί πρέπει νά ληφθή σοβαρά ύπ' όψιν κατά τήν θεσμο-

θέτησιν του συστήματος ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα. Δεδομένου 

ότι ή Ελλάς εισπράττει ένα σημαντικόν ποσοστόν τών συνο

λικών φορολογικών εσόδων της δια της χρησιμοποιήσεως 

έμμεσων φόρων ευρείας βάσεως, όλοι δέ οί φόροι αυτοί καθώς 

καί ώρισμένοι ειδικοί φόροι επί τής δαπάνης πρέπει νά άντι-
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κατασταθούν δια του ΦΠΑ, είναι ένδεχόμενον νά μη καταστή 

δυνατή ή εισαγωγή είς τήν χώραν ενός απλοποιημένου συστή

ματος ΦΠΑ, έκτος έάν έπιτευχθή έν τω μεταξύ έναρμόνισις 

τής καθόλου διαρθρώσεως του φορολογικού μας συστήματος. 

'Εξετάζοντες τάς άλλας κατηγορίας έμμεσων φόρων του 

Πίνακος 4.6, παρατηροϋμεν, ότι ή συνεισφορά τών ειδικών 

φόρων έπί τής δαπάνης είς τον προϋπολογισμόν, είς δλας τάς 

χώρας τής ΕΟΚ, καθώς καί είς τήν Ελλάδα, εΐναι ουσιώδης. 

Ίδιαιτέραν σημασίαν άπό απόψεως εσόδων έχουν οί ειδικοί 

φόροι είς τήν Ίταλίαν καί τό Ήνωμένον Βασίλειον. Σημασίαν 

επίσης έχουν οί φόροι αυτοί καί είς τήν Ελλάδα, τό Λουξεμ-

βουργον, τήν Γερμανίαν καί τήν Όλλανδίαν, ένώ εις τό Βέλ

γιον καί τήν Γαλλίαν ή εις έσοδα άπόδοσίς των είναι σχετικώς 

μικρότερα. Έξ άλλου ό ρόλος τών δσσμών, άπό απόψεως ε

σόδων, είς όλας τάς χώρας τής ΕΟΚ εΐναι ασήμαντος· είς τήν 

Ελλάδα όμως ή άπόδοσις τούτων είς έσοδα εϊναι σχετικώς 

υψηλότερα. Τέλος, ένώ όλοι οί άλλοι έμμεσοι φόροι έπί τής 

δαπάνης αποδίδουν ένα σημαντικόν ποσοστόν εσόδων είς 

ώρισμένας χώρας τής ΕΟΚ, ή άπόδοσίς των εις τήν Ελλάδα 

εΐναι σχετικώς μικρότερα. Είς τά επόμενα θά έξετάσωμεν έν 

συντομία τους διαφόρους φόρους οί όποιοι επιβάλλονται άπό 

τό κράτος εις τήν χώραν μας. 

3.1. Φόροι Ευρείας Βάσεως 

'Εν αντιθέσει προς ο,τι συμβαίνει είς ολας τάς χώρας τής 

Δυτικής Ευρώπης, όπου υπάρχει ένας μόνον φόρος ευρείας 

βάσεως (γενικός) έπί τών προϊόντων, ό όποιος συμπληρώνεται 

άπό ένα αριθμόν ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης, είς τήν Ελ

λάδα υπάρχουν εξ φόροι ευρείας βάσεως έπί τών προϊόντων, 

οί έξης : (ί) ό φόρος κύκλου εργασιών, ό όποιος επιβάλλεται 

είς ενα μόνον στάδιον τής παραγωγικής διαδικασίας καί κα

λύπτει τόσον τήν έγχώριον παραγωγήν όσον καί τάς είσαγωγάς-

(ii) ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων, ό όποιος καλύπτει τό 

129 



κόστος τοΰ συντελεστού· εργασία του απασχολουμένου είς τήν 

βιομηχανίαν (iii) ό ειδικός φόρος έπί τών εισαγομένων αγα

θών, ό όποιος καλύπτει μόνον τάς είσαγωγάς καί αποσκοπεί 

είς τήν έξίσωσιν τής επιβαρύνσεως τών εισαγομένων προϊόν

των προς τήν έπιβάρυνσιν, ή οποία επιβάλλεται έπί τής εγ

χωρίου παραγωγής άπό τον φόρον μισθών καί ημερομισθίων 

(ίν) οί φόροι πολυτελείας, οί όποιοι καλύπτουν σημαντικόν 

αριθμόν αγαθών πολυτελείας, εισαγομένων κυρίως άπό τό έξω-

τερικόν (ν) ό ειδικός φόρος καταναλώσεως τοΰ 1958, ό όποιος 

καλύπτει μίαν εύρειαν κατηγορίαν προϊόντων, τά όποια παρά

γονται έγχωρίως ή καί εισάγονται άπό τό έξωτερικόν, καί 

(vi) τό χαρτόσημον, τό όποιον εις τήν ούσίαν αποτελεί ομάδα 

φόρων, οί όποιοι επιβάλλονται συνήθως σωρευτικώς είς πολλάς 

άπό τάς συναλλαγάς τής χώρας. 

Ό φόρος κύκλου εργασιών καί ιδιαίτερα τό χαρτόσημον 

έχουν μεγαλυτέραν σημασίαν, άπό απόψεως αποδόσεως εσόδων, 

παρά οί λοιποί φόροι. Ό Πίναξ 4.7 δεικνύει τήν ποσοστιαίαν 

συμμετοχήν κάθε φόρου κατά τήν περίοδον 1961-1973. Όπως 

φαίνεται είς τον πίνακα αυτόν, τό χαρτόσημον αποφέρει σήμερον 

περισσότερον άπό τό 50% τών συνολικών εσόδων πού προέρ

χονται άπό φόρους ευρείας βάσεως. Ή ποσοστιαία συμμετο

χή του χαρτοσήμου ύπήρξεν υψηλή καθ' ολην τήν περίοδον 

Ι96Ι-19731. Ιδιαιτέρας σημασίας άπό απόψεως εσόδων εΐναι 

επίσης καί ό φόρος κύκλου εργασιών, ό όποιος αποφέρει 

σήμερα τό 40% περίπου τών συνολικών εσόδων, τά όποια 

εισπράττονται δια τών φόρων ευρείας βάσεως. Οί υπόλοιποι 

τέσσαρες φόροι ευρείας βάσεως αποδίδουν ποσοστόν σχεδόν 

10%, τό ήμισυ περίπου του οποίου εισπράττεται δια του ειδικού 

φόρου έπί τών εισαγωγών. 

Τά έσοδα άπό τους φόρους ευρείας βάσεως είς τήν Ελλάδα 

1. Ή συμβολή τών τελών χαρτοσήμου ηύξήΟη αιφνιδίως κατά τα 
ετη 1967 καί 1968, έξ αιτίας τής αυξήσεως τών συντελεστών ώρισμένων 
από τα έν λόγω τέλη. 
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ηύξήθησαν ουσιωδώς κατά τήν περίοδον 1961-1973. "Οπως 

προκύπτει άπό τον Πίνακα 4.7, κατά τήν προαναφερθεϊσαν 

περίοδον τά έν λόγω έσοδα ηύξήθησαν μέ ρυθμόν 18,40%. 

Ό ρυθμός αυξήσεως τών εσόδων κατά τήν περίοδον 1967-

1973 ήτο μεγαλύτερος άπό τον άντίστοιχον τοΰ πρώτου ήμίσεος 

τής περιόδου 1961-1970. Ή παρατηρούμενη ουσιώδης αύ-

ξησις τών εσόδων άπό τους έμμεσους φόρους ευρείας βάσεως 

οφείλεται είς τάς συνέχεις μεταβολάς τών φορολογικών συν

τελεστών, αί όποΐαι έλαβαν χώραν κατά τήν περίοδον 1961-

1973, καί όχι είς τήν ύψηλήν εισοδηματική ν ελαστικότητα τών 

φόρων αυτών, ή οποία ουσιαστικώς εΐναι χαμηλή. Τά έσοδα 

άπό τον φόρον κύκλου εργασιών, τό χαρτόσημον, τον είδικόν 

φόρον τοΰ 1958 καί τον είδικόν φόρον έπί τών εισαγομένων 

προϊόντων ηύξήθησαν μέ πολύ υψηλούς μέσους ρυθμούς κατά 

τήν περίοδον 1961-1973, ένώ τά έσοδα άπό τον φόρον μισθών 

καί ημερομισθίων, καθώς καί άπό τους φόρους πολυτελείας, 

ηύξήθησαν μέ ρυθμούς πολύ χαμηλότερους. Οί χαμηλοί ρυ

θμοί αυξήσεως τών εσόδων άπό τους δύο τελευταίους φόρους 

οφείλονται είς τήν σταθερότητα τών φορολογικών συντελεστών 

κατά τήν υπό έξέτασιν περίοδον. Τά έσοδα άπό τον φόρον 

κύκλου εργασιών, τον φόρον μισθών καί ημερομισθίων καί τον 

είδικόν φόρον έπί τών εισαγομένων ηύξήθησαν μέ υψηλότερους 

ρυθμούς κατά τό πρώτον ήμισυ (1961-1967) τής περιόδου, 

ένώ ισχύει τό άντίθετον δια τήν έξέλιξιν τών εσόδων άπό τους 

τρεις άλλους φόρους ευρείας βάσεως. 

3.1.1. Ό Φόρος Κύκλου Εργασιών 

Ό φόρος κύκλου εργασιών εισήχθη δια πρώτην φοράν 

τό 1933 μέ τον Νόμον 5822. Ό έν λόγω νόμος αντικατεστάθη 

άπό τον Νόμον 660/1937 ό όποιος, τροποποιηθείς καί συμ

πληρωθείς δι' άλλων νομοθετημάτων, ισχύει καί σήμερα1. Ό 

1. Φόρος Κύκλου 'Εργασιών και "Ετεροι Φόροι Καταναλώσεως, Διοι
κητική Κωδικοποίησις Ισχυουσών Διατάξεων, Ύπουργεϊον Οικονομικών, 
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φόρος κύκλου εργασιών εΐναι γενικός φόρος επιβαλλόμενος 

έπί τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων, τοΰ ήλε-

κτρισμοΰ, τών τηλεπικοινωνιών, τών μεταφορών, τών ασφα

λειών, τών τραπεζικών εργασιών, τοΰ φωταερίου, τών ξενο

δοχείων, τών διαφημιστικών επιχειρήσεων, τών επιχειρήσεων 

παραγωγής καί εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών, 

εμφιαλώσεως ύδατος, επισκευής καί συντηρήσεως αυτοκινήτων, 

τών γυναικείων κομμωτηρίων καί ινστιτούτων καλλονής καί 

τών επιχειρήσεων παραγωγής ψύχους. Πρόσφατα ό φόρος κύ

κλου εργασιών έπεξετάθη καί έκάλυψεν ώρισμένας άλλας υπη

ρεσίας, αϊ όποΐαι δέν ύπέκειντο είς αυτόν1. 

Είς τήν περίπτωσιν τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων ό φόρος καλύπτει ουσιαστικώς τήν άξίαν πω

λήσεως τοΰ προϊόντος είς τό στάδιον τοΰ χονδρικοΰ εμπο

ρίου, δεδομένου οτι επιβάλλεται έπί τοΰ κύκλου εργασιών τών 

επιχειρήσεων πού υπόκεινται είς αυτόν κατόπιν εκπτώσεως τής 

αξίας τών πρώτων υλών, αί όποΐαι έχουν ήδη ύπαχθή εις τον 

φόρον. Τό ποσόν τοΰ φόρου κύκλου εργασιών δέν περιλαμ

βάνεται επίσης είς τήν φορολογητέαν βάσιν. Ό φόρος κύκλου 

εργασιών, επομένως, αποτελεί φόρον, ό όποιος επιβάλλεται 

εις περισσότερα άπό ένα στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας 

χωρίς σωρευτικόν χαρακτήρα, καί άπό τής απόψεως αυτής 

ημπορεί νά θεωρηθή ώς μία ιδιάζουσα μορφή ΦΠΑ. Είς τήν 

περίπτωσιν τών εισαγομένων προϊόντων ώς βάσις τοΰ φόρου 

λαμβάνεται ή αξία τών εισαγομένων προϊόντων cif, πλέον τών 

εισαγωγικών δασμών καί όλων τών άλλων φόρων καί επιβαρύν

σεων αί όποΐαι καταβάλλονται κατά τήν είσαγωγήν τοΰ προϊ

όντος, πλέον μιας προσαυξήσεως κυμαινόμενης μεταξύ 20% καί 

'Αθήναι 1973. 'Επίσης 'Αναλυτική "Εκθεσις τών Εσόδων Προϋπολογι
σμού, ενθ' ανωτέρω. 

1. Ν. 12/1975, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολο
γικών καί άλλων τινών συναφών διατάξεων», Έφημερϊς τής Κυβερνήσεως, 
φύλλον 34 τής 6ης Μαρτίου 1975, σελ. 183. 

133 



60%, τών οποίων τό άθροισμα συνιστά μίαν θεωρητικήν τιμήν 

χονδρικής πωλήσεως τοΰ προϊόντος. Καθόσον άφορα τους κλά

δους υπηρεσιών, πού υπόκεινται είς τον φόρον, ό νόμος προ

βλέπει τάς εισπράξεις των, αί όποΐαι συνιστούν τήν βάσιν 

τοΰ φόρου είς κάθε περίπτωσιν1. 

Ό φόρος κύκλου εργασιών επιβάλλεται γενικώς μέ φορο-

λογικόν συντελεστήν 8% τόσον έπί τών αγαθών όσον καί έπί 

τών υπηρεσιών. Μερικά όμως αγαθά υπόκεινται είς τον φόρον 

μέ μειωμένους φορολογικούς συντελεστάς. Τοιουτοτρόπως ώρι-

σμένα μηχανήματα, τά διατηρημένα φρούτα καί λαχανικά, ή 

άσβεστος καί αί ζωοτροφαί υπόκεινται εις τον φόρον μέ συν

τελεστήν 4%, ένώ τά ιχθυέλαια, τά εξευγενισμένα ελαιόλαδα, 

τά βρώσιμα σπορέλαια καί τά ζυμαρικά υπόκεινται εις τον φό

ρον μέ συντελεστήν 2%. Όμοίως ώρισμέναι ύπηρεσίαι επι

βαρύνονται μέ διαφορετικούς συντελεστάς. Αί ύπηρεσίαι μετα

φορών λ.χ. υπόκεινται είς τον φόρον μέ συντελεστήν 7%, τά 

ξενοδοχεία μέ συντελεστήν 6% καί αί τράπεζαι μέ συντελε

στήν 4%. Αί άσφαλιστικαί επιχειρήσεις υποβάλλονται εις τον 

φόρον μέ συντελεστήν 8% διά τά ασφάλιστρα όλων τών κλά

δων, πλην τών κλάδων πυρός καί ζωής, τών οποίων τά ασφά

λιστρα υπόκεινται είς τον φόρον μέ συντελεστήν 18% καί 3% 

αντιστοίχως. 

Αί έξαγωγαί απαλλάσσονται τοΰ φόρου, αναγνωρίζεται δέ 

είς τους εξαγωγείς τό δικαίωμα αναζητήσεως του ποσοΰ φόρου 

τό όποιον έχει καταβληθή είς προηγούμενα στάδια τής παραγω

γικής διαδικασίας καί έχει ένσωματωθή είς τήν άξίαν τών εξα

γωγών. Έπί πλέον ώρισμένα άλλα προϊόντα απαλλάσσονται τοΰ 

φόρου. Ώρισμένα άπό τά απαλλασσόμενα εΐναι προϊόντα, τά ό

ποια φορολογοΰνται ιδιαιτέρως δι' ειδικών φόρων έπί τής δαπά

νης, όπως π.χ. τό οινόπνευμα, τό φωταέριον, ο σάπων, αί εκρη

κτικά! ύλαι καί τά προϊόντα καπνοΰ. 'Απαλλάσσονται επίσης 

1. Ένδιαφέρουσαν άνάλυσιν τών σχετικών νόμων βλέπε είς Ν. Τότση, 
Ό Φόρος Κύκλου 'Εργασιών, εκδοσις τετάρτη, Πάμισος, 'Αθήναι 1972. 
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τά προϊόντα ώρισμένων κλάδων, πού θεωροΰνται ότι έχουν 

ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν άνάπτυξιν τής εθνικής μας οι

κονομίας, όπως π.χ. τά ναυπηγεία, ό τυπογραφικός χάρτης, 

τά φωσφορικά λιπάσματα κ.ά., καθώς επίσης ώρισμένα γεωρ

γικά προϊόντα, π.χ. ό τυρός, τό βούτυρον, τό έλαιόλαδον, 

ό βάμβαξ, τά δημητριακά, τό άλευρον, ό άρτος. Τά γεωργικά 

προϊόντα όμως υπάγονται εις τον φόρον, όταν ύποβάλλωνται 

είς περαιτέρω έπεξεργασίαν (π.χ. κατασκευή νήματος έκ βάμ

βακος, άποξήρανσις φρούτων, παρασκευή τοματοπολτού, επεξ

εργασία τοΰ ελαιολάδου κ.λπ.). Είς τον φόρον δέν υπόκεινται 

επίσης αί κατασκευαί. 

"Οπως συμβαίνει μέ όλους σχεδόν τους άλλους φόρους είς 

τήν Ελλάδα, ό φόρος κύκλου εργασιών περιλαμβάνει ώρισμένας 

διατάξεις, αί όποΐαι χρησιμοποιούνται ώς φορολογικά κίνητρα 

διά τήν προώθησιν τής αναπτύξεως τής χώρας. Ιδιαιτέρας ση

μασίας εΐναι αί διατάξεις πού αποσκοπούν είς τήν άποκέν-

τρωσιν τής βιομηχανικής δραστηριότητος. Προς τοΰτο οί φο

ρολογικοί συντελεσταί μειώνονται ώς ακολούθως: (α) κατά 

25% διά τάς βιομηχανικός καί βιοτεχνικός επιχειρήσεις τάς 

έγκατεστημένας είς τήν ζώνην Β, ή οποία περιλαμβάνει τήν 

περιοχήν θεσσαλονίκης καθώς καί ώρισμένα άλλα τμήματα 

τής χώρας πλησίον τών 'Αθηνών, καί (β) κατά 50% διά τάς 

βιομηχανικός καί βιοτεχνικός επιχειρήσεις τάς έγκατεστη

μένας εις τήν ζώνην Γ, ή οποία περιλαμβάνει τήν λοιπήν χώραν1. 

Ό φόρος κύκλου εργασιών καταβάλλεται είς τάς εφορίας 

κάθε μήνα έπί τη βάσει ειδικών δηλώσεων, αί όποΐαι περι

λαμβάνουν τον κύκλον εργασιών καί τό ποσόν τοΰ οφειλομένου 

φόρου κατά τον προηγούμενον μήνα2. Ό φόρος κύκλου έργα-

1. "Η περιοχή 'Αθηνών συνιστά τήν ζώνην Α. 'Επιχειρήσεις εγκατε
στημένοι είς τήν έν λόγω ζώνην καταβάλλουν όλόκληρον τον φόρον. 

2. Προκειμένου περί ώρισμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 
λ.χ. τών τραπεζικών επιχειρήσεων, τών επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρι
κού ρεύματος καί φωταερίου καί τοΰ ΟΤΕ, ή δήλωσις υποβάλλεται εντός 
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σιών αποφέρει ένα σημαντικόν ποσόν εσόδων. Κατά τό 1973 

τά έσοδα άπό τον έν λόγω φόρον υπερέβαιναν τά 10 δισεκατ. 

δραχμάς. Περισσότερον άπό τό 50% τών εσόδων αυτών προέρ

χεται άπό τήν φορολογίαν τών αγαθών, πού εισάγονται άπό τό 

έξωτερικόν, ένώ όλιγώτερον άπό τό 50% προέρχεται άπα τήν 

φορολογίαν τών προϊόντων, πού παράγονται έγχωρίως. "Οσον 

άφορα τον φόρον κύκλου εργασιών, ό όποιος επιβάλλεται έπί 

έγχωρίως παραγομένων αγαθών καί υπηρεσιών, 55% περίπου 

τών εσόδων προέρχεται άπό τήν φορολογίαν τών βιομηχανικών 

καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ένώ τό ύπόλοιπον άπό τάς 

λοιπάς δραστηριότητας, αί όποΐαι υπόκεινται είς τον φόρον. 

Ό Πίναξ 4.8 δεικνύει τήν διάρθρωσιν τών φορολογικών εσό

δων άπό τον φόρον κύκλου εργασιών κατά τά τελευταία έτη. 

'Ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν άνάλυσιν τών οικονομικών 

επιδράσεων τοΰ φόρου κύκλου εργασιών είναι ή κατανομή τών 

εσόδων, άπό τον φόρον αυτόν, είς τους κυρίους κλάδους οικο

νομικής δραστηριότητος καί ό υπολογισμός τών μέσων φορο

λογικών συντελεστών, μέ τους οποίους ό έν λόγφ φόρος επι

βάλλεται έπί τών διαφόρων κατηγοριών προϊόντων. Ό Πίναξ 

4.9 δεικνύει τήν κατανομήν τών εσόδων, τά όποια προήρχοντο 

άπό τήν φορολογίαν τών εισαγομένων προϊόντων, ένώ ό Πίναξ 

4.10 δεικνύει τήν κατανομήν τών φορολογικών εσόδων, τά ό

ποια προήρχοντο άπό τήν φορολογίαν αγαθών καί υπηρεσιών 

εγχωρίου παραγωγής κατά τό 1973. "Οπως προκύπτει άπό τους 

δύο προαναφερθέντας πίνακας, ό φόρος κύκλου εργασιών επι

βαρύνει τά εισαγόμενα προϊόντα μέ μέσους φορολογικούς συν-

τελεστάς υψηλότερους άπό τους αντιστοίχους συντελεστάς 

τους επιβαλλόμενους έπί προϊόντων εγχωρίου παραγωγής. Τοΰτο 

οφείλεται είς τους κάτωθι παράγοντας : (i) Ή βάσις τοΰ φόρου 

κύκλου εργασιών, ό όποιος επιβάλλεται έπί τών εισαγομένων 

προϊόντων, περιλαμβάνει οχι μόνον τήν άξίαν τών εισαγωγών cif, 

του μεθεπομένου μηνός, ένώ προκειμένου περί τών ασφαλιστικών επιχει
ρήσεων, ό φόρος καταβάλλεται άνά τρίμηνον. 
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ΠΙΝΑΞ 4.10 

Ή Κατανομή τών Εσόδων άπό τον Φόρον Κύκλου Εργασιών τον Έπι-

βαλλόμενον έπί τής Εγχωρίου Οικονομικής Δραστηριότητος 

Εις Ποσοστόν έπί 
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητος εκατ. τήςφορολογη-

δρχ. θείσης αξίας 

Βιομηχανικαί καί βιοτεχνικαί επιχειρήσεις 

1. Ειδών διατροφής 

2. Καφεκοπτικαί 

3. Ειδών ζαχαροπλαστικής 

4. Οινοπνευματωδών ποτών 

5. Κλωστοϋφαντουργικοί 

6. Βυρσοδεψικαί-Ύποδηματοποιίας 

7. Ειδών ενδύσεως 

8. Ειδών έκ ξυλείας 

9. Χάρτου 

10. Χημικαί 

11. Οικοδομικών υλικών 

12. 'Επεξεργασίας μαρμάρων 

13. Μεταλλουργικοί-Μηχανολογικαί 

14. Παραγωγής ηλεκτρισμού 

15. Παράγωγης φωταερίου 

16. Λοιπαί 

Τραπεζικαί επιχειρήσεις 

'Ασφαλιστικοί επιχειρήσεις 

Μεταφορικοί επιχειρήσεις 

'Επιχειρήσεις εμφιαλώσεως ύδατος 

Επιχειρήσεις παραγωγής ψύχους 

. ΟΤΕ 

. Κινηματογραφικά! επιχειρήσεις 

. Διαφημιστικοί επιχειρήσεις 

. 'Επιχειρήσεις επισκευής και συντηρήσεως 

αυτοκινήτων 

. Κομμωτήρια και 'Ινστιτούτα καλλονής 

. Ξενοδοχειακοί επιχειρήσεις 

Σύνολον 

2.839,8 

241,9 

6,7 

83,7 

15,4 

500,5 

44,7 

29,3 

119,3 

72,6 

385,7 

266,4 

47,6 

565,0 

327,0 

1,1 
132,2 

611,2 

192,4 

416,0 

1,9 

16,4 

455,9 

12,5 

78,4 

53,4 

12,5 

118,3 

4.808,6 

5,27 

4,65 

4,54 

5,50 

5,28 

5,82 

2,95 

1,73 

5,57 

5,32 

6,22 

5,24 

5,75 

5,15 

6,00 

6,83 

4,52 

3,77 

9,56 

7,10 

4,04 

5,37 

7,00 

6,84 

5,72 

5,67 

5,62 

5,73 

5,36 

Πηγή : Ύπουργεΐον Οικονομικών, Τρψψιαϊαι Καταστάσεις 'Εσόδων. 
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άλλα καί τους εισαγωγικούς δασμούς, καθώς καί ολας τάς άλλας 

επιβαρύνσεις, ένώ δασμοί καί επιβαρύνσεις του είδους αύτου 

δέν επιβάλλονται προφανώς έπί τής εγχωρίου παραγωγής 

(ii) Ή βάσις του φόρου κύκλου εργασιών, ό όποιος επιβάλλεται 

έπί τών εισαγωγών, προσαυξάνεται πλασματικώς κατά 20% 

εως 60%, προκειμένου νά καΟορισΟή μία θεωρητική τιμή χον

δρικής πωλήσεως τών εισαγομένων προϊόντων, τά δέ ποσοστά 

προσαυξήσεως εΐναι προφανώς πολύ υψηλότερα άπό τά πρα

γματικά περιθώρια κέρδους τών χονδρεμπόρων. Οί Πίνακες 4.9 

καί 4.10 δεικνύουν επίσης, ότι ό φόρος κύκλου εργασιών επι

βάλλεται μέ διαφορετικούς συντελεστάς έπί τών διαφόρων κα

τηγοριών προϊόντων, παρά τό γεγονός, οτι οί ονομαστικοί 

φορολογικοί συντελεσταί είς τήν περίπτωσιν, τών αγαθών είναι 

οί ίδιοι. Ή διαφορά εις τους μέσους φορολογικούς συντελε

στάς, οί όποιοι επιβάλλονται έπί τών εισαγομένων προϊόντων 

οφείλεται είς τάς διαφορετικός φορολογικός επιβαρύνσεις 

καθώς καί εις τάς διαφόρους προσαυξήσεις αί όποΐαι προβλέ

πονται διά κάθε κατηγορίαν προϊόντων. Εις τήν περίπτωσιν 

τών προϊόντων τά όποια παράγονται έγχωρίως, αί παρατηρού

μενοι διαφοραί οφείλονται κυρίως είς τους μειωμένους ονομα

στικούς συντελεστάς, οί όποιοι ισχύουν είς ώρισμένας περι

πτώσεις, καθώς καί είς τάς διαφόρους άπαλλαγάς αί όποΐαι συ

χνά αναγνωρίζονται άπό τον φόρον. 

5.1.2. Ό Φόρος Μισθών καί Ημερομισθίων 

Ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων εισήχθη διά τοΰ άρ

θρου 5 τοϋ A.N. 843 /1948 καί επιβάλλεται έπί τής αμοιβής του 

συντελεστού εργασία του απασχολουμένου άπό τάς βιομηχα

νικός καί βιοτεχνικός επιχειρήσεις, καλύπτει δέ τους μισθούς, 

τά ημερομίσθια, τήν άποζημίωσιν δι' ύπερωριακήν άπασχό-

λησιν καθώς επίσης καί οιανδήποτε άλλην άμοιβήν, είς χρήμα 

ή είς εΐδος, ή οποία καταβάλλεται είς τους απασχολουμένους1. 

1. "Αρθρον 5, A.N. 843/1948, είς 'Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσόδων 

Προϋπολογισμού, ενθ' ανωτέρω. 
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Ό φόρος επιβάλλεται μέ φορολογικόν συντελεστήν 6%. 

Ό έν λόγω συντελεστής, όμως, μειώνεται είς ώρισμένας περι

πτώσεις ώς έξης: (ί) Μικραί επιχειρήσεις, τών οποίων τό συνο-

λικόν κόστος εργασίας δέν υπερβαίνει τάς 450.000 δρχ. ετησίως, 

υποβάλλονται είς τον φόρον μέ συντελεστήν 10% διά τό πέραν 

τών 180.000 δρχ. κόστος εργασίας, (ii) Αί άμοιβαί, αί όποΐαι 

καταβάλλονται δι' έργασίαν έκτελεσθεΐσαν εκτός τής περι

φερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, υποβάλλονται είς τον 

φόρον μέ συντελεστήν ϊσον προς τό ήμισυ τοΰ συνήθους φορο

λογικού συντελεστοΰ. (iii) Αί βιομηχανίαι σιδήρου υποβάλλον

ται είς τον φόρον μέ φορολογικόν συντελεστήν 1 %, έάν ή 

έπιχείρησις εΐναι εγκατεστημένη είς τήν περιοχήν Μείζονος 

Πρωτευούσης, καί 0,5%, έάν ή έπιχείρησις είναι εγκατεστημένη 

έκτος τής περιοχής αυτής, ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως, ότι 

τό συνολικόν ποσόν δι' άμοιβήν εργασίας υπερβαίνει τάς 200.000 

δραχμάς. Διαφορετικά αί έν λόγω επιχειρήσεις έχουν τήν ιδίαν 

μεταχείρισιν μέ τάς λοιπός μικράς επιχειρήσεις. 

Αί μικραί επιχειρήσεις, τών οποίων τό συνολικόν κόστος 

εργασίας δέν υπερβαίνει τάς 180.000 δρχ., εξαιρούνται τοΰ φόρου. 

Τοΰ φόρου έξαιροΰνται επίσης δλαι αί επιχειρήσεις, αί όποΐαι 

έχουν τήν έδραν των έκτος τοΰ νομοΰ 'Αττικής καί θεωροΰνται 

άπό τον νόμον ώς έπαρχιακαί βιομηχανίαι1. Τέλος απαλλάσ

σονται τοΰ φόρου ώρισμέναι άλλαι βιομηχανικαί ή βιοτεχνι-

καί επιχειρήσεις, ειδικώς προβλεπόμεναι άπό τον νόμον. Επι

χειρήσεις αύτοΰ τοΰ είδους είναι2 : αί καπνοβιομηχανίας αί 

τυπογραφικά! καί έκδοτικαί επιχειρήσεις, αί επιχειρήσεις υπο

δημάτων, αί επιχειρήσεις παρασκευής άρτου καί τά ναυπη

γεία. 

Ο φόρος μισθών καί ημερομισθίων βεβαιώνεται καί κατα

βάλλεται είς τάς εφορίας μαζί μέ τον φόρον εισοδήματος. Έν 

1. "Αρθρον 7, Ν. 3213/1955. 
2. "Αρθρον 3, Ν. 1619/1951, άρθρον 18 τοΰ A.N. 1839/1951 καί άρ

θρον 28 τοΰ Ν. 4242/1962. 
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αντιθέσει όμως μέ τόν φόρον εισοδήματος, ό όποιος παρακρα

τείται υπό τών επιχειρήσεων άπό τους εργαζομένους, ό φόρος 

μισθών καί ημερομισθίων καταβάλλεται άπό τήν έπιχείρησιν, 

ή οποία δύναται νά μετακυλίση τούτον είς τάς τιμάς τών προϊόν

των. Ό φόρος αυτός είναι επομένως φόρος έπί τοΰ κόστους 

παραγωγής εγχωρίων προϊόντων καί, υπό τήν προϋπόθεσιν 

ότι μετακυλίεται προς τάς τιμάς τών τελικών προϊόντων, προ

καλεί αΰξησιν τών τιμών τών προϊόντων, τά όποια παράγονται 

έγχωρίως, έναντι τών τιμών τών αντιστοίχων προϊόντων, τά 

όποια εισάγονται. Ό φόρος επιστρέφεται κατά τήν έξαγωγήν 

τών προϊόντων. Τό ποσόν τών επιστροφών καθορίζεται υπό τών 

Υπουργών Οικονομικών καί Βιομηχανίας, τά δέ έσοδα, τά 

όποια εισπράττονται διά τοΰ φόρου τούτου, περιέρχονται είς 

τό κράτος κατά 62%, ένώ τό ύπόλοιπον αποτελεί φόρους υπέρ 

τρίτων. 

Ή κατανομή τών εσόδων άπό τόν φόρον αυτόν είς τους 

διαφόρους κλάδους βιομηχανικής παραγωγής καί ό υπολογισμός 

τών μέσων φορολογικών συντελεστών, μέ τους οποίους ό έν λό

γω φόρος βαρύνει τάς διαφόρους κατηγορίας προϊόντων, εμ

φανίζει σημαντικάς δυσχέρειας, λόγω ελλείψεως καταλλήλων 

στοιχείων. Χρησιμοποιούντες τάς πληροφορίας, τάς οποίας 

παρέχουν αί έτήσιαι έρευναι βιομηχανίας είς τήν Ελλάδα, τάς 

άναφερομένας είς τους συνολικούς μισθούς καί ημερομίσθια, 

τά όποια καταβάλλονται υπό τής μείζονος βιομηχανίας είς τήν 

περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, όπου επιβάλλεται ό 

έν λόγω φόρος, καί λαμβάνοντες υπ" όψιν τάς εξαιρέσεις ώρι

σμένων βιομηχανιών, καθώς καί τάς διαφοράς είς τους φορο

λογικούς συντελεστάς, αί όποΐαι μνημονεύονται ανωτέρω, έκα-

τανείμαμεν τό συνολικόν ποσόν εσόδων, πού εισπράττεται 

μέσω τοΰ φόρου τούτου, είς τους κυριωτέρους κλάδους βιομη

χανικής παραγωγής. Τά αποτελέσματα εμφανίζονται είς τόν 

Πίνακα 4.11. "Οπως δεικνύει ό πίναξ, ό φόρος επιπίπτει έπί τών 

διαφόρων κατηγοριών βιομηχανικών προϊόντων μέ διαφορε

τικούς μέσους φορολογικούς συντελεστάς. Αί διαφοραί όφεί-
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ΠΙΝΑΞ 4.11 

Ή Κατανομή τών Εσόδων άπό τόν Φόρον Μισθών καί 'Ημερομισθίων 

μεταξύ τών Διαφόρων Κλάδων τής Βιομηχανίας κατά τό 1973 
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λονται, οχι μόνον είς τάς παρατηρουμένας διαφοράς είς τους 

ονομαστικούς συντελεστάς καί τάς εξαιρέσεις άπό τόν φόρον, 

αί όποΐαι αναγνωρίζονται είς ώρισμένας περιπτώσεις, άλλα καί 

είς τήν διαφορετικήν συμμετοχήν τοΰ συντελεστοΰ εργασία είς 

τό συνολικόν κόστος παραγωγής τών διαφόρων κατηγοριών 

προϊόντων (βλ. τελευταίαν στήλην τοΰ πίνακος). 

Ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων, ό όποιος επιβάλλεται 

μόνον έπί τοΰ εγχωρίου κόστους παραγωγής τών προϊόντων, 

επιβαρύνει τά έγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καί ευνοεί τάς 

είσαγωγάς1. Έπί πλέον επιβαρύνει περισσότερον τόν συντε

λεστήν εργασία καί ευνοεί τόν συντελεστήν κεφάλαιον, πράγμα 

τό όποιον φυσικά οδηγεί είς μή όρθολογικήν κατανομήν τών 

πόρων τοΰτο όμως ίσως νά είναι έπιθυμητόν άπό τής απόψεως 

προωθήσεως τής οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας. Έπί 

πλέον ή επιβολή τοΰ φόρου μόνον είς τήν περιοχήν 'Αττικής 

συνιστά ένα σημαντικόν κίνητρον διά τήν άποκέντρωσιν τής 

οικονομικής δραστηριότητος, ή όποια επίσης εΐναι επιθυμη

τή άπό απόψεως προωθήσεως τής οικονομικής αναπτύξεως τής 

χώρας. 'Αντιθέτως ή έξαίρεσις τών μικρών επιχειρήσεων, αί 

όποΐαι καταβάλλουν συνολικά δι' άμοιβάς τών εργαζομένων 

ποσόν μικρότερον τών 180.000 δρχ. ετησίως, καθώς καί ή ευ

νοϊκή μεταχείρισις τών επιχειρήσεων, αί όποΐαι καταβάλλουν 

συνολικάς άμοιβάς είς τους εργαζομένους μεταξύ 180.000 καί 

480.000 δρχ., εΐναι δυνατόν νά αποτελούν σημαντικά αντικί

νητρα αυξήσεως τοΰ μεγέθους τών επιχειρήσεων, πράγμα τό 

όποιον φυσικά εΐναι άνεπιθύμητον άπό απόψεως προωθήσεως 

τής οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας. 

3.1.3. Ό Ειδικός Φόρος έπί τών Εισαγομένων 

Ό φόρος αυτός εισήχθη τό 1954 μέ τό Ν.Δ. 3092, τό όποιον 

αντικατεστάθη αργότερα διά τοΰ Ν.Δ. 4257/1962. Τό τελευταΐ-

1. Ή διαφοροποίησις δμως αυτή, είς βάρος τής εγχωρίου παραγωγής, 
αντισταθμίζεται άπό είδικόν φόρον, ό όποιος επιβάλλεται έπί τών εισα
γωγών, καί εξετάζεται αμέσως κατωτέρω. 
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ον τοΰτο διάταγμα ισχύει καί σήμερα1. Ό φόρος επιβάλλεται 

μόνον έπί τών αγαθών τά όποια εισάγονται καί αποσκοπεί είς 

τήν έξίσωσιν τής φορολογικής επιβαρύνσεως τών εισαγομένων 

προς τήν φορολογικήν έπιβάρυνσιν τών έγχωρίως παραγομέ

νων προϊόντων, ή οποία επιβάλλεται έπί τών τελευταίων διά 

του φόρου μισθών καί ημερομισθίων, τόν όποιον άνελύσαμεν 

ανωτέρω. 

Ή βάσις τοΰ φόρου τούτου εΐναι ή ιδία μέ τήν βάσιν έπί 

τής οποίας επιβάλλεται ό φόρος κύκλου εργασιών, πού καλύ

πτει τά εισαγόμενα προϊόντα. Ό φόρος επιβάλλεται μέ τρεις 

φορολογικούς συντελεστάς, ώς ακολούθως: (i) 2% έπί τών α

γαθών, τά όποια υπόκεινται είς φόρον κύκλου εργασιών μέ 

συντελεστήν 8%· (ϋ) 1% έπί τών αγαθών, τά όποια υπόκεινται 

είς φόρον κύκλου εργασιών μέ συντελεστήν 4%, καί (iii) 0,5% 

έπί τών αγαθών, τά όποια υπόκεινται είς φόρον κύκλου εργα

σιών μέ συντελεστήν 2%. 

Ή βεβαίωσις καί ή εϊσπραξις τών εσόδων άπό τόν φόρον 

τοΰτον γίνεται ταυτόχρονα μέ τήν βεβαίωσιν καί εϊσπραξιν 

τών εσόδων άπό τόν φόρον κύκλου εργασιών. Προϊόντα, τά 

όποια δέν υπάγονται είς τόν φόρον κύκλου εργασιών, απαλλάσ

σονται επίσης τοΰ φόρου τούτου. 

Ή κατανομή τών εσόδων άπό τόν είδικόν τοΰτον φόρον, 

καθώς επίσης καί οί μέσοι φορολογικοί συντελεσταί, μέ τους 

οποίους ό φόρος επιβάλλεται έπί τών διαφόρων κατηγοριών 

προϊόντων, εμφανίζονται είς τόν Πίνακα 4.12. "Οπως προκύ

πτει άπό τόν πίνακα αυτόν, οί μέσοι φορολογικοί συντελεσταί 

διαφέρουν μεταξύ τών διαφόρων ομάδων προϊόντων, ή δια

φορά δέ αυτή οφείλεται όχι μόνον ε'ις τάς ύφισταμένας δια

φοράς μεταξύ τών ονομαστικών συντελεστών κατά ομάδα 

προϊόντων, καθώς καί είς τάς εξαιρέσεις άπό τόν φόρον, άλλα 

καί είς τους διαφορετικούς συντελεστάς δασμών καί άλλων 

1. Ν.Δ. 4257/1962, είς 'Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσόδων Προϋπολο

γισμού, ενθ' ανωτέρω. 
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ΠΙΝΑΞ 4.12 

Ή Μέση Έπιβάρυνσις τών Εισαγομένων Προϊόντων άπό τόν Είδικόν 

Φόρον κατά τό 1973 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Έπετηρις Δημοσίων Οικονομικών. 
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επιβαρύνσεων καί τά διαφορετικά ποσοστά προσαυξήσεων, 

τά όποια προστίθενται έπί τής άξιας τών εισαγωγών cif, προ

κειμένου νά καθορισθή ή βάσις τοΰ φόρου. 

Ή κάλυψις τοΰ έν λόγφ φόρου καθώς καί ή διάρθρωσις 

τών φορολογικών συντελεστών δέν φαίνονται κατάλληλοι νά 

επιτύχουν τόν ύποτιθέμενον σκοπόν τοΰ φόρου, δηλαδή τήν 

έξίσωσιν τής φορολογικής επιβαρύνσεως, ή οποία επιβάλλεται 

έπί τών εισαγομένων, προς τήν άντίστοιχον φορολογικήν έπι-

βάρυνσιν τήν οποίαν επιβάλλει ό φόρος μισθών καί ημερο

μισθίων έπί τών αντιστοίχων εγχωρίων προϊόντων. Πράγματι, 

πέραν τοΰ γεγονότος ότι ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων 

επιβάλλεται μόνον είς τήν περιοχήν τοΰ Νομού 'Αττικής, ή 

έπιβάρυνσις, τήν οποίαν επιβάλλει έπί τών διαφόρων προϊόν

των, εΐναι ανάλογος τής συμμετοχής τοΰ συντελεστοΰ εργασία 

είς τήν παραγωγήν κάθε προϊόντος, ένώ ό παράγων αυτός δέν 

έχει ληφθή υπ' όψιν κατά τήν διαμόρφωσιν τής διαρθρώσεως 

τών φορολογικών συντελεστών τοΰ ειδικού φόρου τοΰ επι

βαλλομένου έπί τών εισαγωγών. Έπί πλέον οί φορολογικοί 

συντελεσταί, μέ τους όποιους ό παρών φόρος επιβάλλεται 

έπί τών εισαγομένων, είναι υψηλότεροι άπό τους αντιστοίχους 

συντελεστάς, μέ τους οποίους ουσιαστικώς επιβάλλεται ό φό

ρος μισθών καί ημερομισθίου έπί τών αντιστοίχων προϊόντων 

εγχωρίου παραγωγής. 

Πράγματι σύγκρισις τών μέσων φορολογικών συντελε

στών, μέ τους όποιους επιβάλλονται οί δύο φόροι (Πίνακες 

4.11 καί 4.12), δεικνύει οτι, ένώ ό φόρος μισθών καί ημερο

μισθίων επιβάλλεται μέ μέσον φορολογικόν συντελεστήν 0,67%, 

ό ειδικός φόρος έπί τών εισαγομένων προϊόντων επιβάλλεται 

μέ μέσον συντελεστήν 2,09%. Ή έπιβάρυνσις, πού επιβάλλεται 

έπί τών εισαγομένων προϊόντων, άπό τόν είδικόν τοΰτον φό

ρον, θα ήτο υψηλότερα άπό τήν άντίστοιχον φορολογικήν 

έπιβάρυνσιν, ή οποία επιβάλλεται έπί τών προϊόντων εγχωρίου 

παραγωγής άπό τόν φόρον μισθών καί ημερομισθίων, ακόμη καί 

είς τήν περίπτωσιν, όπου ό τελευταίος αυτός φόρος θα έπε-
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βάλλετο μέ συντελεστήν 6% έφ' όλων τών προϊόντων, είς όλα 

τό διαμερίσματα τής χώρας. Τοιουτοτρόπως, δεδομένου δτι ή 

συμμετοχή τοΰ συντελεστοΰ εργασία είς τήν έγχώριον παρα-

γωγήν ανέρχεται κατά μέσον ορον περίπου είς 17% (Πίναξ 

4.11), ή επιβολή ενός φόρου έπί τοΰ κόστους εργασίας μέ 

συντελεστήν 6% θά άντιστοιχοΰσε προς ενα μέσον φορο

λογικόν συντελεστήν έπί τής εγχωρίου παραγωγής ίσον προς 

1,02% (0,17x6). 

3.1.4. Οί Φόροι Πολυτελείας 

Οί φόροι πολυτελείας περιλαμβάνουν μίαν όλόκληρον κα-

τηγορίαν ειδικών φόρων επιβαλλομένων έπί διαφόρων προϊόν

των εισαγομένων κυρίως άπό τήν άλλοδαπήν, τά όποια θεω-

ροΰνται ώς είδη πολυτελείας1. Ό φόρος πολυτελείας εισήχθη 

διά πρώτην φοράν μέ τό Ν.Δ. 1991/1939 καί έκάλυπτε μίαν 

σχετικώς μικράν κατηγορίαν προϊόντων τόσον εισαγομένων 

άπό τό έξωτερικόν όσον καί παραγομένων έγχωρίως. Ό κύριος 

σκοπός τοΰ φόρου τούτου ήτο ή εϊσπραξις προσθέτων εσόδων, 

προκειμένου νά καταστή δυνατή ή κάλυψις τών συνεχώς αυξα

νομένων αναγκών τοΰ κράτους, καθώς επίσης καί ή αύξησις 

τής προοδευτικότητος τής διαρθρώσεως τών φορολογικών συν

τελεστών τοΰ συστήματος τών έμμεσων φόρων είς τήν χώραν. 

Ό έν λόγω φόρος έπεξετάθη αργότερα καί έκάλυψεν άλλα 

προϊόντα είς τρόπον, ώστε οί φόροι πολυτελείας νά καλύπτουν 

σήμερα μίαν εύρεΐαν κατηγορίαν προϊόντων, ώρισμένα άπό τά 

όποια δέν είναι εις τήν πραγματικότητα είδη πολυτελείας. 

Τοιουτοτρόπως μέ τό Ν.Δ. 2416/1953, τό όποιον αντικατέστησε 

τόν A.N. 1991/1939, ό φόρος πολυτελείας, πού έπεβάλλετο 

μόνον έπί τών εισαγομένων προϊόντων, έπεξετάθη καί έκάλυψε 

μίαν εύρεΐαν κατηγορίαν προϊόντων μέ συντελεστάς κυμαινο-

1. A.N. 1991/1939, Ν.Δ. 2416/1953 καί .Ν.Δ. 3394/1955, είς 'Αναλυ
τική "Εκθεσις τών 'Εσόδων Προϋπολογισμού, ενθ' ανωτέρω. 
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μένους μεταξύ 25% και 50 %α. Ή βάσις των φόρων πολυτελείας 

εϊναι ή ιδία με τήν βάσιν έπα της οποίας επιβάλλονται οι δασμοί, 

δηλαδή ή αξία τών εισαγωγών cif. Ό Ν. 2818/1954 έπεξέτεινε 

τους φόρους πολυτελείας, οι όποιοι έπεβάλλοντο μόνον επί 

τών εισαγωγών, και έκάλυψεν επίσης όλα τα προϊόντα τα παρα

γόμενα άπό φυσικάς ή τεχνητάς ϊνας. Ό εν λόγω φόρος επι

βάλλεται και πάλιν με διαφορετικούς συντελεστάς έπί τών 

διαφόρων προϊόντων, οι όποιοι εξαρτώνται άπό τήν φύσιν του 

προϊόντος και τήν περιεκτικότητα του εις ϊνας. Οι φορολογικοί 

αυτοί συντελεσταί κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25%. Ή βάσις 

του τελευταίου τούτου φόρου είναι διαφορετική άπό τήν βάσιν 

τών φόρων πολυτελείας, οί όποιοι επιβάλλονται βάσει του 

Ν.Δ. 2416/1953, καθόσον ή φορολογική βάσις, εις αυτήν τήν 

περίπτωσιν, περιλαμβάνει τήν άξίαν τών εισαγωγών cif, καθώς 

και τους δασμούς και τάς λοιπάς επιβαρύνσεις αί όποϊαι επι

βάλλονται έπί τών εισαγωγών. Τέλος το Ν.Δ. 3394/1955 εισή

γαγε φόρον πολυτελείας επί τών εισαγομένων ειδών εκ πορ

σελάνης καί φαγεντιανής γης. Ό φόρος αυτός επιβάλλεται 

με συντελεστήν 15% επί τών ειδών έκ πορσελάνης καί 10% 

έπί τών ειδών έκ φαγεντιανής γης, ή δε βάσις του εις τήν περί

πτωσιν αυτήν συνίσταται μόνον άπό τήν άξίαν τών εισαγωγών 

cif (δεν περιλαμβάνονται επομένως οί εισαγωγικοί δασμοί καί 

αί λοιπαί επιβαρύνσεις). 

Ό σ ο ν άφορα τους φόρους πολυτελείας, οί όποιοι επιβάλ

λονται έπί προϊόντων εγχωρίου παραγωγής, διαφέρουν ουσιω

δώς άπό τους φόρους τους επιβαλλόμενους επί τών εισαγομένων 

προϊόντων τόσον ώς προς τήν κάλυψιν όσον καί ώς προς τους 

φορολογικούς συντελεστάς2. Τοιούτοι φόροι επιβάλλονται έπί 

τών ακολούθων κατηγοριών προϊόντων: οινοπνευματωδών πο-

1. Προκειμένου περί ώρισμένων ποτών, οπως το ούΐσκυ, το τζίν, ή 
βότκα κ.ά., ό συντελεστής ανέρχεται εις 120%. 

2. Άπόφασις 'Υπουργού Οικονομικών Μ 1480/1126/8/9.3.1945, εις 
'Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσόδων Προϋπολογισμού, ενθ' ανωτέρω. 
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τών, αρωμάτων, δερμάτων καί ώρισμένων ειδών έκ δέρματος, 

μετάξης καί έρίου, ασημικών καί διαφόρων διακοσμητικών 

ειδών, επίπλων, γουναρικών, εμφιαλωμένων οίνων κ.ο.κ. Οί 

έν λόγω φόροι επιβάλλονται μέ διαφορετικούς φορολογικούς 

συντελεστάς έπί τών διαφόρων προϊόντων. "Ωρισμένοι φορο

λογικοί συντελεσταί εκφράζονται κατ' άξίαν, ένώ άλλοι απο

τελούν καθωρισμένον ποσόν, καταβαλλόμενον άνά τρίμηνον 

άπό τους παραγωγούς, καί διαφέρουν συνήθως αναλόγως της 

ποιότητος του προϊόντος. Ή βάσις τών φόρων πολυτελείας 

οί όποιοι επιβάλλονται έπί προϊόντων εγχωρίου παραγωγής 

είναι ή ιδία μέ τήν βάσιν του φόρου κύκλου εργασιών. 

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τά όποια απέφεραν οί 

φόροι πολυτελείας κατά το 1973, ανήλθαν εις 638 εκατ. δραχμάς. 

Πλέον τών 3 / 4 άπό τά έν λόγω έσοδα προέρχονται άπό τήν 

φορολογίαν προϊόντων εισαγομένων εις τήν χώραν, ένώ μόνον 

τό ] / 4 προέρχεται άπό τήν φορολογίαν προϊόντων παραγο

μένων εις τό έσωτερικόν. Ό Πίναξ 4.13 δεικνύει τήν κατα-

νομήν τών φορολογικών εσόδων μεταξύ εισαγομένων καί έγ-

χωρίως παραγομένων προϊόντων κατά τά τελευταία πέντε ετη. 

ΠΙΝΑΞ 4.13 

Ή Κατανομή τών Εσόδων άπό τους Φόρους Πολυτελείας μεταξύ 
Εισαγομένων καί έγχωρίως Παραγομένων Προϊόντων 

Φόρος πολυτελείας Φόρος πολυτελείας 
έπί εισαγομένων έπί εγχωρίων προϊόντων Σύνολον 

Έτος 

1969 

1970 
1971 

1972 

1973 

Εις εκατ. 
δρχ. 

228 

250 

304 

341 

485 

/ο 

75,0 

72,7 

74,3 

74,5 

76,0 

Εις εκατ. 
δρχ. 

76 

94 

105 

117 

153 

°/ /ο 

25,0 

27,3 

25,7 

25,5 

24,0 

Εις εκατ. 
δρχ. 

304 

344 

409 

458 

638 

/ο 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Ύπουργεΐον Οικονομικών, Έκτέλεσις Προϋπολογισμού 'Εσό
δων. 
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Ή κατανομή τών εσόδων άπό τους φόρους πολυτελείας 
τους επιβαλλόμενους έπί αγαθών εισαγομένων άπό τό έξωτερι-
κόν, καθώς καί οί μέσοι φορολογικοί συντελεσταί, μέ τους ο
ποίους οί φόροι αυτοί επιβάλλονται έπί τών διαφόρων κατη
γοριών προϊόντων, δίδονται εις τον Πίνακα 4.141. 

ΠΙΝΑΞ 4.14 

Ή Κατανομή τών 'Εσόδων από τους Φόρους Πολυτελείας μεταξύ τών 
Κυρίων Κατηγοριών Εισαγομένων κατά το 1973 

ι α> . υ 1 

Κ 9- w .5 JA Ό Js m> Ζ 
•Ο ω > er ω 

Κατηγορία εισαγομένων Γω g κ ^ 1 3 . 3 -w Κ Έ ο 

§ § S j o|u>^- §o,2 
Ο ώ Κ 2 Γ-' a er γ-' > w 

Ε ^ ο C w ö c g 
0. Τρόφιμα καί ζώα ζώντα 1,48 0,29 0,03 — 
1. Ποτά καί καπνός 64,83 12,91 36,14 19,12 
2. Πρώται ύλαι μή εδώδιμοι, πλην 

καυσίμων 0,15 0,03 — — 
3. 'Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κ.α. — — — — 
4. Έλαια καί λίπη — — — — 
5. Χημικά προϊόντα 
6. Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα 

κατά πρώτην υλην 
7. Μηχανήματα καί υλικά μεταφορών 61,57 
8. Διάφορα βιομηχανικά είδη 

9. Εϊδη καί συναλλαγαί μή ταξινο 

μημέναι κατά κατηγορίας 

Σύνολον 

57,48 

241,89 

61,57 

74,88 

502,28 

11,44 

48,16 

12,26 

14,91 

100,00 

0,75 

1,84 

0,30 

2,97 

0,88 

0,61 

1,34 

0,16 

2,46 

0,49 

Πηγή: Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους, Πίνακες μή 'Ατελών, Ιψή-
φιοι κατά 3ψήφιον της ΤΤΠΔ. 

1. Ή κατανομή τών εσόδων άπό τους φόρους πολυτελείας τους επι
βαλλόμενους έπί έγχωρίως παραγομένων προϊόντων δέν κατέστη δυνατή, 
λόγω ελλείψεως τών σχετικών στοιχείων. "Αλλωστε τά έσοδα άπό τους 
φόρους αυτούς είναι τόσον ασήμαντα, ώστε ή παράβλεψίς των δέν πρό
κειται να έπηρεάση τά βασικά συμπεράσματα της παρούσης εργασίας. 
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Όπως προκύπτει άπό τον Πίνακα 4.14, οί φόροι πολυ

τελείας επιβάλλονται μέ πολύ υψηλούς φορολογικούς συντε-

λεστάς έπί ώρισμένων κατηγοριών προϊόντων, ένώ επιβάλ

λονται μέ πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστάς έπί άλλων 

προϊόντων. Εις τήν πρώτην κατηγορίαν υπάγονται τά ποτά, 

ώρισμένα εϊδη έκ χάρτου, ώρισμένα φαρμακευτικά εϊδη καί 

ώρισμένα άλλα βιομηχανικά προϊόντα. 

3.1.5. Ό Ειδικός Φόρος Καταναλώσεως του 1958 

Ό φόρος αυτός εισήχθη μέ το Ν.Δ. 3829 /1958 καί καλύπτει 

μίαν εύρείαν κατηγορίαν προϊόντων παραγομένων εις το έσω-

τερικόν ή εισαγομένων άπό το έξωτερικόν, τά όποια δέν υπό

κεινται εις τους φόρους πολυτελείας1. Ή βάσις του φόρου 

τούτου είναι ή ιδία μέ τήν βάσιν του φόρου κύκλου εργασιών. 

Ούτω, προκειμένου περί έγχωρίως παραγομένων προϊόντων, 

ώς βάσις του φόρου λαμβάνεται ή αξία τοϋ προϊόντος, ή οποία 

αναγράφεται έπί του τιμολογίου, μή περιλαμβανομένου του 

φόρου κύκλου εργασιών. 'Αντιθέτως εις τήν περίπτωσιν τών 

εισαγομένων προϊόντων ή βάσις τοΰ φόρου περιλαμβάνει τήν 

άξίαν τών εισαγωγών cif, πλέον τών εισαγωγικών δασμών 

καί δλων τών άλλων επιβαρύνσεων (δέν περιλαμβάνεται όμως 

ό φόρος κύκλου εργασιών), πλέον μιας προσαυξήσεως κυμαι

νόμενης μεταξύ 20% καί 60%. 

Ό φόρος επιβάλλεται μέ διαφορετικούς φορολογικούς 

συντελεστάς έπί τών διαφόρων προϊόντων, κυμαινόμενους με

ταξύ 10% καί 40%. Ό Πίναξ 4.15 δεικνύει τά προϊόντα, τά 

όποια υπόκεινται εις τον είδικόν φόρον του 1958, καθώς καί 

τους αντιστοίχους ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστάς, 

μέ τους οποίους ό φόρος αυτός επιβάλλεται έπί τών διαφόρων 

κατηγοριών προϊόντων. 

1. Ν.Δ. 3829/1958, είς 'Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσόδων Προϋπολογι
σμού, ενθ' ανωτέρω. 
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ΠΙΝΑΞ 4.15 

Οί 'Ονομαστικοί Συντελεσταί του Ειδικού Φόρου του 1958 

'Ονομαστικός 
Όμάδες προϊόντων φορολογικός 

συντελεστής 

1. "Ιπποι δρόμωνες 40,0 

2. Τυρός (ολλανδικός, βίτσερης, παρμεζάνα κ.λπ. ευρωπαϊκοί) 15,0 

3. Άνυψωτικαί συσκευαί (ascenseurs) 25,0 

4. Κλιματιστικοί συσκευαί 25,0 

5. Πλυντήρια λειτουργούντα μέ ήλεκτρισμόν, βάρους τό καθένα 

έως 250 χιλιόγραμμα 20,0 

6. Φωτογραφικοί μχ]χαναί 40,0 

7. Οικιακά σκεύη φαγεντιανά (λουτήρες, θερμάστραι, λεκάναι 

κ.λπ.), εξαιρέσει τών λευκών 15,0 

8. Χάρτης φωτογραφικός, ευαίσθητος, καθώς και ταινίαι ή 

πλάκες έκ κυτταροειδοΰς, πλην τών δι' ΐατρικήν χρήσιν 

προοριζομένων καί τών παρθένων φίλμς τών χρησιμοποιου

μένων δια τήν παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών ύπό 

ανεγνωρισμένων κινηματογραφικών επιχειρήσεων 25,0 

9. Έπίσωτρα άπό καουτσούκ δι 'επιβατικά αυτοκίνητα 25,0 

10. 'Αεροθάλαμοι δι' επιβατικά αυτοκίνητα 20,0 

Πηγή: Ύπουργεΐον Οικονομικών, Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσόδων 

Προϋπολογισμού. 

Ό ειδικός φόρος του 1958 απέφερε κατά τό έτος 1973 500 

εκατ. δραχμάς. Πλέον τών 2 / 3 άπό τά έν λόγφ έσοδα προέρ

χονται άπό τήν φορολογίαν προϊόντων εισαγομένων εις τήν 

χώραν, ένώ τό ύπόλοιπον 1 / 3 προέρχεται άπό τήν φορολογίαν 

προϊόντων παραγομένων έγχωρίως. Ό Πίναξ 4.16 δεικνύει 

τήν κατανομήν τών εσόδων άπό τον φόρον αυτόν μεταξύ εισα

γομένων καί έγχωρίως παραγομένων προϊόντων κατά τά τε

λευταία πέντε έτη. 

Ή κατανομή τών εσόδων άπό τον είδικόν φόρον κατα

ναλώσεως μεταξύ τών διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστη

ριότητος καί οί μέσοι φορολογικοί συντελεσταί, μέ τους ο

ποίους ό έν λόγω φόρος επιβάλλεται έπί τών διαφόρων κατη-
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ΠΙΝΑΞ 4.16 

Ή Κατανομή τών 'Εσόδων άπό τον Είδικόν Φόρον Καταναλώσεως του 

1958 μεταξύ Εισαγομένων καί έγχωρίως Παραγομένων Προϊόντων 

Εισαγόμενα αγαθά Έγχωρίως παραγό- Σύνολον 
μένα αγαθά 

"Ετος 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Εις έκατ. 
δρχ. 

139 

158 

205 

260 

321 

/ο 

79,0 

74,2 

75,4 

73,0 

70,1 

Εις έκατ. 

δρχ. 

37 

55 

67 

96 

137 

/ο 

21,0 

25,8 

24,6 

27,0 

29,9 

Εις έκατ. 

δρχ. 

176 

213 

272 

356 

458 

0/ 

/υ 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Ύπουργεΐον Οικονομικών, 'Αναλυτική "ΕκΟεσις τών Εσόδων 

Προϋπολογισμού. 

γοριών προϊόντων, εμφανίζονται εις τον Πίνακα 4.17. Ή κατα

νομή αυτή παρουσίασε πολλάς δυσχέρειας λόγω ελλείψεως τών 

σχετικών στοιχείων. "Ας σημειωθή, δτι δέν υπάρχουν σχετικά 

στατιστικά στοιχεία ούτε δια τό τμήμα τών εσόδων, τό όποιον 

προέρχεται άπό τήν φορολογίαν τών εισαγομένων προϊόντων, 

ούτε δια τό τμήμα, τό όποιον προέρχεται άπό τήν φορολογίαν 

τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων. Δια τον λόγον αυτόν 

προέβημεν εις άνεξάρτητον ύπολογισμόν τών εσόδων άπό τον 

φόρον τούτον, χρησιμοποιούντες τους ονομαστικούς φορολο

γικούς συντελεστάς, οί όποιοι δίδονται εις τον Πίνακα 4.15, καί 

τήν άντίστοιχον άξίαν τών φορολογουμένων προϊόντων. Τά 

ούτως ύπολογισθέντα συνολικά ποσά εσόδων άπό τον φόρον 

έπί τών εισαγομένων προϊόντων ευρέθησαν τόσον πλησίον 

τών πραγματικών ποσών, ώστε να δύναται κανείς να ύποθέση, 

οτι οί έπί μέρους υπολογισμοί τών εσόδων ευρίσκονται πολύ 

πλησίον τών πραγματικών αριθμών. "Οσον άφορα τό τμήμα 

τών εσόδων, τά όποια προέρχονται άπό τήν φορολογίαν έγχω

ρίως παραγομένων προϊόντων, ή κατανομή των είναι πολύ 

χονδρική. Δεδομένου όμως οτι τά συνολικά έσοδα, πού προέρ-
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χονται άπό τήν φορολογίαν έγχωρίως παραγομένων προϊόντων, 

συνιστούν ενα μικρόν ποσόν, οιονδήποτε σφάλμα εις τήν κατα

νομή ν των δέν πρόκειται νά έπηρεάση ουσιωδώς τά αποτε

λέσματα της μελέτης μας. 

ΠΙΝΑΞ 4.17 

Ή Κατανομή τών Εσόδων άπό τον Είδικόν Φόρον Καταναλώσεως του 1958 
μεταξύ τών Διαφόρων Κατηγοριών Προϊόντων κατά τό 1973 

Κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητος 

Γεωργικά προϊόντα-τρόφιμα 

Προϊόντα έκ ξύλου καί φελλού 

Χάρτης καί προϊόντα έκ χάρτοι 

Έλαστικόν 

Χημικά προϊόντα 

Λοιπά μή μεταλλικά ορυκτά 

Μηχαναι 

Μεταφορικά μέσα 

Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα 

Σύνολον 

Εισαγόμενα προϊόντα Ί 

Ο. 

to 

ö 

21,0 
13,5 
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0,76 

2,75 
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0,18 

1,37 

1,28 

0,06 

1,79 
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0,21 

0,62 

2,14 

3,42 

0,13 

0,76 

0,82 

0,01 

0,18 

0,27 

Εγχωρίως παραγό-
μένα προϊόντα 

Ν; 
α 
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a 
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ω 
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— 
— 
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— 
— 
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π
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— 

— 
— 

1,74 

— 
— 

0,84 

0,06 

1,34 

— 

3.1.6. Τέλη Χαρτοσήμου 

Τά τέλη χαρτοσήμου περιλαμβάνουν μίαν εύρείαν κατηγο

ρίαν επιβαρύνσεων επιβαλλομένων μέ διαφορετικούς συντελε

στάς έπί τών διαφόρων συναλλαγών1. Τέλη του είδους αυτού 

1. Ύπουργεΐον Οικονομικών, Φορολογία Χαρτοσήμου, Κωδικοποίη-
οις τής Ισχυούσης Νομοθεσίας, 'Αθήναι 1970. Επίσης Ύπουργεΐον Οί-
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επιβάλλονται έπί συναλλαγών, αί όποϊαι αφορούν άμεσα τήν 

διακίνησιν τών προϊόντων μεταξύ τών διαφόρων σταδίων της 

παραγωγικής διαδικασίας, καθώς καί έπί συναλλαγών, αί ό

ποϊαι συνδέονται μόνον έμμεσα μέ τήν έν λόγω διακίνησιν 

τών προϊόντων (π.χ. έκδοσις συναλλαγματικών καί γραμματίων, 

σύναψις δανείων κ.ο.κ.). Έπί πλέον τέλη χαρτοσήμου επι

βάλλονται έπί συναλλαγών, αί όποϊαι καθόλου δέν σχετίζονται 

μέ τήν διακίνησιν τών προϊόντων (π.χ. καταβολή μισθών καί 

ημερομισθίων εις τον ίδιωτικόν τομέα τής οικονομίας, εισο

δήματα έξ εκμισθώσεως οικοδομών κ.ο.κ.). Ώρισμένα άπό τά 

ανωτέρω τέλη είναι σταθερά, δηλαδή ανεξάρτητα τής αξίας 

τής συναλλαγής, ένώ άλλα είναι ανάλογα τής αξίας τής συναλ

λαγής. Θα έξετάσωμεν αμέσως κατωτέρω τάς κυριωτέρας κα

τηγορίας τών τελών αυτών. 

α. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί συναλλαγών, αί όποϊ

αι αφορούν άμεσα τήν διακίνησιν τών προϊόντίον μεταξύ τών 

διαφόρων σταδίων τής παραγωγικής διαδικασίας : Τά έν λόγω 

τέλη επιβάλλονται σωρευτικώς έπί τής τιμής πωλήσεως ενός 

προϊόντος, καθώς τό προϊόν τούτο διέρχεται άπό τά διάφορα 

στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας. Τά τέλη αυτά καλύπτουν 

τόσον τά έγχωρίως παραγόμενα όσον καί τά εισαγόμενα προϊόν

τα. Ή βάσις τών τελών χαρτοσήμου, τά όποια επιβάλλονται 

έπί τών προϊόντων, εΐναι ή τιμή πωλήσεως τών προϊόντων, 

εις τήν οποίαν περιλαμβάνονται όλοι οί άλλοι φόροι καί αί 

επιβαρύνσεις πού επιβάλλονται έπί τών διαφόρων προϊόντων1. 

Ή έν λόγω βάσις όμως δέν περιλαμβάνει τους ειδικούς φόρους 

επί τής δαπάνης, τους επιβαλλόμενους έπί τών σιγαρέττων, 

τών σιγάρων καί τών οινοπνευματωδών ποτών. Εις τήν περί-

κονομικών, 'Αναλυτική "Εκθεσις τών 'Εσόδων Προϋπολογισμού, ενθ' ανω

τέρω, καί Ν. 12/1975, άρθρα 20-29. Ένδιαφέρουσαν άνάλυσιν τών σχε

τικών νόμων βλέπε εις Ν. Τότση, Κώδιξ Τελών Χαρτοσήμου, Πάμισος, 

'Αθήναι 1972. 

1. Φορολογία Χαρτοσήμου, άρθρα 15γ καί 15δ. 
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πτωσιν τών εισαγομένων προϊόντων ή βάσις τοΰ φόρου περι

λαμβάνει τήν άξίαν τών εισαγωγών cif, πλέον τών εισαγωγικών 

δασμών καί όλων τών άλλων φόρων καί έπιβαρν ν'σεων τών 

επιβαλλομένων κατά τήν είσαγωγήν τών προϊόντων1. Ό ονο

μαστικός φορολογικός συντελεστής τών τελών χαρτοσήμου, 

τά όποια επιβάλλονται έπί τών έγχωρίως παραγομένων προϊόν

των, ανέρχεται εις 2%2. Ό πραγματικός όμως φορολογικός 

συντελεστής, μέ τον όποιον τά τέλη αυτά επιβαρύνουν τά διά

φορα τελικά προϊόντα, διαφέρει μεταξύ τών προϊόντων ανα

λόγως τοΰ αριθμού τών σταδίων μέσω τών οποίων διέρχεται 

κάθε προϊόν, μέχρις ότου φθάση εις τό τελικόν στάδιον τής 

παραγωγικής διαδικασίας. 'Απεναντίας οί ονομαστικοί φορο

λογικοί συντελεσταί τών τελών χαρτοσήμου, τών επιβαλλομέ

νων έπί τών εισαγομένων προϊόντων, διαφέρουν μεταξύ τών 

διαφόρων προϊόντων, κυμαινόμενοι άπό 2% μέχρι 5 %, αναλόγως 

του αριθμού τών σταδίων, μέσω τών οποίων υποτίθεται οτι 

διέρχονται τά αντίστοιχα εγχώρια προϊόντα, μέχρις ότου φθά

σουν εις τό στάδιον, όπου τίθενται εις τήν αυτήν μοϊραν μέ τά 

εισαγόμενα προϊόντα3. Τά τέλη χαρτοσήμου, πού επιβάλλονται 

άμεσα έπί τών προϊόντων, επιστρέφονται κατά τήν έξαγωγήν 

τών προϊόντων τούτων εις τό έξωτερικόν. 

β. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί τών τραπεζικών καί 

ασφαλιστικών συναλλαγών : Αί τραπεζικαί συναλλαγαί υπόκειν

ται εις τέλη χαρτοσήμου ώς ακολούθως: (i) Τά δάνεια όλων 

τΰν ειδών, έκτος άπό έκεϊνα τά όποια απαλλάσσονται μέ είδι-

κήν νομοθετικήν ρύθμισιν, υπόκεινται εις τέλη χαρτοσήμου μέ 

φορολογικόν συντελεστήν 0,50% τής αξίας τοΰ δανείου, (ii) Οί 

τόκοι καί αί τραπεζικαί προμήθειαι υπόκεινται εις τέλη χαρτο

σήμου μέ συντελεστάς κυμαινόμενους μεταξύ 0,50% καί 3%, 

αναλόγως τής φύσεως τής συναλλαγής, άπό τήν οποίαν απορ

ρέουν οί τόκοι καί αί προμήθειαι. 

1. Φορολογία Χαρτοσήμου, άρθρον 15β. 
2. Ό συντελεστής αυτός αυξάνεται κατά 20% ύπερ ΟΓΑ. 
3. Προσαυξανόμενοι κατά 20% υπέρ ΟΓΑ. 
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Αί άσφαλιστικαί έργασίαι υπόκεινται εις τέλη χαρτοσήμου 

μέ φορολογικόν συντελεστήν 2%. Ή χορήγησις δανείων έπί 

τη βάσει ασφαλιστηρίων ζωής υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου 

μέ συντελεστήν 1 %. 

γ. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί τον εισοδήματος εξ 

εκμισθώσεως οικοδομών : Τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται επί

σης έπί τοΰ εισοδήματος έξ εκμισθώσεως οικοδομών μέ συν

τελεστήν 3%. Τά έν λόγω τέλη επιβαρύνουν συνήθως κατά 

τό ενα ήμισυ τον μισθωτήν καί κατά τό άλλο ήμισυ τον έκ-

μισθωτήν. 

δ. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί τών μισθών και η

μερομισθίων: Τά έν λόγω τέλη επιβάλλονται έπί τών μισθών, 

τών ημερομισθίων, τών συντάξεων καί όλων τών άλλων απο

δοχών τών καταβαλλομένων εις τους εργαζομένους εις τον 

ίδιωτικόν τομέα τής οικονομίας. Ό συντελεστής τών τελών 

αυτών ανέρχεται εις 1 % καί επιβαρύνει κατά τό ένα ήμισυ 

τον έργοδότην καί κατά τό άλλο ήμισυ τον έργαζόμενον. Τό 

τμήμα τοΰ τέλους, τό όποιον βαρύνει τον έργαζόμενον, παρα

κρατείται καί καταβάλλεται εις τά Δημόσια Ταμεία άπό τον 

έργοδότην. Αί συντάξεις αί καταβαλλόμεναι άπό τό ΙΚ.Α καί 

τον ΟΓΑ απαλλάσσονται τών τελών χαρτοσήμου μέ ειδικούς 

νόμους. 

ε. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί συναλλαγματικών και 

γραμματίων: Τά τέλη αυτά επιβάλλονται έπί τών συναλλαγμα

τικών καί τών γραμματίων μέ σταθερούς φορολογικούς συν

τελεστάς. Οί έν λόγω συντελεσταί όμως διαφέρουν αναλόγως 

τής ονομαστικής άξιας τής συναλλαγματικής ή τοΰ γραμματίου, 

κυμαινόμενοι άπό 5 δρχ., δι" άξίαν συναλλαγματικών μέχρι 

1.000 δρχ., καί 100 δρχ. δι' άξίαν συναλλαγματικών κυμαινο-

μένην μεταξύ 15.000 καί 20.000 δραχμών. 'Εάν ή ονομαστική 

αξία τής συναλλαγματικής ή τοΰ γραμματίου ύπερβαίνη τάς 

20.000 δρχ., ό συντελεστής είναι αναλογικός καί ανέρχεται 

εις 0,5% δια τήν πέραν τών 20.000 δρχ. άξίαν τής συναλλα

γματικής ή τοΰ γραμματίου. 
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στ. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί τών πωλήσεων ή 

αγορών δια λογαριασμον τρίτων, επί τής μισθώσεως έργον κ.λπ.: 

Εις περίπτωσιν πωλήσεως ή αγοράς διά λογαριασμόν τρίτου 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου μέ συντελεστήν 2% έπί τής 

προμηθείας. Εις περίπτωσιν βιομηχανοποιήσεως προϊόντων 

διά λογαριασμόν τρίτου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου μέ συν

τελεστήν 2% έπί τής αμοιβής τοΰ βιομηχάνου. Όμοίως ε'ις 

περίπτωσιν παροχής υπηρεσιών διά μισθώσεως εργασίας ή 

έργου επιβάλλεται χαρτόσημον μέ συντελεστήν άνερχόμενον 

συνήθως εις 2%. 

ζ. Τέλη χαρτοσήμου επιβαλλόμενα επί τών μεταφορικών επι

χειρήσεων : Αί μεταφορικαί έργασίαι, αί όποϊαι άφοροΰν τήν 

μεταφοράν προϊόντων εντός τής χώρας, υπόκεινται εις τέλος 

χαρτοσήμου μέ συντελεστήν 1 %. 

η . Λοιπά τέλη γαρτούήμου : 'Εκτός άπό τάς ανωτέρω 

κατηγορίας τελών χαρτοσήμου υπάρχει ακόμη ένας μεγάλος 

αριθμός τελών αύτοΰ τοΰ είδους έπί διαφόρων αστικών ή εμπο

ρικών έγγραφων. Ώρισμένα άπό τά έν λόγω τέλη επιβάλλονται 

ώς ποσοστόν έπί τής αξίας τοΰ σημαινόμενου εγγράφου, ένώ 

άλλα είναι σταθερά καί ανεξάρτητα τής αξίας τούτου. 

Τά τέλη χαρτοσήμου, όπως άλλωστε συμβαίνει μέ όλους 

σχεδόν τους άλλους φόρους είς τήν Ελλάδα, περιλαμβάνουν 

ώρισμένας εύεργετικάς διατάξεις, αί όποϊαι άποσκοποΰν είς 

τήν έπιτάχυνσιν τής οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας διά 

τής προωθήσεως τών εξαγωγών, τής αυξήσεως τοΰ μεγέθους 

τών επιχειρήσεων, τής αναπτύξεως τής κεφαλαιαγοράς κ.ο.κ. 

Αί πλέον σημαντικαί άπό τής απόψεως αυτής διατάξεις είναι 

αί άπαλλαγαί άπό τά τέλη χαρτοσήμου ή αί μειώσεις τών συν

τελεστών τών έν λόγω τελών, πού αναγνωρίζονται είς όλας 

τάς περιπτώσεις, κατά τάς οποίας αί επιχειρήσεις αλλάζουν 

νομικήν μορφήν ή ενοποιούνται, προκειμένου να επιτύχουν 

αύξησιν τοΰ μεγέθους των. Πολύ σημαντικαί είναι επίσης αί 

άπαλλαγαί ή αί μειώσεις τών συντελεστών τών τελών χαρτο-
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σήμου έπί τών χρηματιστηριακών συναλλαγών καί γενικώτερα 

έπί τών συναλλαγών είς τήν χρηματοδοτικήν άγοράν. 

Τά έσοδα τά όποϊα απέφεραν τά τέλη χαρτοσήμου κατά τό 

1973 ανήλθαν είς περισσότερα άπό 14,5 δισεκατ. δραχμάς. Ό 

Πίναξ 4.18 δίδει τήν κατανομήν τών συνολικών εσόδων άπό τά 

τέλη χαρτοσήμου μεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών τελών 

τοΰ είδους αύτοΰ κατά τά έτη 1970 καί 1973. "Οπως φαίνεται 

άπό τον πίνακα αυτόν, 20% περίπου τών εσόδων άπό τά τέλη 

χαρτοσήμου προέρχονται άπό τέλη έπί τών εισαγομένων προϊ

όντων, 40% περίπου από τέλη έπί τών έγχωρίως παραγομέ

νων προϊόντων, ένώ τό ύπόλοιπον 40% άπό τά λοιπά τέλη 

χαρτοσήμου τά επιβαλλόμενα έπί τών άλλων συναλλαγών τών 

υποκειμένων είς τον φόρον. 

ΠΙΝΑΞ 4.18 

Ή Διάρθρωσις τών 'Εσόδων άπό Τέλη Χαρτοσήμου κατά τά Έτη 
1970 καί 1973 

1970 1973 
Κατηγορία τελών χαρτοσήμου Είς έκατ. 

δρχ. 

921 

2.582 

50 

% 

10,3 

28,9 

0,6 

Εις έκατ. 
δρχ. 

987 

4.110 

69 

0/ 

/ο 

6,8 

27,9 

0,5 

Γέλη χαρτοσήμου εισπραττόμενα διά 
(,ρήσεως κινητού επισήματος 
Γέλη χαρτοσήμου εισπραττόμενα δι' 
χμέσόυ καταβολής 
Γέλη χαρτοσήμου πολιτικής, ποινικής 
cai διοικητικής διαδικασίας 
Γέλη χαρτοσήμου έπί τών εισαγομένων 
ιπό τό έξωτερικόν αγαθών 1.346 15,1 2.792 19,0 
Ίρόσθετον ποσοστόν 20% έπί τελών 
χαρτοσήμου 1.481 16,6 2.517 17,0 
Γέλη χαρτοσήμου έπί πωλήσεως άγα-
ών εις τήν ημεδαπή ν 1.712 19,1 2.892 19,7 
Γέλη χαρτοσήμου διά λογαριασμόν 
ρίτων (ΟΓΑ κ.λπ.) 843 9,4 1.358 9,1 

Σύνολον 8.935 100,0 14.725 100,0 

Πηγή: Ύπουργεΐον Οικονομικών, Έκτέλεαις Προϋπολογισμού 'Εσόδων. 
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Ή ανωτέρω άνάλυσις τών εσόδων άπό τά τέλη χαρτοσήμου, 

τήν οποίαν εμφανίζουν τά υφιστάμενα στατιστικά δημοσιεύ

ματα, δέν καθιστά δυνατήν τήν μελέτην τών οικονομικών επι

δράσεων τών τελών χαρτοσήμου. "Οπως είδαμε ανωτέρω, τά 

τέλη χαρτοσήμου περιλαμβάνουν μίαν εύρειαν κατηγορίαν τε

λών, διαφόρου φύσεως καί μέ διαφόρους οίκονομικάς επιδρά

σεις τό καθένα. Τά τέλη χαρτοσήμου τά επιβαλλόμενα άμεσα 

έπί τών συναλλαγών, αί όποϊαι αφορούν τήν διακίνησιν τών 

προϊόντων μεταξύ τών διαφόρων σταδίων τής παραγωγικής 

διαδικασίας, άσκοΰν πιθανώς επιδράσεις έπί τής οικονομίας 

διαφορετικός άπό έκείνας, πού άσκοΰν τά τέλη χαρτοσήμου έπί 

συναλλαγών, αί όποϊαι άφοροΰν έμμεσα τήν διακίνησιν προϊόν

των τοΰ είδους αύτοΰ, όπως π.χ. τά τέλη χαρτοσήμου τά επιβαλ

λόμενα έπί τών τραπεζικών καί ασφαλιστικών εργασιών, έπί τής 

εκδόσεως συναλλαγματικών καί γραμματίων, έπί τών μεταφορι

κών επιχειρήσεων κ.ο.κ., τά όποια έν μέρει μόνον σχετίζονται 

μέ τήν διακίνησιν τών προϊόντων. Περισσότερον διαφορετικοί 

είναι αί επιδράσεις τών ανωτέρω τελών άπό τάς αντιστοίχους 

επιδράσεις τών τελών χαρτοσήμου, τών επιβαλλομένων έπί τοΰ 

εισοδήματος έξ εκμισθώσεως οικοδομών, καί τών τελών έπί τών 

μισθών καί ημερομισθίων. Πράγματι αί δύο τελευταΐαι κατηγο-

ρίαι τελών χαρτοσήμου, τουλάχιστον είς οσην έκτασιν επιβαρύ

νουν τους εργαζομένους, είναι ισοδύναμοι, άπό απόψεως επιδρά

σεων, μέ τους φόρους εισοδήματος καί έχουν προφανώς μικράν 

σχέσιν μέ τους έμμεσους φόρους. Ή έπίδρασίς των επομένως έπί 

τής οικονομίας είναι διαφορετική καί συνεπώς είς τήν περίπτω

σιν, όπου ή φορολογία χαρτοσήμου ήθελεν έναρμονισθή, ή κα

τηγορία αυτή τελών θα έπρεπε να τύχη διαφορετικής μεταχειρί

σεως άπό τάς άλλας κατηγορίας τελών χαρτοσήμου. Επομένως 

θεωρείται απαραίτητος μία ανακατανομή τών εσόδων άπό τέλη 

χαρτοσήμου εις ομοιογενείς κατά τό δυνατόν, άπό απόψεως 

επιδράσεων, κατηγορίας τελών. Τά αποτελέσματα μιας τοιαύ

της προσπάθειας δίδονται είς τον Πίνακα 4.19. Έκτος άπό τά 

τέλη χαρτοσήμου τά επιβαλλόμενα έπί τών προϊόντων, διά τά 
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όποια υφίστανται δημοσιευμένα στοιχεία, όλα τά άλλα στοι

χεία τοΰ πίνακος άποτελοΰν προσωπικός εκτιμήσεις βασιζο-

μένας έπί αδημοσίευτων στοιχείων καθώς καί άλλων σχετικών 

πληροφοριών. Ώρισμέναι άπό τάς εκτιμήσεις αύτάς, π.χ. τό 

χαρτόσημον έπί τών μισθών καί ημερομισθίων, έπί τοΰ εισο

δήματος έξ εκμισθώσεως οικοδομών καί γαιών κ.ο.κ., άποτελοΰν 

πολύ ικανοποιητικός προσεγγίσεις τών πραγματικών μεγεθών, 

ένώ είς άλλας περιπτώσεις (π.χ. τά τέλη χαρτοσήμου έπί τών 

μεταφορών, τών τραπεζικών καί ασφαλιστικών εργασιών κ.λπ.), 

τό περιθώριον σφάλματος δύναται να είναι πολύ ύψηλόν. 

Όπως προκύπτει άπό τον Πίνακα 4.19, τά τέλη χαρτο

σήμου έπί τών τραπεζικών εργασιών συνιστούν ενα πολύ ση-

μαντικόν ποσοστόν τών συνολικών εσόδων άπό συναλλαγάς, 

ΠΙΝΑΞ 4.19 

Ή Κατανομή τών 'Εσόδων άπό Τέλη Χαρτοσήμου μεταξύ 'Ομοειδών 
Κατηγοριών Τελών κατά τό 1973 

Κατηγορία τελών χαρτοσήμου ι% κατ' 0, 

1. Χαρτόσημον έπί προϊόντων 
α. Εισαγομένων έκ τής αλλοδαπής 
β. Παραγομένων έγχωρίως 

(i) Μ ή γεωργικά προϊόντα 
(ii) Γεωργικά προϊόντα 

2. Χαρτόσημον έπί τών μισθών καί ημερομισθίων 
3. Χαρτόσημον έπί τοΰ εισοδήματος έξ εκμισθώσεως 

οικοδομών καί γαιών 
4. Χαρτόσημον έπί τών τραπεζικών συναλλαγών 
5. Χαρτόσημον έπί τών ασφαλιστικών εργασιών 
6. Χαρτόσημον έπί του ύδατος, τοΰ ηλεκτρισμού καί 

τοΰ τηλεφώνου 
7. Χαρτόσημον έπί τών μεταφορών 
8. Χαρτόσημον έπί δικαστικών πράξεων 
9. Λοιπαί κατηγορίαι χαρτοσήμου 

Σύνολον 14.725 100,0 

8.529 

2.852 

5.677 

5.397 

280 

720 

540 

1.200 

120 

120 

240 

960 

2.296 

57,9 

19,4 

38,5 

36,6 

1,9 
4,9 

3,7 

8,1 

0,8 

0,8 

1,6 

6,5 

15,7 
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πού δέν άφοροΰν άμεσα τήν διακίνησιν τών προϊόντων. Πολύ 

σημαντική είναι' επίσης ή συμμετοχή τών τελών χαρτοσήμου 

έπί δικαστικών πράξεων, καθώς επίσης καί τών τελών έπί τών 

μισθών καί ημερομισθίων καί τοΰ εισοδήματος έξ εκμισθώσεως 

οικοδομών καί γαιών. 'Αντίθετα ή συμμετοχή τών τελών χαρ

τοσήμου έπί τών μεταφορικών επιχειρήσεων, τών ασφαλιστι

κών επιχειρήσεων, τοΰ ύδατος, τοΰ ηλεκτρισμού, τοΰ τηλεφώ

νου καί άλλων είναι σχετικώς πολύ μικρότερα. 

3.2. Ειδικοί Φόροι έπί τής Δαπάνης 

Έκτος άπό τους ανωτέρω έμμεσους φόρους ευρείας βά

σεως, υφίσταται επίσης είς τήν Ελλάδα - ενας σημαντικός α

ριθμός ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης, οί όποιοι καλύπτουν 

μόνον ένα προϊόν ή μίαν σχετικώς μικράν κατηγορίαν προϊόν

των. Φόροι αύτοΰ τοΰ είδους επιβάλλονται εις όλα τά προϊόντα, 

τά όποια κατά παράδοσιν υπόκεινται είς τοιούτους φόρους, 

όπως είναι λ.χ. ό καπνός καί τά προϊόντα έκ καπνοΰ, τά ποτά 

καί τά υγρά καύσιμα. Ειδικοί φόροι επιβάλλονται επίσης έπί 

τής σακχάρεως, τοΰ κηροΰ, τών κινηματογραφικών ταινιών, 

τών απορρυπαντικών καί τής γλυκόζης. Κατωτέρω θα έξετά-

σωμεν έν συντομία τους προαναφερθέντας φόρους. 

α. rO φόρος καπνού (1234/22.7.55, Πραξις τοϋ 'Υπουρ

γικού Συμβουλίου, Ν.Δ. 4373 /1964, ώς ετροποποιήθησαν καί 

συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως) : Ό φόρος καπνοΰ επιβάλ

λεται είς όλα τά προϊόντα έκ καπνοΰ, τά όποια καταναλίσκονται 

είς τήν χώραν, είτε αυτά παράγονται είς τό έσωτερικόν είτε 

εισάγονται άπό τό έξωτερικόν. Ό φόρος επιβάλλεται μέ συν-

τελεστάς κατ' άξίαν έπί τών περισσοτέρων προϊόντων έκ κα

πνοΰ, εξαιρέσει τοΰ τουμπεκί καί τοΰ καπνοΰ, ό όποιος χρησι

μοποιείται διά φαρμακευτικούς σκοπούς, όπου επιβάλλεται μέ 

σταθερόν συντελεστήν κατά μονάδα προϊόντος. 

Ή βάσις τοΰ φόρου, προκειμένου περί τών προϊόντων έπί 

τών οποίων ό φόρος επιβάλλεται μέ συντελεστήν κατ' άξίαν, 
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είναι ή λιανική τιμή πωλήσεως τοΰ προϊόντος, είς τήν οποίαν 

περιλαμβάνονται όλοι οί άλλοι φόροι καί αί επιβαρύνσεις. 

Είς τήν περίπτωσιν τών σιγαρέττων, τά όποια όμως εισάγονται 

άπό τήν άλλόδαπήν, οί δασμοί δέν περιλαμβάνονται είς τήν 

βάσιν τοΰ φόρου. 

Ό φόρος καπνοΰ επιβάλλεται μέ τους έξης φορολογικούς 

συντελεστάς: (i) Έπί τών σιγαρέττων μέ συντελεστήν 63% 

έπί τής τιμής λιανικής πωλήσεως, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι 

ή τιμή αυτή δέν υπερβαίνει τάς 528 δρχ. κατά χιλιόγραμμον. 

Έάν ή τιμή τοΰ προϊόντος είναι υψηλότερα τών 528 δρχ., ή 

διαφορά υπόκειται είς τον φόρον μέ συντελεστήν 50%· πλην 

όμως τό ποσόν τοΰ φόρου κατά χιλιόγραμμον καπνοΰ δέν δύ

ναται να είναι χαμηλότερον τών 130 δραχμών, (ϋ) Έπί τών 

σιγάρων μέ συντελεστήν 25% έπί τής τιμής λιανικής πωλήσεως. 

(iii) Έπί τοΰ καπνοΰ πίπας καί τοΰ καπνοΰ διά μάσησιν μέ 

συντελεστήν 60% έπί τής τιμής λιανικής πωλήσεως, (ϊν) Έπί 

τοΰ τουμπεκί καί τοΰ καπνοΰ, ô όποιος χρησιμοποιείται διά 

φαρμακευτικούς σκοπούς, μέ συντελεστήν 10 δρχ. κατά χιλιό

γραμμον. 

β. Ό φόρος επί τον ζύθου (Ν. 2963/1922, ό)ς ετροποποι-

ήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως) : Ή κατανάλωσίς τοΰ 

ζύθου υπόκειται είς φόρον είς τήν Ελλάδα. Ό φόρος επιβάλ

λεται έπί τής βύνης, είτε αυτή παράγεται εις τήν Ελλάδα είτε 

εισάγεται άπό τό έξωτερικόν. Επιβάλλεται επίσης ό φόρος 

έπί τοΰ εισαγομένου ζύθου αναλόγως τής άνά μονάδα τούτου 

περιεχόμενης ποσότητος βύνης1. Ό συντελεστής ανέρχεται εις 

47,50 δρχ. άνά χιλιόγραμμον βύνης. 

γ. Ό φόρος οίνοπνενματιοδών ποτών (Ν.Λ. 14/28.2.1939, 

ώς ετροποποιήθη και συνεπληρώθη άογότερον) : Τά οίνοπνευ-

1. Ή περιεκτικότης είς βύνην άνά μονάδα ζύθου καθορίζεται άπό 
τον Ύπουργόν τών Οικονομικών. Ή αντιστοιχία σήμερα είναι ή έξης: 4 
χιλιόγραμμα ζύθου περιέχουν 1 χιλιόγραμμον βύνης (Άπόφασις 'Υπουρ
γού Οικονομικών 35141/23.7-12.8.1960). 
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ματώδη ποτά φορολογοΰνται επίσης έν Ελλάδι. Ό κυριώτερος 

φόρος είναι ό αποκαλούμενος «φόρος έπί τής καταναλώσεως 

οινοπνευματωδών ποτών», ό όποιος επιβάλλεται έπί τής κατα

ναλώσεως όλων τών ανωτέρω ποτών είς τήν χώραν, είτε αυτά 

παράγονται έγχωρίως είτε εισάγονται άπό τήν άλλοδαπήν. 

Εξαιρέσεις αναγνωρίζονται μόνον διά τά οινοπνευματώδη ποτά 

πού χρησιμοποιούνται δι' ώρισμένας είδικάς χρήσεις, αί ό

ποϊαι προβλέπονται άπό τον νόμον. 

Ό φόρος έπί τής καταναλώσεως οινοπνευματωδών ποτών 

επιβάλλεται μέ τους ακολούθους φορολογικούς συντελεστάς: 

(i). Έπί τοΰ καθαροΰ οινοπνεύματος, παραγομένου είς τό έσω-

τερικόν ή εισαγομένου άπό τό έξωτερικόν, μέ συντελεστήν 

15 δρχ. άνά χιλιόγραμμον. (ϋ) Έπί τοΰ οινοπνεύματος, τοΰ παρα

γομένου είς τό έσωτερικόν διά τής άποστάξεως οίνου, μέ συν

τελεστήν 7,5 δρχ. άνά χιλιόγραμμον καθαροΰ οινοπνεύματος. 

(iii) Έπί οινοπνεύματος υποβληθέντος είς μετουσίωσιν, τό ο

ποίον καθίσταται άκατάλληλον προς πόσιν ή φαρμακευτικήν 

χρήσιν, μέ συντελεστήν 1 δρχ. άνά χιλιόγραμμον. (iv) Έπί 

τών εισαγομένων οινοπνευματωδών ποτών, έκτος άπό τό καθα-

ρόν οινόπνευμα, ό φορολογικός συντελεστής ποικίλλει ανα

λόγως τής ποσότητος περιεχομένου καθαροΰ οινοπνεύματος ώς 

ακολούθως: δι' οινοπνευματώδη ποτά 70 βαθμών καί άνω μέ 

συντελεστήν 15 δρχ. κατά χιλιόγραμμον, διά ποτά μεταξύ 30 

καί 70 βαθμών μέ συντελεστήν 11 δρχ. κατά χιλιόγραμμον 

καί διά ποτά κάτω τών 30 βαθμών μέ συντελεστήν 5 δρχ. κατά 

χιλιόγραμμον. (ν) Έπί όλων τών εισαγομένων οίνων βαθμοΰ 

οινοπνεύματος ανωτέρου τών 12 έκατονταβάθμου, μέ συντε

λεστήν 15 δρχ. κατά χιλιόγραμμον δια τό πέραν τών 12 βαθμών 

έμπεριεχόμενον οινόπνευμα. 

Έκτος άπό τον προαναφερθέντα φόρον έπί τής κατανα

λώσεως οινοπνευματωδών ποτών υπάρχουν δύο ακόμη φόροι, 

τους οποίους καταβάλλουν οί παραγωγοί, προκειμένου να απο

κτήσουν άδειαν παραγωγής καί πωλήσεως οινοπνευματωδών πο

τών. Τά έσοδα όμως άπό τους φόρους τούτους είναι ασήμαντα. 
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Ώρισμένα οινοπνευματώδη ποτά, όπως π.χ. τό ούΐσκυ, τό 

τζιν καί ή βότκα, υποβάλλονται επίσης είς φόρον πολυτελείας 

μέ συντελεστήν 120%, τά δέ έσοδα πού προέρχονται άπό αυ

τόν περιλαμβάνονται είς τά έσοδα άπό τους ειδικούς φόρους 

τους επιβαλλόμενους έπί τών έν λόγω προϊόντων. Ή βάσις 

διά τον ύπολογισμόν τοΰ φόρου τούτου είναι ή τιμή τοΰ προϊόν

τος είς τον παραγωγόν μειωμένη κατά 60%. 

δ. Ό φόρος επί τα>ν πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 3287/ 

1955, ώς ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη άργότερον) : Τά πε

τρελαιοειδή προϊόντα υπόκεινται είς τον είδικόν φόρον κατα

ναλώσεως καυσίμων, ό όποιος επιβάλλεται μέ διαφορετικούς 

συντελεστάς έπί τών διαφόρων προϊόντων. Οί συντελεσταί αυτοί 

ορίζονται κατά μονάδα προϊόντος (χιλιόλιτρον) καί είναι ίσοι 

μέ τήν διαφοράν μεταξύ τιμής πωλήσεως τοΰ τελικοΰ προϊόν

τος, ή οποία καθορίζεται άπό τον νόμον διά κάθε προϊόν, καί 

τής τιμής διαθέσεως ύπό τών εγχωρίων διυλιστηρίων. Διά τήν 

βενζίνην π.χ. ό φόρος καθορίζεται ώς ή διαφορά μεταξύ του 

ποσοΰ τών 14.914 δραχμών καί τής τιμής διαθέσεως τής βεν

ζίνης υπό τών διυλιστηρίων δέν ημπορεί όμως νά είναι κατώ-

υερος τών 9.200 δραχμών άνά χιλιόλιτρον κ.O.K. Ή βενζίνη 

τού χρησιμοποιείται είς τήν γεωργίαν υπόκειται είς τον φόρον 

ιιέ συντελεστήν μειωμένον κατά 50% τοΰ ισχύοντος. Άπό τό 

1973 ή βενζίνη premium υπόκειται εις μίαν πρόσθετον ειδική ν 

>πιβάρυνσιν μέ συντελεστήν 490 δρχ. άνά χιλιόγραμμον. 

Τά συνολικά φορολογικά έσοδα άπό τον φόρον έπί τών 

ιετρελαιοειδών προϊόντων κατά τό 1973 ανήλθαν είς 7,5 δισεκατ. 

>ραχμάς περίπου. Τό ήμισυ καί πλέον άπό τά έν λόγω έσοδα 

προέρχονται έκ τής φορολογίας τής βενζίνης, 35% περίπου 

ιπό τήν φορολογίαν τοΰ ακαθάρτου πετρελαίου, ένώ τό υπό

λοιπο ν 15% άπό τήν φορολογίαν τοΰ μαζούτ. 

ε. Ό φόρος σακχάρεως (Ν. 3287/1955, ώς ετροποποιήθη 

cai συνεπληρώθη άργότερον) : Ό ανωτέρω φόρος επιβάλλεται 

πί τής έγχωρίως παραγόμενης καί τής εισαγομένης σακχά-

>εως μέ συντελεστήν 6 δρχ. άνά χιλιόγραμμον, καθώς καί έπί 
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όλων τών προϊόντων έκ σακχάρεως, τά όποια εισάγονται άπό τό 

έξωτερικόν, αναλόγως τής ποσότητος είς σάκχαριν τήν οποίαν 

περιέχει κάθε προϊόν. 'Απαλλάσσονται τοΰ φόρου όλα τά προϊ

όντα, τά όποια δέν υπόκεινται είς δασμούς. 

στ. Ό φόρος επί τον κηροΰ (Ν. 4324/1963, ώς ετροπο

ποιήθη καί συνεπληρώθη άργότερον) : Ό έν λόγφ φόρος επι

βάλλεται έπί τών κηρωδών υλών, τών προοριζομένων διά τήν 

παραγωγή ν κηροΰ, μέ συντελεστήν 10 δρχ. κατά χιλιόγραμμον 

καθαροΰ βάρους καί καλύπτει τόσον τάς είσαγομένας όσον καί 

έγχωρίως παραγομένας κηρώδεις ΰλας. Κηρώδεις ύλαι χρησι-

μοποιούμεναι διά βιομηχανικούς σκοπούς απαλλάσσονται τοΰ 

φόρου. Τά έσοδα άπό τον φόρον αυτόν κατά τό 1972 ανήλθαν 

είς 15,3 έκατ. δρχ. καί κατά τό 1973 είς 21,5 έκατ. δραχμάς. 

Τό 90% περίπου τών έν λόγω εσόδων προέρχεται άπό έγχωρίως 

παραγόμενα προϊόντα, ένώ τό υπόλοιπο ν 10% άπό εισαγόμενα 

προϊόντα. 

ζ. Ό ειδικός φόρος επί τών κινηματογραφικών ταινιών 

(Ν. 4208 /1961, ώς ετροποποιήθη, αντικατεστάθη και συνεπλη

ρώθη άργότερον) : Ό έν λόγω φόρος αποτελεί μίαν έφ' άπαξ 

είδικήν έπιβάρυνσιν έπί τών κινηματογραφικών ταινιών μεγά

λου μήκους καί επιβάλλεται μέ συντελεστήν 1.500 δραχμών. 

Ό φόρος επιβάλλεται τόσον έπί τών εισαγομένων όσον καί 

έπί τών έγχωρίως παραγομένων ταινιών. Τά έσοδα άπό τον 

φόρον αυτόν περιέρχονται είς ενα είδικόν λογαριασμόν καί 

χρησιμοποιούνται διά τήν προαγωγήν τής κινηματογραφίας 

τής Ελλάδος (χορήγησις βραβείων, διαφήμισις, κάλυψις δα

πανών διά τήν συμμετοχήν είς διεθνή συνέδρια κ.λπ.). Τά 

έσοδα πού άπέφερεν ό έν λόγω φόρος κατά τό 1973 ανήλθαν 

εις 0,92 έκατ. δρχ., άπό τά όποια τά 90% προήλθαν άπό είσα

γομένας ταινίας καί τό ύπόλοιπον 10% άπό ταινίας παραγο

μένας έγχωρίως. 

η . Ό ειδικός φόρος έπί τών απορρυπαντικών (248/29.12. 

1965, ΙΤράξις τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, ώς ετροποποιήθη καί 

συνεπληρώθη άργότερον): Ό φόρος αυτός επιβάλλεται έπί τής 
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καταναλώσεως τών απορρυπαντικών, τά όποϊα εισάγονται άπό 

τό έξωτερικόν, καθώς καί άπό εκείνα πού παράγονται έγ

χωρίως, μέ συντελεστήν 15% έπί τής τιμής τών προϊόντων. 

Τά συνολικά έσοδα άπό τον έν λόγφ φόρον κατά τό 1972 αν

ήλθαν είς 98 έκατ. δρχ. καί κατά τό 1973 εις 123 έκατ. δραχμάς. 

θ. Ό ειδικός φόρος επί τής καταναλώσεως γλυκόζης (Ν. 

1901/1939 και Ν. 2009 /1939, ώς ετροποποιήθη σαν και σννε-

πληρώθησαν άργότερον) : Ό έν λόγω φόρος επιβάλλεται έπί 

τής καταναλώσεως γλυκόζης, είτε αυτή εισάγεται άπό τήν 

άλλοδαπήν είτε παράγεται είς τό έσωτερικόν, μέ συντελεστήν 

1 δρχ. άνά χιλιόγραμμον. Γλυκόζη χρησιμοποιούμενη δι' (ο

ρισμένους σκοπούς, ρητώς αναφερομένους είς τον νόμον, εξαι

ρείται τοΰ φόρου. Ό φόρος επιστρέφεται κατά τήν έξαγω-

γήν ενός προϊόντος. Τά έσοδα άπό τον φόρον αυτόν κατά τό 

1972 ανήλθαν είς 19 έκατ. δρχ. περίπου καί κατά τό 1973 είς 

21 έκατ. δρχ. περίπου. 

Οί ειδικοί φόροι έπί τής δαπάνης είς τήν Ελλάδα απο

φέρουν σημαντικά ποσά εσόδων είς τον Κρατικόν Προϋπολο-

γισμόν. Ό Πίναξ 4.20 δεικνύει τήν συμβολήν τών κυριωτέρων 

ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης είς τήν Ελλάδα κατά τήν 

περίοδον 1961-1973. Όπως φαίνεται άπό τον πίνακα αυτόν, 

ό ειδικός φόρος έπί τών πετρελαιοειδών προϊόντων αποφέρει 

περίπου τό 50% τών συνολικών εσόδων, τά όποια προέρχονται 

άπό τους ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης, ό φόρος καπνοΰ 

περίπου τό 35%, ένώ όλοι οί άλλοι φόροι αποφέρουν μόνον 

τό ύπόλοιπον 15%. Τό ήμισυ καί πλέον τών εσόδων άπό τους 

τελευταίους τούτους φόρους προέρχεται άπό τον είδικόν φόρον 

έπί τής σακχάρεως, ένώ τό ύπόλοιπον άπό τους ειδικούς φόρους 

έπί τών ποτών. Ό πίναξ δεικνύει επίσης, οτι ή ποσοστιαία 

συμμετοχή τών εσόδων άπό τον φόρον έπί τών πετρελαιο

ειδών προϊόντων ηύξήθη ουσιωδώς κατά τήν περίοδον 1961-

1973, ένώ ή συμμετοχή τών εσόδων άπό τον φόρον καπνοΰ 

μειώνεται συνεχώς. 

Ή τοιαύτη έξέλιξις τών εσόδων άπό τους ειδικούς φόρους 
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καταναλώσεως αντανακλά τήν σχετικώς ύψηλοτέραν είσοδημα-

τικήν ελαστικότητα τών εσόδων άπό τον πρώτον φόρον καί 

τήν είσοδηματικήν ανελαστικότητα τούτων άπό τον τελευταίον 

φόρον. Έπί πλέον ή αΰξησις τής σχετικής συμμετοχής τών 

εσόδων άπό τον είδικόν φόρον έπί τών πετρελαιοειδών προϊόν

των αντικατοπτρίζει τάς αυξήσεις τών φορολογικών συντελε

στών, αί όποϊαι έλαβαν χώραν κατά τήν ανωτέρω περίοδον. 

Ή ποσοστιαία συμμετοχή τών εσόδων άπό όλους τους άλλους 

ειδικούς φόρους μειώνεται επίσης σταθερά κατά τήν έν λόγφ 

περίοδον. Ό Πίναξ 4.20 δεικνύει τους μέσους ρυθμούς μετα

βολής τών εσόδων άπό τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως 

μεταξύ τών ετών 1961-1966, 1966-1973 καί 1961-1973. 

Ή κατά προϊόν διάρθρωσις τών ειδικών φόρων έπί τής 

δαπάνης είς τήν Ελλάδα δέν διαφέρει ουσιωδώς άπό τήν 

άντίστοιχον διάρθρωσιν τών ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης 

εις τάς χώρας τής ΕΟΚ. Όπως συμβαίνει είς δλας τάς χώρας 

τής ΕΟΚ, ούτω καί εις τήν Ελλάδα, οί βασικοί ειδικοί φόροι 

έπί τής δαπάνης επιβάλλονται έπί τών προϊόντων, τά όποια 

κατά παράδοσιν υπόκεινται εις φόρους αύτοΰ τοΰ είδους, όπως 

π.χ. ό καπνός, τά ποτά καί τά πετρελαιοειδή προϊόντα. Ή 

σάκχαρις υπόκειται επίσης είς είδικόν φόρον είς τήν χώραν μας· 

τό ίδιο συμβαίνει καί είς πολλάς χώρας τής ΕΟΚ. Έξ άλλου 

ώρισμένα άπό τά προϊόντα, τά όποια υπόκεινται είς είδικόν 

φόρον έπί τής δαπάνης είς ώρισμένας χώρας τής Ευρώπης, 

είς τήν Ελλάδα άποτελοΰν κρατικόν μονοπώλιον. Προϊόντα 

του είδους αύτοΰ είναι τό άλας, τό φωτιστικόν πετρέλαιον, τά 

πυρεϊα, τά παιγνιόχαρτα, τό σιγαρόχαρτον καί αί σακχαρΐναι. 

Ή συνολική άξια όλων τών προϊόντων, τά όποια έπωλήθησαν 

μέσω τοΰ Κρατικοΰ Μονοπωλίου τό 1972, άνήλθεν είς 650 

έκατ. δρχ. περίπου. 

Τήν διάρθρωσιν τών εσόδων άπό τους ειδικούς φόρους 

καταναλώσεως είς τήν Ελλάδα καί εις ώρισμένας χώρας τής 

ΕΟΚ δεικνύει ό Πίναξ 4.21. Όπως δεικνύει ό πίναξ αυτός, 

άπό τους ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης ό φόρος έπί τών 
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ΠΙΝΑΞ 4.21 

Ή Διάρθρωσις τών Ειδικών Φόρων έπί ττ\ς Δαπάνης εϊς τήν Ελλάδα καί 
ρ.ίς τάς Χώρας τής ΕΟΚ κατά τό 1970 

Φόρος 

Καπνού 

Ζύθου 

Οίνου κ.λπ. 

Οίνοπνευμ. ποτών 

Πετρελαιοειδών 

Σακχάρεως 

Λοιποί 

Σύνολον 

> 
ο 

ri 
•ω 

21,0 

5,9 

2,5 

7,8 

60,5 

0,9 

2,4 

100,0 

a 
ri 
<< 
α 

u 

19,0 

έ.φ. 

6,8 

7,2 

56,7 

έ.σ. 

10,3 

100,0 

a 
'> 
Ö a. α 
Ü 

28,0 
5,0 
0,9 
9,5 

50,4 
0,5 
5,7 

100,0 

LT 

•a 
ri 
ri 
tu 

39,5 
3,9 

έ.φ. 

1,5 

43,7 

10,6 

0,8 

100,0 

a 
ri 
a 
Η 

27,0 

1,2 
έ.φ. 

2,0 

54,5 

1,8 

13,5 

100,0 

Η 
< ca 

32,0 

0,5 

4,2 

2,3 

52,0 

0,1 

8,9 

100,0 

a 
tO 
> 
a 

ri 
ri 

p 

29,0 

4,0 

1,3 

11,5 

50,7 

3,5 

έ.φ. 

100,0 

II 

Ρ 
32,2 

12,9 

12,8 

10,2 

38,3 

έ.φ. 

3,6 

100,0 

Σημείωσις: έ.φ. — δέν υφίσταται φόρος έπί τοΰ προϊόντος. 
έ.σ. = δέν υφίστανται σχετικά στοιχεία. 

πετρελαιοειδών προϊόντων αποφέρει περισσότερον άπό τό 50% 

τών εσόδων είς ολας σχεδόν τάς χώρας τής ΕΟΚ. Μόνον είς 

τό Ήνωμένον Βασίλειον ή συμβολή του έν λόγω φόρου είναι 

σχετικά χαμηλή. Είς τήν Ελλάδα ή συμβολή τών ειδικών 

φόρων έπί τών πετρελαιοειδών προϊόντων είναι χαμηλότερα 

άπό τήν άντίστοιχον είς ολας τάς άλλας χώρας τής ΕΟΚ, πλην 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Έπί πλέον όλαι αί χώραι τής ΕΟΚ 

εισπράττουν ένα σημαντικόν ποσοστόν τών εσόδων των διά 

του ειδικού φόρου έπί του καπνού. Ή συμβολή τοΰ φόρου 

τούτου είς τήν Ελλάδα είναι υψηλότερα άπό τήν άντίστοιχον 

είς ολας τάς χώρας τής ΕΟΚ. Ή σχετική συμμετοχή τών ει

δικών φόρων έπί τών ποτών διαφέρει μεταξύ τών χωρών τής 

ΕΟΚ. Είς τό Ήνωμένον Βασίλειον οί έν λόγω φόροι απο

φέρουν ένα σημαντικόν ποσοστόν φορολογικών εσόδων. Είς 

τό Βέλγιον, τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν καί τήν Όλλανδίαν 

ένα πολύ σημαντικόν ποσοστόν τών εσόδων άπό ειδικούς φό-
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ρους προέρχεται άπό τους φόρους έπί τών ποτών, καί ειδικά 

άπό τον φόρον έπί τοΰ οινοπνεύματος. Είς τήν Ελλάδα, καθώς 

καί είς τήν Ίταλίαν καί τό Λουξεμβοΰργον, οί ειδικοί φόροι 

έπί τών ποτών έχουν πολύ μικράν σημασίαν άπό απόψεως 

εσόδων. Έξ άλλου πολύ ύψηλόν ποσοστόν εσόδων εις τήν 

Ελλάδα αποφέρει ό ειδικός φόρος έπί τής σακχάρεως, ένώ 

αντιθέτως ή συμβολή τούτου είς τάς χώρας τής ΕΟΚ είναι 

αμελητέα. Διαφοραί υφίστανται επίσης μεταξύ τών χωρών τής 

ΕΟΚ αλλά καί μεταξύ τής Ελλάδος καί τών χωρών τής ΕΟΚ, 

όσον άφορα ώρισμένους άλλους ειδικούς φόρους έ.τί τής δα

πάνης, επιβαλλόμενους έπί διαφόρων τροπικών προϊόντων (κα

φές, τέιον, κακάο), έπί τοΰ εμφιαλωμένου ύδατος, τών πυρείων, 

τοΰ άλατος κ.ά. Έ ν τούτοις οί φόροι αυτοί δέν έχουν σημασίαν 

άπό απόψεως εσόδων καί πιθανώτατα θά καταργηθοΰν όλοι 

είς τήν ΕΟΚ. 

Έν αντιθέσει μέ τήν κατά προϊόν διάρθρωσιν τών ειδικών 

φόρων έπί τής δαπάνης, όπου υφίσταται μικρά μόνον διαφορά 

μεταξύ τών χωρών τής ΕΟΚ, ή διάρθρωσις τοΰ καθενός άπό 

τους έν λόγω φόρους διαφέρει ουσιωδώς μεταξύ τών χωρών, 

καί τοΰτο αποτελεί πιθανώς ένα άπό τους λόγους, διά τους ο

ποίους ή έναρμόνισίς των προχωρεί μέ βραδύν ρυθμόν. Ή 

διάρθρωσις τών ονομαστικών συντελεστών κάθε φόρου δια

φέρει τόσον πολύ μεταξύ τών χωρών τής ΕΟΚ, ώστε να μή 

καθίσταται δυνατή ή σύγκρισις τής υφισταμένης καταστάσεως 

είς τους έν λόγψ φόρους μέ βάσιν τους ονομαστικούς των συν

τελεστάς. Κάποιαν ίδέαν περί τής υφισταμένης καταστάσεως 

ημπορεί να λάβη κανείς διά συγκρίσεως τών μέσων φορολογι

κών συντελεστών, μέ τους οποίους οί ειδικοί φόροι έπί τής δα

πάνης επιβάλλονται είς τά διάφορα προϊόντα τά όποια υπόκειν

ται εις αυτούς είς τήν Ελλάδα καί είς τάς χώρας τής ΕΟΚ. Ό 

Πίναξ 4.22 δίδει μίαν εικόνα τής έν λόγω καταστάσεως. Όπως 

προκύπτει άπό τον πίνακα αυτόν, ό καπνός είς τήν Ελλάδα 

επιβαρύνεται μέ μέσον φορολογικόν συντελεστήν χαμηλότε-

ρον άπό τον άντίστοιχον συντελεστήν είς τήν Γαλλίαν, τήν 
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ΠΙΝΑΞ 4.22 

Οί Μέσοι Φορολογικοί Συντελεσταί μέ τους οποίους επιβάλλονται οί 
Ειδικοί Φόροι έπί ττ\ς Δαπάνης εις τήν 'Ελλάδα καί εις τάς Χώρας τής ΕΟΚ 

Χώρα 

Βέλγιον 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ε λ λ ά ς 

'Ιταλία 

Αουξεμβοϋργον 

Όλλανδία 

Ο 
ο 
> 
a 

46,7 

64,7 

56,4 

61,5 

74,0 

57,1 

48,5 

Ήνωμ. Βασίλειον 68,2 

Ζ
ύθ

ου
 κ

ατ
ά 

χι
λι

όγ
ρα

μμ
ον

 
0,59 

έ.φ. 

0,73 

7,80 

1,66 

έ.σ. 

1,13 

5,29 

Ο
ίν

ου
 κ

ατ
ά 

χι
λι

όγ
ρα

μμ
ον

 

έ.σ. 

0,81 

1,17 

έ.φ. 

έ.φ. 

1,32 

3,41 

19,53 

Ο
ιν

οπ
νε

υμ
α


τω

δώ
ν 

πο
τώ

ν 
κα

τά
 χ

ιλ
ιό


γρ

α
μμ

ον
 

55,66 

35,17 

80,58 

12,00 

17,76 

έ.σ. 

196,68 

540,88 

Σ
α

κχ
ά

ρε
ω

ς 
κα

τά
 χ

ιλ
ιό


γρ

α
μμ

ον
 

0,34 

έ.σ. 

0,44 

6,00 

1,23 

έ.σ. 

1,35 

έ.φ. 

Π
ετ

ρε
λα

ιο
ει


δώ

ν 
κα

τά
 

τό
νν

ον
 

657,30 

917,70 

778,40 

1.066,58 

1.050,70 

έ.σ. 

548,10 

768,00 

Σημείωσις : έ. φ. —δέν υφίσταται φόρος έπί τοΰ προϊόντος. 
έ. σ. = δέν υφίστανται σχετικά στοιχεία. 

Ίταλίαν καί τό Ήνωμένον Βασίλειον, ένώ είς τάς άλλας χώ

ρας τής ΕΟΚ ό καπνός επιβαρύνεται μέ συντελεστήν χαμη-

λότερον. Ό ζύθος, ή σάκχαρις καί τά πετρελαιοειδή προϊόντα 

υφίστανται επίσης βαρεΐαν φορολογικήν έπιβάρυνσιν εις τήν 

Ελλάδα έν συγκρίσει μέ τάς άλλας χώρας τής ΕΟΚ, ένώ τά 

οινοπνευματώδη ποτά υπόκεινται είς τον φόρον μέ χαμηλό-

τερον φορολογικόν συντελεστήν. Ή έναρμόνισις επομένως 

τών φορολογικών συντελεστών τών έν λόγω φόρων είς τήν 

Ελλάδα θά είχεν ώς συνέπειαν τήν σημαντικήν μεταβολήν 

είς τήν διάρθρωσιν τών εσόδων, τα όποια προέρχονται άπό 

τους φόρους αυτούς. 

3.3. Οί Δασμοί καί οί Φόροι έπί τών Γεωργικών Προϊόντων 

3.3.1. Οί Δασμοί 

Αί είσαγωγαί εις τήν Ελλάδα υπόκεινται εις δασμούς 

καθώς επίσης καί είς κολλάς αλλάς επιβαρύνσεις καί είδικάς 
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εισφοράς, αί όποΐαι μαζί αποφέρουν ένα σημαντικον ποσόν 

εσόδων. Ή έναρμόνισις των δασμών, οι όποιοι αποφέρουν 

περισσότερον από το 85 % των εν λόγω εσόδων, προς τους 

αντιστοίχους δασμούς τους επιβαλλόμενους εις την Κοινή ν 

Άγοράν προβλέπεται άπό την είδικήν συνθήκην μεταξύ Ελ

λάδος και ΕΟΚ, πού υπεγράφη το 1962, όταν ή Ελλάς συνε-

δέθη με την Κοινότητα. Ή έπίσπευσις της διαδικασίας εντά

ξεως της χώρας εις την ΕΟΚ, ή οποία φαίνεται πιθανή εν 

όψει των προσφάτων εξελίξεων, είναι δυνατόν να έπηρεάση 

τήν διαδικασίαν εναρμονίσεως του ελληνικού δασμολογίου 

προς τό κοινόν δασμολόγιον της ΕΟΚ. Τοιαύτη όμως έναρμό-

νισις θα είναι ανεξάρτητος οιασδήποτε εναρμονίσεως των έμ

μεσων φόρων, περί των οποίων γίνεται λόγος εις τήν παρουσαν 

έργασίαν. Συνεπώς δέν θά προβώμεν εις περαιτέρω έξέτασιν 

τών δασμών. 

3.3.2. Λοιπού Επιβαρύνσεις έπί τών Εισαγωγών 

Πλην τών δασμών, αί είσαγωγαί εις τήν 'Ελλάδα επιβα

ρύνονται μέ ενα σημαντικόν αριθμόν άλλων επιβαρύνσεων καί 

ειδικών εισφορών, αί όποΐαι είναι ένδεχόμενον — προτείνομεν 

μάλιστα να γίνη τούτο — να εναρμονισθούν ταυτόχρονα μέ 

τους λοιπούς έμμεσους φόρους καί να ενσωματωθούν εις τον 

ΦΠΑ. Τοιαΰται επιβαρύνσεις είναι: 

α. 7α τέλη ατατιβτικης επί τών είααγομένιον αγαθών1 (Ν. 

2110/1920 και Ν.Δ. 2516-17.1920, ως ετροποποιήθηόαν καί 

σννεπληρώθηΰαν άργότερον) : Τά εν λόγω τέλη επιβάλλονται 

εις όλα σχεδόν τά προϊόντα τά εισαγόμενα από τήν άλλοδαπήν. 

Οί συντελεσταί τών τελών αυτών διαφέρουν μεταξύ τών δια

φόρων τελωνείων, κυμαινόμενοι μεταξύ 0,02% δια τήν Κέρ-

κυραν καί 0,41% δια τό Ναύπλιον. Εις τάς "Αθήνας ό συντε-

Γ. Αί επιβαρύνσεις αύται έπεβάλλοντο επίσης έπί τών εξαγομένων 
προϊόντων, ήδη όμως καταργούνται προοδευτικώς. 
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λεστής ανέρχεται εις 0,25% καί εις τον Πειραιά εις 0,21%. 

Ό νόμος προβλέπει ώρισμένας εξαιρέσεις. Τά έσοδα άπό τό 

εν λόγω τέλος ανήλθαν κατά τό 1972 εις 6,12 εκατ. δρχ. καί 

κατά τό 1973 εις 7,70 εκατ. δραχμάς. 

β. Τέλη στατιστικής επιβαλλόμενα εις όλα τα εισαγόμενα 

από τον ΟΤΕ προϊόντα (Ν.Λ. 4027 /1959, ώς ετροποποιήθη κα\ 

σννεπληρώθη άργότερον): Τά έν λόγω τέλη είναι όμοια μέ τά 

ανωτέρω καί καλύπτουν ολας τάς είσαγωγάς τοΰ ΟΤΕ εις τήν 

Ελλάδα. 

γ. Ειδική «εξισωτική» εισφορά επί τών εισαγομένων αγα

θών άπό τήν άλλοδαπήν (Ν.Δ. 1960/1938 καί Ν.Δ. 1961/1964, 

ώς έτροποποιήθησαν και σννεπληρώθησαν άργότερον) : Ή έν 

λόγω εισφορά αποσκοπεί εις έξίσωσιν τών τιμών τών εισαγο

μένων προϊόντων προς τάς αντιστοίχους τιμάς τών έγχωρίως 

παραγομένων προϊόντων. Οί συντελεσταί καθορίζονται από 

είδικήν έπιτροπήν καί ποικίλλουν αναλόγως τών νομισματικών 

καί τών γενικωτέρων οικονομικών συνθηκών, αί όποΐαι επι

κρατούν κάθε φοράν εις τήν χώραν. Τά έσοδα άπό τό ανωτέρω 

τέλος ανήλθαν κατά τό 1972 εις 48,2 εκατ. δρχ., ενώ κατά τό 

1973 εις 34,5 εκατ. δραχμάς. 
δ. ΕΙδικον τέλος επιβαλλόμενον επί τών εισαγομένων αγα

θών, τα εκ τον οποίον έσοδα χρησιμοποιούνται δια τήν προα-

γ(ογήν τών εξαγωγών (A.N. 1326/1938, ώς ετροποποιήθη και 

σννεπληρώθη άργότερον) : Τό τέλος τούτο αποτελεί επίσης 

μίαν είδικήν έπιβάρυνσιν, ή οποία επιβάλλεται εις (ορισμένα 

εισαγόμενα προϊόντα, τά δέ έσοδα, πού προέρχονται άπό αυτό, 

περιέρχονται εις είδικόν λογαριασμόν εις τήν Τράπεζαν της 

Ελλάδος καί χρησιμοποιούνται δια τήν προαγωγήν τών εξα

γωγών. Τά προϊόντα, έπί τών οποίων επιβάλλεται, καθορίζονται 

μέ 'Υπουργικός 'Αποφάσεις. Τά έσοδα άπό τό έν λόγω τέλος 

ανήλθαν κατά τό 1972 εις 66 εκατ. δρχ. καί κατά τό 1973 εις 

95 εκατ. δραχμάς. 

ε. Ειδική εισφορά Ιση προς τήν διαφοράν μεταξύ της αξίας 

cif και τον εκπλειστηριάσματος εκ τών εκποιουμένων παρά τών 
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Τελωνειακών 'Αρχών ή ελευθέρου ζωνών άζητήτοον εμπορευμά

των (A.N. 1/13.11.1935 καί A.N. 1960/1939, ώς ετροποποιή-

θησαν, αντικατεστάθη σαν και σννεπληρώθησαν άργότερον) : Τό 

τέλος τούτο αποτελεί μίαν είσφοράν, της οποίας ή σημασία 

δια τον προϋπολογισμόν είναι αμελητέα. Τα έσοδα άπό τό τέλος 

αυτό κατά τό 1972 ανήλθαν μόνον εις 0,91 εκατ. δρχ. καί κατά 

τό 1973 εις 0,80 εκατ. δραχμάς. 

στ. Ειδική εισφορά επιβαλλομένη επί τών υγρών κανσίμων 

(Ν.Λ. 4485/1965, ώς ετροποποιήθη, αντικατεστάθη και σννε

πληρώθη άργότερον) : Ή έν λόγω έπιβάρυνσις επιβάλλεται 

εις όλα τά υγρά καύσιμα τά εισαγόμενα άπό τήν άλλοδαπήν 

μέ συντελεστήν 1,80 δρχ. κατά μετρικό ν τόννον. Τά έσοδα 

άπό τό τέλος αυτό κατά τό 1972 ανήλθαν εις 12,4 εκατ. δρχ. 

καί τό 1973 εις 41,3 εκατ. δραχμάς. 

3,3.3. Γεωργικά Τέλη 

Ό τομεύς της γεωργίας εις τήν Ελλάδα φορολογείται 

ελαφρότερα, έν συγκρίσει μέ τους άλλους τομείς της οικονο

μικής δραστηριότητος. Έκτος άπό τό χαρτόσημον, τό όποιον 

έξητάσαμεν ήδη ανωτέρω, τά γεωργικά προϊόντα υπόκεινται 

είς ίδιαίτερον φόρον πωλήσεων. Ό φόρος αυτός καταβάλλεται 

άπό τους χονδρεμπόρους έπί τών αγορών γεωργικών προϊόν

των, αφαιρείται άπό τήν τιμήν πού καταβάλλει ό αγοραστής 

καί αποδίδεται ύπ' αυτών είς τό Δημόσιον Ταμεΐον εντός 40 

ήμερων άπό τής εκδόσεως τοΰ τιμολογίου. Ό συντελεστής του 

φόρου τούτου ανέρχεται είς 3%, δι' ώρισμένα όμως προϊόντα 

καθορίζονται χαμηλότεροι συντελεσταί. Ό καπνός λ.χ. φορο

λογείται μέ συντελεστήν 2,8%, τά σφάγια καί τό έριον μέ 

σοντελεστήν 2%, τό γάλα, τά ωά καί τά πουλερικά μέ συντε

λεστήν 1 %. Ό φόρος δέν επιστρέφεται κατά τήν έξαγωγήν τών 

προϊόντων είς τήν άλλοδαπήν, καταβάλλεται δε άπό εκείνους 

τους αγοραστός, οι όποιοι εκδίδουν τιμολόγια. Πωλήσεις άπ' 

ευθείας είς τον καταναλωτή ν, καθώς καί ή αύτοκατανάλωσις 

γεωργικών προϊόντων, δέν υπόκεινται είς τον φόρον. 
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Τά έσοδα άπό τον ανωτέρω φόρον κατά τό 1973 ανήλθαν 
είς 850 έκατ. δρχ. περίπου, κατανέμονται δέ ώς ακολούθως: 
6 / 9 υπέρ του ΟΓΑ, 2 / 9 υπέρ τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτο
διοικήσεως καί τό ύπόλοιπον χ / 9 υπέρ της Χωροφυλακής. 

Ή έξέλιξις τών εσόδων άπό τους δασμούς καί τους φόρους 

ΠΙΝΑΞ 4.23 

Ή Έξέλιξις τών Φορολογικών Εσόδων άπό Δασμούς και Γεωργικούς 

Φόρους εις τήν 'Ελλάδα κατά τήν Περίοδον 1961-1973 

Έ τ ο ς 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Δασμοί 

Δασμ 

Είς έκατ. 
δρχ. 

2.185,8 

2.435,9 

2.749,6 

3.113,5 

3.558,2 

4.167,1 

4.410,4 

4.422,7 

4.990,8 

5.168,6 

5.386,9 

6.002,9 

7.612,2 

οι 

/ο 

86,3 

87,0 

86,5 

85,5 

86,9 

86,9 

86,5 

86,3 

87,8 

86,2 

85,1 

86,6 

86,8 

Λοιπαί επιβαρύν
σεις εισαγομένων 

Είς έκατ. 
δρχ. 

52,9 

54,8 

61,1 

64,7 

87,4 

101,3 

128,3 

119,5 

114,9 

134,0 

165,0 

174,8 

227,8 

/ο 

2,1 

2,0 

1,9 

1,7 

2J 

2,1 

2,5 

2,3 

2,0 

2,2 

2,6 

2,5 

2,6 

Μέσοι 

1961-1967 

12,4 

Αοιπαί επιβαρύνσεις έπί τών 
εισαγωγών 15,9 

Γεωργι 

Σύνολο 

κοί φόροι 

ν 

11,5 

12,4 

Γεωργικοί 
φόροι 

Είς έκατ. 
δρχ. 

292,5 

309,5 

370,5 

471,0 

449,3 

524,3 

558,9 

582,8 

577,5 

695,0 

780,8 

756,5 

925,8 

/ο 

11,6 

11,0 

11,6 

12,8 

11,0 

10,9 

11,0 

11,4 

10,2 

11,6 

12,3 

10,9 

10,6 

Σύνολον 

2.531,2 

2.800,2 

3.181,2 

3.641,2 

4.094,9 

4.792,7 

5.097,6 

5.125,0 

5.683,2 

5.997,6 

6.332,7 

6.934,2 

8.765,8 

ρυθμοί μεταβολής 

1967-1973 

9,5 

10,0 

8,8 

9,4 

1961-1973 

11,0 

12,9 

10,1 

10,9 

Πηγή: Ύπουργεϊον Οικονομικών, Έκτέλεσις Προϋπολογισμού 'Εσό

δων. 
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έπί της γεωργίας μεταξύ τών ετών 1961 καί 1973 παρουσιάζεται 

είς τον Πίνακα 4.23. "Οπως προκύπτει άπό τον πίνακα αυτόν, 

περισσότερον άπό τό 85% τών συνολικών εσόδων έκ τής έν 

λόγω πηγής προέρχεται άπό τους δασμούς, περίπου 10% ά

πό τους γεωργικούς φόρους, ένώ τό ύπόλοιπον 5% άπό όλας 

τάς άλλας επιβαρύνσεις τάς έπιβαλλομένας έπί τών εισαγωγών. 

Τά έσοδα άπό δασμούς καί γεωργικούς φόρους ηύξήθησαν 

μέ μέσον έτήσιον ρυθμόν 10,9% μεταξύ τών ετών 1961 καί 1973. 

Ό ρυθμός αυξήσεως τών φορολογικών εσόδων άπό τήν έν λόγο; 

πηγή ν, μεταξύ τών ετών 1967 καί 1973, είναι μικρότερος άπό 

τον άντίστοιχον ρυθμόν μεταξύ τών ετών 1961 καί 1967. Αυτό 

οφείλεται εις τήν σταδιακήν κατάργησιν τών δασμών έπί τών 

εισαγωγών τής χώρας μας άπό τήν ΕΟΚ καί τήν μέίωσιν τών 

δασμών έπί τών εισαγωγών μας, άπό τρίτας χώρας (μή μέλη 

τής ΕΟΚ), αί όποΐαι προβλέπονται άπό τήν Συμφωνίαν τών 

'Αθηνών. 

3.4. Λοιποί Φόροι 

Έκτος άπό τους ανωτέρω φόρους ή Κεντρική Διοίκησις 

είς τήν 'Ελλάδα επιβάλλει πολλούς άλλους φόρους οί όποιοι, 

όπως έδείχθη είς τον Πίνακα 4.6, αποφέρουν ένα σημαντικόν 

ποσόν εσόδων. Δεδομένου ότι ώρισμένοι άπό τους έν λόγω 

φόρους είναι δυνατόν επίσης να ληφθούν ύπ' όψιν κατά τήν 

έναρμόνισιν τών έμμεσων φόρων καί τήν είσαγωγήν του ΦΠΑ 

εϊς τήν Ελλάδα (πράγματι ώρισμένοι άπό αυτούς πρέπει να 

ενσωματωθούν είς τον ΦΠΑ), θά προβώμεν ευθύς αμέσως είς 

σύντομον έξέτασίν των. Τρεις κατηγορίαι φόρων είναι δυνατόν 

να εξετασθούν χωριστά έδώ: Οί φόροι ψυχαγωγίας, οί διάφοροι 

φόροι έπί τών μεταφορών καί οί φόροι μεταβιβάσεως περιου

σιακών στοιχείων1. Ή συμβολή τών φόρων αυτών είς τά κρα-

1. Λεπτομέρειας σχετικά μέ τους έν λόγς) φόρους, βλέπε είς Αναλυ
τική "Εκθεσις τών Εσόδων Προϋπολογισμού, ενΟ' ανωτέρω. 
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τικά έσοδα κατά τά τελευταία έτη εμφανίζεται είς τον Πίνα

κα 4.24. "Οπως φαίνεται είς τον πίνακα, τά συνολικά έσο

δα άπό τους φόρους αυτούς κατά τό 1973 ανήλθαν είς ποσόν 

άνώτερον τών 7 δισεκατ. δραχμών. Περισσότερο ν άπό τό ήμισυ 

τών έν λόγω εσόδων προέρχεται άπό τους φόρους τους επιβαλλό

μενους έπί τών μεταφορών, περίπου 40% άπό τους φόρους τους 

επιβαλλόμενους έπί τής μεταβιβάσεως κεφαλαιουχικών αγαθών, 

ενώ τό ύπόλοιπον προέρχεται άπό τους φόρους ψυχαγωγίας. 

Τά έσοδα άπό τους φόρους ψυχαγωγίας ηύξήθησαν μέ πολύ βρα-

δύν ρυθμόν κατά τήν περίοδον 1961-1973. Ό ρυθμός μεταβο

λής είναι πράγματι αρνητικός κατά τήν περίοδον 1967-1973, γε

γονός τό όποιον έχει ώς συνέπειαν τήν μείωσιν του ρυθμού 

αυξήσεως τών εσόδων άπό τους φόρους τούτους καθ' ολην 

τήν ανωτέρω περίοδον. 'Αντιθέτως τά έσοδα άπό τους φόρους 

έπί τών μεταφορών, καθώς επίσης καί τά έσοδα άπό τους φόρους 

μεταβιβάσεως κεφαλαιουχικών αγαθών, ηύξήθησαν μέ πολύ 

υψηλούς συντελεστάς. Τά έσοδα άπό τους φόρους έπί τών 

μεταφορών ηύξήθησαν μέ υψηλότερους συντελεστάς κατά τό 

πρώτον ήμισυ τής περιόδου, ενώ συνέβη τό άντίθετον μέ τους 

φόρους έπί τής μεταβιβάσεως περιουσιακών στοιχείων. 

α. Φόροι Ψυχαγωγίας 

Ή ψυχαγωγία του κοινού φορολογείται σήμερα είς τήν 

Ελλάδα μέ διαφόρους φόρους. Αί κυριώτεραι κατηγορίαι φό

ρων τοΰ είδους αυτού εϊναι αί έξης : 

ί. Ό φόρος επί τών εισιτηρίων (A.N. 505/1937, ώς ετρο

ποποιήθη και σννεπληρώθη άργότερον) : Ό έν λόγω φόρος 

επιβάλλεται έπί τών εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων, όπως είναι 

π.χ. τά θέατρα, ή δπερα, οί κινηματογράφοι, τά σπορ, οί χο

ροί, αί ποδοσφαιρικαί συναντήσεις κ.ο.κ. Ό φόρος επιβάλλεται 

μέ διαφορετικούς συντελεστάς έπί τών διαφόρων ειδών παρα

στάσεων, οί δέ συντελεσταί διαφέρουν, επίσης, αναλόγως τής 

τιμής τοΰ εισιτηρίου. Έπί παραδείγματι τά εισιτήρια δια τά 
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θέατρα επιβαρύνονται μέ συντελεστάς κυμαινόμενους μεταξύ 

12% δι' άξίαν μέχρι 4 δρχ. καί 20% δι' άξίαν μεγαλυτέραν 

τών 15 δραχμών. Τά εισιτήρια δια τήν όπερα, τά θέατρα ποι

κιλιών, τά λούνα πάρκ, τάς παγοδρομίας καί ώρισμένα άλλα 

θεάματα επιβαρύνονται μέ συντελεστάς κυμαινόμενους μεταξύ 

22% καί 30% διά τάς ιδίας όπως αί ανωτέρω τιμαί. Τά εισιτή

ρια δια χορούς καί ιπποδρομίας επιβαρύνονται μέ συντελεστάς 

κυμαινόμενους μεταξύ 40% καί 46%, ένώ διά τον κινηματο-

γράφον επιβαρύνονται μέ συντελεστήν κυμαινόμενον μεταξύ 

28% καί 40%. Ό συντελεστής τών εισιτηρίων διά ποδοσφαι

ρικός συναντήσεις κυμαίνεται μεταξύ 12% καί 20%. Ώρισμέ

νοι άπό τους συντελεστάς αυτούς μειώνονται, προκειμένου 

περί παραστάσεων είς μικρός πόλεις. Τοιουτοτρόπως οί συντε-

λεσταί έπί τών εισιτηρίων τών θεάτρων μειώνονται κατά 50% 

είς πόλεις μέ πληθυσμόν κάτω τών 30 χιλ. κατοίκων. Επίσης αί 

δημόσιαι παραστάσεις εις πόλεις μέ πληθυσμόν κάτω τών 6 χιλ. 

κατοίκων δέν υπόκεινται είς τον έν λόγω φόρον. 

ii. "Ο φόρος επί τών εισπράξεων τών κέντρων διασκεδάσεως 

(A.N. 504/1937, ώς ετροποποιήθη και σννεπληρώθη) : Ό έν 

λόγω φόρος επιβάλλεται έπί του κύκλου εργασιών τών καμπαρέ, 

τών χορευτικών κέντρων καί λοιπών ειδών νυκτερινών κέντρων 

διασκεδάσεως μέ διαφόρους συντελεστάς, αναλόγως τής κα

τηγορίας τοΰ κέντρου. Ούτω, προκειμένου περί κέντρων πολυ

τελείας, ό συντελεστής ανέρχεται είς 10%, διά κέντρα Α' κατη

γορίας είς 7% καί διά κέντρα Β' κατηγορίας εις 4%. Διά χορούς 

όργανουμένους είς αίθουσας ξενοδοχείων, θεάτρων καί λοιπών 

χώρων, έπ' ευκαιρία καί όχι κατά σύστημα, ό συντελεστής 

ανέρχεται είς 5%. Προκειμένου περί τών μπαρ πολυτελείας, ό 

συντελεστής ανέρχεται είς 15%. 

iii. Ό φόρος επί τών εισπράξεων ζαχαροπλαστείων και λοι

πών κέντρων πΌλντελείας και υπερπολυτελείας (A.N. 666/1938, 

ώς ετροποποιήθη και συνεπληρώθη) : Ό φόρος αυτός επιβάλ

λεται έπί τοΰ κύκλου εργασιών τών ζαχαροπλαστείων καθώς 
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επίσης καί ώρισμένων άλλων κέντρων διασκεδάσεως πολυ

τελείας ή υπερπολυτελείας. 

iv. Τέλη εκδόσεως άδειων (A.N.505 /1937 καί Ν.,258/1936, 

ώς ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν) : 'Εκτός άπό τους 

ανωτέρω άναφερθέντας φόρους, διά κάθε δημοσίαν παράστασιν 

πρέπει να καταβληθή τέλος εκδόσεως αδείας, άνερχόμενον 

είς 3 δρχ. διά τάς πρωϊνάς, 6 δρχ. διά τάς απογευματινός καί 

9 δρχ. διά τάς νυκτερινός παραστάσεις. Τό τέλος αδείας διό 

κινηματογράφους είναι σταθερόν καί ανέρχεται είς 500 δρχ. 

διό κάθε περίοδον. Είς πόλεις μέ πληθυσμόν κάτω τών 10.000 

κατοίκων, όπως καί προκειμένου περί όλων τών εισιτηρίων 

αξίας, ή οποία δέν υπερβαίνει τάς 10 δρχ., οί ανωτέρω συντε-

λεσταί φόρου μειώνονται κατά 50%. Τέλος εκδόσεως αδείας 

απαιτείται επίσης διά τήν λειτουργίαν κέντρων μεικτών τυ

χερών παιγνιδιών. 

Οί ανωτέρω φόροι αποφέρουν περίπου 360 έκατ. δραχμάς. 

Περισσότερον άπό τό 90% έκ τών έν λόγω εσόδων προέρχεται 

άπό τήν φορολογίαν τών εισιτηρίων, ενώ τό ύπόλοιπον 10% 

ΠΙΝΑΞ 4.25 

Ή Διάρθρωσις τών Εσόδων άπό τους Φόρους Ψυχαγωγίας εις τήν 
Ελλάδα κατά τό 1973 

Φόρος Φόρος έπί Φόρος έπί Τέλη 
εισιτηρίων τών κέντρων τών ζάχαρο- αδειών Σύνολον 

διασκεδάσεως πλαστείων 

"Έτος 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Έκατ. 

δρχ. 

463,6 

441,4 

426,0 

378,6 

329,0 

°/ /ο 

94,7 

93,8 

91,5 

90,3 

91,6 

Έκατ. 

δρχ. 

12,0 

13,5 

15,6 

18,1 

18,9 

/ο 

2,5 

2,9 

3,4 

4,3 

5,3 

Έκατ. 

δρχ. 

12,9 

14,1 

18,2 

16,0 

4,0 

0/ 
/Ο 

2,6 

3,0 

3,9 

3,8 

1,1 

Έ κ α τ . 

δρχ. 

0,93 

1,36 

5,78 

6,72 

7,29 

0/ 
/ο 

0,2 

0,3 

1,2 

1,6 

2,0 

Έκατ. 

δρχ. 

489,43 

470,36 

465,58 

419,42 

359,19 

°/ /ο 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Πηγή: Ύπουργεΐον Οικονομικών, Έκτέλεϋις Προϋπολογισμού'Εσόδων. 
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προέρχεται άπό όλους τους άλλους φόρους. Ό Πίναξ 4.25 

δεικνύει τήν άπόδοσιν κάθε φόρου κατά τά τελευταία πέντε 

έτη. 

β. Τά Τέλη Μεταφορών 

Έκτος άπό τον φόρον κύκλου εργασιών, ό όποιος επιβάλ

λεται έπί μεταφοράς προσώπων εντός τής επικρατείας, τον 

φόρον υγρών καυσίμων καί ώρισμένους άλλους φόρους, οί ό

ποιοι επιβάλλονται κατά τήν είσαγωγήν τών αυτοκινήτων, οί 

κατωτέρω φόροι βαρύνουν επίσης τάς μεταφοράς1. 

i. 7α τέλη κυκλοφορίας (Ν. 2367/1952 καί Ν. 2332/1920, 

ώς ετροποποιήθη σαν και συνεπλη ρ ώθησαν μεταγενεστέρως): Τά 

τέλη αυτά καταβάλλονται άνά έξάμηνον. Οί συντελεσταί δια

φέρουν αναλόγως τοΰ τύπου τοΰ οχήματος (ιδιωτικής ή δη

μοσίας χρήσεως), καθώς καί αναλόγως τοΰ όριθμοΰ καί τοΰ 

μεγέθους τών κυλίνδρων, προκειμένου περί οχημάτων ιδιω

τικής χρήσεως, ή αναλόγως τοΰ ωφελίμου φορτίου, προκει

μένου περί φορτηγών, ή τέλος, αναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών κα

θισμάτων, προκειμένου περί λεωφορείων. Οί συντελεσταί οί 

επιβαλλόμενοι έπί τών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως είναι 

υψηλότεροι άπό τους αντιστοίχους συντελεστός τους επιβαλ

λόμενους έπί τών οχημάτων δημοσίας χρήσεως. Διαφορετικοί 

συντελεσταί εφαρμόζονται επίσης έπί μοτοσυκλεττών, μοτο

ποδηλάτων καί ποδηλάτων. 

ii. Τέλη ταξινομήσεως, δικαιώματα εκδόσεως αδείας καί 

τέλη άδειων κυκλοφορίας καί πινακίδων αυτοκινήτων (Ν. 2367 / 

1953, A.N. 6.6.1935 και Ν.Δ. 4416/1964, ώς ετροποποιήθησαν 

και σννεπληρώθησαν) : Τά έν λόγω τέλη καταβάλλονται έφ' 

άπαξ, όταν τό όχημα τίθεται διά πρώτην φοράν είς κυκλοφο-

ρίαν ή δταν αντικαθίσταται ό αριθμός κυκλοφορίας του. Ο1 

1. Πολλοί από τους φόρους, οί όποιοι αναφέρονται έδώ, κατηργή-
θησαν μετά τήν άποπεράτωσιν της παρούσης έρεύνης. 
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συντελεσταί καθορίζονται ώς ακολούθως: τέλη αδείας κυκλο

φορίας αυτοκινήτων κ.λπ. 260 δρχ. καί μοτοσυκλεττών 230 

δραχμαί. Προκειμένου περί αντικαταστάσεως άριθμοΰ, τά τέλη 

ανέρχονται εις 250 δραχμάς. 

iii. (Η ειδική εισφορά επί τών τιθεμένων διά πρώτην φοράν 

είς κνκλοφορίαν οχημάτων (Ν. 1367/1953, Ν. 2332/1920, 

Ν.Δ. 4535/1966, A.N. 183/1967 και ΝΔ. 49/1968, ώς ετρο-

ποποιήθησαν και σννεπληρώθησαν) : Τά τέλη αυτά άποτελοΰν έφ' 

άπαξ εισφοράς έπιβαλλομένας έπί τών ιδιωτικών αυτοκινήτων, 

φορτηγών, μοτοσυκλεττών καί μοτοποδηλάτων, όταν τίθενται 

είς κυκλοφορίαν. Τό καταβαλλόμενον ποσόν διαφέρει αναλό

γως τών διαφόρων τύπων οχημάτων. Προκειμένου περί αυτο

κινήτων ιδιωτικής χρήσεως, τό καταβαλλόμενον ποσόν εξαρ

τάται άπό τήν τιμήν τοΰ αυτοκινήτου καί κυμαίνεται μεταξύ 

15 καί 75 χιλ. δραχμών. Διά τά σκοΰτερ ή εισφορά ανέρχεται 

είς 2 χιλ. δρχ. καί διά μοτοσυκλέττας είς 4 χιλ. δραχμάς. Προ

κειμένου περί φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως, ή ειδική αυτή 

εισφορά ανέρχεται είς 12 χιλ. δρχ. διά τά άνοικτοΰ αμαξώματος 

καί 20 χιλ. δρχ. διά τά κλειστοΰ αμαξώματος. Προκειμένου 

περί τρίκυκλων, ή έν λόγω εισφορά ανέρχεται είς 4 χιλ. δραχμάς. 

iv. Ειδική εισφορά επί τών εισιτηρίων τών αστικών λεω

φορείων (Ν.Δ. 4246/1962, ώς ετροποποιήθη καί σννεπληρώθη) : 

Ή έν λόγφ εισφορά επιβάλλεται μέ συντελεστήν 8% έπί τών 

εισπράξεων τών λεωφορείων άπό τήν μεταφοράν προσώπων 

μέσα είς τάς πόλεις. 

ν. Είδικαι είσφοραϊ επί τών εισπράξεων από τήν μεταφοράν 

αγαθών (Ν.Δ. 2512/1913, Ν.Δ. 3839/1958, Ν. 4045/1960 και 

A.N. 911 /1949, ώς έτροποποιήθησαν και σννεπληρώθησαν) : Αί 

έν λόγφ είδικαι είσφοραϊ επιβάλλονται έπί τών εισπράξεων τών 

επιχειρήσεων μεταφοράς αγαθών δι' αυτοκινήτων. 

Ώρισμένοι άπό τους ανωτέρω φόρους συμβάλλουν ουσιω

δώς είς τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν, ένώ αντιθέτως ή συμ

βολή άλλων εΐναι ασήμαντος. Ό Πίναξ 4.26 δεικνύει τήν σχε

τική ν συμμετοχήν τοΰ καθενός άπό τους φόρους αυτούς κατά 
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τά τελευταία πέντε έτη. "Οπως προκύπτει επίσης άπό τον πί

νακα τοΰτον, 50% περίπου προέρχεται άπό τά τέλη κυκλο

φορίας, περισσότερον άπό 40% άπό τός ειδικός εισφοράς 

τάς καταβαλλομένας, όταν τό όχημα τίθεται είς κυκλοφορίαν, 

ένώ τό ύπόλοιπον προέρχεται από όλους τους άλλους φόρους. 

γ. Φόροι επί τής Μεταβιβάσεως Κεφαλαιονχικώιν 'Αγαθών 

Τέλος εις τήν Ελλάδα υπάρχει σήμερα ένας σημαντικός 

αριθμός φόρων επιβαλλομένων έπί τής μεταβιβάσεως κεφα

λαιουχικών αγαθών : 

i. Ό φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων (A.N. 1587/1950, ώς 

ετροποποιήθη καί σννεπληρώθη) : Ό φόρος αυτός επιβάλλεται 

έπί τής μεταβιβάσεως ακινήτων. Ό συντελεστής τοΰ φόρου 

ανέρχεται εις ποσοστόν 11%, τό όποιον ουσιαστικά περιλαμ

βάνει ένα γενικόν φόρον έπιβαλλόμενον μέ συντελεστήν 9% 

καί μίαν είδικήν είσφοράν άπό 2% υπέρ τής πυροσβεστικής 

υπηρεσίας, ή οποία ισχύει προκειμένου περί αστικών περιοχών. 

Ό συντελεστής μειώνεται είς 4% καί 2% είς πολλός περι

πτώσεις, προκειμένου π.χ. περί αγοράς ακινήτου δι' εισαγο

μένου συναλλάγματος, περί διανομής κ.ο.κ. Υπάρχουν επί

σης ώρισμέναι εξαιρέσεις άπό τον φόρον ή σημαντικοοτέρα 

εϊναι ή αγορά κατοικίας άπό δημόσιον ύπάλληλον μέ πραγμα

τική ν ύπηρεσίαν πέραν τών 10 ετών. Λόγω τών απαλλαγών 

καί τών μειωμένων φορολογικών συντελεστών ό μέσος φορο

λογικός συντελεστής κατά τό 1971 ανήρχετο μόνον εις 8,4%. 

Μολονότι υπεύθυνος διό τήν καταβολήν τοΰ φόρου είναι 

ό πωλητής τοΰ ακινήτου, είς τήν πράξιν ό φόρος καταβάλλεται 

άπό τον άγοραστήν κατά τον χρόνον μεταβιβάσεως τοΰ ακι

νήτου βάσει τής δηλωθείσης αξίας του, αργότερα όμως γίνεται 

έπανεκτίμησις άπό τάς φοροτεχνικός υπηρεσίας καί ό φόρος 

αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Διαφοραί μεταξύ τοΰ αγοραστού 

τοΰ ακινήτου καί τών φοροτεχνικών υπηρεσιών εΐναι δυνατόν 

νά έπιλυθοΰν είτε δι' ειδικής διαδικασίας «συμβιβασμοΰ» είτε 

μέσω τών φορολογικών δικαστηρίων. 
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Ό φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων απέφερε κατά τό 1973 

περίπου 3 δισεκατ. δραχμάς. Περίπου 65% άπό τά έν λόγω έ

σοδα αποτελεί τό δηλωθέν είς τήν έφορίαν ποσόν, ένώ τό ύπό-

λοιπον συνιστά πρόσθετον έπιβάρυνσιν ή οποία επεβλήθη ύπό 

τών φοροτεχνικών υπηρεσιών μετά τήν έπανεκτίμησιν τών με

ταβιβασθέντων ακινήτων. Τό ήμισυ περίπου έκ τών έν λόγω 

εσόδων προέρχεται άπό τήν μεταβίβασιν διαμερισμάτων, συνή

θως νεόδμητων, περίπου 13% άπό τήν μεταβίβασιν άλλων 

κτισμάτων, 20% άπό τήν μεταβίβασιν οικοπέδων, ένώ τό ύπό-

λοιπον 17% προέρχεται άπό τήν μεταβίβασιν αγροκτημάτων. 

Μέρος τών εσόδων, τά όποια προέρχονται άπό τον φόρον με

ταβιβάσεως ακινήτων, περιέρχεται είς τρίτους. 

Η. Ό φόρος μεταβιβάσεως λεωφορείων (Ν. 2119 /1932) : 

Ό φόρος αυτός επιβάλλεται έπί τής μεταβιβάσεως λεωφορείων 

μέ συντελεστήν 25% έπί τής διαφοράς μεταξύ τής τιμής τοΰ 

λεωφορείου άνευ αδείας καί τής τιμής τούτου μέ τήν σχετικήν 

άδειαν, όπως αυτή καθορίζεται από είδικήν έπιτροπήν. Τά 

έσοδα άπό τον έν λόγω φόρον κατά τό 1972 ανήλθαν εις 16 

έκατ. δρχ. καί κατά τό 1973 είς 10 έκατ. δραχμάς. 

iii. Είδικον τέλος επί τον άντιτίμον πωλήσεως ή. άνταλ-

λαγής μεταλλείων και μισθωτικών μεταβιβάσεως δικαιωμάτα>ν 

(Ν. 1587/1950, ώς ετροποποιήθη καί σννεπληρώθη) : Τό έν 

λόγω τέλος επιβάλλεται μέ συντελεστήν 5% έπί τοΰ αντιτίμου 

πωλήσεως ή ανταλλαγής μεταλλείων καί μεταβιβάσεως δικαιω

μάτων. Ή άπόδοσις τοΰ φόρου τούτου είναι αμελητέα. Κατά 

τό 1972 ό φόρος άπέφερεν 1,8 έκατ. δρχ., ένώ κατά τό 1973 μόνον 

0,4 έκατ. δραχμάς. 

iv. Ό φόρος επί τών συναφθεισών κατά τήν κατοχήν αγο

ραπωλησιών ακινήτων (A.N. 1323/1949, ώς ετροποποιήθη και 

σννεπληρώθη): Ό προαναφερθείς φόρος καλύπτει τάς πωλή

σεις ακινήτων, αί όποΐαι έγιναν κατά τήν διάρκειαν τής κατο

χής (1941-1944), τά δέ έσοδα του διατίθενται διά τήν άνοικο-

δόμησιν τών έκ πολεμικών αιτίων καταστραφεισών μικροϊδιο-
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κτησιών. Ό φόρος στερείται αντικειμένου καί δέν αποφέρει 

κανένα έσοδον πλέον. 

ν. "0 φόρος επί τής μεταβιβάσεως πλοίων (A.N. 1587 / 

1950 και Ν.Δ. 509/1970, ώς έτροποποιήθησαν και σννεπληρώ

θησαν) : Ό έν λόγφ φόρος επιβάλλεται μέ συντελεστήν 1 % 

έπί τής μεταβιβάσεως πλοίων υπό έλληνικήν σημαίαν. Ή άπό-

δοσις τοΰ φόρου τούτου είναι αμελητέα. Τό έσοδα πού απέφε

ρε κατά τό 1972 ανήλθαν είς 0,86 έκατ. δρχ. καί κατά τό 1973 

είς 0,98 έκατ. δραχμάς. 

vi. Ό φόρος μεταβιβάσειος ονομαστικών μετοχών (Ν. 4459 / 

1968) : Ό φόρος αυτός επιβάλλεται έπί τής τιμής τών μεταβι

βαζομένων ονομαστικών μετοχών μέ συντελεστήν 5%. Ή 

άπόδοσις τοΰ φόρου τούτου είναι επίσης αμελητέα. Κατά τό 

1972 τά έσοδα πού απέφερε ανήλθαν είς 0,17 έκατ. δρχ. καί κατά 

τό 1973 είς 0,47 έκατ. δραχμάς. 

4. Άξιολόγησις του 'Υφισταμένου είς τήν Ελλάδα 

Συστήματος 'Εμμέσων Φόρων 

Τό σύστημα έμμεσων φόρων είς τήν Ελλάδα είναι αρκετά 

πολύπλοκον. Όπως είδαμε ήδη, υπάρχουν σήμερα εξ γενικοί 

φόροι έπί τής δαπάνης καί ένας σημαντικός αριθμός ειδικών 

φόρων έπί τής δαπάνης. Ό λ ο ι αυτοί οί φόροι, ιδιαίτερα δέ 

ώρισμένοι άπό αυτούς, επιβάλλονται μέ διαφόρους συντελε-

στάς έπί τών διαφόρων κατηγοριών προϊόντων, συγχρόνως δέ 

αναγνωρίζονται πολλαί άπαλλαγαί καί εξαιρέσεις. Ή φορο

λογική βάσις, έπί τής οποίας επιβάλλονται οί διάφοροι φόροι, 

ορίζεται είς ώρισμένας περιπτώσεις κατά διαφορετικόν τρόπον, 

τοΰτο δέ περιπλέκει τά πράγματα περισσότερον καί καθιστά 

δυσχερή τήν βεβαίωσιν καί εϊσπραξιν τοΰ φόρου. 'Αποτέλεσμα 

τούτων είναι ή αϋξησις τοΰ διαχειριστικού κόστους τοΰ φόρου 

καί ή δημιουργία ευκαιριών, αί όποΐαι διευκολύνουν τήν φορο-

διαφυγήν. 
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Έξεταζόμενον άπό τής απόψεως τών επιδράσεων του έπί 

τής στατικής κατανομής τών πόρων, τό σύστημα έμμεσων φό

ρων είς τήν Ελλάδα φαίνεται να παρεμποδίζη σοβαρά τήν 

έπίτευξιν αρίστης κατανομής τών πόρων. Πρώτον, οί έμμεσοι 

φόροι επιβαρύνουν τάς είσαγωγός μέ συντελεστήν διαφορετικόν 

άπό εκείνον πού εφαρμόζεται εις τήν έγχώριον παραγωγήν 

καί παρεμποδίζουν τήν έπίτευξιν αρίστης κατανομής τών πό

ρων είς διεθνή κλίμακα. Δεύτερον, οί έμμεσοι φόροι παρεμ

βαίνουν είς τήν χρησιμοποίησιν τοΰ αρίστου συνδυασμοΰ 

παραγωγικών συντελεστών, καθώς καί είς τός έπιλογάς τών 

καταναλωτών μεταξύ τών διαφόρων προϊόντων, καί παρεμπο

δίζουν τήν έπίτευξιν αρίστης κατανομής τών πόρων είς τήν 

έγχώριον άγοράν. Ό λ ο ι οί έμμεσοι φόροι, οί έξετασθέντες 

ανωτέρω, παρεμποδίζουν κατά κάποιον τρόπον τήν έπίτευξιν 

αρίστης κατανομής τών πόρων ώρισμένοι όμως άπό αυτούς 

ασκούν δυσμενεστέραν έπίδρασιν άπό τους άλλους. Τά τέλη 

χαρτοσήμου τό επιβαλλόμενα άμεσα έπί τών προϊόντων άσκοΰν 

πιθανώς τάς πλέον δυσμενείς επιδράσεις, διότι επιβάλλονται 

σωρευτικώς είς περισσότερα άπό ένα στάδια τής παραγωγικής 

διαδικασίας καί είναι πολύ πιθανόν, να οδηγήσουν είς κάθετον 

συγκέντρωσιν τής παραγωγής είς τήν έγχώριον άγοράν, όπως 

ακριβώς συνέβαινεν εις τός ευρωπαϊκός χώρας μέ τά συστή

ματα έμμεσων φόρων, τά όποια ίσχυαν προ τής εισαγωγής τοΰ 

ΦΠΑ. Ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων διαφοροποιεί επίσης 

τήν έπιβάρυνσιν είς βάρος τοΰ συντελεστού εργασία καί είναι 

ένδεχόμενον να παρεμποδίζη τήν χρησιμοποίησιν τοΰ αρίστου 

συνδυασμοΰ τών παραγωγικών συντελεστών. Τέλος όλοι οί 

άλλοι φόροι διαφοροποιούν κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπον 

τήν έπιβάρυνσιν μεταξύ συντελεστών ή μεταξύ προϊόντων καί 

οδηγούν είς παρεκκλίσεις άπό τής αρίστης κατανομής τών 

πόρων. 

Ή διάρθρωσις τών εμμέσων φόρων δέν είναι επίσης ικανο

ποιητική άπό απόψεως κοινωνικής δικαιοσύνης τοΰ φορολο

γικού συστήματος. Μολονότι ώρισμένοι φόροι εμφανίζουν 
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κάποιαν προοδευτικότητα εις τήν διάρθρωσιν τών ονομαστικών 

φορολογικών συντελεστών καί βαρύνουν τά είδη πολυτελείας 

μέ υψηλότερους φορολογικούς συντελεστάς καί τά είδη πρώτης 

ανάγκης μέ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστάς, πολλοί 

από αυτούς στερούνται ακόμη καί αυτής τής προοδευτικότητος 

είς τήν διάρθρωσιν τών ονομαστικών συντελεστών. Ό φόρος 

κύκλου εργασιών, ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων, τό τέλη 

χαρτοσήμου, όπως καί ώρισμένοι ειδικοί φόροι καί τέλη, 

αποτελούν παραδείγματα φόρων τοΰ είδους αύτοΰ. Ώρισμένοι 

ειδικοί φόροι έπί τής δαπάνης, οί όποιοι επεβλήθησαν κυρίως 

μέ σκοπόν τήν εϊσπραξιν υψηλών φορολογικών εσόδων μέ 

σχετικά εΰκολον τρόπον, επιβάλλονται μέ πολύ υψηλούς φορο

λογικούς συντελεστάς έπί ειδών πρώτης ανάγκης. Ό φόρος 

σακχάρεως αποτελεί χαράκτηριστικόν παράδειγμα. Οί ελά

χιστοι φόροι, οί όποιοι έχουν κάποιαν προοδευτικότητα, π.χ. 

οί φόροι πολυτελείας, ό ειδικός φόρος τοΰ 1958 κ.O.K., είναι 

πολύ μικρός σημασίας άπό απόψεως εσόδων καί συνεπώς δέν 

ημπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς τήν έν γένει προοδευτι

κότητα τοΰ συστήματος έμμεσων φόρων είς τήν χώραν. Έπί 

πλέον, ή ύπαρξις ευρείας εκτάσεως φοροδιαφυγής είς όλους 

τους φόρους έπί τής δαπάνης, ή οποία είναι πιθανώτατα υψη

λότερα είς τά είδη πολυτελείας, εντείνει ενδεχομένως ακόμη 

περισσότερον τήν άντίστροφον προοδευτικότητα τοΰ συστή

ματος. Συνεπώς ή έν γένει διάρθρωσις τών έμμεσων φόρων είναι 

πιθανώτατα αντιστρόφως προοδευτική, ιδίως όταν ή προο-

δευτικότης αναφέρεται ώς προς τό εισόδημα1. 

Τό ύφιστάμενον σύστημα έμμεσων φόρων είς τήν Ελλάδα 

δέν φαίνεται να είναι περισσότερον επιτυχές, όταν εξετάζεται 

άπό τής απόψεως τοΰ στόχου τής δημοσιονομικής πολιτικής 

προς σταθεροποίησιν τής οικονομίας. Πρώτον, ή υφισταμένη 

διάρθρωσις τών έμμεσων φόρων δέν επιτρέπει είς τους φορείς 

1. D. Karagiorgas, «The Distribution of Tax Burden by Income Groups 
in Greece», Economic Journal, Ιούνιος 1973, σελ. 436-448. 
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τής οικονομικής πολιτικής, να χρησιμοποιήσουν μέ εύκολίαν 

τους έν λόγω φόρους προς τον σκοπόν έλεγχου τής συνολικής 

ζητήσεως. Πράγματι ή ύπαρξις ενός τόσον μεγάλου άριθμοΰ 

φόρων, μέ τόσους συντελεστάς ό καθένας, καθιστά πολύ δύσ-

κολον διά τους φορείς τής οικονομικής πολιτικής τήν μετα-

βολήν των προς σταθεροποίησιν τής οικονομίας, ιδίως είς τήν 

περίπτωσιν, όπου θα ήτο απαραίτητος μεγάλη μεταβολή τών 

εσόδων. Δεύτερον, τό σύστημα έμμεσων φόρων δέν εμφανίζει 

μεγάλον βαθμόν ευαισθησίας, καθόσον ή διάρθρωσίς του στε

ρείται έπαρκοΰς προοδευτικότητος. Ώ ς έκ τούτου ή αύξησις 

τών φορολογικών εσόδων υστερεί τής αυξήσεως τών αναγκών 

τοΰ Δημοσίου διά δαπανάς, μέ συνέπειαν οί φορείς τής οικο

νομικής πολιτικής να άναγκάζωνται συνεχώς νά αναπροσαρ

μόζουν προς τά άνω τους φορολογικούς συντελεστάς. Έπί 

πλέον ό μικρός βαθμός ευαισθησίας τών εσόδων δέν επιτρέπει 

εις τό σύστημα, νά καταστή ίσχυρόν μέσον αυτομάτου σταθερο

ποιήσεως τής οικονομίας. 

Τέλος τό ύφιστάμενον σύστημα έμμεσων φόρων εις τήν 

Ελλάδα δέν είναι απόλυτα ίκανοποιητικόν άπό απόψεως προω

θήσεως τής οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας. Πρώτον, οί 

έμμεσοι φόροι δεν εξαίρουν τό κεφαλαιουχικά αγαθά καί συνε

πώς δέν προωθοΰν ικανοποιητικά τήν δημιουργίαν παγίου κε

φαλαίου είς τήν χώραν. Δεύτερον, ή έλλειψις έπαρκοΰς προο

δευτικότητος είς τό σύστημα δέν παρέχει άντίκίνητρόν κατά τής 

πολυτελοΰς δαπάνης, τό όποιον θα προωθοΰσε τός αποταμι

εύσεις καί θό προήγαγε τήν δημιουργίαν παγίου κεφαλαίου 

είς τήν χώραν. Τρίτον, μολονότι τό σύστημα περιλαμβάνει 

μερικός ειδικός διατάξεις, αί όποΐαι ημπορούν νά χρησιμεύσουν 

ώς κίνητρα διό τήν προώθησιν τής οικονομικής αναπτύξεως, 

ή διάρθρωσις τών κινήτρων αυτών δέν είναι ικανοποιητική, 

μέ συνέπειαν, είς ώρισμένας περιπτώσεις, τά κίνητρα νά μή 

δύνανται νά επιτύχουν τον σκοπόν διά τον όποιον ετέθησαν. 

Πράγματι, ένώ ώρισμένοι φόροι περιλαμβάνουν ειδικός παρα

χωρήσεις, αί όποΐαι θό ημπορούσαν νά επιτύχουν τήν άπάμ-
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βλυνσιν μερικών άπό τους περιοριστικούς παράγοντας τής οι

κονομικής αναπτύξεως, άλλοι φόροι περιλαμβάνουν διατά

ξεις, αί όποΐαι άσκοΰν ακριβώς τήν άντίθετον έπίδρασιν. Τά 

τέλη χαρτοσήμου, έπί παραδείγματι, εξαιρούν όλας τός συναλ-

λαγάς καί τό έγγραφα τά όποια είναι απαραίτητα, προκειμένου 

περί αλλαγής τής νομικής μορφής ή έπί συγχωνεύσεως επι

χειρήσεων,— τό όποιον φυσικά αποσκοπεί είς τήν προώθησιν 

τοΰ μεγέθους τών επιχειρήσεων—, ό φόρος μισθών καί ημερο

μισθίων όμως εξαιρεί τός μικράς επιχειρήσεις, ή δέ έξαίρεσις 

αυτή είναι δυνατόν νά άποτελή άντικίνητρον αυξήσεως τοΰ 

μεγέθους τών επιχειρήσεων. "Αλλα κίνητρα αμβλύνουν ώρι-

σμένους άπό τους περιοριστικούς παράγοντας τής οικονομικής 

αναπτύξεως, ένώ ενισχύουν άλλους. Παράδειγμα αποτελεί ή 

απαλλαγή τών εισαγωγών ώρισμένων πρώτων υλών ή μηχανη

μάτων, τά όποια πρόκειται νά χρησιμοποιηθοΰν είς τήν βιο-

μηχανίαν, άπό όλους τους φόρους καί τάς λοιπάς επιβαρύνσεις 

τάς έπιβαλλομένας έπί τών εισαγωγών, πράγμα τό όποιον 

φυσικά είναι δυνατόν νά προώθηση τον σχηματισμόν παγίου 

κεφαλαίου είς τήν χώραν, αλλά νά παραβλάψη τό ίσοζύγιον 

πληρωμών καί νά περιορίση τήν άνάπτυξιν τών κλάδων, οί 

όποιοι παράγουν τά έν λόγω προϊόντα έγχωρίως. 

5. Ή Προτεινομένη Έναρμόνισις των Έμμεσων 

Φόρων «ΐς τήν Ελλάδα 

Όπως είδαμε ανωτέρω, ή διάρθρωσις τοΰ υφισταμένου συ

στήματος έμμεσων φόρων εις τήν Ελλάδα δέν είναι ικανοποιη

τική τόσον άπό απόψεως διαχειριστικού κόστους όσον καί έν 

όψει τών γενικώς παραδεδεγμένων οικονομικών καί κοινωνι

κών κριτηρίων ό αριθμός τών υφισταμένων εμμέσων φόρων 

είναι πολύ μεγάλος καί ή διάρθρωσίς των αρκετά πολύπλοκος. 

Διά τοΰτο φαίνεται απαραίτητος κάποια έναρμόνισις τοΰ έν 
λόγω συστήματος. Πρώτον, είναι σκόπιμον νά μειωθή σημαν-
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τικά ό αριθμός τών έμμεσων φόρων, διά τής υποκαταστάσεως 

ώρισμένων άπό αυτούς, δι' ενός μόνον φόρου ευρείας βάσεως. 

Δεύτερον, ή διάρθρωσις τών περισσοτέρων άπό τους φόρους, 

οί όποιοι θα παραμείνουν, πρέπει νά έναρμονισθή κατά τρόπον, 

ώστε οί φόροι αυτοί νά άνταποκρίνωνται είς τους συγχρόνους 

στόχους τής οικονομικής καί κοινωνικής πολιτικής καί νά 

συνιστούν άποτελεσματικόν μέσον προωθήσεως τών στόχων 

τούτων. 

Πολλαί έναλλακτικαί λύσεις είναι δυνατόν νά δοθοΰν εις 

τό πρόβλημα τής εναρμονίσεως τοΰ υφισταμένου συστήματος 

είς τήν Ελλάδα. Δεδομένου όμως ότι ή χώρα θα είσέλθη είς 

τήν Κοινήν Άγοράν καί θα πρέπη νά προσάρμοση τό φορο-

λογικόν της σύστημα προς τά υφιστάμενα φορολογικά συστή

ματα τών χωρών τής Κοινότητος, ή έναρμόνισις τών έμμεσων 

φόρων πρέπει νό λάβη χώραν είς τό πλαίσια τών σημερινών 

εξελίξεων καί προοπτικών είς τό πεδίον τής εναρμονίσεως 

τών φορολογικών συστημάτων εις τός χώρας τής Κοινής 'Α

γοράς. 

Ό λ α ι αί χώραι τής ΕΟΚ χρησιμοποιούν σήμερα ένα μόνον 

φόρον ευρείας βάσεως, τον ΦΠΑ, καθώς επίσης καί τους παρα

δοσιακούς ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης. Μολονότι φαίνεται 

σκόπιμον, ότι πρέπει καί ή Ελλάς νά απόκτηση ένα παράλλη-

λον φορολογικόν σύστημα εμμέσων φόρων, μέ ένα μόνον φόρον 

ευρείας βάσεως, όπως λ.χ. ό ΦΠΑ, ό όποιος νά συμπληρώνεται 

άπό ένα μικρόν αριθμόν ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης, τοΰτο 

φαίνεται ότι πρέπει νά όποτελέση μακροχρόνιον στόχον, διότι 

μέ τήν έν γένει ύπάρχουσαν διάρθρωσιν τοΰ φορολογικοΰ συ

στήματος είς τήν Ελλάδα, τήν μεγάλη ν συμμετοχή ν τών εμ

μέσων φόρων καί τήν σχετικά ανεπαρκή όργάνωσιν τών φορο

τεχνικών υπηρεσιών, θα προκύψουν δυσχέρειαι διό τήν χώραν, 

όσον αφορά τήν έφαρμογήν ενός παρομοίου συστήματος. Καί 

τοΰτο διότι, έόν ή Ελλάς είσαγάγη ενα μόνον φόρον ευρείας 

βάσεως, ό όποιος θα πρέπη νά άποφέρη όλα τά έσοδα, πού 

αποφέρουν σήμερα οί πολυπληθείς φόροι έπί τής δαπάνης, 
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οί όποιοι τελικώς θα καταργηθοΰν, θα πρέπη πιθανώτατα νά 

χρησιμοποίηση ένα φόρον ευρύτατης βάσεως, ό όποιος Οά κα-

λύπτη όλα τά στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας μέ πολύ 

υψηλούς καί πολύ διαφοροποιημένους συντελεστάς, πράγμα 

πού ενδέχεται νά άποδειχθή πάρα πολύ δύσκολον είς τήν πα-

ροΰσαν φάσιν. Εκείνο τό όποιον φαίνεται ότι είναι δυνατόν 

νά έφαρμοσθή είς τήν πράξιν εΐναι ή είς πρώτην φάσιν εισα

γωγή ενός απλού τύπου ΦΠΑ, εις άντικατάστασιν (ορισμένων 

μόνον άπό τους υφισταμένους φόρους έπί τών προϊόντων. 

Καθώς δέ αί φοροτεχνικαί ύπηρεσίαι θό καθίστανται πλέον 

επαρκείς καί αί οίκονομικαί καί κοινωνικαί συνθήκαι τής χώρας 

θό επιτρέπουν περαιτέρω γενίκευσιν τοΰ ΦΠΑ, περισσότεροι 

φόροι θό ήτο δυνατόν νό υποκαθίστανται διό τοΰ έν λόγω 

φόρου μακροχρονίως. Είς τό έπόμενον κεφάλαιον θό έξετά-

σωμεν τάς κυριωτέρας πλευράς ενός πιθανού συστήματος 

ΦΠΑ, τό όποιον θό ήμποροΰσε νά έφαρμοσθή είς τήν πράξιν 

είς τήν Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΐΟΝ 5 

ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Εισαγωγή 

Ή Ελλάς δύναται νά ώφεληθή πολλά άπό τήν έμπειρίαν 

τών ευρωπαϊκών χωρών σχετικά μέ τον ΦΠΑ. Τόσον τό προ

ταθέντα υπό τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής ΕΟΚ, είς τάς 

διαφόρους Προδιαγραφάς της, σχέδια φόρου όσον καί τά πρά

γματι υιοθετηθέντα καί εφαρμοζόμενα άπό τός διαφόρους χώρας 

αυτής συστήματα ημπορούν νά αποτελέσουν αξιόλογους πηγάς 

πληροφοριών. Έν τούτοις αί οικονομικής καί θεσμικής φύσεως 

ύφιστάμεναι διαφοραί, θα επιβάλλουν πιθανώτατα σημαντικήν 

διαφοροποίησιν μεταξύ τοΰ ελληνικού συστήματος ΦΠΑ καί 

τών αντιστοίχων συστημάτων ΦΠΑ, τά όποια υίοθετήθησαν 

άπό τός ευρωπαϊκός χώρας, ιδίως είς τό άρχικόν στάδιον εισα

γωγής τοΰ έν λόγω φόρου είς τήν χώραν μας. Πράγματι είναι 

ένδεχόμενον νά άποδειχθή πολύ δυσχερής διό τήν Ελλάδα ή 

εισαγωγή ενός γενικού ΦΠΑ, ό όποιος θα καλύπτη όλους τους 

κλάδους τής οικονομικής δραστηριότητος καί θα επιβάλλεται 

είς όλα τά στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμ

βανομένου καί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικού εμπορίου, όπως συμ

βαίνει μέ τός εύρωπαϊκάς χώρας, αί όποΐαι έχουν ήδη υιοθετή

σει τον ΦΠΑ1. 'Αντίθετα, μέ τό ύφιστάμενον θεσμικόν πλαίσιον 

1. Παρόμοιον σύστημα έχει ήδη έκπονηθή από ομάδα εμπειρογνω
μόνων είς το ΚΕΠΕ. Σχέδιον Νόμου περί ΦΚΕ, ΚΕΠΕ, 1969. Παρά τό 
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καί τήν σχετικώς πλημμελή όργάνωσιν τών φοροτεχνικών υ

πηρεσιών, ή Ελλάς θα έπρεπε ίσως νά χρησιμοποίηση ένα 

σύστημα ΦΠΑ όλιγώτερον φιλόδοξον άπό εκείνα τά όποια ήδη 

εφαρμόζουν αί χώραι τής ΕΟΚ ή άπό τό προταθέν εις τήν τε-

λευταίαν Προδιαγραφήν τής Εκτελεστικής Επιτροπής. Είς τό 

παρόν κεφάλαιον θό έξετάσωμεν τά βασικό χαρακτηριστικό 

ενός συστήματος ΦΠΑ αναφορικά μέ τήν Ελλάδα. 

2. Φόροι οί Όποιοι πρέπει να αντικατασταθούν άπό τον ΦΠΑ 

Όπως συμβαίνει μέ τά συστήματα ΦΠΑ, τά όποια εισήχθη

σαν εις τάς χώρας τής ΕΟΚ, ούτω καί είς τήν Ελλάδα ό ΦΠΑ 

πρέπει νά ύποκαταστήση έμμεσους φόρους. Καί οί εξ φόροι 

ευρείας βάσεως, τους οποίους έξητάσαμεν είς τό προηγούμενον 

κεφάλαιον, καθώς επίσης καί ένας αριθμός ειδικών φόρων καί 

άλλων επιβαρύνσεων, θό ήτο δυνατόν νά αντικατασταθούν έξ 

ολοκλήρου άπό τον ΦΠΑ. Είδικώτερα προτείνεται νά αντικατα

σταθούν οί ακόλουθοι φόροι καί νά καταργηθούν όλοι οί σχε

τικοί νόμοι, τά διατάγματα καί αί ύπουργικαί αποφάσεις: 

α. "Ο φόρος κύκλου εργασιών (Ν. 660/1937, ώς ετροπο

ποιήθη καί συνεπληρώθη, καθώο επίσης καί τά διατάγματα 

καί αί ύπουργικαί αποφάσεις, αί έκδοθεΐσαι κατ' έξουσιοδό-

τησιν αυτού): Ό φόρος κύκλου εργασιών φαίνεται νά εΐναι ό 

πρώτος υποψήφιος προς κατάργησιν φόρος, αμέσως μετά τήν 

είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, όλα δέ τό έσοδα του θό έξασφαλισθοΰν 

μέσω τοΰ ΦΠΑ. 

β. Ό φόρος μισθών καί ημερομισθίων (αρθρ. 4 καί 5 τοΰ 

A.N. 843/1948, ώς ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη): Καί ό φό

ρος αυτός πρέπει νό καταργηθή, τό δέ έσοδα του νό άναπλη-

ρωθοΰν μέσω τοΰ ΦΠΑ. 

γεγονός ότι τό σχέδιον τοΰτο νόμου είναι κάπως φιλόδοξον, από τήν άποψιν 
τών υφισταμένων διαχειριστικών δυσχερειών εις τήν Ελλάδα, ή εργασία 
αυτή ημπορεί νά χρησιμεύση ώς βάσις διά περαιτέρω βελτιώσεις. 
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γ. e0 ειδικός φόρος δ επιβαλλόμενος επί τών εισαγομένων 

αβαθών τα οποία υπόκεινται είς ΦΚΕ (αρθρ. 17 τοΰ Ν.Δ. 3092/ 

1954, ώς ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη) : Δεδομένου ότι ό 

φόρος αυτός είναι συμπληρωματικός τοΰ προηγουμένου καί 

συνδέεται μέ τον ΦΚΕ, πρέπει νά καταργηθή μαζί μέ τους 

δύο προηγουμένους φόρους. 

δ. 01 φόροι πολντελείας (A.N. 1931 / 1934, Ν.Δ. 2416/1953, 

Ν.Δ. 2818/1964 καί Ν.Δ. 3394/1955, ώς έτροποποιήθησαν 

καί συνεπληρώθησαν): Μακροχρονίως οί φόροι πολυτελείας 

πρέπει νό καταργηθούν καί νά ένσωματωθοΰν είς τον ΦΠΑ. 

Έν τούτοις, κατά τό άρχικόν στάδιον εφαρμογής τοΰ ΦΠΑ, 

οί φόροι αυτοί δύνανται νά παραμείνουν έν ίσχύι, άφοΰ προη

γουμένως εναρμονισθούν1. Τοΰτο θό αύξηση τήν προοδευτι

κότητα τοΰ φορολογικοΰ συστήματος καί θα παράσχη επίσης 

προστασίαν είς τήν έγχώριον παραγωγήν, καθόσον, όπως έ-

χομεν ήδη διαπιστώσει, οί φόροι αυτοί βαρύνουν περισσότερον 

τά εισαγόμενα είδη καί όλιγώτερον τά έγχωρίως παραγόμενα 

προϊόντα. 

ε. Ό ειδικός φόρος καταναλώσεως τον 1958 (αρθρ. 1 καί 

2 Ν.Δ. 3829/1958, ώς ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη): Ό φό

ρος αυτός πρέπει επίσης νά καταργηθή καί τά εσοδά του νά 

αναπληρωθούν άπό τον ΦΠΑ. Ή κατάργησίς του δύναται νά 

γίνη κατά τον χρόνον τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ, δύναται όμως 

καί νά παραμείνη έπ' ολίγον χρονικόν διάστημα καί νά άντι-

κατασταθή αργότερα, διό τους ιδίους λόγους, διό τους οποίους 

προτείνεται ή διατήρησις τών φόρων πολυτελείας2. 

1. Πράγματι φαίνεται σκόπιμος ή άπλοποίησις τών υφισταμένων φό
ρων πολυτελείας, διά της καταργήσεως πολλών άπό αυτούς, πιθανώς δέ 
καί της υπαγωγής άλλων προϊόντων πολυτελείας είς αυτούς, όίστε νά περιο
ρισθούν μόνον έπί ώρισμένων προϊόντων τελικής καταναλώσεως, τά ό
ποια είναι πράγματι είδη πολυτελείας. 

2. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν θα έκρίνετο σκόπιμος ή διατή-
ρησις και τοϋ φόρου αύτοϋ, θα 'έπρεπε πιθανώς νά ένοποιηθή μέ τους φό
ρους πολυτελείας. 
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στ. Τά τέλη χαρτοσήμου : Μακροχρονίως πρέπει νά καταρ

γηθούν όλα τό τέλη χαρτοσήμου. Μέρος τών εσόδων άπό τά 

τέλη αυτά θό αναπληρώσουν τά έσοδα άπό τον ΦΠΑ, ένώ ένα 

άλλο τμήμα (λ.χ. τά τέλη χαρτοσήμου έπί τών μισθών καί ημε

ρομισθίων ή τά τέλη χαρτοσήμου έπί τοΰ εισοδήματος άπό τήν 

έκμίσθωσιν ακινήτων κ.λπ.) δύναται νά ένσωματωθή είς τον 

φόρον εισοδήματος. Έ ν τούτοις, κατά τό άρχικόν στάδιον εφ

αρμογής τοΰ ΦΠΑ φαίνεται σκόπιμον νό ένσωματωθή εις 

τοΰτον μέρος μόνον τών εσόδων άπό τά τέλη χαρτοσήμου. 

Είδικώτερον τά τέλη χαρτοσήμου πού επιβάλλονται άπ' ευθείας 

έπί τών τιμολογίων αγαθών πρέπει νά καταργηθούν καί τά έ

σοδα των νό αναπληρωθούν μέσω τοΰ ΦΠΑ. Τό τέλη χαρτο

σήμου έπί τών τραπεζικών καί ασφαλιστικών συναλλαγών δύ

νανται επίσης νά καταργηθούν καί αί έν λόγω δραστηριότητες 

νά υποβληθούν εις τον ΦΠΑ ή είς ένα είδικόν φόρον, όπως 

γίνεται ήδη είς ώρισμένας χώρας τής ΕΟΚ. Επίσης πρέπει 

νό καταργηθούν τά τέλη χαρτοσήμου έπί τών υπηρεσιών με

ταφορών καί αί ύπηρεσίαι αύται νό ύπαχθοΰν είς τον ΦΠΑ. 

Τέλος δύναται νά καταργηθούν τό τέλη χαρτοσήμου έπί του 

εισοδήματος άπό τήν έκμίσθωσιν ακινήτων—κυρίως τό τμήμα 

τό όποιον βαρύνει τον μισθωτήν — καί ή δαπάνη ενοικίου νά 

ύπαχθή εις τον ΦΠΑ. Ό λ α τά άλλα τέλη χαρτοσήμου δύνανται 

νά παραμείνουν έν ίσχύι κατά τό άρχικόν στάδιον τής εφαρ

μογής τοΰ ΦΠΑ, μακροχρονίως όμως, όταν έπιτευχθή μία σχε

τική βελτίωσις είς τήν άπόδοσιν τών αμέσων φόρων καί έπε-

κταθή ό ΦΠΑ, πρέπει νά καταργηθούν. Τούτο θό απλοποίηση 

τό σύστημα τών έμμεσων φόρων καί θα μειώση τό δημοσιο-

νομικόν κόστος τής φορολογίας. 

ζ. Ειδικοί φόροι καταναλώσεως και μονοπώλια: Οί παρα

δοσιακοί ειδικοί φόροι καταναλώσεως, όπως ό φόρος καπνοΰ, 

ό φόρος έπί τών υγρών καυσίμων καί ό φόρος έπί τών οινο

πνευματωδών ποτών, πρέπει νά παραμείνουν έν ίσχύι καί νά 

εναρμονισθούν βάσει τών Προδιαγραφών τής Κοινότητος. 'Ω

ρισμένοι άλλοι όμως ειδικοί φόροι καταναλώσεως πρέπει πι-
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Οανώς να καταργηθούν. Ό φόρος επί της σακχάρεως λ.χ. θά 

ήδύνατο να καταργηθή ή τουλάχιστον να μειωθή ουσιωδώς και 

τά έσοδα του να αναπλήρωση ό ΦΠΑ. Όμοίως ό ειδικός φόρος 

επί των κηρωδών υλών (Ν. 4324 / 1963, ως έτροποποιήθη και 

συνεπληρώθη), ό ειδικός φόρος επί των κινηματογραφικών ται

νιών (Ν.Δ. 4208/1961, ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη), ό 

ειδικός φόρος επί τών απορρυπαντικών (Π.Υ.Σ. 248/29.12.1965) 

ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη) και ό ειδικός φόρος επί 

της καταναλώσεως άμυλοσιροπίου (Ν. 1901/1939 και 2009/ 

1939, ώς έτροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν) δύνανται να 

καταργηθούν. Τέλος όλα τα κρατικά μονοπώλια πρέπει μακρο

χρονίως να καταργηθούν. 

η. ΕΙοι,κάί επιβαρύνσεις επί τών εισαγομένων : "Ολα τα τέ

λη και αί είδικαί επιβαρύνσεις επί τών εισαγωγών, πλην τών 

δασμών, πρέπει να καταργηθούν, όπως π.χ. : (ί) τά τέλη στα

τιστικής (Ν. 2110/1920, Ν.Δ. 25/6-17.7.20 και Ν.Δ. 4027/1959, 

ώς έτροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν)· (Π) ή «εξισωτική 

εισφορά» (A.N. 1960/1938 και A.N. 1961/1944, ώς έτροπο

ποιήθησαν και συνεπληρώθησαν)· (iii) ή ειδική εισφορά έπί 

τών εισαγομένων, της οποίας τά έσοδα χρησιμοποιούνται διά 

την προώθησιν τών εξαγωγών (A.N. 1326/1938, ώς έτροπο

ποιήθη και συνεπληρώθη)· (ίν) ή ειδική εισφορά, ή οποία εΐναι 

ϊση με τήν διαφοράν μεταξύ της αξίας cif τών εισαγωγών και 

του εκπλειστηριάσματος άπό τά εκποιούμενα παρά τών τε

λωνειακών αρχών ή ελευθέρων ζωνών αζήτητα εμπορεύματα 

(A.N. 1/13.11.1935 και A.N. 1960/1939, ώς έτροποποιήθησαν 

και συνεπληρώθησαν) και (ν) ή ειδική εισφορά έπί τών υγρών 

καυσίμων (Ν.Δ. 4485/1965, ώς έτροποποιήθη, αντικατεστάθη 

και συνεπληρώθη). 

θ. Φόροι ψυχαγωγίας: "Ολοι οι φόροι έπί της ψυχαγωγίας 

πρέπει να καταργηθούν και αί διάφοροι μορφαί ψυχαγωγίας 

τοΰ κοινού νά υπαχθούν εις τον ΦΠΑ. Είδικώτερα πρέπει να 

καταργηθούν οι ακόλουθοι φόροι: (ί) ό φόρος έπί τών εισι

τηρίων (A.N. 505 / 1937, ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη 
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μεταγενεστέρως)' (π) ό φόρος έπί τών είσπράξεων τών κέντρων 

διασκεδάσεως (A.N. 504/1937, ώς έτροποποιήθη και συνεπλη

ρώθη)· (iii) ό φόρος έπί τών είσπράξεων τών ζαχαροπλαστείων 

κ.λπ. (A.N. 666/1938, ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη) και 

(iv) τά τέλη εκδόσεως άδειων λειτουργίας κέντρων μεικτών και 

τυχερών παιγνιδιών (A.N. 505/1937 και Ν. 358/1936, ώς έτροπο

ποιήθη και συνεπληρώθη). Προτείνομεν, όλοι οι ανωτέρω φόροι 

να καταργηθούν και αί σχετικαί δραστηριότητες να ενσωματω

θούν εις τον ΦΠΑ κατά τό πρώτον στάδιον της εφαρμογής του. 

ι. Τέλη μεταφορών: Ώρισμένοι άπό τους φόρους και τέ

λη, πού επιβάλλονται έπί τών υπηρεσιών μεταφορών, πρέπει 

επίσης να καταργηθούν και ή εν λόγω δράστηριότης να ύπαχθή 

εις τον ΦΠΑ. Είδικώτερον φαίνεται ότι είναι σκόπιμον να κα

ταργηθούν, κατά τό πρώτον στάδιον εφαρμογής του ΦΠΑ, όλοι 

οι φόροι μεταφορών, οι όποιοι έχουν ώς βάσιν τον κύκλον 

εργασιών τών λεωφορείων ή τών φορτηγών, ενώ ώρισμένοι άπό 

τους φόρους αυτούς θα ήδύναντο να παραμείνουν εν ίσχύι και 

να εναρμονισθούν, πιθανώς, αργότερα. 

ια. Φόροι επί της μεταβιβάσεως κεφαλαιουχικών αγαθών: 

Τέλος ώρισμένοι άπό τους φόρους μεταβιβάσεως κεφαλαιου

χικών αγαθών θα ήδύναντο να καταργηθούν ή να εναρμονι

σθούν αμέσως μετά τήν είσαγωγήν του ΦΠΑ. Τό τέλος 5% έπί 

του αντιτίμου πωλήσεως ή ανταλλαγής μεταλλείων καθώς και 

μεταβιβάσεως μισθωτικών δικαιωμάτων (Ν. 1587/1959 και Ν. 

1851 /1951), όπως και ο φόρος επί τών συναφθεισών κατά τήν 

κατοχή ν αγοραπωλησιών ακινήτων (Ν. 1323/1949), πρέπει να 

καταργηθούν. Σκόπιμος φαίνεται επίσης ή έναρμόνισις τοΰ 

φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων προς τον ΦΠΑ. Προτείνομεν, 

έξ άλλου, αί κατασκευαί να υπαχθούν εις τον ΦΠΑ, ό δέ συν

τελεστής τοΰ φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων να μειωθή ουσιω

δώς, π.χ. εις 5%· ή διατήρησίς του κρίνεται αναγκαία, διότι 

θα άποτελή ενα είδος έλεγχου της φοροδιαφυγής άπό τον φό-

ρον κληρονομιών, ή οποία θα ήτο δυνατόν να λάβη χώραν με 

είκονικήν πώλησιν της περιουσίας. 
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Εις τήν παροΰσαν μελέτην ύποθέτομεν, ότι ό ΦΠΑ θα άντι-

καταστήση τους ακολούθους φόρους: τους δύο φόρους κύκλου 

εργασιών και τον φόρον μισθών και ημερομισθίων τους φόρους 

πολυτελείας· τον είδικόν φόρον καταναλώσεως τοΰ 1958* τά 

τέλη χαρτοσήμου πού επιβάλλονται άπ' ευθείας επί τών πωλή

σεων προϊόντων, έπί τών τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασι

ών και τών υπηρεσιών μεταφορών1, όλους τους ειδικούς φόρους 

καταναλώσεως, πλην τών παραδοσιακών (καπνού, πιοτών, υγρών 

καυσίμων) και της σακχάρεως· όλας τάς επιβαρύνσεις έπί τών 

εισαγομένων, πλην τών δασμών τάς άγροτικάς επιβαρύνσεις· 

όλους τους φόρους ψυχαγωγίας· άπό δέ τους φόρους έπί τών 

μεταφορών, μόνον εκείνους οί όποιοι έχουν ώς βάσιν τον κύ. 

κλον εργασιών τών φορτηγών ή τών λεωφορείων. 

Ή κατάργησις τών ανωτέρω φόρων θά εχη ώς συνέπειαν 

τήν άπώλειαν εσόδων τής τάξεως τών 25 δισεκατ. δρχ., είς 

όρους 1973, τά όποια πρέπει να αναπλήρωση ό νέος φόρος, 

έάν ή Κυβέρνησις άποφασίση να προβή εις ύποκατάστασιν με

ταξύ φόρων, οί όποιοι αποφέρουν τά ϊδια έσοδα, όπως θά ΰπο-

θέσωμεν είς τήν παροΰσαν έργασίαν. Ό Πίναξ 5.1 δεικνύει, 

ότι τό 60% τών εσόδων, τά όποια αποφέρουν οί φόροι αυτοί, 

προέρχεται άπό τήν φορολογίαν τών εγχωρίων προϊόντων, ενώ 

τό υπόλοιπον 40% προέρχεται άπό τήν φορολογίαν τών εισα

γομένων προϊόντων. Τό μεγαλύτερον μέρος (περίπου 70%) τών 

εσόδων, τά οποία εισπράττονται εις τήν έγχώριον άγοράν, προ

έρχεται άπό τήν φορολογίαν τών αγαθών και μόνον ενα σχετικά 

μικρόν ποσοστόν προέρχεται άπό τήν φορολογίαν τών υπηρε

σιών, διότι οί εγχώριοι φόροι επιβαρύνουν κυρίως τά αγαθά, 

ένώ δεν καλύπτουν ενα σημαντικόν αριθμόν υπηρεσιών. 

1. Τα λοιπά τέλη χαρτοσήμου ημπορούν να παραμείνουν βραχυχρό
νιος, αλλως ό ΦΠΑ θά πρέπη νά άποφέρη ενα πολύ σημαντικόν ποσόν 
εσόδων, πράγμα το όποιον πιθανώς θα δημιουργήση προβλήματα κατά τό 
πρώτον στάδιον εισαγωγής τοΰ νέου φόρου. Τα τέλη αυτά όμως θα πρέπη 
να καταργηθούν αργότερα, διότι επιβάλλουν ενα σημαντικόν βάρος είς 
τήν έγχώριον παραγωγήν και ευνοούν τάς είσαγωγάς. 
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ΠΙΝΑΞ 5.1 

Ή Κατανομή τών 'Εσόδων, τά Όποια προέρχονται άπο τους 

υπό Κατάργησιν Φόρους, μεταξύ Εισαγομένων και έγχοορίως 

Παραγομένων Προϊόντων κατά τό 1973 

Πηγή προσφοράς 

1. Είσαγωγαί 

2. Εγχώριος παρο 

α. 'Αγαθά 

β. Ύπηρεσίαι 

Σύνολον 

ιγωγή 

"Έ( τοδα είς εκατ. 

10.539,0 

14.742,7 

(10.042,0) 

(4.700,7) 

25.281,7 

δρχ· 
0/ 

/() 

41,7 

58,3 

(39,7) 

(18,6) 

100,0 

Ίδιαιτέραν σημασίαν δια τήν άνάλυσιν τών οικονομικών 

επιδράσεων της εισαγωγής τού ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα έχει ό 

υπολογισμός τών μέσων συντελεστών, με τους οποίους οί υπό 

κατάργησιν φόροι επιβαρύνουν τά εισαγόμενα και τά έγχωρίως 

παραγόμενα προϊόντα, καθώς επίσης και τάς διαφόρους κατη

γορίας τελικής ζητήσεως και καταναλωτικής δαπάνης εις τήν 

έγχώριον άγοράν. 

Οί μέσοι συντελεσταί. μέ τους οποίους οί ανωτέρω φόροι 

επιβάλλονται έπί τών εισαγομένων προϊόντων, ημπορούν εύ

κολα να υπολογισθούν διά διαιρέσεως τών φορολογικών εσό

δων, τά όποϊα προέρχονται άπό τά προϊόντα αυτά, μέ τήν άξίαν 

τών εισαγομένων προϊόντων. 'Απεναντίας ό υπολογισμός τών μέ

σων φορολογικών συντελεστών, μέ τους οποίους επιβάλλονται οί 

φόροι αυτοί έπί τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων, εμφα

νίζει σημαντικός δυσχέρειας, καθόσον τά εγχώρια προϊόντα δέν 

βαρύνονται μόνον άμεσα άπό τους φόρους, οί όποιοι επιβάλλον

ται έπ' αυτών είς τήν έγχώριον άγοράν, άλλ' επίσης και έμμεσα 

άπό τους φόρους πού επιβάλλονται έπί τών υπηρεσιών, οί ό

ποιοι έν συνεχεία χρησιμοποιούνται διά τήν παραγωγήν τών 

προϊόντων αυτών, καθώς και άπό τους φόρους πού επιβάλλονται 
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έπί τών άλλων συναλλαγών είς τήν οίκονομίαν. Έπί πλέον τά. 

έγχωρίως παραγόμενα προϊόντα βαρύνονται έν μέρει και μέ 

τους φόρους τους επιβαλλόμενους έπί τών εισαγομένων προϊόν

των, είς τήν έκτασιν όπου τά τελευταία αυτά χρησιμοποιούνται 

ώς πρώται ύλαι διά τήν παραγωγήν τών εγχωρίων προϊόντων. 

Τέλος τά έγχωρίως παραγόμενα προϊόντα επιβαρύνονται εμ

μέσως μέ ένα μέρος άπό τους φόρου- πού έχουν ένσωματωθή 

εις τά κεφαλαιουχικά αγαθά, οί όποιοι έν συνεχεία μετακυλίον-

ται προς τά εμπρός έπί τών τελικών προϊόντων μέσω τών απο

σβέσεων. 

ΠΙΝΑΞ 5.2 

Οί Μέσοι Συντελεσταί μέ τους Όποιους οί υπό Κατάργησιν 

Φόροι επιβάλλονται έπί τών Εισαγομένων και έγχωρίως Πα

ραγομένων Προϊόντων 

Πηγή προσφοράς 

1. Είσαγωγαί 

2. Εγχώρια προϊόντα 

α. 'Αγαθά 

β. Ύπηρεσίαι 

"Αμεσος 
έπιβάρυνσις 

8,36 

3,20 

3,90 

2,15 

Συνολική 
έπιβάρυνσις 

8,36 

5,50 

6,86 

4,40 

Αί ανωτέρω έμμεσοι επιβαρύνσεις τών προϊόντων εγχω

ρίου παραγωγής είναι πράγματι πολύ ύψηλαί. Ό Πίναξ 5.2 

δεικνύει τους μέσους συντελεστάς, μέ τους οποίους οί υπό κα

τάργησιν φόροι επιβάλλονται έπί τών εισαγομένων και έγχω

ρίως παραγομένων προϊόντων αντιστοίχως1. 

1. Ή συνολική έπιβάρυνσις τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων 
ύ.τελογίσθη μέσω τών πινάκων είσροών-έκροών της ελληνικής οικονομίας. 
Βλέπε Ν.Α. Μυλωνά, «Πίνακες Είσροών-Έκροών της Ελληνικής Οικο
νομίας διά τά "Ετη 1958, 1963 και 1966», Σπουδαί, τόμ. ΚΓ', τεύχος 3, 
1973. 
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"Οπως προκύπτει άπό τον πίνακα αυτόν, ή έπιβάρυνσις τήν 

οποίαν επιβάλλουν οί ύπό κατάργησιν φόροι έπί τών εισαγομέ

νων προϊόντων, είναι πολύ μεγαλύτερα άπό τήν άμεσον έπι-

βάρυνσιν, τήν οποίαν επιβάλλουν έπί τών έγχωρίως παραγο

μένων προϊόντων, πράγμα πού στηρίζει τήν άποψιν, ότι οί 

έμμεσοι φόροι είς τήν Ελλάδα διαφοροποιούν σημαντικά τήν 

έπιβάρυνσιν είς βάρος τών εισαγομένων προϊόντων και προσ

τατεύουν τήν έγχώριον παραγωγήν. Έν τούτοις, όταν ληφθή 

υπ' όψιν ή συνολική έπιβάρυνσις, ή οποία επιβάλλεται έπί τών 

έγχωρίως παραγομένων προϊόντων άπό τους ύπό κατάργησιν 

φόρους, φαίνεται ότι ή διαφοροποίησις της επιβαρύνσεως είς 

βάρος τών εισαγομένων δέν είναι πολύ μεγάλη1. 

Ή κατανομή τών εσόδων καθώς επίσης και οί μέσοι φορο

λογικοί συντελεσταί, μέ τους οποίους οί ύπό κατάργησιν φόροι 

επιβάλλονται έπί τών διαφόρων κατηγοριών τελικής ζητήσεως, 

εμφανίζονται είς τους Πίνακας 5.3 και 5.4. Ό Πίναξ 5.3 δίδει 

τήν κατανομήν τών εσόδων αυτών είς τάς βασικάς κατηγορίας 

τελικής ζητήσεως. "Οπως δεικνύουν τά στοιχεία τοΰ πίνακος 

τούτου, μόνον τό 60 % περίπου τών συνολικών εσόδων άπό τους 

φόρους, οί όποιοι προτείνεται νά καταργηθούν, προέρχεται άπό 

τήν φορολογίαν της εγχωρίου καταναλώσεως, ένώ τό ύπόλοιπον 

40% προέρχεται άπό τάς άλλας μορφάς τελικής ζητήσεως. 

"Ενα σημαντικόν τμήμα τών έν λόγω εσόδων (περίπου 30%) 

προέρχεται άπό τάς επενδυτικός δαπανάς (περιλαμβάνονται και 

αί επενδύσεις εις αποθέματα), ένώ 8% περίπου προέρχεται άπό 

τάς έξαγωγάς. Ή δημοσία κατανάλωσις επιβαρύνεται μέ ποσο-

στόν μικρότερον τοΰ 4%. Άπό τήν έξέτασιν τών μέσων φορολο-

1. Πρέπει νά σημειωθή όμως, οτι το συμπέρασμα αυτό είναι αληθές, 
μόνον διά τήν μέσην έπιβάρυνσιν εισαγομένων και έγχωρίως παραγομένων 
προϊόντων. Όταν έξετάζη κανείς κατ' ιδίαν προϊόντα, ή κατάστασις είναι 
εντελώς διαφορετική. Ώρισμένοι κλάδοι, ιδιαίτερα εκείνοι, τών οποίων 
τά προϊόντα υπόκεινται είς υψηλούς φόρους πολυτελείας κατά τήν είσα-
γωγήν, απολαμβάνουν σημαντικής προστασίας. Τά προϊόντα αυτά θά αντι
μετωπίσουν φυσικά μεγάλον άνταγωνισμόν, όταν είσαχθή ό ΦΠΑ. 
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γικών συντελεστών, μέ τους οποίους οί ύπό κατάργησιν φόροι 

επιβαρύνουν τάς διαφόρους κατηγορίας τελικής ζητήσεως, προ

κύπτει, ότι αί επενδύσεις είς αποθέματα επιβαρύνονται μέ τον 

ύψηλότερον μέσον φορολογικόν συντελεστήν, ένώ ή δημοσία 

κατανάλωσις μέ τον χαμηλότερον. Αί έξαγωγαί φορολογοΰνται 

μέ τον ϊδιον περίπου μέσον συντελεστήν, μέ τον όποιον φορο

λογείται ή καταναλωτική δαπάνη είς τήν έγχώριον άγοράν. Ό 

συντελεστής αυτός είναι πολύ υψηλός και δεικνύει, ότι δέν 

επιστρέφεται εις τους εξαγωγείς όλόκληρον τό ποσόν τών φό

ρων, τό όποιον είναι ένσωματωμένον εις τάς έξαγωγάς. 

ΠΙΝΑΞ 5.3 

Ή Κατανομή τών 'Εσόδων μεταξύ τών Κυριωτέρων Κατηγοριών 

Τελικής Ζητήσεως 

Κατηγορία Είς εκατ. 

τελικής ζητήσεως δρχ. 

Μέσος φορολογι

κός συντελεστής 

'Ιδιωτική κατανάλωσις 14,9 

Δημοσία κατανάλωσις 0,9 

'Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 4,9 

'Επενδύσεις εις αποθέματα 2,6 

Έξαγωγαί 2,0 

Σύνολον 25,3 

59,0 
3,6 

19,3 

10,3 

7,8 

4,60 
1,40 

3,75 

9,30 

4,30 

100,0 4,06 

Πράγματι τό 1973 αϊ έπιστροφαί άπό τους ανωτέρω φόρους 

ανήλθαν είς ποσοστόν 2%, πράγμα τό όποιον σημαίνει, ότι 

δέν επεστράφη τό άπομένον ποσοστόν 2,3 %. Τέλος αί επεν

δύσεις παγίου κεφαλαίου φορολογοΰνται μέ σχετικώς χαμηλό

τερον συντελεστήν άπ' ότι ή δαπάνη τών καταναλωτών. Έν 

τούτοις ό συντελεστής αυτός εμφανίζεται πολύ υψηλός και 

δεικνύει, ότι οί έμμεσοι φόροι εις τήν Ελλάδα επιβάλλουν 

μίαν αρκετά μεγάλην έπιβάρυνσιν έπί τών επενδυτικών δαπανών, 
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ή οποία θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς άντικίνητρον επενδύσεων 

εις τήν χώραν. 

Τέλος ό Πίναξ 5.4 δίδει τους ύπολογισθέντας μέσους φο

ρολογικούς συντελεστάς, μέ τους οποίους οί ύπό έξέτασιν φό

ροι επιβάλλονται έπί τών διαφόρων κατηγοριών δαπάνης τών 

καταναλωτών. "Οπως φαίνεται άπό τον πίνακα αυτόν, οί μέσοι 

φορολογικοί συντελεσταί διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τών δια

φόρων κατηγοριών καταναλωτικής δαπάνης, κυμαινόμενοι άπό 

0,50% έως 10% περίπου. Αί κατηγορίαι ενδυσις-ύπόδησις και 

τηλεπικοινωνίαι φορολογοΰνται μέ τον ύψηλότερον συντελε-

ΠΙΝΑΞ 5.4 

Ή Κατανομή τών Φορολογικών 'Εσόδων μεταξύ τών Διαφόρων 

Κατηγοριών Καταναλωτικής Δαπάνης 

Κατηγορία κατανα- Είς εκατ. Μέσος φορολο-
λωτικής δαπάνης δρχ. γικός συντελεστής 

1. Τρόφιμα 
2. Ποτά 

3. Καπνός 

4. Ένδυσις-Ύπόδησις 

5. Στέγασις-Ύδρευσις 

6. Θέρμανσις-Φωτισμός 

7. "Επιπλα-Σκεύη 

8. Τρέχουσαι οίκιακαί δαπάναι 

9. Ύγιεινή-Άτομικός εύπρεπισμός 

10. Ταξίδια-Μεταφοραί 

11 . Τηλεπικοινωνίαι 

12. Δαπάναι αναψυχής 

13. Έκπαίδευσις 

14. Αοιπαί ύπηρεσίαι 

Σύνολον 

4.800 
450 

480 

3.900 

160 

200 

1.250 

740 

; 340 

630 

280 

1.340 

140 

190 

14.900 

5.08 
5,87 

4,94 

10,14 

0,50 

2,86 

7,84 

9,60 

3,70 

2.88 

10,03 

5,02 

3,03 

4,58 

4,60 
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στην (10,1%)· τά εϊδη οικιακής χρήσεως φορολογοΰνται προς 

9,6%· τά έπιπλα, τά σκεύη και ό εξοπλισμός τών οικιών φορο

λογοΰνται προς 7,8%, ένώ όλαι αί άλλαι κατηγορίαι φορο

λογούνται μέ συντελεστήν 5% ή και χαμηλότερον άπό αυτόν. 

Τά τρόφιμα φαίνεται νά έπιβαρύνωνται μέ πολύ ύψηλόν συν

τελεστήν (5,08%), ένώ τό ένοίκιον και ή ΰδρευσις φορολο

γοΰνται μέ τον χαμηλότερον συντελεστήν (0,50%). 

3. Κάλυψις του Ελληνικού ΦΠΑ 

Διά νά λειτουργή ικανοποιητικά ό ΦΠΑ, πρέπει νά καλύπτη 

όλα τά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβα

νομένου και τοΰ σταδίου τοΰ λιανικού εμπορίου. Φαίνεται όμα>ς, 

ότι θά είναι μάλλον δύσκολον διά τήν Ελλάδα νά έπεκτείνη 

τον φόρον αυτόν και έπί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικού εμπορίου, 

τουλάχιστον έπί τοΰ παρόντος, λόγω τών διαχειριστικών προ

βλημάτων, τά όποια θά δημιουργήση τό σύστημα αυτό. Παρά 

ταύτα, πλήρης απαλλαγή άπό τον φόρον της αξίας, ή οποία 

προστίθεται είς τό στάδιον τοΰ λιανικοΰ εμπορίου, δέν αποτελεί 

επίσης ίκανοποιητικήν λύσιν και θά δημιουργήση προβλήματα 

είς τήν έν γένει λειτουργίαν τοΰ ΦΠΑ, ιδίως έάν ό νέος φόρος 

άντικαταστήση όλους τους προαναφερθέντας φόρους. Διότι είς 

αυτήν τήν περίπτωσιν ό περιορισμός της φορολογικής βάσεως 

είναι δυνατόν νά απαίτηση τήν χρησιμοποίησιν πολύ υψηλών 

και πολύ διαφοροποιημένων συντελεστών, γεγονός τό οποίον θά 

δημιουργήση διαχειριστικά προβλήματα είς τήν καθόλου λει

τουργίαν τοΰ νέου φόρου. Διά τους λόγους αυτούς πρέπει νά 

έξευρεθή τρόπος διά τήν φορολογίαν και τής προστιθεμένης 

είς τό τελευταΐον τούτο στάδιον αξίας. 

'Υπάρχουν πολλοί τρόποι, μέ τους οποίους θά ήδύνατο νά 

φορολογηθή ή προστιθεμένη αξία εις τό τελικόν στάδιον, χω

ρίς αί επιχειρήσεις τοΰ σταδίου τούτου νά υπαχθούν εις τόν ΦΠΑ. 

Μία μέθοδος είναι ή εισαγωγή ενός ιδιαιτέρου φόρου έπί τοΰ 
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λιανικοΰ εμπορίου μέ ένιαΐον φορολογικον συντελεστήν, ό ό

ποιος θά ήτο δυνατόν νά επιβάλλεται είς τό στάδιον τοΰ χον

δρικού εμπορίου ταυτοχρόνως μέ τον ΦΠΑ, ο όποιος θά έξετεί-

νετο μέχρι και τοΰ σταδίου τούτου. Τό σύστημα αυτό παρουσιά

ζει διαχειριστικά πλεονεκτήματα, αλλά διαφοροποιεί τήν έπι

βάρυνσιν εις βάρος προϊόντων μέ μικράν προστιθεμένην άξίαν 

είς τό λιανικόν στάδιον, έναντι άλλων προϊόντων μέ μεγάλη ν 

προστιθεμένην άξίαν είς τό στάδιον τοΰτο, τό όποιον ασφαλώς 

παρεμποδίζει τήν έπίτευξιν αρίστης κατανομής τών πόρων. Έπί 

πλέον, δοθέντος ότι τά προϊόντα μέ μικράν προστιθεμένην ά

ξίαν είς τό τελικόν στάδιον είναι συνήθως τά εϊδη πρώτης 

ανάγκης, ένώ τά προϊόντα μέ μεγάλην προστιθεμένην άξίαν 

είναι τά είδη πολυτελείας, ενα σύστημα τοΰ είδους αυτού θά 

δημιουργή άντίστροφον προοδευτικότητα και θά άντισταθμί-

ζη, τουλάχιστον έν μέρει, μίαν πιθανήν προοδευτικότητα τοΰ 

ΦΠΑ. 

Προς αποφυγήν παρομοίων προβλημάτων προτείνεται νά 

χρησιμοποιηθή τό άκόλουθον σύστημα: 'Εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ 

μέχρι και τοΰ σταδίου τοΰ χονδρικοΰ εμπορίου και εισαγωγή 

évòc φόρου έπί τών λιανικών πωλήσεων μέ διαφοροποιημένους 

συντελεστάς, διά τήν φορολόγησιν της προστιθεμένης αξίας εις 

τό τελικόν στάδιον. Οί συντελεσταί τοΰ φόρου τούτου ήμποροΰν 

νά καθορισθοΰν έπί τη βάσει της κατά μονάδα προστιθεμένης 

αξίας είς τό τελικόν στάδιον, έν συνδυασμό) προς τήν τιμήν 

τοΰ προϊόντος μέχρι και τοΰ σταδίου τοΰ χονδρικού εμπορίου, 

καθώς και προς τους συντελεστάς τοΰ ΦΠΑ. Θεωρητικώς δύ

ναται νά χρησιμοποιηθή ό ακόλουθος τύπος διά τον ύπολο-

γισμόν τών συντελεστών τούτων1: 

1. Ό τύπος αυτός παράγεται ώς έξης : Ό ΦΠΑ κατά μονάδα προστι
θεμένης αξίας εις τό στάδιον τοΰ λιανικού εμπορίου ανέρχεται εις VA.ty. 
"Ενας φόρος έπί τών λιανικών πωλήσεων ϊσης αποδόσεως, επιβαλλόμενος 
κατά τό στάδιον του χονδρικού εμπορίου, θά άπέφερεν έσοδα ϊσα προς 
trPh. Δι' έξισώσεως τών δύο αποδόσεων και λύσεως ώς προς t r, λαμβά-
νομεν τον τύπον (5.1). 
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όπου t r παριστάνει τον συντελεστήν τοΰ φόρου επί τών λιανικών 

πωλήσεων, VA τήν κατά μονάδα προϊόντος προστιθεμένην ά

ξίαν είς τό τελικόν στάδιον, t v τον συντελεστήν τοΰ ΦΠΑ και 

P h τήν τιμήν τοΰ προϊόντος εις τό στάδιον του χονδρικού εμ

πορίου. 

Βεβαίως είναι αδύνατος ή εφαρμογή ενός τοιούτου ϊδεατοΰ 

συστήματος, τό όποιον θά συγκεντρώνη όλα τα πλεονεκτήματα 

τοΰ γενικοΰ ΦΠΑ, ό όποιος καλύπτει όλα τά στάδια της παρα

γωγικής διαδικασίας, συγχρόνως δε θά είναι άπηλλαγμένον τών 

διαχειριστικών προβλημάτων, τά οποία προκύπτουν άπό τήν 

έπέκτασιν τοΰ ΦΠΑ και επί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικοΰ εμπορίου, 

αλλά δύναται νά έφαρμοσθή είς τήν πράξιν κατά προσέγγισιν. 

Είς τά επόμενα ύποθέτομεν, ότι εισάγεται τό έν λόγω σύστημα1 

ύπενθυμίζομεν όμως είς τον άναγνώστην, ότι τούτο αποτελεί 

ένα καθαρώς θεωρητικόν σχήμα. Έν τούτοις αί οίκονομικαί επι

δράσεις, τάς οποίας θά προκαλέση, πιθανώς να μή διαφέρουν 

σημαντικά άπό τάς επιδράσεις, πού θά προκαλούσε οιονδήποτε 

σύστημα, τό όποιον θά ήδύνατο νά έχη πρακτικήν έφαρμογήν 

είς τήν χώραν μας. 

4. Ή Φορολογητέα Βάσις 

"Οπως συμβαίνει είς ολας τάς χώρας της ΕΟΚ, ούτω και 

είς τήν Ελλάδα, ό ΦΠΑ πρέπει νά περιορισθή μόνον έπί της 

καταναλωτικής δαπάνης και νά άπαλλάξη πλήρως τάς δαπανάς 

επενδύσεων. Όμοίως θά ήτο σκόπιμον, αί κρατικαί δαπάναι 

νά παραμείνουν έκτος τοΰ ΦΠΑ, αν και υπάρχουν ώρισμένα 

επιχειρήματα, πού πείθουν, ότι αί εν λόγω δαπάναι πρέπει νά 

υπόκεινται είς τον φόρον. Αί δημόσιαι επιχειρήσεις, όμως, 

πρέπει νά ύπαχθοΰν είς τον ΦΠΑ. Έξ άλλου πρέπει νά άπαλ-
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λαγοΰν πλήρως τοΰ φόρου αί έξαγωγαί, ένώ πρέπει νά ύπαχθοΰν 

είς αυτόν αί είσαγωγαί, εφόσον τά αντίστοιχα εγχώρια προϊ

όντα υπόκεινται είς τούτον. 

Είς τον ΦΠΑ πρέπει νά ύπαχθοΰν: ή καταναλωτική δαπάνη 

έπί τών αγαθών και ή καταναλωτική δαπάνη έπί τών υπηρεσιών. 

Έ ν τούτοις θά ήτο ϊσως σκόπιμον νά εξαιρεθούν τοΰ φόρου 

τούτου ώρισμέναι μορφαί καταναλωτικής δαπάνης, διά κοινω

νικούς λόγους ή και χάριν απλουστεύσεως τής διαχειρίσεως 

τοΰ φόρου. Προς τούτοις θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή τόσον 

τό τέχνασμα τής υποβολής ώρισμένων προϊόντων είς τον φό

ρον μέ συντελεστήν μηδέν όσον και τών εξαιρέσεων άπό τον 

φόρον. Αί μικραί επιχειρήσεις, ή γεωργία, ώρισμέναι ύπηρε

σίαι, καθώς και ώρισμέναι άλλαι δραστηριότητες, αί όποΐαι 

δημιουργούν προβλήματα, πρέπει νά τύχουν ειδικής μετα

χειρίσεως. 

α. Ή μεταχείρισις τών μικρών επιχειρήσεων : Ή έπιβά

ρυνσις τών μικρών επιχειρήσεων μέ τον ΦΠΑ δημιουργεί σο

βαρά διαχειριστικά προβλήματα, άφ' ενός μέν λόγω τοΰ μεγάλου 

άριθμοΰ τών επιχειρήσεων τοΰ είδους αυτού, άφ' έτερου δέ 

λόγω τής πλημμελούς λογιστικής οργανώσεως αυτών. Βεβαίως 

τά διαχειριστικά αυτά προβλήματα είναι μεγαλύτερα είς μίαν 

όλιγώτερον άνεπτυγμένην χώραν, όπου ό αριθμός τών μικρών 

επιχειρήσεων είναι συγκριτικά μεγαλύτερος και ή λογιστική 

όργάνωσίς των όλιγώτερον προηγμένη, παρ' όσον είς τάς άνε-

πτυγμένας οικονομίας τής ΕΟΚ. Είς τήν Ελλάδα, έπί παραδεί

γματι, τό 95% τών επιχειρήσεων, αί όποΐαι απασχολούνται είς 

τήν μεταποίησιν, κατατάσσεται είς τήν κατηγορίαν τών μικρών 

επιχειρήσεων1. Αί επιχειρήσεις αύται απασχολούν τό 50% πε

ρίπου τοΰ συνόλου τών εργαζομένων εις τήν βιομηχανίαν, πα

ράγουν δέ τό 25% περίπου τής συνολικής παραγωγής τοΰ το-

1. Μία έπιχείρησις χαρακτηρίζεται ώς μικρά, όταν ό αριθμός τών 
απασχολουμένων είς αυτήν είναι μικρότερος τών 10 ατόμων. ΕΣΥΕ, "Ετη
σία Βιομηχανική "Ερευνα διά το "Ετος 1970. 
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μέως αύτοΰ. Ώρισμέναι άπό τάς επιχειρήσεις αύτάς πρέπει 

νά μείνουν έκτος τοΰ συστήματος ΦΠΑ. Ποΰ ακριβώς θά το-

ποθετηθή ή διαχωριστική γραμμή, είναι φυσικά δύσκολον νά 

καθορισθή έδώ και θά πρέπη νά άποφασισθή μέ βάσιν τάς 

επικρατούσας συνθήκας κατά τήν στιγμήν τής εφαρμογής τοΰ 

ΦΠΑ. Ή ανάγκη δι' έσοδα και ή όλη όργάνωσις τών φοροτε

χνικών υπηρεσιών, καθώς και ό βαθμός λογιστικής οργανώ

σεως τών επιχειρήσεων, κατά τον χρόνον εφαρμογής τοΰ ΦΠΑ, 

Οά παίξουν άποφασιστικόν ρόλον εις τον διαχωρισμόν τών μι

κρών επιχειρήσεων αί όποΐαι θά άπαλλαγοΰν τοΰ ΦΠΑ. Ώ ς 

βάσις διά τον έν λόγω διαχωρισμόν δύναται νά χρησιμοποιη

θή ό κύκλος εργασιών. Αί μικραί επιχειρήσεις, όμως, πρέπει 

νά έχουν τό δικαίωμα νά ύποβάλλωνται εις τον ΦΠΑ, έάν ή 

έξαίρεσίς των άποβαίνη είς βάρος των. 

β. "Η μεταχείρισις του γεωργικού τομέως : Ή γεωργία είς 

τήν Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικόν τομέα, έν συγκρίσει 

μέ τάς χώρας τής ΕΟΚ. Ή συμβολή της είς τό ΑΕΠ ανέρχεται 

σήμερον περίπου εις 15 %*. Επομένως έξαίρεσις αυτής άπό 

τον ΦΠΑ θά προκαλέση σημαντικά προβλήματα άπό απόψεως 

εσόδων. 'Αντιθέτως ή υπαγωγή τοΰ τομέως αύτοΰ είς ΦΠΑ, 

βάσει τής συνήθους μεθόδου υπολογισμού τοΰ φόρου, θά δη

μιουργήση διαχειριστικά προβλήματα, λόγω τοΰ μεγάλου αρι

θμού και τής πλημμελοΰς οργανώσεως τών γεωργών εις τήν 

Ελλάδα. Κατά συνέπειαν φαίνεται ότι είναι σκόπιμον νά φορο-

λογηθή ή γεωργία κατά τρόπον διαφορετικόν2. Το είδικόν σύ

στημα, τό όποιον προτείνεται άπό τήν Έπιτροπήν τής ΕΟΚ 

είς τήν εκτην Προδιαγραφήν της, εμφανίζεται κατάλληλον διά 

τήν χώραν μας και πρέπει νά έξετασθή σοβαρά ή δυνατότης 

1. Εις τήν Ίταλίαν ή συμβολή τής γεωργίας εις τό ΑΕΠ ανέρχεται 
περίπου είς 10%, είς τήν Γαλλίαν εις 7%, ένώ εις τήν Γερμανίαν μόλις 
είς 4%. 

2. Μία άλλη λύσις είναι, νά εξαιρεθούν άπό τον φόρον οί γεωργοί, 
συγχρόνως δέ νά χορηγηθή απαλλαγή διά τά μηχανήματα και τάς λοιπάς 
πρώτας ΰλας πού χρησιμοποιούνται είς τήν γεωργίαν. 
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υίοθετήσεώς του. 

γ. Ή μεταχείρισις τών υπηρεσιών : Αί ύπηρεσίαι αί παρε

χόμενα! άμεσα είς τους καταναλωτάς δύνανται, διά λόγους δια

χειριστικούς, νά εξαιρεθούν τοΰ ΦΠΑ. Αί τραπεζικαί και ασφα

λιστικά! έργασίαι δύνανται επίσης νά παραμείνουν έκτος τοΰ 

συστήματος ΦΠΑ και νά ύπαχθοΰν εις είδικόν φόρον, όπως 

συμβαίνει εις ώρισμένας εύρωπαϊκάς χώρας. "Αλλαι ύπηρεσίαι 

ημπορούν ομοίως νά εξαιρεθούν τοΰ φόρου, εϊτε διά κοινω

νικούς είτε δι' οικονομικούς λόγους. 

δ. Ή μεταχείρισις τών ακινήτων : Μολονότι ή γή δύναται 

νά έξαιρεθή τοΰ ΦΠΑ, ή κατασκευή νέων κτιρίων πρέπει, του

λάχιστον μακροχρονίως, νά ύπαχθή εις αυτόν. Τοΰτο θά κατα-

στήση άναγκαίαν τήν έναρμόνισιν τοΰ φόρου μεταβιβάσεως α

κινήτων, καθώς και τών λοιπών φόρων τών επιβαλλομένων 

έπί τής κατασκευής νέων κτιρίων. 

ε. Ή μεταχείρισις τών είσαγιογών και εξαγωγών : Αί είσα

γωγαί πρέπει νά ύπαχθοΰν εις τον ΦΠΑ μέ τους ιδίους συντε-

λεστάς μέ τους οποίους φορολογοΰνται τά αντίστοιχα προϊόν

τα εγχωρίου παραγωγής. Οί δασμοί καθώς και όλοι οί ειδικοί 

φόροι, οί όποιοι θά παραμείνουν έν ίσχύι μετά τήν έναρμό

νισιν τοΰ συστήματος, πρέπει νά περιληφθοΰν είς τήν φορο-

λογητέαν βάσιν. Έξ άλλου αί έξαγωγαί πρέπει νά απαλλαγούν 

πλήρως τής φορολογίας. Ή υπαγωγή τών εξαγωγών είς τον 

φόρον μέ συντελεστήν μηδέν ημπορεί νά χρησιμοποιηθή έν 

προκειμένω ώς τέχνασμα, διά τήν πλήρη άπαλλαγήν των άπό 

τον ΦΠΑ. 

στ. Μεταβατικά μέτρα δια τα κεφαλαιουχικά άγαβά και τα 

αποθέματα: Ή ύποκατάστασις τών ήδη υφισταμένων φόρων εις 

τήν Ελλάδα διά τοΰ ΦΠΑ θά δημιουργήση διάφορα προβλή

ματα κατά τήν μεταβατικήν περίοδον, διά τοΰτο και θά πρέπη 

νά ληφθοΰν κατάλληλα μέτρα διά τήν άντιμετώπισίν των. Είδι-

κώτερα δέ, θά πρέπη νά ληφθοΰν μέτρα προκειμένου περί τών κε

φαλαιουχικών αγαθών και τών αποθεμάτων, έν όψει μάλιστα τής 

υψηλής επιβαρύνσεως τούτων άπό τους υφισταμένους φόρους. 
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5. Συντελεσταί του Φόρου 

Τό θέμα τοΰ καθορισμοΰ τών φορολογικών συντελεστών 

είναι πολύ δύσκολον. Ό αριθμός όπως και τό μέγεθος τών συν

τελεστών εξαρτώνται άπό πολλούς παράγοντας. Ή άπλοποίη-

σις τής καθόλου διαχειρίσεως τοΰ φόρου απαιτεί τήν χρήσιν 

όσον τό δυνατόν μικρότερου άριθμοΰ συντελεστών. Έν τούτοις 

υπό τήν προϋπόθεσιν, ότι ή καθόλου διάρθρωσις τοΰ φορολο

γικού συστήματος είς τήν Ελλάδα (είδικώτερα δέ ή σχέσις 

μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων) θά παραμείνη αμετάβλητος 

και εφόσον ό ΦΠΑ θά άντικαταστήση όλους τους φόρους, οί 

όποιοι αναφέρονται είς τό τμήμα 2 ανωτέρω, ή χρήσις ενός ή 

δύο συντελεστών θά δημιουργήση άντίστροφον προοδευτικό

τητα. Συνεπώς, ϊσως παραστή ανάγκη νά χρησιμοποιηθοΰν πε

ρισσότεροι συντελεσταί. Έάν ό ΦΠΑ συμπληρωθή διά τοΰ ει

δικού φόρου έπί τών λιανικών πωλήσεων, όπως έπροτάθη ήδη 

ανωτέρω, τρία εναλλακτικά σχήματα είναι δυνατά: (ί) Ό ΦΠΑ 

νά έπιβληθή μέ ένα ή δύο συντελεστάς και νά ληφθή πρόνοια, 

διά τήν ούτω δημιουργηθεΐσαν άντίστροφον προοδευτικότητα 

τοΰ συστήματος, μέσω τοΰ φόρου έπί τών λιανικών πωλήσεων, 

διά καταλλήλου διαμορφώσεως τών συντελεστών αύτοΰ. (ii) Ό 

ΦΠΑ νά έπιβληθή μέ περισσοτέρους συντελεστάς, ώστε νά δη

μιουργήση κάποιαν προοδευτικότητα είς τό σύστημα, ό δέ φό

ρος έπί τών λιανικών πωλήσεων νά έπιβληθή μέ ενα συντε

λεστήν. (iii) Ό ΦΠΑ νά έπιβληθή μέ περισσοτέρους συντελε

στάς, πιθανώς όλιγώτερον διαφορετικούς άπό εκείνους τής περι

πτώσεως (ii), ένώ ό φόρος έπί τών λιανικών πωλήσεων νά έπι

βληθή μέ τοιούτους συντελεστάς, ώστε τά έσοδα νά εϊναι τά 

ϊδια μέ εκείνα τά όποια θά άπέφερεν ό ΦΠΑ, εάν έξετείνετο 

και έπί τοΰ σταδίου τοΰ λιανικοΰ εμπορίου. Έάν ό ΦΠΑ έπι

βληθή μέ ένα συντελεστήν έπί ολοκλήρου τής καταναλωτικής 

δαπάνης, τό όποιον εϊναι πράγματι δύσκολον δια τά ελληνικά 

δεδομένα, ό συντελεστής πρέπει νά καθορισθή περίπου εις 8%, 
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διά νά άποφέρη τά έσοδα τών καταργηθέντων φόρων1. Έάν ό

μως ύποθέσωμεν, ότι θά εξαιρεθούν τοΰ φόρου αί επιχειρήσεις 

τοΰ λιανικοΰ εμπορίου, θά πρέπη νά χρησιμοποιηθή συντελε

στής ανερχόμενος εις 9% περίπου. Έάν ό ΦΠΑ καλύψη όλα 

τά στάδια τής παραγωγικής διαδικασίας, απαλλαγούν όμως 

πλήρως τοΰ φόρου τά τρόφιμα, διά τής υπαγωγής των είς αυ

τόν μέ συντελεστήν μηδέν, ό συντελεστής τοΰ ΦΠΑ πρέπει 

νά άνέλθη περίπου είς 11%. 'Αντιθέτως, έάν δέν απαλλαγούν 

πλήρως τά τρόφιμα, άλλα φορολογηθοΰν μέ χαμηλόν συντε

λεστήν, π.χ. 5%, ή άπομένουσα καταναλωτική δαπάνη πρέπει 

νά φορολογηθή μέ συντελεστήν 9%2. 

6. Άπαλλαγαί και 'Εξαιρέσεις 

Έκτος άπό τάς έξαγωγάς, ένας μεγάλος αριθμός άλλων 

προϊόντων, τά όποια θεωροΰνται ώς είδη πρώτης ανάγκης, θά 

ήδύναντο νά απαλλαγούν τοΰ φόρου διά τού τεχνάσματος τής 

επιβολής έπ' αυτών συντελεστών ϊσων προς μηδέν. Παράδειγμα 

αποτελούν μερικά εϊδη διατροφής, π.χ. ή σάκχαρις, τό γάλα 

ό άρτος κ.λπ., ή ώρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, αί ύπηρεσίαι 

εκπαιδεύσεως και υγείας κ.ο.κ. Ώρισμένα άλλα προϊόντα δύ

νανται επίσης νά εξαιρεθούν τοΰ φόρου διά κοινωνικούς ή και 

οικονομικούς λόγους. Είς περιπτώσεις εξαιρέσεων πρέπει νά 

ληφθή πρόνοια, ώστε νά άποφευχθή τυχόν γενομένη διαφορο-

ποίησις τής επιβαρύνσεως είς βάρος τών εξαιρουμένων προϊόν

των. Υπενθυμίζεται, ότι ένας τρόπος προς αποφυγήν αδικιών 

εις βάρος τών μικρών επιχειρήσεων είναι, όπως ανεφέρθη ανω

τέρω, νά παρασχεθή τό δικαίωμα είς τάς έξαιρουμένας επιχει

ρήσεις, νά καταβάλλουν τον ΦΠΑ, έάν επιθυμούν τοΰτο, ώστε 

νά εύρίσκωνται εντός τοΰ συστήματος τοΰ φόρου. 

1. Δέν λαμβάνεται έδώ ύπ' όψιν ή φοροδιαφυγή άπό τον ΦΠΑ, ή ο
ποία προφανώς, εάν ύπαρξη, θά καταστήση άναγκαίαν τήν χρησιμοποίη-
σιν υψηλότερων συντελεστών. 

2. Αί εκτιμήσεις βασίζονται είς στοιχεία του έτους 1973. 
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7. Ai Επιδράσεις του ΦΠΑ έπί τής Ελληνικής Οικονομίας 

Ή ύποκατάστασις τών ήδη υφισταμένων φόρων έπί τών 

προϊόντων διά τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τήν οίκονομίαν κατά δια

φόρους τρόπους: αί τιμαί, ή διανομή τοΰ εισοδήματος, τό ΐσο-

ζύγιον πληρωμών, αί συνθήκαι σταθεροποιήσεως τής οικονο

μίας κ.λπ. θά έπηρεασθοΰν άπό τήν προτεινομένη ν άντικατά-

στασιν μεταξύ τών δύο συστημάτων φόρων. Ή φύσις, ή κατεύ-

Ουνσις και ή έκτασις ώρισμένων άπό τάς επιδράσεις αύτάς εξ

αρτάται άπό τήν είδικήν διάρθρωσιν, τήν οποίαν ό ΦΠΑ θά 

λάβη τελικώς είς τήν Ελλάδα και ή οποία θά διαφέρη αναλόγως 

τών ειδικών συνθηκών, αί όποΐαι θά επικρατούν κατά τον χρό-

νον εφαρμογής τοΰ ΦΠΑ. 'Αντιθέτως ώρισμέναι άλλαι επι

πτώσεις, τάς οποίας θά προκαλέση ή προτεινομένη άντικατά-

στασις μεταξύ τών δύο συστημάτων φόρων, είναι ανεξάρτητοι 

τής διαρθρώσεως τοΰ νέου φόρου. Τό μέγεθος ώρισμένων επι

δράσεων θά έξαρτηθή επίσης άπό τό μέγεθος τών συντελεστών 

τοΰ νέου φόρου. Προκειμένου νά προβώμεν έδώ είς μίαν έπι-

τρεπτήν σύγκρισιν μεταξύ τοΰ ΦΠΑ και τών ύπό κατάργησιν 

φόρων, θά έπιβάλλωμεν τον περιορισμόν τής ίσης αποδόσεως 

τών φόρων. Τό σύστημα ΦΠΑ, τό όποιον θά χρησιμοποιήσωμεν 

ώς βάσιν είς τήν παροΰσαν έργασίαν, θά εΐναι ένας φόρος επι

βαλλόμενος μέ ένιαΐον συντελεστήν έφ' ολοκλήρου τής κατα

ναλωτικής δαπάνης. 'Ακολούθως θά έξετασθοΰν διάφοροι παραλ-

λαγαί τοΰ συστήματος αύτοΰ. 

Ή έκτίμησις τών επιπτώσεων τής προτεινομένης αντικατα

στάσεως μεταξύ τών δύο φορολογικών συστημάτων, έπί τής ελ

ληνικής οικονομίας, εΐναι πολύ δύσκολον έργον. Δεδομένου ότι 

τόσον οί ύπό κατάργησιν φόροι όσον και ô véoc φόρος εΐναι 

φόροι ευρείας βάσεως, ή προτεινομένη άντικατάστασις θά προ

καλέση άμεσους και έμμεσους επιδράσεις είς όλους τους τομείς 

τής οικονομίας. Διά τήν έκτίμησιν τών επιδράσεων αυτών απαι

τείται ή ΰπαρξις ενός λεπτομεροΰς υποδείγματος τής ελληνικής 

οικονομίας, τό όποιον έπί τοΰ παρόντος εΐναι δύσκολον νά κατα-
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σκευασθή. Θά συγκεντρώσωμεν επομένως τήν προσοχήν μας 

είς τάς κυριωτέρας επιδράσεις τής προτεινομένης αντικαταστά

σεως μεταξύ τών φόρων, παραμελοΰντες άλλας όλιγώτερον ση

μαντικός. Είδικώτερον θά έξετάσωμεν τάς επιδράσεις έπί τών 

τιμών, τής διανομής τοΰ εισοδήματος, τοΰ ισοζυγίου πληρω

μών, τών συνθηκών σταθεροποιήσεως τής οικονομίας, καθώς 

και έπί τής κατανομής τών πόρων τής χώρας. Θά έξετάσωμεν 

τάς έν λόγω επιδράσεις ποιοτικώς, θά έπιχειρήσωμεν δ' επί

σης ποσοτικήν έκτίμησιν αυτών. Διά τήν μέτρησιν τών επιδρά

σεων θά χρησιμοποιηθούν άπλα υποδείγματα μερικής ισορρο

πίας, καθόσον ή εφαρμογή αναλύσεως γενικής ισορροπίας, αν 

και περισσότερον κατάλληλος, έπί τοΰ παρόντος εΐναι πολύ 

δυσχερής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6 

ΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

1. Ai Κατηγορίαι Μεταβολών τών Τιμών 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ μέ ώρισμένην διάρθρωσιν φορολο

γικών συντελεστών είς άντικατάστασιν ενός φόρου καταναλώ

σεως ή ενός φόρου επί τών παραγωγικών συντελεστών (φόρου 

παραγωγής), όπως π.χ. ό φόρος μισθών και ημερομισθίων εϊς 

τήν Ελλάδα, θά προκαλέση ποικίλας μεταβολάς τών τιμών είς 

τήν οΐκονομίαν. Τόσον αί τιμαί τών αγαθών όσον και αί τιμαί 

τών συντελεστών τής παραγωγής θά μεταβληθούν, θ ά έξετά

σωμεν έδώ μόνον τάς τιμάς τών αγαθών, καθόσον αί μεταβολαί 

τών έν λόγω τιμών θά προσδιορίσουν κυρίως τάς οικονομικός 

επιπτώσεις τοΰ ΦΠΑ. Κατωτέρω θά εξετασθούν χωριστά αί α

κόλουθοι μεταβολαί: 

α. Μεταβολαί τοϋ γενικού επιπέδου τών τιμών εις την χώραν 

ή οποία επιβάλλει τον ΦΠΑ : Έάν τά έσοδα, τά όποια αποφέρει 

ό ΦΠΑ άπό εγχώριους δραστηριότητας, εΐναι τά ϊδια μέ τά 

έσοδα τά όποια απέφεραν οί καταργηθέντες φόροι, τό γενικόν 

έπίπεδον τιμών είς τήν χώραν θά παραμείνη άμετάβλητον1.2. 

1. Γίνεται δεκτόν, ότι και οί δύο φόροι μετακυλίονται προς τά εμπρός 
κατά τον αυτόν βαθμόν και ότι αί επιχειρήσεις δέν πραγματοποιούν αλλάς 
αυξήσεις, παρά μόνον τάς απαραιτήτους διά τήν άναπλήρωσιν τών φορο
λογικών εσόδων. Τοΰτο πιθανώς νά μή είναι αληθές, έάν αί επιχειρήσεις 
χρησιμοποιήσουν τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων ώς δικαιο-

217 



Έάν ό ΦΠΑ άποφέρη περισσότερα έσοδα άπό εκείνα τά οποία 

απέφεραν οί καταργηθέντες φόροι, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών 

δύο φορολογικών συστημάτων θά προκαλέση αύξησιν τοΰ γε-

νικοΰ επιπέδου τών τιμών είς τήν χώραν, ένώ έάν άποφέρη όλι-

γώτερα άπό τους προϋπάρχοντας φόρους, τό γενικόν έπίπεδον 

τών τιμών θά κατέλθη. 

β. Μεταβολαί τών σχετικών τιμών τών προϊόντων εις τήν 

έγχώριον άγοράν: Ααμβανομένου υπ' όψιν, ότι οί δύο φόροι δέν 

επιβαρύνουν έξ ϊσου τάς διαφόρους κατηγορίας ζητήσεως είς 

τήν έγχώριον άγοράν (καταναλωτική δαπάνη, επενδυτική δα

πάνη κ.λπ.), ή ύποκατάστασις μεταξύ των θά προκαλέση μετα-

βολήν τών σχετικών τιμών τών έν λόγω κατηγοριών ζητήσεως. 

Περαιτέρω, έάν οί δύο φόροι επιβάλλουν διαφορετική ν έπιβά

ρυνσιν έπί τών διαφόρων κατηγοριών αγαθών ή και έπί τών 

έπί μέρους αγαθών κάθε κατηγορίας ζητήσεως, θά έπέλθη μετα

βολή τών σχετικών τιμών τών προϊόντων εις κάθε μορφήν τε

λικής ζητήσεως. 

γ. Μεταβολαί τών τιμών τών είσαγ(ογών εν α χέσει με τάς 

τιμάς της εγχωρίου παραγωγής εις τήν χώραν ή οποία επιβάλλει 

τον φόρον: Έάν ό ένας άπό τους δύο φόρους διαφοροποιή τήν 

έπιβάρυνσιν μεταξύ εισαγομένων και έγχωρίως παραγομένων 

προϊόντων, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο τούτων φόρων 

θά προκαλέση μεταβολήν τών τιμών τών εισαγωγών έν σχέσει 

μέ τάς τιμάς τής εγχωρίου παραγωγής είς τήν έγχώριον άγοράν. 

Ή κατεύθυνσις τής μεταβολής τών τιμών θά έξαρτηθή άπό τήν 

σχετικήν έπιβάρυνσιν πού επιβάλλεται έπί τών εισαγωγών και 

λογίαν, διά τήν αύξησιν τών τιμών, προκειμένου νά καλύψουν αλλάς δα
πανάς ή νά αυξήσουν τά κέρδη των, πράγμα τό όποιον είναι πιθανώτερον 
νά συμβή, έάν ό ΦΠΑ έφαρμοσθή εις περίοδον αύξήσεοος τών τιμών. 

2. Ενδέχεται, έν τούτοις, ό δείκτης τιμών λιανικής πωλήσεως νά 
μεταβληθή ακόμη και είς τήν περίπτωσιν τής ίσης αποδόσεως τών φόρων, 
λόγω τής διαφορετικής δομής τών συντελεστών τών δύο φόρων, ή όποια 
θά εχη ώς αποτέλεσμα τήν μεταβολήν τών βαρών διά τήν στάθμισιν τών 
έπί μέρους τιμών είς τον δείκτην τιμών λιανικών πωλήσεων. 
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έπί τής εγχωρίου παραγωγής άπό τον παλαιόν και τον νέον 

φόρον αντιστοίχως. 

δ. Μεταβολαί τών τιμών τών εξαγωγών τής χώρας εις τήν 

άλλυδαπήν: Έάν καθένας από τους δύο φόρους έτιβίλλη δια-

φορετικήν έπιβάρυνσιν έπί τών εξαγωγών, ή ύποκατάστασις 

μεταξύ των θά όδηγήση είς μεταβολήν τών σχετικών τιμών τών 

εξαγωγών τής χώρας είς τήν άλλοδαπήν. Ή κατεύθυνσις τής 

μεταβολής τών τιμών τών εξαγωγών θά έξαρτηθή και πάλιν άπό 

τήν σχετικήν έπιβάρυνσιν έπί τών εξαγωγών άπό τον παλαιόν 

και τον νέον φόρον αντιστοίχως. 

Αί ανωτέρω μεταβολαί τών τιμών θά ήτο δυνατόν νά εκτι

μηθούν μέσω ενός άπλοΰ υποδείγματος είσροών-έκροών, διότι 

τόσον ό ΦΠΑ όσον και οί περισσότεροι άπό τους φόρους κύ

κλου εργασιών επιβάλλονται έπί περισσοτέρων τοΰ ενός στα

δίων παραγωγής και διανομής1. Έν τούτοις, όταν εφαρμόζεται 

ή μέθοδος πιστώσεως τοΰ φόρου, ή διά τοΰ ΦΠΑ φορολογική 

έπιβάρυνσις τών τελικών προϊόντων και συνεπώς αί επιδράσεις 

τοΰ φόρου τούτου έπί τών τιμών τών έν λόγω προϊόντων θά είναι 

ϊσαι μέ έκείνας, τάς οποίας θά έπέφερεν ένας φόρος έπί τών 

λιανικών πωλήσεων επιβαλλόμενος μέ τον ίδιον συντελεστήν. 

Ό σ ο ν άφορα τους φόρους, οί όποιοι προτείνεται νά αντικατα

σταθούν διά τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα, τους έχομεν ήδη κατα

νείμει έπί τής τελικής δαπάνης και μέ τον τρόπον αυτόν έχομεν 

εκτιμήσει τους μέσους συντελεστάς, μέ τους οποίους επιβάλ

λονται έπί τών διαφόρων μορφών τελικής ζητήσεως, καθώς 

επίσης και έπί τών βασικών κατηγοριών τής καταναλωτικής 

δαπάνης. Διά τοΰτο θά θεωρήσωμεν τόσον τον ΦΠΑ όσον και 

τους ύπό κατάργησιν φόρους εις τήν Ελλάδα ώς φόρους έπί 

τών λιανικών πωλήσεων, επιβαλλόμενους έπί τών διαφόρων ά-

1. Η. Aaron, «The Differential Price Effects of a Value-Added Tax», 
National Tax Journal, 'Ιούνιος 1968. 'Επίσης J. Vartholomeos, «Price and 
Trade Effects of the Substitution of a Value-Added Tax for the Corporate 
Income Tax: The British Case», Finanzarchiv, Band 32, Heft 3, 1974. 
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γαθών μέ τους μέσους συντελεστάς οί όποιοι παρατίθενται είς 

τους Πίνακας 5.2 έως 5.4. Ή διαδικασία αυτή δίδει περισ-

σότερον ακριβείς εκτιμήσεις τών μεταβολών τών τιμών, διότι 

επιτρέπει τήν χρησιμοποίησιν προσφάτων στοιχείων διά τήν 

καταναλωτικήν δαπάνην και τά φορολογικά έσοδα έναντι τών 

στοιχείων, τά οποία παρέχουν οί πίνακες είσροών-έκροών, 

πού είναι συνήθως παλαιότερα. 

Είς τά επόμενα θά έξετάσωμεν τά άπλα υποδείγματα, τά 

όποια θά χρησιμοποιηθούν διά τήν έκτίμησιν τών μεταβολών 

τών τιμών άπό τήν προτεινομένην είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, έν συν

εχεία δέ θά παρουσιάσωμεν τάς εμπειρικός εκτιμήσεις διά τήν 

Ελλάδα. Δεδομένου ότι ώρισμένοι άπό τους ύπό κατάργησιν 

φόρους, όπως π.χ. ό φόρος κύκλου εργασιών, είναι φόροι 

«καταναλώσεως», φόροι δηλαδή οί όποιοι καλύπτουν μόνον τήν 

έγχώριον δαπάνην (εξαιρούν τάς έξαγωγάς και καλύπτουν τάς 

είσαγωγάς), ένώ ώρισμένοι άλλοι, όπως ό φόρος έπί τών μισθών 

και ημερομισθίων, εΐναι φόροι επί τής παραγωγής (εξαιρούν 

τάς είσαγωγάς και συνήθως καλύπτουν τάς έξαγωγάς), θά έξε

τάσωμεν κατωτέρω, κατά σειράν, τάς επιπτώσεις έπί τών τιμών: 

(ί) τών φόρων καταναλώσεως, (ii) τών φόρων παραγωγής και 

(iii) τής προτεινομένης υποκαταστάσεως μεταξύ δύο φόρων. 

2. Εσωτερικοί Φόροι έπί της Δαπάνης και Τιμαί τών 'Αγαθών 

2.1. Φόροι Καταναλώσεως 

Οί φόροι καταναλώσεως επιβάλλονται έπί τής εγχωρίου 

παραγωγής και έπί τών εισαγωγών μέ τον ίδιον τρόπον και 

συνεπώς δέν επιδρούν έπί τών σχετικών τιμών τών εισαγωγών 

τοΰ φορολογουμένου αγαθού. Έπί πλέον οί έν λόγω φόροι 

επιστρέφονται κατά τήν εξαγωγή ν και δέν επιδρούν επίσης 

έπί τών τιμών τών εξαγωγών τής χώρας εις τήν άλλοδαπήν. Επι

δρούν όμως έπί τών σχετικών τιμών τών προϊόντων εις τήν 

έγχώριον άγοράν, ύπό τήν προύπόθεσιν βεβαίως, ότι δέν επι

βάλλονται έπί όλων τών προϊόντων μέ τον ϊδιον συντελεστήν. 
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Τοιουτοτρόπως, έάν t παριστάνη τον φορολογικόν συντελε

στήν τον έπιβαλλόμενον έπί τοΰ προϊόντος i, έκπεφρασμένον 

ώς ποσοστόν έπί τής τιμής προ τοΰ φόρου και Pg και Ρή παρι

στάνουν αντιστοίχως τήν τιμήν τοΰ προϊόντος μέ φόρον και 

χωρίς φόρον, ή μεταβολή τής τιμής τοΰ φορολογουμένου προϊόν

τος, ή όποια προκαλείται άπό τήν έπιβολήν τοΰ φόρου, δί

δεται άπό τήν έξίσωσιν: 

(6.1) dPi = Pjj —Pj, = Ρ[, (1 + siti) — Ρ^ = s'tiPn 

όπου s' δεικνύει τον βαθμόν τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου προς 

τά εμπρός. Εκπεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής τιμής, ή ό

ποια περιλαμβάνει τον φόρον, ή μεταβολή αυτή γίνεται1: 

(6.2) dPi / Pj, = sWPj, / Prl (1 + sit') = sit' / (1 + s«t*) 

2.2. Φόροι έπί τής Παραγωγής 

Οί φόροι έπί τής παραγωγής έπιδροΰν έπί τών σχετικών 

τιμών τών προϊόντων, είς τήν έγχώριον άγοράν, όπως ακριβώς 

έπιδροΰν οί φόροι καταναλώσεως, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι 

και αί δύο κατηγορίαι φόρων επιβάλλονται μέ τον ϊδιον συντε

λεστήν και ότι ό βαθμός μετακυλίσεως προς τους καταναλωτάς 

1. 'Εκπεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής τιμής χωρίς τον φόρον, ή 
έν λόγω μεταβολή τής τιμής γίνεται: dP'/P^ = s1 t'. 'Εάν ό φορολογικός 
συντελεστής δίδεται ώς ποσοστόν τής τιμής πού περιλαμβάνει τον φό
ρον, τότε ή απόλυτος μεταβολή τής τιμής του προϊόντος i, ή οποία δί
δεται μέ τήν (6.1), γίνεται: dP' = Ρ^ — Ρ^ = PJ, (1 — s' φ = s' t' Ρ^. 'Εκ
πεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής μεταβολής τής τιμής πού περιλαμβάνει 
τον φόρον, ή μεταβολή αύτη γίνεται: dP'/Pg = s1 t1 Ρ'/ Ρ' = s1 t' ένώ, έ
άν έκφρασθή ώς ποσοστόν έπί τής τιμής χωρίς φόρον, γίνεται: 

dpi / Ρ^ = s1 tj, Pg / U - s1 tj,) PJ, = s' tj, / (1 - s' tj,). 
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είναι ό ίδιος και εις τάς δύο περιπτώσεις. Ό φόρος έπί τή 

παραγωγής, όμως, δέν καλύπτει τάς είσαγωγάς και έπομένω 

προκαλεί αύξησιν τής τιμής τών έγχωρίως παραγομένων προϊόν 

των, έν σχέσει μέ τάς τιμάς τών εισαγομένων άπό τήν άλλο 

δαπήν όμοιων προϊόντων (ή, άλλως, οδηγεί είς μείωσιν τών σχε 

τικών τιμών τών εισαγωγών). Ή μεταβολή τών σχετικών τιμώ\ 

τών εισαγωγών δίδεται μέ τήν έξίσωσιν: 

pm \ ρ"1 ρ™ 
. pel J - ρ,ι ρ α 

όπου Po1 και Ρ™ παριστάνουν τήν τιμήν τών εισαγωγών και V{ 

και Pi τήν τιμήν τής εγχωρίου παραγωγής προ και μετά τήν 

φορολογίαν αντιστοίχως. Έν τούτοις Ρ? = Po (1 + t0), δποι 

t 0 παριστάνει τον συντελεστήν τοΰ φόρου έπί τής παραγωγής 

έκπεφρασμένον ώς ποσοστόν έπί τής τιμής χωρίς τον φόρον 

ένώ Ρ™ = Po'. Άντικαθιστώντες τά Ρ1/ και Ρ1" διά τών ίσων των 

εις τήν έξίσωσιν (6.3), λαμβάνομεν: 

r6.4) 

Εκπεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής αρχικής σχετικής τι-

ιής τών εισαγωγών, ή ανωτέρω μεταβολή τής τιμής γίνεται: 

6.5) d/^W-rU—V 
1 Ρ" Λ Ρ J H-t( 

Ό φόρος έπί τής παραγωγής θά έπηρεάση επίσης τάς τι-

ιάς τών εξαγωγών τής χώρας είς τήν άλλοδαπήν, καθόσον 

pm \ 

ρΤί) 
Κ κ _ 

' p;](i+t0) p's"" 

Ρ'ο1 V l + to/ 

Ρο\ 

' Ρ ί " 1 

< ι 
v' + to 
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επιβάλλεται έπί τής συνολικής εγχωρίου παραγωγής τών φορο

λογουμένων προϊόντων και δέν επιστρέφεται κατά τήν έξαγωγήν 

αυτών. Ή μεταβολή τών τιμών τών εξαγωγών τής χώρας έν 

σχέσει μέ τάς διεθνείς τιμάς δίδεται μέ τον τύπον: 

[ρ-- ) ρ- ρ» 

όπου Po και Pi παριστάνουν τάς τιμάς τών εξαγωγών τής χώρας, 

ένώ PQV και Ρ™ παριστάνουν τάς τιμάς τών προϊόντων εγχωρίου 

παραγωγής προ και μετά τήν φορολογίαν αντιστοίχως. Έ ν τού

τοις Ρ^ = Ρο(1 + 1 0 ) , όπου t 0 παριστάνει τον συντελεστήν τοΰ 

φόρου έπί τής παραγωγής, έκπεφρασμένον ώς ποσοστόν έπί 

τής τιμής χωρίς φόρον, ένώ Pi = Po'. Άντικαθιστώντες τά 

Ρ] και Ρί διά τών ϊσων των εις τήν (6.6), λαμβάνομεν: 

ρ* ) Ρ " Pòv Po 
(6.7) 

Ρ 
= -JL. t 

Ρ 

'Εκπεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής σχετικής τιμής τών 

εξαγωγών προ τοΰ φόρου, ή ανωτέρω μεταβολή τής τιμής γί

νεται: 

<(£)4-. 
2.3. Επιδράσεις τής 'Υποκαταστάσεως μεταξύ δύο Φόρων έπί τών Τιμών 

2.3.1. 'Επιδράσεις έπί τών Σχετικών Τιμών τών Προϊόντων είς τήν Έγ
χώριον Άγοράν 

Ή ύποκατάστασις μεταξύ δύο φόρων έπί τών προϊόντων, 

εφόσον οί φόροι αυτοί έχουν διαφορετικήν διάρθρωσιν συν-
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τελεστών, θα έπηρεάση τάς σχετικάς τιμάς των προϊόντων εις 
τήν έγχώριον άγοράν. Ή μεταβολή της τιμής ενός προϊόντος 
δύναται εύκολα να έκτιμηθή. Έπί παραδείγματι, λαμβάνομεν 
τήν μεταβολήν της τιμής του προϊόντος i, ή οποία ορίζεται ως: 

(6.9) dP! = Ρ\ - Ρ'ο 

οπού Po και Ρ\ παριστάνουν τάς τιμάς του προϊόντος ί, αϊ ό-
ποΐαι περιλαμβάνουν τον φόρον ύπό το παλαιόν και το νέον 
φορολογικόν σύστημα αντιστοίχως. Άλλα Ρ\ = PÒ /(Ι — s\ t\) 
καί Ρ'ο = Ρή/(1 —s'o t'o), οπού PÒ παριστάνει τήν τιμήν του προϊ
όντος i χωρίς τον φόρον, t'0 και t\ παριστάνουν τους μέσους 
συντελεστάς (εκπεφρασμένους ως ποσοστόν επί τής τιμής ή ο
ποία περιλαμβάνει τον φόρον) τους επιβαλλόμενους επί του 
προϊόντος ΐ, υπό τον παλαιόν καί τον νέον φόρον αντιστοίχως, 
και So καί s\ αντιστοίχως τον συντελεστήν μετακυλίσεως κάθε 
φόρου. 

Άντικαθιστώντες τα ΡΊ καί PÒ εις τήν (6.9), λαμβάνομεν: 

d P i = p ; 1 / ( i - s i t i . ) - P n / o - s i
0 t ò ) 

= PÌ 1(s i
l t Ì -sÌ ) tò) / ( l -s \ t \ ) ( I - s i t i , ) 

καί επομένως: 

άΡ[ Ι Ρ'ο = PÒ (s\ t[ - s'o to) / Pò (1 - sì ti) (1 - si, tò) 

(6.10) = Ρίι (SV ti — sj, ti) / PL (1 — s\ ti) 

= ( s ì t \ - s ò t ò ) / ( l - s i
1 t ì ) 

Ή έξίσωσις (6.10) δίδει τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν, εις 
τήν απόλυτον τιμήν του προϊόντος ϊ, ως ποσοστόν τής τιμής 
αύτου, προ τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο φόρων. Έάν 
ό νέος φόρος άφαιρή άπό τους έγχωρίους καταναλωτάς τό ϊδιο 
ποσόν εσόδων πού αφαιρούσε ό παλαιός, ό γενικός δείκτης τι
μών καταναλωτού θα παραμείνη αμετάβλητος· επομένως ή εξ-
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ίσωσις (6.10) δίδει επίσης τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν τής 

σχετικής τιμής του προϊόντος i εν σχέσει με τήν τιμήν δλων 

των άλλων αγαθών λαμβανομένων μαζί. Έξ άλλου, εάν ό νέος 

φόρος έπιβάλλη επί τής καταναλωτικής δαπάνης φορολογικήν 

έπιβάρυνσιν διαφορετικήν από τήν έπιβάρυνσιν τοΰ παλαιού 

φόρου, το γενικόν έπίπεδον των τιμών καταναλωτού θα μετα-

βληθή επίσης. Ώ ς εκ τούτου ή ποσοστιαία μεταβολή τής σχε

τικής τιμής του προϊόντος ί θα εξαρτηθή τώρα άπό τό μέγεθος 

καί τήν κατεύθυνσιν τής μεταβολής τοΰ γενικού επιπέδου τών 

τιμών καταναλωτού. 

Ή μεταβολή τοΰ γενικοΰ επιπέδου τών τιμών καταναλωτοΰ 

δίδεται επίσης ώς: 

(6.11) d P / P 0 = ( s ^ - S o g / O - s ^ O 

όπου Ρ 0 παριστάνει τον γενικόν δείκτην τιμών καταναλωτοΰ προ 

τής φορολογικής υποκαταστάσεως, dP τήν μεταβολήν τοΰ έν 

λόγω δείκτου τιμών, ή όποια προκαλείται άπό τήν ύποκατάστα-

σιν μεταξύ τών δύο φόρων, t 0 καί tx παριστάνουν τους μέσους 

φορολογικούς συντελεστάς τους επιβαλλόμενους επί τής κατα

ναλώσεως υπό το παλαιόν καί τό νέον φορολογικόν σύστημα 

αντιστοίχως καί s0 καί sx τους συντελεστάς μετακυλίσεως τοΰ 

παλαιοΰ καί τοΰ νέου φόρου αντιστοίχως. 

Ή τιμή τοΰ προϊόντος i, πού περιλαμβάνει τον φόρον προ 

τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο φόρων, δίδεται, όπως καί 

προηγουμένως, με τήν σχέσιν PÒ = PÒ / (1 — so tò), ενώ τό γε

νικόν έπίπεδον τών τιμών καταναλωτοΰ, αί όποϊαι περιλαμβά

νουν τον φόρον, δύναται να γραφή ώς Ρ 0 = Ρ η (1 — s 0 t 0 ) . Ή 

σχετική τιμή τοΰ προϊόντος i προ τής φορολογικής υποκατα

στάσεως δίδεται επομένως με τήν σχέσιν: 

(6.12) P Ò ^ P W P o - ! ^ - 0 ^ 
Pn/a-s o t 0 ) 
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Ή τιμή τοΰ προϊόντος i μετά τήν ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών δύο φόρων εΐναι βεβαίως Ρ\ = Ρι

η / (1 —s\ t\), ενώ τό γενικόν 

έπίπεδον τών τιμών καταναλωτοΰ, αί όποΐαι περιλαμβάνουν 

τον φόρον, δίδεται με τήν σχέσιν Ρ1 = Ρ η /(Ι — sx tx). Ή νέα 

σχετική τιμή τοΰ προϊόντος i, μετά τήν ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών δύο φόρων, θα είναι συνεπώς ή ακόλουθος: 

(6.13) P U P Ì / P I - - ^ 0 " - ' 1 ^ 
P n / U - S i t O 

Ή μεταβολή τής σχετικής τιμής τοΰ προϊόντος i, πού προέρ

χεται άπό τήν φορολογικήν ύποκατάστασιν, δίδεται επομένως 

δια τής σχέσεως: 

d £l = P n / ( l - s j _ t ì ) _ Pi , / ( l -s ì) t j )) 

" P „ / ( l - s , t , ) P n / ( l - V t o ) " 

Pn / 1 — sl ti 1 — s0 t0 (6.14) 
Pn VI — Si ti 1 — So to 

- .J"_ 0 —"Sl"t!)(l — sjt},) —(1 — SJ tj)(l — SQTQ) 

" Pn"' ( l - s U ) ( l - s ò t ò ) " 

'Εκπεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής τιμής, ή οποία περιλαμ

βάνει τον φόρον προ τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο 

φόρων, ή μεταβολή τής σχετικής τιμής γίνεται: 

(6.15) d P V H = d ( P V P ) / ( P W P o ) = ( 1 ~ ' L - ^ ( 1 - ~ S ; t Ì , ) " 1 
( l - s 0 t 0 ) ( l - s ' i t ,

1 ) 

Εις τήν περίπτωσιν τοΰ γενικού φόρου προστιθεμένης α

ξίας, πού εξετάζεται εις τήν έργασίαν αυτήν, t1! = ti, καί Οπό 

τήν προϋπόθεσιν δτι s't = s t, ή έξίσωσις (6.15) γίνεται: 

(6.16) dP' / Ρ1 = (70Γ0 - so tò) / (1 - s0 g 
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2.3.2. 'Επιδράσεις έπί τών Τιμών τών ΕΙσαγωγών έν σχέσει μέ τάς Τιμάς 
τής Εγχωρίου Παράγωγης 

Έάν ένας άπό τους δύο φόρους έπιβάλλη έπί τών εισαγωγών 

έπιβάρυνσιν διαφορετικήν άπό έκείνην τήν οποίαν επιβάλλει 

έπί τής εγχωρίου παραγωγής, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο 

φόρων θα προκαλέση μεταβολήν τών τιμών τών εισαγωγών, 

έν σχέσει μέ τάς τιμάς τής εγχωρίου παραγωγής, εις τήν φορο

λογούσαν χώραν. "Ας ύποτεθή, οτι ό παλαιός φόρος επιβάλλει 

έπί τών εισαγωγών έπιβάρυνσιν χαμηλοτέραν άπό έκείνην τήν 

οποίαν επιβάλλει έπί τής εγχωρίου παραγωγής, ενώ ό νέος φό

ρος επιβάλλει έπί τών εισαγωγών τήν ιδίαν έπιβάρυνσιν πού ε

πιβάλλει καί έπί τής εγχωρίου παραγωγής. Αυτό συμβαίνει πρά

γματι εις τήν περίπτωσιν τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ εις άντι-

κατάστασιν ενός σωρευτικοΰ φόρου έπί τής δαπάνης. Ένας 

φόρος τοΰ είδους αύτοΰ δέν επιβαρύνει μέ τον ίδιον συντελε-

στήν τάς είσαγωγάς καί τήν έγχώριον παραγωγήν, διότι, α

κόμη καί όταν επιβάλλεται έπί τής εγχωρίου παραγωγής καί 

τών εισαγωγών τελικών προϊόντων μέ τον ίδιον όνομαστικόν 

συντελεστήν, ή εγχώριος παραγωγή τών προϊόντων αυτών 

υποβάλλεται εις τον φόρον περισσοτέρας από μίαν φοράς, 

επιβαρύνεται δέ επίσης καί μέ τον φόρον τον ένσωματωμένον 

εις τήν άξίαν τών κεφαλαιουχικών αγαθών. 'Αντιθέτως ô ΦΠΑ 

επιβαρύνει τήν έγχώριον παραγωγήν καί τάς είσαγωγάς κατά τον 

ίδιον ακριβώς τρόπον. Συνεπώς ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θα προ

καλέση μείωσιν τών τιμών τών προϊόντων εγχωρίου παραγωγής 

έν σχέσει μέ τάς τιμάς τών εισαγωγών. Πράγματι ή κατάργησις 

τοΰ σωρευτικοΰ φόρου κύκλου εργασιών θα μειώση τάς τιμάς 

τών έγχωρίως παραγομένων προϊόντων περισσότερον άπό όσον 

θα μειώση τάς τιμάς τών εισαγομένων προϊόντων. Έξ άλλου ή 

εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θα αύξηση κατά τό αυτό ποσόν τάς τιμάς 

τής εγχωρίου παραγωγής καί τάς τιμάς τών εισαγωγών καί κατά 

συνέπειαν θα άφήση αμετάβλητους τάς σχετικάς τιμάς τών 

τελευταίων. 

Ή μεταβολή τής μέσης τιμής τών εισαγωγών έν σχέσει 
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μέ τήν τιμήν τής εγχωρίου παραγωγής, ή οποία θα προκληθή 

άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων, δύναται να 

έκτιμηθή ώς εξής: 

ρΙΏ pili 

(6.17) d ( P m / p d ) = * _ ο 
"ι "ο 

δπου Ρ"Ί καί Ρ™ παριστάνουν τήν μέσην τιμήν τών εισαγωγών 

καί PQ καί Ρ\ τήν μέσην τιμήν τής εγχωρίου παραγωγής προ 

καί μετά τήν φορολογικήν ύποκατάστασιν αντιστοίχως. 'Αλλά 

Ρ? = Pò1 (1 + SÌ ti"), Ρί = Pj (1 + S l t?), Pò11 = P™ (1 + so C) καί 

Po = Pi! 0 + So to), δπου tò" καί t"1 παριστάνουν τους φορολο

γικούς συντελεστάς τους επιβαλλόμενους έπί τών εισαγωγών 

καί to καί ti τους φορολογικούς συντελεστάς τους επιβαλλόμε

νους έπί τής εγχωρίου παραγωγής υπό τό παλαιόν καί τό νέον 

φορολογικόν σύστημα αντιστοίχως, ένώ s 0 καί s ι δίδουν αντι

στοίχως τον βαθμόν τής προς τα εμπρός μετακυλίσεως κάθε 

φόρου1. 

Επομένως ή έξίσωσις (6.17) γίνεται2: 

d (P m / Pd) 

(6.18) 

P Î , ( l _ + s l t ? , ) _ P Î Î , ( l J - J o t o m ) 

PUÒ + s j t î ) P! ( l + sot
d

0) 

Pi!1 ( so tS -SoC) Ρ™ S o ( t S - C ) 

Pj (1 + sotS) Pò1 (1 + SotS) 

1. Ό βαθμός μετακυλίσεως τοϋ φόρου έπί τών εισαγωγών υποτίθεται 
οτι είναι ϊσος μέ τον βαθμόν μετακυλίσεως του φόρου έπί τι)ς εγχωρίου 
παραγωγής, πράγμα τό όποιον ενδέχεται να μή είναι πάντοτε ορθόν. 

2. 'Υπό τήν προϋπόθεσιν οτι t™ = t j , πράγμα τό όποιον συνήθως 

συμβαίνει εις τήν περίπτωσιν τοΰ ΦΠΑ. 
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'Εκπεφρασμένη ώς ποσοστόν έπί τής σχετικής τιμής τών εισ
αγωγών, προ τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο φόρων, ή 
ανωτέρω μεταβολή τής τιμής καθίσταται: 

d(p m /p d )/(p?/pS) 

(6.19) 

2.3.3. Επιδράσεις έπί τών Τιμών τών Εξαγωγών τής Χώρας 

Τέλος, έάν οί δύο φόροι δεν έπιστρέφωνται κατά τήν έξα-
γωγήν τών προϊόντων εϊς τήν αυτήν εκτασιν, ή μεταξύ των 
ύποκατάστασις θα όδηγήση εις μεταβολήν τών τιμών τών εξα
γωγών τής χώρας εις τήν άλλοδαπήν. Τοΰτο πράγματι συνέβη 
εις τήν περίπτωσιν τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ εις άντικατάστασιν 
τών σωρευτικών φόρων κύκλου εργασιών εις τήν Κοινήν Ά-
γοράν. 'Εφόσον ό ΦΠΑ επιστρέφεται πλήρως κατά τήν έξα-
γωγήν, ένώ, λόγω τών διαχειριστικών δυσχερειών, οί προϋ
πάρχοντες σωρευτικοί φόροι κύκλου εργασιών δεν έπεστρέ-
φοντο πλήρως, ή εισαγωγή τοΰ φόρου τούτου εΐχεν ώς απο
τέλεσμα τήν μεταβολήν τής τιμής τών εξαγωγών. 

Ή μεταβολή τής τιμής τών εξαγωγών δύναται να έκτι-
μηθή ώς έξης: 

(6.20) dPx = Ρΐ - PÒ1 = Pn (1 + Si ti) - Ρ* (1 + s010) 

= Pn (Si ti — S0 t0) 

δπου Po καί Pi παριστάνουν αντιστοίχως τάς τιμάς τών εξα
γωγών, αί όποΐαι περιλαμβάνουν τον φόρον προ καί μετά τήν 
είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, Pn τήν τιμήν χωρίς φόρον, t0 καί ti αντι
στοίχως τους μέσους φορολογικούς συντελεστάς τους επιβαλ
λόμενους έπί τών εξαγωγών μέ τον παλαιόν καί τον νέον φόρον. 

pòn s 0 « g - ρ ρ™ . α + soC) 
Pd (l + Sotdo) PÎ (1 + sotS) 

Sp (tp — tp ) 

d + soC) 
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Ή ανωτέρω μεταβολή τής τιμής εκπεφρασμένη ώς ποσο

στόν έπί τής τιμής τών εξαγωγών, ή οποία περιλαμβάνει τον 

φόρον προ τής φορολογικής υποκαταστάσεως, μετατρέπεται εις: 

dP x / ΡΧο = Ρ* (S! ti - sp to) / P x (1 + s010) 

(6.21) = (si h - s o to)/(l + s 0 t 0 ) 

3. Ή Μετακύλισις τών 'Εμμέσων Φόρων 

Αί επιδράσεις τών φορολογικών μεταβολών έπί τών τιμών 

εξαρτώνται από τον βαθμόν μετακυλίσεως τών φόρων προς τα 

εμπρός, δηλαδή προς τους καταναλωτάς, ή προς τα πίσω, δη

λαδή προς τους κατόχους συντελεστών παραγωγής. Ό βαθμός 

μετακυλίσεως ενός φόρου αποτελεί επίσης τον βασικώτερον 

παράγοντα, άπό τον όποιον εξαρτώνται αί επιδράσεις τής φο

ρολογικής μεταβολής έπί τών άλλων στόχων τής οικονομικής 

πολιτικής. Πράγματι αί επιδράσεις τοΰ φόρου έπί τής δια

νομής τοΰ εισοδήματος, αί επιδράσεις του έπί τοΰ ισοζυγίου 

πληρωμών, αί σταθεροποιητικαί επιδράσεις αύτοΰ έπί τής οι

κονομίας κ.λπ., εξαρτώνται άπό τον βαθμόν κατά τον όποιον 

μετακυλίεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Δια τον λόγον 

αυτόν θα έξετάσωμεν κατωτέρω, έν συντομία, τό πρόβλημα τής 

μετακυλίσεως τών φόρων. 

Ή μετακύλισις τών φόρων εΐναι ένα θέμα, τό όποιον έδη-

μιούργησεν οξείας συζητήσεις εις τον χώρον τής Δημοσίας 

Οικονομικής. Διαμάχη σχετικά μέ τό θέμα τής μετακυλίσεως 

έχει δημιουργηθή μέ τους έμμεσους άλλα καί ώρισμένους ά

μεσους φόρους καί, είδικώτερον, τον φόρον εισοδήματος Νο

μικών Προσώπων1. Εις τήν περίπτωσιν τών έμμεσων φόρων, 

1. J. Buchanan, «The Methodology of Incidence Theory: A Critical 
Review of Some Recent Contributions», εις τό βιβλίον του Fiscal Theory 
and Political Economy, The University of North Carolina Press, Κεφ. VI, 
σελ. 125-150. Επίσης P. Mieszkowski, «Tax Incidence Theory, the Effects 
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τους οποίους έξετάζομεν έδώ, οχ* βασικώτεροι προσδιοριστι

κοί παράγοντεα τοΰ βαθμοΰ μετακυλίσεως θεωροΰνται οί ακό

λουθοι1: 

α. Το εύρος τής φορολογικής βάσεως : Οί γενικοί φόροι 

έπί τής δαπάνης μετακυλίονται πιθανώς έπί τών τιμών εις μεγα-

λυτέραν έκτασιν άπό τους ειδικούς φόρους έπί τής δαπάνης. 

β. Ή δομή τής αγοράς: Εις μίαν άγοράν πλήρως άνταγω-

νιστικήν ό βαθμός τής προς τά εμπρός μετακυλίσεως τών φόρων 

είναι υψηλότερος άπό τον βαθμόν μετακυλίσεως εις άγοράν 

μονοπωλίου. 

γ. Αι ελαστικότατες ζητήσεως καί προσφοράς : "Οσον υ

ψηλότερα εϊναι ή έλαστικότης προσφοράς καί όσον χαμηλό

τερα ή έλαστικότης ζητήσεως τόσον υψηλότερος είναι ό βα

θμός τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου προς τους καταναλωτάς καί 

αντιστρόφως. 

δ. Ή χρονική περίοδος εντός τής οποίας εξετάζεται ή μετα-

κύλισις τον φόρου : "Οσον μακροτέρα εΐναι ή χρονική περίοδος 

τόσον υψηλότερος είναι ό βαθμός τής προς τα εμπρός μετα

κυλίσεως καί αντιστρόφως. 

ε. Ή τιμολογιακή συμπεριφορά τών επιχειρήσεων, το μέγε

θος τής μεταβολής τών φορολογικών συντελεστών κ.λπ. : Οί πα

ράγοντες αυτοί καθορίζουν επίσης τήν εκτασιν μετακυλίσεως 

ενός φόρου. 

Ή θεωρία τής μετακυλίσεως τών φόρων, όπως έχει διαμορ-

φωθή σήμερα, απομονώνει ώρισμένους παράγοντας, οί όποιοι 

πιθανώς προσδιορίζουν τον βαθμόν τής μετακυλίσεως τών φό

ρων, άλλα δέν παρέχει καμμίαν ενδειξιν δια τό πραγματικόν 

μέγεθος τών συντελεστών τής μετακυλίσεως, οί όποιοι θα ήδύ-

ναντο να χρησιμοποιηθούν εις εργασίας άσχολουμένας μέ τήν 

of Taxes on the Distribution of Income», Journal of Economic Literature, 
Δεκέμβριος 1969, καθώς καί βιβλιογραφία αναφερομένη εις αυτό. 

1. R. Α. Musgrave, The Theory of Public Finance, McGraw Hill, 1959, 
Κεφ. 13. 
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μέτρησιν τών επιδράσεων τών έμμεσων φόρων έπί τής οικονο

μίας. Έπί πλέον δέν φαίνεται να υπάρχουν άρκεταί έμπειρι-

καί έργασίαι σχετικαί μέ τον βαθμόν τής μετακυλίσεως τών 

εμμέσων φόρων προς τα εμπρός. Ώρισμέναι πρόσφατοι μελέται 

εις ΗΠΑ δέν δίδουν συνεπή αποτελέσματα. Κατά τήν άνάλυ-

σιν τών επιδράσεων έπί τών τιμών, αί όποΐαι προεκλήθησαν 

από τήν μείωσιν τών ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης κατά τό 

1965 εις ΗΠΑ, οί συγγραφείς Brownlee καί Perry καταλή

γουν εις τα έξης1: «εις όλα τα αγαθά, άπό τα όποια κατηργήθη-

σαν οί φόροι έπί τοΰ λιανικού εμπορίου, καθώς καί εις πολλά 

άλλα, άπό τα όποια κατηργήθησαν οί ειδικοί φόροι οί επιβαλ

λόμενοι εις τό στάδιον τοΰ παράγωγου, αί τιμαί τών λιανικών 

πωλήσεων εμειώθησαν κατά προσέγγισιν, κατά τό ποσόν τοΰ 

φόρου . . . τοΰτο δέ συνέβη μέ μικράν σχετικώς χρονικήν ύ-

στέρησιν». Οί Woodward καί Seigelman αντιθέτως, είναι όλι-

γώτερον απόλυτοι εις τα συμπεράσματα των2. 'Ισχυρίζονται 

οτι εις όλιγώτερα άπό τα μισά έκ τών έξετασθέντων προϊόν

των παρετηρήθη μετακύλισις τοΰ φόρου εις κάποιαν εκτασιν. 

Δια τήν Ελλάδα δέν υπάρχουν εκτιμήσεις αυτής τής μορ

φής. Έξ άλλου ακόμη καί αί ύπάρχουσαι δι' άλλας χώρας 

εκτιμήσεις θα πρέπη νά χρησιμοποιούνται μέ κάποιαν έπι-

φύλαξιν, διότι ή μεθοδολογία τοΰ έλεγχου τής υποθέσεως περί 

μετακυλίσεως τών εμμέσων φόρων, ή οποία υίοθετήθη εις με

λετάς αύτοΰ τοΰ είδους, δέν εϊναι απόλυτα ικανοποιητική. Ή 

δυσκολία προέρχεται από τό γεγονός, οτι ή έν λόγω μεθοδο

λογία αποδίδει τήν ολην μεταβολήν τών τιμών εις τήν άντί-

στοιχον φορολογικήν μεταβολήν, χωρίς να λαμβάνη ύπ' όψιν 

1. Ο. Η. Brownlee and G. L. Perry, «The Effects of the 1965 Federal 
Excise Tax Reduction on Prices», National Tax Journal, Σεπτέμβριος 1967. 

2. F. Ο. Woodward and Η. Seigelman, «Effects of the 1965 Federal 
Excise Tax Reduction upon the Prices of Automotive Replacement Parts-
A. Case Study in Tax Shifting and Pyramiding», National Tax Journal, 
Σεπτέμβριος 1967. 
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τους άλλους παράγοντας πού επιδρούν έπί τών τιμών. Τοιουτο

τρόπως ή ex-post τιμή, ή οποία διαμορφώνεται μετά τήν μετα

βολήν τοΰ φόρου, αφαιρείται άπό τήν άντίστοιχον τιμήν πρό 

τής μεταβολής τοΰ φόρου καί τό αποτέλεσμα συγκρίνεται μέ 

τήν σχετικήν μεταβολήν τοΰ φορολογικού συντελεστού. Θεω

ρείται δέ, οτι έλαβε χώραν πλήρης μετακύλισις τοΰ φόρου, 

όταν μία δεδομένη μεταβολή τοΰ φορολογικού συντελεστοΰ 

οδηγεί εις ϊσην ex-post μεταβολήν τής τιμής1. 

Ή ex-post μεταβολή τής τιμής, έν τούτοις, εϊναι δυνατόν 

νά είναι τό αποτέλεσμα τής μεταβολής οιουδήποτε άπό τους 

άλλους παράγοντας, οί όποιοι προσδιορίζουν τήν τιμήν. Συν-

θήκαι ζητήσεως, κόστους, καθώς καί άλλοι παράγοντες (οί ό

ποιοι ποικίλλουν αναλόγως προς τήν ύπόθεσιν περί τής τιμο

λογιακής πολιτικής τών επιχειρήσεων, τήν οποίαν κάθε ερευ

νητής αποδέχεται), εΐναι δυνατόν νά έχουν μεταβληθή έν τω 

μεταξύ καί συνεπώς ή τελική μεταβολή τής τιμής είναι δυνα

τόν νά είναι τό αποτέλεσμα τοΰ συνδυασμού τών επιδράσεων 

όλων αυτών τών παραγόντων καί παρά τό γεγονός οτι τό τε-

λικόν αυτό αποτέλεσμα ενδέχεται νά είναι πολύ σημαντικόν 

άπό πολλάς απόψεις, δέν δεικνύει έν τούτοις τον βαθμόν τής 

προς τα εμπρός μετακυλίσεως. Εκείνο τό όποιον θέλομεν νά 

γνωρίζωμεν εις τήν προκειμένην περίπτωσιν είναι, πόσον θα 

μετεβάλλοντο αί τιμαί, έάν μετεβάλλετο μόνον ό φορολογικός 

συντελεστής, χωρίς νά λαμβάνουν χώραν αυτόνομοι μεταβολαί 

εις τους άλλους παράγοντας, οί όποιοι επηρεάζουν τάς τιμάς. 

Είναι όμως δύσκολον νά λάβωμεν μίαν τοιαύτη ν πληροφο-

ρίαν. 

Ή παλινδρόμησις είναι δυνατόν να βοηθήση εδώ. Έ ν τού

τοις ώρισμέναι προσπάθειαι, νά χρησιμοποιηθή ό φορολογικός 

συντελεστής ώς μία άπό τάς ανεξαρτήτους μεταβλητός εις τήν 

1. Οί Woodward καί Seigelman, ενθ' άνωτ., έπροσπάθησαν να λά
βουν ύπ' οψιν τήν έπίδρασιν των αλλων παραγόντων, αλλ' αύτοϋ του εί
δους «χονδρικοί» διορθώσεις δέν είναι πλήρως ικανοποιητικοί. 
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έξίσωσιν τής τιμής, συνήθως δέν απέδωσε στατιστικώς σημαν

τικά αποτελέσματα αναφορικά μέ τον συντελεστή ν μετακυλί

σεως τοΰ φόρου1. Έπί πλέον, ακόμη καί έάν ό συντελεστής 

μετακυλίσεως τοΰ φόρου ήτο στατιστικώς σημαντικός, αυτό 

δέν θα βοηθοΰσε πολύ εις τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τής μετα

κυλίσεως τών έμμεσων φόρων, διότι τα υποδείγματα, τα όποια 

χρησιμοποιούνται συνήθως, δέν φαίνεται νά είναι κατάλληλα 

δια τον έλεγχον αυτόν. Πράγματι τα υποδείγματα, πού περι

λαμβάνουν μόνον τήν έξίσωσιν καθορισμού τής τιμής, εις τήν 

οποίαν τα διάφορα στοιχεία κόστους (π.χ. μισθοί, κέρδη κ.λπ.) 

χρησιμοποιοΰνται ώς ανεξάρτητοι μεταβληταί, δέν είναι κα

τάλληλα δια τήν μελέτην τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου, καθόσον 

μία τοιαύτη έξειδίκευσις τοΰ υποδείγματος δέν θα έπετύγχανε 

τήν άπομόνωσιν τών αυτονόμων μεταβολών τών στοιχείων αυ

τών τοΰ κόστους άπό τάς μεταβολάς, αί όποιαι προκαλούνται 

άπό τόν φόρον. Ό συντελεστής τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου 

εις μίαν παρομοίαν περίπτωσιν δεικνύει τήν μεταβολήν τών 

τιμών, ή οποία ακολουθεί τήν κατά μονάδα μεταβολήν τοΰ φο

ρολογικού συντελεστοΰ, Οπό τόν περιορισμόν ότι τα άλλα στοι

χεία τοΰ κόστους, τα όποια περιλαμβάνονται εις τήν έξίσωσιν, 

παραμένουν αμετάβλητα. Έάν όμως ζητοΰμεν ένα συντελεστήν, 

ό όποιος θα δεικνύη, τί θά συνέβαινεν εις τάς τιμάς, έάν ελάμ

βανε χώραν μεταβολή εις τόν φορολογικον συντελεστήν, ή 

οποία όμως δέν θά επηρέαζε τους μισθούς, τα κέρδη κ.λπ., 

τότε ή άπάντησις ασφαλώς θά ήτο, οτι αί τιμαί πρέπει νά αυ

ξηθούν κατά τό ποσόν τοΰ φόρου. Ή παράμετρος τοΰ φορο

λογικού συντελεστοΰ εις τήν έξίσωσιν τής τιμής, βάσει αυτής 

τής εξειδικεύσεως, έξ όρισμοΰ ίσοΰται μέ τήν μονάδα. Έξ 

άλλου ή έξειδίκευσις υποδειγμάτων καθορισμοΰ τών τιμών, τα 

όποια θά περιελάμβαναν μόνον παράγοντας ζητήσεως καί τα 

1. Ε. Balopoulos, Fiscal Policy Models of the British Economy, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam, 1967, σελ. 193, καί L. R. Klein 
and R. J. Ball, «Some Econometrics of the Determination of Absolute Pri
ces and Wages», Economic Journal, τόμ. 69, 1959, σελ. 472. 
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όποια θά παρέκαμπταν τό ανωτέρω πρόβλημα, δέν βοηθούν 

επίσης, καθόσον ή έξειδίκευσις αυτή τής έξισώσεως τής τιμής 

αποκλείει τήν ταυτόχρονον είσαγωγήν τοΰ φορολογικού συν

τελεστοΰ καί τών μεταβλητών τής ζητήσεως ώς ανεξαρτήτων 

μεταβλητών1. 

Ένα απλούν υπόδειγμα προσδιορισμού τής τιμής, τό ό

ποιον δέν θά ένεφάνιζε τα ανωτέρω μειονεκτήματα, θά ήτο ένα 

διμεταβλητόν υπόδειγμα μέ τήν τιμήν ώς έξηρτημένην μετα-

βλητήν καί τόν φορολογικόν συντελεστήν ώς τήν μόνην άνεξ-

άρτητον μεταβλητήν. Αυτής τής μορφής έξειδίκευσις τοΰ υπο

δείγματος, όμως, δέν ημπορεί νά διαχώριση τήν έπίδρασιν τών 

αυτονόμων μεταβολών τών λοιπών παραγόντων, οί όποιοι προσ

διορίζουν τάς τιμάς, άπό τήν έπίδρασιν τών μεταβολών τοΰ 

φορολογικού συντελεστοΰ καί, ώς έκ τούτου, οδηγεί εις μερο

ληπτική ν έκτίμησιν τοΰ συντελεστοΰ μετακυλίσεως τοΰ φόρου. 

Ή παλινδρόμησις τών πρώτων διαφορών θά έμείωνε πιθανώς 

τήν αύτοσυσχέτισιν τών καταλοίπων κατά πόσον όμως ή μέ

θοδος αυτή θά έξηφάνιζε τήν αύτοσυσχέτισιν ή οχι είναι αμ

φίβολο ν, καθόσον οχι μόνον αί μεταβολαί τών απολύτων με

γεθών αλλά καί αί μεταβολαί τών διαφορών αυτών είναι δυνα

τόν νά συσχετίζωνται μέ τάς μεταβολάς τών άλλων παραγόντων, 

οί όποιοι επηρεάζουν τάς τιμάς καί οί όποιοι δέν έχουν είσα-

χθή εις τήν έξίσωσιν. Δύο μέθοδοι φαίνονται δύναται διά τήν 

άντιμετώπισιν τοΰ έν λόγω προβλήματος : (i) Ή χρήσις ενός 

συστήματος, τό όποιον θά περιλαμβάνη έξίσωσιν τιμής, καθώς 

καί εξισώσεις πού θά προσδιορίζουν ώρισμένα ή ολα τα άλλα 

στοιχεία κόστους, τα όποια πιθανώς επηρεάζονται άπό τόν 

φόρον, όπως είναι λ.χ. οί μισθοί, τα κέρδη, αί τιμαί τών εισα

γωγών κ.ά. (ii) Ή χρήσις υποδείγματος μέ μίαν έξίσωσιν μόνον, 

1. Δια τόν προσδιορισμον τής έξισώσεως τής τιμής κατά τρόπον, 
ώστε να περιλαμβάνη μόνον παράγοντας ζητήσεως, καί τήν δικαιολόγησιν 
τής προσεγγίσεως αυτής, βλέπε εις Β.Τ. McCallum, «The Effect of Demand 
on Prices in British Manufacturing: Another View», Review of Economic 
Studies, Ιανουάριος 1970. 
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όπου όμως αί ανεξάρτητοι μεταβληταί, αί όποϊαι επηρεάζονται 

άπό τόν φόρον, υπολογίζονται εξωγενώς καί εισάγονται εις τήν 

έξίσωσιν τιμής ώς εξωγενείς μεταβληταί. 

Υπάρχει έν τούτοις ένα άλλο σημαντικόν πρόβλημα. Αί 

έμπειρικαί μελέται έπί τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου έπροσ-

πάθησαν νά ελέγξουν τήν μετακύλισιν ενός μόνον φόρου, παρα-

βλέπουσαι τάς μεταβολάς εις τους άλλους φόρους. Ώ ς παρά

δειγμα αναφέρονται αί μελέται δια τήν μετακύλισιν τοΰ φόρου 

εισοδήματος Νομικών Προσώπων1. Εις τήν έξίσωσιν εισάγε

ται μόνον ό συντελεστής τοΰ φόρου εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων, ένώ ό συντελεστής τών έμμεσων φόρων αγνοείται. 

Ή παράλειψις αυτή είναι έπόμενον νά όδηγήση εις μερολη-

πτικήν έκτίμησιν τοΰ συντελεστοΰ μετακυλίσεως, καθόσον αί 

μεταβολαί τών διαφόρων φόρων είναι πιθανόν νά αύτοσυσχετί-

ζωνται. Αυτό, βεβαίως, ίσως νά μή άποτελή σημαντικόν πρό

βλημα δια τήν Ελλάδα, λόγφ τοΰ μικροΰ μεγέθους τοΰ τομέως 

τό όποιον καλύπτουν τα Νομικά Πρόσωπα. Συνεπώς, μέ τήν 

άπομόνωσιν τών έμμεσων φόρων καί τόν ελεγχον μόνον τής 

μετακυλίσεώς των, ίσως νά μή δημιουργηθούν ουσιώδη προ

βλήματα άπό τής απόψεως αυτής. 

Έξ άλλου εις τα προαναφερθέντα μεθοδολογικά προβλή

ματα πρέπει νά προστεθοΰν καί τα σοβαρά προβλήματα πού 

άφοροΰν τα στατιστικά στοιχεία. Ένα σχετικόν πρόβλημα 

είναι ή ελλειψις καταλλήλου δείκτου τιμών, ό οποίος θά ήδύ-

νατο νά χρησιμοποιηθή ώς έξηρτημένη μεταβλητή. Ή χρησι-

1. Βλέπε είδικώτερα Μ. Krzyzaniak and R. Α. Musgrave, The Shift

ing of the Corporation income Tax, Βαλτιμόρη, 1963, R. J. Gordon, 

«The Incidence of the Corporation Income Tax in US Manufacturing», 

American Economic Review, Σεπτέμβριος 1967, R. W. Kilpatrick, «The 

Short-Run Forward Shifting of the Corporation Income Tax», Yale Eco

nomic Essays, Φθινόπωρον 1965, σελ. 355-420, καί G. Agapitos, Infla

tionary Effects and Harmonisation Aspects of Taxes on Profits with 

Reference to the UK Manufacturing Industries, 1951-1970, διατριβή έπί 

διδακτορία, Πανεπιστήμιον 'Υόρκης, Ήνωμένον Βασίλειον, 1974. 
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μοποίησις ενός άποπληθωριστοΰ (όπως π.χ. ό άποπληθωρι-

στής τής καταναλωτικής δαπάνης) φαίνεται ακατάλληλος, διότι 

οί άποπληθωρισταί αυτοί ενσωματώνουν συνήθως, λόγω τής 

φύσεως των, μίαν ύπόθεσιν μετακυλίσεως τών φόρων. Επομένως, 

δια τής χρησιμοποιήσεως τών δεικτών αυτών ώς ανεξαρτήτων 

μεταβλητών, ημπορεί κανείς νά εξακρίβωση μόνον τήν ύπό

θεσιν μετακυλίσεως, ή οποία έχει χρησιμοποιηθή δια τήν κατα

σκευήν τών έν λόγω δεικτών. Ή χρησιμοποίησις τοΰ δείκτου 

τιμών καταναλωτοΰ είναι επίσης ακατάλληλος, διότι τα βάρη, 

τα όποια χρησιμοποιούνται δια τήν κατασκευήν του, είναι τε

λείως διαφορετικά άπό τα αντίστοιχα βάρη, βάσει τών οποίων 

έχει κατασκευασθή ό μέσος φορολογικός συντελεστής, ό όποιος 

υπολογίζεται ώς τό πηλίκον τής διαιρέσεως τών φορολογικών 

εσόδων δια τής δαπάνης. Εκείνο πού είναι άπαραίτητον νά 

γίνη έν προκειμένω, είναι ή κατασκευή ενός μέσου φορολογικού 

συντελεστοΰ μέ τήν χρησιμοποίησιν τών βαρών τοΰ δείκτου τι

μών καταναλωτοΰ, πράγμα τό όποιον είναι βεβαίως δύσκολον. 

Τέλος προκύπτει έδώ τό πρόβλημα τής συμμετρίας εις τήν 

μετακύλισιν τοΰ φόρου. Πράγματι, ακόμη καί αν είναι γνωστόν, 

οτι ή επιβολή ενός φόρου οδηγεί εις αύξησιν τών τιμών κατά 

τό ποσόν τοΰ φόρου (πλήρης μετακύλισις προς τα εμπρός), 

πώς ημπορεί κανείς νά είναι βέβαιος, οτι ή κατάργησις τοΰ 

φόρου τούτου θά όδηγήση εις μείωσιν τών τιμών κατά τήν 

αυτήν εκτασιν; Τούτο, φυσικά, είναι ακόμη περισσότερον δύσ

κολον, αν οχι αδύνατον, νά έλεγχθή. Επομένως ό βαθμός μετα

κυλίσεως τών εμμέσων φόρων παραμένει ενα άλυτον πρόβλημα. 

Σχεδόν ολαι αί πρόσφατοι μελέται έπί τοΰ ΦΠΑ υποθέτουν, 

ότι ό φόρος αυτός μετακυλίεται πλήρως έπί τών τιμών. Τοΰτο 

δικαιολογείται άπό τήν ευρύτητα τής βάσεως τοΰ φόρου καθώς 

καί άπό τήν διαδικασίαν βεβαιώσεως καί εισπράξεως αύτοΰ. 

Περισσότερον δυσχερές είναι τό πρόβλημα έν σχέσει μέ (ορι

σμένους έν ίσχύι έμμεσους φόρους, οί οποίοι δέν είναι τόσον 

ευρείας βάσεως όσον ό ΦΠΑ, όπου εμφανίζεται έπί πλέον τό 

πρόβλημα τής συμμετρίας τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου. 
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Εις τήν παροΰσαν έργασίαν θά ύποθέσωμεν γενικώς, ότι 

τόσον οί προϋπάρχοντες φόροι όσον καί ό ΦΠΑ μετακυλίον-

ται πλήρως εις τάς τιμάς τών προϊόντων θά χρησιμοποιήσωμεν 

όμως εναλλακτικός υποθέσεις μετακυλίσεως τοΰ φόρου καί θά 

έξετάσωμεν τάς επιδράσεις τής φορολογικής υποκαταστάσεως 

βάσει τών υποθέσεων αυτών. 

4. Ai 'Επιδράσεις τής Εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ 
έπί τών Τιμών εις τήν Ελλάδα 

Ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά 

επίδραση τόσον έπί τοΰ ύψους καί τής διαρθρώσεως τών τιμών 

τών προϊόντων εις τήν έγχώριον άγοράν όσον καί έπί τών τι

μών τών ελληνικών εξαγωγών. "Ολαι αί μορφαί μεταβολών, τών 

οποίων ή άνάλυσις έγινεν ανωτέρω, θά λάβουν χώραν έν προ

κειμένω. Ή έκτασις τών έν λόγω μεταβολών τών τιμών εξαρ

τάται άπό πολλούς παράγοντας. Πλην του βαθμοΰ τής προς τα 

εμπρός μετακυλίσεως τόσον τοΰ παλαιού όσον καί τοΰ νέου 

φόρου, καθώς επίσης καί τοΰ επιπέδου καί τής διαρθρώσεως 

τών συντελεστών τοΰ νέου φόρου (πού θά αποτελέσουν σημαν

τικούς προσδιοριστικούς παράγοντας τών μεταβολών τών τιμών), 

ά7ΐ;οφασιστικον ρόλον θά παίξη καί ή γενική οικονομική κατά-

στασις τής χώρας κατά τόν χρόνον εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ. Πρά

γματι, έάν ό ΦΠΑ είσαχθή εις περίοδον πληθωρισμού, αί τι-

μαί θά τείνουν νά αύξηθοΰν περισσότερον απ' όσον θά ηύξά-

νοντο, έάν ό ΦΠΑ είσήγετο εις περίοδον ύφέσεως, καθόσον 

εις τήν πρώτην περίπτωσιν οί παραγωγοί θά εΰρουν τήν είσα-

γωγήν τοΰ φόρου ώς μίαν δικαιολογίαν, δια νά αναπροσαρμό

σουν τα περιθώρια κέρδους των, ώστε νά διατηρήσουν του

λάχιστον τήν προηγουμένην είσοδηματικήν των θέσιν. Μετα

βολαί τών τιμών αυτού τοΰ είδους όμως δέν θά εξετασθούν. Ή 

άνάλυσις θά συγκεντρωθή μόνον εις τάς μεταβολάς τών τιμών 

τάς όφειλομένας εις τάς μεταβολάς τών φορολογικών συντε

λεστών καί θά παράβλεψη τάς μεταβολάς, αί όποΐαι θά προ

έλθουν άπό τυχόν άναπροσαρμογήν τών περιθωρίων κέρδους 

τών επιχειρήσεων. 
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4.1. Ai 'Επιδράσεις έπί του Γενικού Επιπέδου των Τιμών εις τήν Έγ
χώριον Άγοράν 

Ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά 

όδηγήση πιθανώς εις αύξησιν τοΰ γενικού επιπέδου τών τιμών 

εις τήν έγχώριον άγοράν, ακόμη καί ύπό τόν περιορισμόν, δτι 

οί δύο φόροι αποδίδουν τα "ίδια έσοδα. Αυτό θα συμβή διότι, 

ακόμη καί υπ' αυτόν τόν περιορισμόν, ή φορολογική έπιβάρυν-

σις τών μονίμων κατοίκων εσωτερικού θά είναι μεγαλύτερα, 

υπό τό σύστημα τοΰ ΦΠΑ, άπό τήν άντίστοιχον έπιβάρυνσιν 

υπό τό ισχΰον σύστημα τών φόρων κύκλου εργασιών, καθόσον 

εις τήν πρώτην περίπτωσιν οί μόνιμοι κάτοικοι εσωτερικού θά 

έπιβαρύνωνται έπί πλέον καί μέ τό τμήμα εκείνο τών παλαιών 

φόρων, τό όποιον ήτο ένσωματωμένον εις τήν άξίαν τών εξα

γωγών καί δέν έπεστρέφετο εις τους εξαγωγείς. Πράγματι, ό

πως ανεφέρθη καί εις τό Κεφάλαιον 5 ανωτέρω, ό μέσος φορο-

λογικόο συντελεστής, μέ τόν όποιον οί φόροι αυτοί επιβάλλον

ται έπί τών εξαγωγών, ανέρχεται εις 4,3% περίπου, ένώ τό 

ποσοστόν τών επιστροφών ανέρχεται μόνον εις 2 %. Έάν λάβη 

χώραν πλήρης επιστροφή τοΰ ΦΠΑ, πράγμα τό όποιον συνή

θως συμβαίνει, τό ποσόν τών φόρων, τό όποιον δέν επιστρέφε

ται σήμερον είς τους εξαγωγείς, θά έπιβαρύνη τους μονίμους 

κατοίκους έσωτερικοΰ. 

Ύπό τήν προϋπόθεσιν, ότι ό φόρος μετακυλίεται πλήρως 

προς τα εμπρός καί ύπό τόν περιορισμόν τής ϊσης αποδόσεως, 

ή πλήρης επιστροφή τών φόρων θά έχη ώς συνέπειαν τήν έπι

βάρυνσιν τών μονίμων κατοίκων εσωτερικού μέ ενα έπί πλέον 

ποσόν, τής τάξεως τών 1,1 δισεκατ. δρχ. είς όρους 1973. Αυτό 

θά όδηγήση εις μίαν μέσην αύξησιν τοΰ γενικού επιπέδου τών 

τιμών εις τήν έγχώριον άγοράν άνερχομένην είς 0,2% περίπου, 

ή οποία βέβαια είναι ασήμαντος. Εφόσον ολόκληρος ή έπί 

πλέον αυτή έπιβάρυνσις θά βαρύνη τους εγχώριους καταναλω-

τάς, αί τιμαί τών καταναλωτικών αγαθών θά αύξηθοΰν κατά 

0,3% περίπου. 
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4.2. Ai Επιδράσεις έπί τών Σχετικών Τιμών τών Προϊόντων είς τήν Έγ
χώριον Άγοράν 

Έκτος άπό τό γενικόν έπίπεδον τών τιμών ή προτεινομένη 

εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση επίσης τήν διάρθρωσιν τών 

τιμών τών προϊόντων είς τήν έγχώριον άγοράν. Έάν ό ΦΠΑ είναι 

πράγματι φόρος καταναλώσεως, ό όποϊος εξαιρεί όλας τάς αλ

λάς κατηγορίας δαπάνης, ό δείκτης τιμών καταναλωτοΰ θά 

αύξηθή, ενώ αί τιμαί τών άλλων κατηγοριών δαπάνης θά μειω-

θοΰν. Ό Πίναξ 6.1 εμφανίζει τάς μεταβολάς είς τους δείκτας 

τιμών τών βασικών μορφών τελικής ζητήσεως. Όπως φαίνεται 

άπό τόν πίνακα αυτόν, ή τιμή τών καταναλωτικών αγαθών θά 

αύξηθή κατά 3,7%, ένώ όλαι αί άλλαι τιμαί θά μειωθούν. Ή 

εκτασις τής μειώσεως τών τιμών διαφέρει μεταξύ τών διαφό

ρων κατηγοριών δαπάνης. Ό δείκτης τιμών τών κρατικών δα-

ΠΙΝΑΞ 6.1 

Αί Μεταβολαί τών Τιμών τών Βασικών Κατηγοριών Δαπάνης 

ώς 'Αποτέλεσμα τής Εισαγωγής τού ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα 

Κατηγορίαι δαπάνης 
Μεταβολαί τών 

τιμών % 

Καταναλωτικαί δαπάναι 3,7 

Κρατικαί δαπάναι —1,4 

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου —3,8 

Επενδύσεις εις αποθέματα —9,3 

πανών θά μειωθή κατά 1,4% περίπου, ό δείκτης τιμών τών ακα

θαρίστων επενδύσεων κατά 3,8% περίπου, ένώ ό δείκτης τιμών 

τών επενδύσεων είς αποθέματα άνω τοΰ 9%. 

Έκτος άπό τό γενικόν έπίπεδον τών τιμών καταναλωτοΰ 

θά μεταβληθή καί ή διάρθρωσις αυτών. Ό Πίναξ 6.2 δίδει τάς 

μεταβολάς τών τιμών τών κυριωτέρων κατηγοριών κατανα 
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λωτικής δαπάνης, αί όποΐαι θά προέλθουν άπό τήν είσαγωγήν 

του ΦΠΑ. Τρεϊς έναλλακτικαί περιπτώσεις εξετάζονται: (i) ολό

κληρος ή καταναλωτική δαπάνη θά υπόκειται είς τόν φόρον μέ 

συντελεστήν 8%, (ίί) τα τρόφιμα θά υπόκεινται είς τόν φόρον 

μέ συντελεστήν μηδέν, ένώ αί άλλαι μορφαί καταναλωτικής 

δαπάνης θά υπόκεινται είς αυτόν μέ συντελεστήν 11 %, καί (iii) 

τα τρόφιμα θά φορολογούνται μέ ενα χαμηλόν συντελεστήν 5%, 

ένώ όλαι αί άλλαι κατηγορίαι καταναλωτικής δαπάνης θά φορο-

λογοΰνται προς 9%. Τόσον αί απόλυτοι όσον καί αί σχετικαί 

μεταβολαί τών τιμών δίδονται κατά σειράν. "Ολαι αί μεταβο

λαί τών τιμών εκφράζονται ώς ποσοστά έπί τών τιμών προ τής 

υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο φόρων. 

ΠΙΝΑΞ 6.2 

Αί Μεταβολαί τών Τιμών τών Καταναλωτικών Αγαθών καί 'Υπηρεσιών 
από τήν Είσαγωγήν του ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα 

Απόλυτοι μεταβολαί Σχετικαί μεταβολαί 
Κατηγορία κατανα- τιμών τιμών 
λωτικής δαπάνης 

Ι II III Ι II III 

Τρόφιμα 3,17 -5,52 -0,09 -0,50 -8,46 -4,03 
Ποτά 2,32 5,58 3,40 -1,33 1,99 -0,25 
Καπνός 3,33 6,59 4,41 0,21 3,01 0,76 
"Ενδυσις-Ύπόδησις -2,33 0,93 -1,24 -5,81 -2,62 -4,76 
Στέγασις-Ύδρευσις 8,15 11,41 9,24 4,30 7,81 5,46 
Θέρμανσις-Φωτισμός 5,59 8,85 6,67 1,82 5,26 2,96 
Έπιπλα-Σκεύη 0,17 3,43 1,26 -0,34 -0,14 -2,32 
Τρέχουσαι οίκιακαί 
δαπάναι -1,74 1,52 -0,65 -5,24 -2,05 -4,18 
Ύγιεινή-Άτομικός 
εύπρεπισμός 4,67 7,93 5,76 0,94 4,35 2,07 
Ταξίδια-Μεταφοραι 5,56 8,83 6,65 1,80 5,23 2,94 
Τηλεπικοινωνίαι 7,60 1,05 -1,12 -5,69 -2,51 -4,64 
Δαπάναι αναψυχής 3,24 6,50 4,33 -0,44 2,91 0,67 
Έκπαίδευσις 5,40 8,66 6,49 1,65 5,07 2,78 
Λοιπαί ύπηρεσίαι 3,72 6,98 4,80 0,02 3,40 1,14 

Σύνολον 3,70 3,70 3,70 0 0 0 
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"Οπως φαίνεται είς τόν πίνακα αυτόν, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ 

μέ ένιαΐον συντελεστήν 8 % είς τήν Ελλάδα θά όδηγήση εις 

αυξήσεις τών τιμών όλων σχεδόν τών κατηγοριών προϊόντων, 

έκτος άπό τά είδη ίματισμοΰ-ύποδήσεως καί άλλα προσωπικά 

είδη, τών οποίων αί τιμαί θά μειωθοΰν κατά 2% περίπου, αί 

δέ τιμαί τών ειδών οικιακής χρήσεως θά μειωθοΰν κατά 1,7% 

περίπου. Αί αυξήσεις τών τιμών θά κυμανθοΰν μεταξύ 0,2% δια 

τά έπιπλα καί σκεύη καί 8,2% δια τήν κατηγορίαν στέγασις-

ϋδρευσις. Αί τιμαί τών τηλεπικοινωνιών, τής θερμάνσεως καί 

τοΰ φωτισμοΰ, καθώς καί τών μεταφορών, θά αύξηθοΰν επίσης 

ουσιαστικά, ένώ αί αυξήσεις τών τιμών τών άλλων κατηγοριών 

δαπάνης θά είναι μικρότεραι. Έάν τά τρόφιμα υποβληθούν είς 

τόν φόρον μέ συντελεστήν μηδέν καί ολόκληρος ή λοιπή κατα

ναλωτική δαπάνη φορολογηθή προς 11 %, τότε θά μειωθή μό

νον ή τιμή τών τροφίμων κατά 5 % περίπου, ένώ όλαι αί άλλαι 

τιμαί θά αύξηθοΰν. Αί αυξήσεις τών τιμών θά κυμανθοΰν με

ταξύ 0,9% καί 11 %. Τέλος, έάν τά τρόφιμα φορολογηθούν προς 

5% καί όλαι αί άλλαι κατηγορίαι δαπάνης προς 9%, ώρισμέναι 

τιμαί θά μειωθούν, ένώ άλλαι θά αύξηθοΰν. Αί μειώσεις τών 

τιμών θά είναι σχετικώς μικραί καί θά κυμανθοΰν μεταξύ —0,1 % 

δια τά τρόφιμα καί —1,24% δια τά ενδύματα κ.λπ. 'Αντιθέτως αί 

αυξήσεις τών τιμών θα είναι πολύ ύψηλύτεραι, θά κυμανθοΰν 

δηλαδή μεταξύ 1,2% καί 9%. 

Ή έξέτασις τών μεταβολών τών σχετικών τιμών τών δια

φόρων κατηγοριών καταναλωτικής δαπάνης, αί όποϊαι δίδον

ται εις τάς τρεις τελευταίας στήλας τοΰ Πίνακος 6.2, δεικνύει, 

ότι αί αυξήσεις τών τιμών ώρισμένων κατηγοριών προϊόντων 

υπερβαίνουν τήν αύξησιν τοΰ γενικοΰ δείκτου τιμών κατανα

λωτοΰ, ένώ αί αυξήσεις άλλων προϊόντων δέν υπερβαίνουν τήν 

αύξησιν τοΰ γενικού δείκτου τιμών καταναλωτοΰ ή ακόμη εμ

φανίζουν μείωσιν. Ούτως ό πίναξ δεικνύει, ότι αί αυξήσεις 

τών τιμών τών ακολούθων κατηγοριών προϊόντων υπερβαίνουν 

τήν αύξησιν τοΰ γενικού επιπέδου τιμών : καπνοΰ, στεγάσεως-

ύδρεύσεως, θερμάνσεως καί φωτισμού, υγιεινής καί ατομικού 
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εύπρεπισμοΰ, ταξιδίων-μεταφορών, αναψυχής, εκπαιδεύσεως καί 

λοιπών υπηρεσιών. Αί έν λόγω αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 

0,02% καί 7,81%. "Ολαι αί άλλαι αυξήσεις τών τιμών έπί μέ

ρους κατηγοριών προϊόντων δέν υπερβαίνουν τήν αύξησιν τοΰ 

γενικοΰ δείκτου τιμών καταναλωτοΰ, ώρισμέναι δέ τιμαί εμφα

νίζουν μείωσιν. Αί μειώσεις αύται τών σχετικών τιμών κυμαί

νονται μεταξύ —0,14% καί —8,46%. 

4.3. Ai Επιδράσεις έπί τών Σχετικών Τιμών τών Εισαγωγών 

Λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι ό ΦΠΑ έπί τών εισαγωγών 

επιβάλλεται μέ τους ιδίους συντελεστάς μέ τους οποίους επι

βάλλεται καί έπί τής εγχωρίου παραγωγής, ή προτεινομένη 

εισαγωγή του εις τήν Ελλάδα θά προκαλέση μεταβολάς τών 

τιμών τών εισαγωγών έν σχέσει μέ τάς τιμάς τής εγχωρίου 

παραγωγής, διότι οί ισχύοντες φόροι, όπως κατεδείχθη ανω

τέρω, επιβάλλονται έπί τών εισαγωγών μέ μέσους συντελεστάς 

διαφορετικούς άπό εκείνους, μέ τους οποίους επιβάλλονται έπί 

τής εγχωρίου παραγωγής. Αί σχετικαί τιμαί τών εισαγομένων 

θά μειωθοΰν είς τήν περίπτωσιν τών προϊόντων, όπου οί υφι

στάμενοι φόροι διαφοροποιοΰν τήν έπιβάρυνσιν είς βάρος τών 

εισαγωγών, καί θά αύξηθοΰν είς τήν περίπτωσιν τών προϊόντων, 

όπου οί υφιστάμενοι φόροι διαφοροποιοΰν τήν έπιβάρυνσιν εις 

βάρος τών προϊόντων εγχωρίου παραγωγής1. Κατά μέσον όρον 

αί σχετικαί τιμαί τών εισαγομένων θά μειωθοΰν κατά 1,4%. 

4.4. Αί Επιδράσεις έπί τών Τιμών τών Ελληνικών Εξαγωγών 

Ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά επίδραση επίσης 

καί έπί τών τιμών τών ελληνικών εξαγωγών είς τήν άλλοδαπήν. 

Δεδομένου ότι ύπό τό ίσχΰον σύστημα τών έμμεσων φόρων αί 

1. Αί έν λόγω μεταβολαί τών τιμών είναι ανεξάρτητοι του ύψους 
και τής διαρθρώσεως τών συντελεστών τοΰ ΦΠΑ καί εξαρτώνται μόνον 
άπό τό υψος τών συντελεστών, μέ τους οποίους οί υφιστάμενοι φόροι επι
βάλλονται έπι τών εισαγωγών καί τής εγχωρίου παραγωγής αντιστοίχως. 
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έξαγωγαί δέν απαλλάσσονται πλήρως τοΰ φόρου, ή εισαγωγή 

τοΰ ΦΠΑ θά όδηγήση είς μείωσιν τών τιμών τών εξαγωγών, 

υπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως, ότι αί έξαγωγαί απαλλάσσονται 

πλήρως τοΰ ΦΠΑ. Πράγματι, όπως είδαμε ανωτέρω, αί έξαγω

γαί φορολογούνται μέ μέσον συντελεστήν 4,3 %, ένώ τό ποσοστόν 

τών φόρων, πού επιστρέφεται είς τους εξαγωγείς, ανέρχεται μό

νον είς 2%. Αυτό σημαίνει, ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα, ίσον 

προς τό 2,3 %, δέν επιστρέφεται είς τους εξαγωγείς. Συνεπώς 

ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά όδηγήση είς μίαν μέσην μείωσιν τών 

τιμών τών εξαγωγών άνερχομένην είς 2% περίπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

1. Μορφαί 'Αναδιανομής του Είσοδήματος 

Ή διανομή τοΰ είσοδήματος είναι ενα θέμα μέ πολλάς 

διαστάσεις. Ή διανομή μεταξύ τών συντελεστών τής παραγω

γής, μεταξύ τών διαφόρων εισοδηματικών τάξεων, κατά γεω

γραφικά διαμερίσματα (τόσον εντός μιας χώρας όσον καί με

ταξύ διαφόρων χωρών), είναι θέματα, τά οποία άπησχόλησαν 

κατά καιρούς τους οικονομολόγους. Αί επιδράσεις τής φορο

λογίας έπί όλων αυτών τών τύπων διανομής τοΰ είσοδήματος 

έχουν εκτενώς μελετηθή τόσον εις τά πλαίσια τής Δημοσίας 

Οικονομικής όσον καί είς τά πλαίσια τοΰ Διεθνούς Εμπορίου. 

Οί μελετηταί τοΰ Διεθνοΰς Εμπορίου άπησχολήθησαν κυρίως 

μέ τάς αναδιανεμητικός επιδράσεις τών δασμών, έδωσαν δέ 

Εμφασιν εις τήν διεθνικήν διανομήν τοΰ εισοδήματος1, καθώς 

καί εις τήν διανομήν τούτου μεταξύ τών συντελεστών τής παρα-

1. Η. G. Johnson, «international Trade, Income Distribution and the 
Offer Curve», Manchester School, τόμ. 27, Σεπτέμβριος 1959, σελ. 241-260. 
<lncome Distribution, The Offer Curve and the Effects of Tariffs», Man
chester School, τόμ. 28, Σεπτέμβριος I960, σελ. 215-242. J. Bhagwati and 
H. G. Johnson, «A Generalised Theory of the Effects of Tariffs on the 
Ierms of Trade», Oxford Economic Papers, τόμ. 13, 'Οκτώβριος 1961, σελ. 
225-253. R. E. Baldwin, «The Effects of Tariffs on International and Do-
nestic Prices», Quarterly Journal of Economis, τόμ. 74, Φεβρουάριος 1960, 
τελ. 65-78 καί R. Α. Mundell, «The Pure Theory of International Trade», 
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γωγής1. Οί μελετηταί τής Δημοσίας Οικονομικής, έξ άλλου, 

συνεκέντρωσαν τήν προσοχήν των είς τάς αναδιανεμητικός 

επιδράσεις τοΰ προϋπολογισμοΰ μεταξύ τών διαφόρων εισο

δηματικών τάξεων2. Κάποια έμφασις εδόθη επίσης εις τάς 

αναδιανεμητικός επιδράσεις μεταξύ τών συντελεστών τής παρα

γωγής3. Αί επιδράσεις έπί τής διεθνικής διανομής τοΰ εισοδή

ματος, όμως, δέν έτυχαν αναλόγου μελέτης, παρά τό ότι είναι 

όλως ιδιαιτέρως σημαντικαί, διότι επηρεάζουν άμεσα τήν εύη-

μερίαν μιας χώρας καί θά έπρεπε, κατά συνέπειαν, νά λαμβά

νονται σοβαρώς υπ' όψιν κατά τάς εισηγήσεις δια φορολογι

κός μεταβολάς4. Είς τό παρόν κεφάλαιον θά έξετάσωμεν τός 

American Economic Review, τόμ. 50, Μάρτιος 1960. 

1. W. Stolper and P. A. Samuelson, «Protection and Real Wages», 

Review of Economic Studies, τόμ. IX (1941), σελ. 58-73. L. Α. Metzler, 

«Tariffs, the Terms of Trade and the Distribution of National Income», 

Journal of Political Economy, τόμ. LVII, No 1 (Φεβρουάριος 1949), σελ. 

1-29, καί J. Bhagwati, «Protection, Real Wages and Real Incomes», Econo

mic Journal, τόμ. LXIX (Δεκέμβριος 1959). 

2. Ένδιαφέρουσαν έπισκόπησιν τών εμπειρικών εργασιών έπί τών 

επιδράσεων τών φόρων είς τήν διανομήν τοΰ είσοδήματος κατά εισοδη

ματικός τάξεις βλέπε είς Carl Shoup, Public Expenditure and Taxation, 

National Bureau of Economic Research, Νέα Υ ό ρ κ η , 1972. 'Επίσης Doug

las H. Eldridge, «Equity, Administration and Compliance, and Inter-Govern

mental Fiscal Aspects», είς The Rôle of Direct and Indirect Taxes in the 

Federal Revenue System, National Bureau of Economic Research, Prin
ceton University Press, 1964. 

3. A. C. Harberger, «The Incidence of the Corporation Income Tax», 
Journal of Political Economy, τόμ. LXX, No 3 ('Ιούνιος 1962). 

4. Μίαν προσπάθειαν μετρήσεως τών επιδράσεων του φορολογικού 

συστήματος έπί τής διανομής του είσοδήματος μεταξύ τών Πολιτειών 

εις τάς ΗΠΑ βλέπε είς Charles Ε. McLure, «Tax Exporting in the United 

States: Estimates for 1962», National Tax Journal, Μάρτιος 1967, σελ. 

49-77. Τοΰ ιδίου, «Commodity Tax Incidence in Open Economies», National 

Tax Journal, 'Ιούνιος 1964. 'Επίσης Ο. H. Brownlee, Estimated Distri

bution of Minnesota Taxes and Public Expenditures, Μιννεάπολις, 1960, 

καί R. A. Musgrave and D. W. Daicoff, «Who Pays the Michigan Taxes?», 

είς Michigan Study Staff Papers, Lansing, Michigan, 1958. 
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επιδράσεις έπί τής διεθνικής διανομής τοΰ είσοδήματος, άπό δ 

τός επιδράσεις έπί τής διανομής του είσοδήματος μέσα είς τή^ 

χώραν θά έξετάσωμεν μόνον τός επιδράσεις έπί τής διανομή 

τοΰ είσοδήματος μεταξύ τών διαφόρων εισοδηματικών τάξεων 

τάς όποιας θά προκαλέση ή εισαγωγή του ΦΠΑ. 

2. Επιδράσεις έπί τής Διεθνικής Διανομής του Είσοδήματος 

2.1. Ώρισμέναι Θεωρητικαί 'Απόψεις 

Αί επιδράσεις τής φορολογίας έπί τής διεθνικής διανομής 

του είσοδήματος δύνανται νό μελετηθούν δια τής άναλύσεακ 

τών επιδράσεων τών φόρων έπί τών διεθνών όρων έμπορίοι 

μιας χώρας. Ή άνάλυσις διεξάγεται υπό τός ακολούθους υπο 

θέσεις: (i) υπάρχουν δύο χώραι, ή ιδική μας χώρα, ή οποία θο 

παριστάνεται τοΰ λοιπού μέ τό Η καί ή ξένη χώρα, ή όποιο 

θά παριστάνεται μέ τό F- (ϋ) καί αί δύο χώραι παράγουν κα 

καταναλίσκουν δύο προϊόντα, τό προϊόν Μ καί τό προϊόν Χ 

ή Η χώρα, όμως, εξάγει τό προϊόν Χ καί εισάγει τό προϊόν Μ 

ένώ τό άντίστροφον συμβαίνει μέ τήν F χώραν (ili) ή παραγωγή 

καί τών δύο προϊόντων λαμβάνει χώραν υπό συνθήκας αύξον

τος κόστους, ένώ αί καμπύλαι ζητήσεως έχουν τήν συνήθη 

άρνητικήν κλίσιν των (ίν) υιοθετούνται καί έδώ όλαι αί υπο

θέσεις, αί όποΐαι συνήθως χρησιμοποιούνται είς τό υποδεί

γματα τοΰ Διεθνοΰς Εμπορίου, δηλαδή αί υποθέσεις τοΰ πλή

ρους ανταγωνισμού είς όλας τάς αγοράς, τής μή κινητικότητος 

τών παραγωγικών συντελεστών εις διεθνή κλίμακα καί τής 

πλήρους κινητικότητος αυτών μέσα είς τήν χώραν, τής απου

σίας εξόδων μεταφοράς, τής πλήρους ευκαμψίας τιμών καί ημε

ρομισθίων καί τών σταθερών ισοτιμιών συναλλάγματος. 

α. Ειδικοί Φόροι Καταναλώσεως 

Αί επιδράσεις ενός είδικοΰ φόρου καταναλώσεως έπί τών 

διεθνών όρων εμπορίου μιας χώρας απεικονίζονται είς τό Διά-

/ραμμα 7.1. Είς τό έν λόγω διάγραμμα αί έξαγωγαί τής χώρας 
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μετροΰνται έπί τοΰ οριζοντίου άξονος καί αί είσαγωγαί της 

έπί τοΰ καθέτου. Ή ισορροπία προ τής επιβολής τών φόρων 

δίδεται μέ τό σημεϊον Τ0, όπου τέμνονται ή καμπύλη ανταλλα

γών ΟΗ0 τής Η χώρας, καί ή καμπύλη ανταλλαγών OF 0 τής 

F χώρας. Είς τό σημεϊον ισορροπίας ή Η χώρα προσφέρει 

ΟΧ0 τοΰ εξαγώγιμου προϊόντος της έναντι ΟΜ 0 τοΰ εισαγώγιμου 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
Δ1ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

a 
α. 

>3 

a 
ω 

Είσαγώγιμον προϊόν άπό τήν Η χώραν 
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προϊόντος της είς σταθερούς όρους εμπορίου, όπως δίδονται 

άπο τήν κλίσιν της ευθείας ΟΤ0. 

Έάν ή Η χώρα έπιβάλη ενα είδικον φόρον επί της εγχω

ρίου καταναλώσεως του προϊόντος Μ, ή καμπύλη ανταλλαγών 

αυτής θα μετατοπισθή από τήν θέσιν ΟΗ0 προς τα αριστερά1 

π.χ. είς τήν θέσιν ΟΗΧ. Ή νέα ισορροπία δίδεται με το σημεϊον 

Τ1? όπου τέμνονται ή καμπύλη ανταλλαγών 01-^ της Η χώρας 

μετά τήν επιβολή ν του φόρου, και ή καμπύλη ανταλλαγών 0F C 

της F χώρας. Οί νέοι διεθνείς όροι εμπορίου, μετά τήν έπιβο-

λήν του φόρου, δίδονται άπό τήν κλίσιν της ευθείας γραμμής 

0Τ 1 5 μετεκινήθησαν δε προς όφελος της Η χώρας και είς βά

ρος της F χώρας, προκαλούντες με τον τρόπον αυτόν άναδια-

νομήν του εισοδήματος από τήν δευτέραν είς τήν πρώτην χω

ράν. Έξ άλλου, εάν ή Η χώρα έπιβάλη ενα είδικόν φόρον 

καταναλώσεως επί του προϊόντος Χ, ή καμπύλη ανταλλαγών 

αυτής θα μετατοπισθή προς τα δεξιά2, π.χ. εις τήν θέσιν 0Η 2 . 

Ή νέα ισορροπία δίδεται τώρα μέ το σημεϊον Τ 2 και οί νέοι 

διεθνείς όροι εμπορίου δίδονται από τήν κλίσιν της ευθείας 

0Τ 2 . Τούτο υποδηλώνει έπιδείνωσιν τών όρων εμπορίου δια 

τήν Η χώραν και άντίστοιχον βελτίωσιν τών όρων εμπορίου 

διά τήν F χώραν, πράγμα τό όποιον προκαλεί άναδιανομήν του 

εισοδήματος άπό τήν πρώτην είς τήν δευτέραν χώραν. 

Οί ειδικοί φόροι καταναλώσεως, επομένως, βελτιώνουν τους 

διεθνείς όρους εμπορίου μιας χώρας και επιφέρουν άναδιανο

μήν του εισοδήματος εις όφελος της, εφόσον επιβάλλονται επί 

αγαθών, τα όποια εισάγει αυτή. 'Αντίθετα, όταν οί φόροι αυτοί 

1. Άνάλυσιν τών επιδράσεων εναλλακτικών μορφών εγχωρίων φό
ρων έπί ifjç καμπύλης ανταλλαγών βλέπε είς Th. Georgakopoulos, «The 
Excess Burden Controversy in a Trading World: A Case for Special Indirect 
Taxes», Public Finance, 2/J974. Επίσης Th. Georgakopoulos, «Tax Har
monisation and International Income Distribution», National Tax Jour
nal, Δεκέμβριος 1972. 

2. Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden Controversy ...», fV0' 
ίνωτέρω. 
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έπιβάλλωνται έπί αγαθών, τα όποια ή χώρα εξάγει, οδηγούν 

είς έπιδείνωσιν τών διεθνών όρων εμπορίου της χώρας και εις 

άναδιανομήν του εισοδήματος είς βάρος της. 

β. ΕΙδικοί Φόροι Παραγωγής 

'Εάν ή Η χώρα, αντί νά έπιβάλη φόρον έπί της εγχωρίου 

καταναλώσεως του προϊόντος Μ, φορολόγηση τήν έγχώριον 

παραγωγήν αύτου, ή καμπύλη ανταλλαγών της μετατοπίζεται 

προς τα δεξιά της προ της επιβολής του φόρου θέσεως1, π.χ. εις 

τήν θέσιν ΟΗ2, πράγμα τό όποιον υποδηλώνει έπιδείνωσιν τών 

ορών εμπορίου της καί, κατά συνέπειαν, άναδιανομήν του εισο

δήματος άπό τήν Η χώραν εις τήν F χώραν. Άπό τήν αλλην 

πλευράν, εάν ή Η χώρα έπιβάλη φόρον έπί της συνολικής εγ

χωρίου παραγωγής του προϊόντος τό όποιον εξάγει, ή καμπύλη 

ανταλλαγών της θα μετατοπισθή προς τά αριστερά της προ της 

επιβολής του φόρου θέσεως, π.χ. είς τήν θέσιν ΟΗΧ. Αυτό 

υποδηλώνει βελτίωσιν τών διεθνών όρων εμπορίου της, ή ο

ποία επιφέρει άναδιανομήν του εισοδήματος άπό τήν F χώραν 

είς τήν Η χώραν. Κατά συνέπειαν οί ειδικοί φόροι παραγωγής 

βελτιώνουν τους διεθνείς όρους εμπορίου μιας χώρας καί επι

φέρουν άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος προς όφελος της, εφόσον 

επιβάλλονται έπί τών εξαγώγιμων προϊόντων αυτής. 'Αντίθετα 

οί ειδικοί αυτοί φόροι επιδεινώνουν τους διεθνείς όρους εμπο

ρίου καί επιφέρουν άναδιανομήν του εισοδήματος είς βάρος 

της χώρας, όταν έπιβάλλωνται έπί τών εισαγώγιμων προϊόντων. 

γ. Γενικοί Φόροι επί τών Προϊόντων 

Τέλος, έάν ή Η χώρα έπιβάλη ενα γενικόν φόρον εϊτε επί 

της εγχωρίου καταναλώσεως εϊτε έπί τής εγχωρίου παραγωγής 

καί τών δύο προϊόντων, ή καμπύλη ανταλλαγών αυτής θά παρα-

1. Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden Controversy ...», èVO' 
ανωτέρω. 
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μείνη αμετάβλητος1. Ώς έκ τούτου ένας γενικός φόρος έπί τών 

προϊόντων δέν επηρεάζει τους διεθνείς όρους εμπορίου καί δέν 

προκαλεί, επομένως, διεθνικήν άναδιανομήν του εισοδήματος. 

c5. 'Επιδράσεις της Εισαγωγής τον ΦΠΑ επί της Διεθνικής 

Διανομής τον Εισοδήματος 

Ή εισαγωγή του ΦΠΑ μέ μίαν ώρισμένην διάρθρωσιν συν

τελεστών, είς άντικατάστασιν άλλου φόρου καταναλώσεως μέ 

διαφορετικήν διάρθρωσιν συντελεστών, θά προκαλέση διεθνικήν 

άναδιανομήν του εισοδήματος, ύπό τον όρον ότι θά έπιβάλη έπι-

βάρυνσιν έπί τών εξαγώγιμων καί εισαγώγιμων προϊόντων διαφο

ρετικήν άπό έκείνην, ή οποία έπεβάλλετο μέ τον προϋπάρχοντα 

φόρον. Έάν ό ΦΠΑ έπιβάλη ύψηλοτέραν έπιβάρυνσιν έπί τών 

εισαγώγιμων καί χαμηλοτέραν έπιβάρυνσιν έπί τών εξαγώγιμων 

έν σχέσει μέ τον παλαιόν φόρον, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών 

δύο φόρων θά όδηγήση είς βελτίωσιν τών όρων εμπορίου τής 

χώρας καί, κατά συνέπειαν, είς άναδιανομήν του εισοδήματος 

προς όφελος της. 'Αντίθετα, έάν ό ΦΠΑ έπιβάλη ύψηλοτέραν 

έπιβάρυνσιν έπί τών εξαγώγιμων καί χαμηλοτέραν έπί τών εισα

γώγιμων έν σχέσει μέ τον παλαιόν φόρον, οί οροί εμπορίου θά 

κινηθούν προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν καί θά επακολούθηση 

αναδιανομή του εισοδήματος εις βάρος τής χώρας, ή οποία 

εισάγει τον νέον φόρον. 

Ή εισαγωγή του ΦΠΑ, είς άντικατάστασιν ενός φόρου 

έπί τών συντελεστών τής παραγωγής, θά έπηρεάση επίσης τήν 

διεθνικήν διανσμήν του εισοδήματος. Αι επιδράσεις τής έν 

λόγω υποκαταστάσεως δύνανται νά μελετηθούν καλύτερα, εάν 

ή φορολογική αυτή μεταβολή διαιρεθή είς δύο χωριστάς μετα-

βολάς: (ί) κατάργησιν του φόρου έπί τών συντελεστών τής 

παραγωγής καί (ίί) είσαγωγήν του ΦΠΑ. 

1. Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden Controversy...», ενθ' 
ανωτέρω. 
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Ή κατάργησις του φόρου έπί τών συντελεστών τής παρα

γωγής, ό όποιος είς τήν πραγματικότητα είναι ισοδύναμος μέ 

ενα φόρον παραγωγής, θά βελτίωση τους διεθνείς όρους εμπο

ρίου τής χώρας καί θά άναδιανείμη τό εισόδημα προς όφελος 

της, εφόσον βαρύνει περισσότερον τάς είσαγωγάς καί όλιγώ-

τερον τάς έξαγωγάς· διαφορετικά ή κατάργησις του έν λόγω 

φόρου θά όδηγήση είς έπιδείνωσιν τών όρων εμπορίου καί 

άναδιανομήν του εισοδήματος είς βάρος τής χώρας, ή οποία 

επιβάλλει τον φόρον. 

Ή εισαγωγή του ΦΠΑ θά βελτίωση επίσης τους διεθνείς 

όρους εμπορίου τής χώρας καί θά έπιφέρη άναδιανομήν του 

εισοδήματος προς όφελος της, έάν βαρύνη περισσότερον τά 

εισαγώγιμα καί όλιγώτερον τά εξαγώγιμα. 'Αντίθετα, έάν ό 

ΦΠΑ βαρύνη περισσότερον τά εξαγώγιμα καί όλιγώτερον τά 

εισαγώγιμα, οί διεθνείς όροι εμπορίου τής χώρας θά επιδεινω

θούν, μέ αποτέλεσμα τήν άναδιανομήν του εισοδήματος είς 

βάρος της. 

Κατά συνέπειαν ή εισαγωγή του ΦΠΑ, είς άντικατάστασιν 

ενός φόρου έπί τών συντελεστών τής παραγωγής, θά βελτίωση 

τους διεθνείς όρους εμπορίου τής χώρας καί θά έπιφέρη άνα

διανομήν του εισοδήματος προς όφελος της, έάν ό φόρος έπί 

τών συντελεστών τής παραγωγής έπιβαρύνη περισσότερον τά 

εξαγώγιμα καί όλιγώτερον τά εισαγώγιμα προϊόντα καί ό ΦΠΑ 

έπιβαρύνη περισσότερον τά εισαγώγιμα καί όλιγώτερον τά εξα

γώγιμα. Έάν ό φόρος έπί τών συντελεστών τής παραγωγής 

έπιβαρύνη περισσότερον τά εισαγώγιμα καί όλιγώτερον τά 

εξαγώγιμα καί ό ΦΠΑ βαρύνη περισσότερον τά εξαγώγιμα 

καί όλιγώτερον τά εισαγώγιμα, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών 

δύο φόρων θά επιδείνωση τους διεθνείς όρους εμπορίου τής 

χώρας καί θά έπιφέρη άναδιανομήν του εισοδήματος εις βάρος 

της. Τέλος, έάν καί οί δύο φόροι επιβαρύνουν περισσότερον 

τά εξαγώγιμα καί όλιγώτερον τά εισαγώγιμα, οί όροι εμπορίου 

δύνανται εϊτε να βελτιωθούν εϊτε να επιδεινωθούν, αναλόγως 

του αν ή ευνοϊκή έπίδρασις έπί τών όρων εμπορίου, άπό τήν 

252 



κατάργησιν του φόρου έπί τών συντελεστών τής παραγωγής 

άντισταθμίζη ή όχι τήν δυσμενή έπίδρασιν έπί τών όρων εμπο 

ρίου ή οποία προέρχεται άπό τον ΦΠΑ. Όμοίως, εάν καί οί δύο 

φόροι επιβαρύνουν περισσότερον τά εισαγώγιμα καί όλιγώτερον 

τά εξαγώγιμα, οί όροι εμπορίου δύνανται είτε να επιδεινωθούν 

εϊτε να βελτιωθούν, αναλόγως του αν ή δυσμενής έπίδρασις 

έπί τών όρων εμπορίου, ή προκαλούμενη άπό τήν κατάργησιν 

του φόρου επί τών συντελεστών τής παραγωγής, άντισταθμίζη 

ή όχι τήν εύνοϊκήν έπίδρασιν του ΦΠΑ έπί τών όρων εμπο

ρίου. 

2.2. Μέτρησις τών Επιδράσεων έπί τής Διεθνικής Διανομής τοΰ Εισοδή
ματος 

Τά ανωτέρω θεωρητικά επιχειρήματα βασίζονται έπί άκρως 

αυστηρών υποθέσεων καί δέν ισχύουν, άπό τήν στιγμήν πού θά 

παύσουν να έχουν ίσχύν αϊ έν λόγω υποθέσεις. 'Ιδιαιτέρας ση

μασίας είναι ή ύπόθεσις, ότι αϊ καμπύλαι ζητήσεως καί προσ

φοράς έχουν τήν συνήθη μορφήν των (αί πρώται έχουν κλίσιν 

άρνητικήν, ένώ αί δεύτεραι θετικήν) καί κατά συνέπειαν αί 

καμπύλαι ανταλλαγής έχουν τήν κανονικήν μορφήν, τήν άπει-

κονιζομένην είς τό Διάγραμμα 7.1. Έάν ή καμπύλη ανταλλαγών 

τής ξένης χώρας είναι ευθεία, οί εγχώριοι φόροι δέν επηρεά

ζουν τους διεθνείς όρους εμπορίου καί κατά συνέπειαν τήν διε-

9νικήν διανομήν του εισοδήματος1, ένώ έάν ή καμπύλη αυτή 

δέν εχη κανονικήν μορφήν, ώρισμένα άπό τά προηγούμενα 

επιχειρήματα αντιστρέφονται. Δέν θά άναπτύξωμεν όμως τό 

Βέμα αυτό περαιτέρω. Τό κατά πόσον ένας φόρος επηρεάζει 

τους διεθνείς όρους εμπορίου μιας χώρας καί κατά συνέπειαν 

τήν διεθνικήν διανομήν του εισοδήματος, εξαρτάται άπό τήν 

ιιετακύλισιν του φόρου είς μίαν άνοικτήν οϊκονομίαν, τό ό-

τοΐον, όπως εχομεν ήδη αναλύσει ανωτέρω, είναι ενα πολύ 

*πίμαχον πρόβλημα τόσον άπό θεωρητικής απόψεως όσον καί 

1. Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden Controversy. . .», ενθ' 
ίνωτέρω. 
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άπό απόψεως εμπειρικών αποτελεσμάτων. Εις τό κατωτέρω 

τμήμα θά προσπαθήσωμεν να καθορίσωμεν τάς δυνατάς πηγάς 

διεθνικής αναδιανομής του εισοδήματος, να έντοπίσωμεν τάς 

μονάδας, αί όποΐαι φέρουν τό φορολογικόν βάρος, καί νά δώ-

σωμεν ενα μέτρον τής πιθανής εκτάσεως μιας τοιαύτης ανα

διανομής υπό τάς υποθέσεις μετακυλίσεως του φόρου, αί ό

ποΐαι έχουν ήδη υίοθετηθή είς τήν παροΰσαν μελέτην. 

α. Φόροι Καταναλώσεως 

Ένας φόρος καταναλώσεως, ό όποιος μετακυλίεται πλήρως 

έπί τών τιμών, επιβαρύνει τους καταναλωτάς μιας χώρας είς τό 

έσωτερικόν καί κατά συνέπειαν δέν προκαλεί διεθνικήν άνα

διανομήν του εισοδήματος1. 'Αντιθέτως, εάν ό φόρος μετακυ-

λισθή έν μέρει προς τά πίσω, είς τους παραγωγούς, καί ή χώρα 

είσαγάγη τό φορολογούμενον αγαθόν, μέρος τοϋ φόρου βαρύνει 

τους καταναλωτάς του εσωτερικού καί μέρος τους ξένους προ-

μηθευτάς του φορολογουμένου είδους. Τό μέγεθος του φορο

λογικού βάρους, τό όποιον επιβαρύνει τους ξένους προμηθευ-

τάς, εξαρτάται άπό τό μέγεθος του φορολογικού συντελεστού, 

τον βαθμόν της προς τά πίσω μετακυλίσεως καί τον όγκον 

τών εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών τής χώρας. Ούτως, έάν 

to παριστάνη τον φορολογικόν συντελεστήν τού φόρου κατανα

λώσεως, s τον συντελεστήν τής προς τα εμπρός μετακυλίσεως 

καί Mo τον όγκον τών εισαγομένων καταναλωτικών αγαθών, 

τά όποια υπόκεινται είς φόρον, τό φορολογικόν βάρος, τό ό

ποιον φέρουν οί ξένοι παραγωγοί, καί κατά συνέπειαν τό ποσόν 

τής διεθνικής αναδιανομής του εισοδήματος, δίδεται μέ τήν 

σχέσιν: 

(7.1) A Y = ( l - s ) t 0 ° M 0

c 

1. Ύπό τόν ορον οτι ό φόρος επιστρέφεται έξ ολοκλήρου κατά τήν 
έξαγωγήν τών προϊόντων. 
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"Ενας ειδικός φόρος καταναλώσεως, πού επιβάλλεται έπί 

ενός αγαθού, τό όποιον εισάγει ή χώρα, προκαλεί άναδιανομήν 

τοΰ εισοδήματος άπό τους ξένους παραγωγούς εις τήν κυβέρ-

νησιν τής χώρας ή οποία επιβάλλει τον φόρον. Έάν ή χώρα 

έξάγη τό φορολογούμενον προϊόν καί ό φόρος βαρύνη μερικώς 

ή καθ' ολοκληρίαν τους παραγωγούς εις τό έσωτερικόν αυτής, 

οί ξένοι καταναλωταί επωφελούνται, διότι δύνανται να προ-

μηθεύωνται τό προϊόν είς χαμηλοτέραν τιμήν καί συνεπώς τό 

εισόδημα αναδιανέμεται άπό τους εγχώριους παραγωγούς είς 

τους ξένους καταναλωτάς. Τό μέγεθος αυτής τής αναδιανομής 

δίδεται μέ τον τύπον: 

(7.2) ΔΥ = ( l - s ) t 0

c X S 

όπου Χ[, παριστάνει τον όγκον τών εξαγωγών τοΰ φορολογουμέ

νου προϊόντος τής χώρας. 

β. Φόροι Παραγωγής 

Έάν ό φόρος παραγωγής μετακυλισθή έξ ολοκλήρου προς 

τάς τιμάς, βαρύνει έν μέρει μέν τους άγοραστάς είς τό έσωτε

ρικόν, έν μέρει δέ τους ξένους αγοραστός του προϊόντος, υπό 

τήν προϋπόθεσιν ότι ή χώρα εξάγει τό φορολογούμενον αγαθόν. 

Κατά συνέπειαν ό φόρος παραγωγής επί τών εξαγομένων προϊόν

των μιας χώρας οδηγεί είς άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος άπό 

τους ξένους καταναλωτάς προς τήν κυβέρνησιν τής χώρας, 

ή οποία επιβάλλει τον φόρον. Τό μέγεθος τοΰ φορολογικού 

βάρους, τό όποιον φέρουν οί ξένοι, εξαρτάται άπό τό μέγεθος 

τοΰ φορολογικού συντελεστοΰ καθώς επίσης και άπό τον όγ

κον τών εξαγωγών τοΰ φορολογουμένου προϊόντος. Έάν tft 

παριστάνη τον φορολογικόν συντελεστήν τοΰ φόρου παραγωγής 

καί Χ 0 τον όγκον εξαγωγών τοΰ φορολογουμένου προϊόντος, 

τό φορολογικόν βάρος, τό όποιον βαρύνει τους ξένους κατα-

ναλωτάς καί κατά συνέπειαν τό ποσόν τής διεθνικής άναδιανο-
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μής τοΰ εισοδήματος, δίδεται μέ τον τύπον: 

(7.3) ΔΥ = ι^Χ0 

Έάν ή χώρα, ή οποία επιβάλλει τον φόρον, είσάγη τό φορο

λογούμενον αγαθόν, ό φόρος επιφέρει άναδιανομήν τοΰ εισο

δήματος προς όφελος τής ξένης χώρας. Πράγματι ό φόρος 

παραγωγής προκαλεί άναδιανομήν του εισοδήματος άπό τους 

καταναλωτάς τοΰ εσωτερικού προς τους ξένους παραγωγούς, 

διότι οί ξένοι παραγωγοί δύνανται τώρα να πωλήσουν τό προϊόν 

των είς τήν έγχώριον άγοράν εις τήν ύψηλοτέραν, έξ αιτίας 

τής επιβολής τοΰ φόρου, τιμήν καταναλωτοΰ. Τό ποσόν τής 

αναδιανομής αυτής δίδεται μέ τον τύπον: 

(7.4) ΔΥ - t§ Mg 

'Αντιθέτως, έάν ό φόρος παραγωγής μετακυλισθή πλήρως 

προς τά πίσω είς τους παραγωγούς, βαρύνει τους παραγωγούς 

είς τό έσωτερικόν τής χώρας καί δέν προκαλεί διεθνικήν άνα

διανομήν τοΰ εισοδήματος. 

Τέλος, εάν ό φόρος μετακυλισθή μερικώς έπί τών τιμών, 

π.χ. κατά ενα ποσοστόν άνερχόμενον εις s (ένώ τό ύπόλοιπον 

βαρύνει τους παραγωγούς), προκαλεί άναδιανομήν τοΰ εισοδή

ματος άπό τους ξένους καταναλωτάς υπέρ τής κυβερνήσεως τής 

χώρας, ή οποία επιβάλλει τον φόρον, εφόσον ή χώρα αυτή 

εξάγει τό φορολογούμενον αγαθόν έάν ή έν λόγω χώρα είσάγη 

τό φορολογούμενον αγαθόν, θά επακολούθηση αναδιανομή τοΰ 

εισοδήματος άπό τους εγχώριους καταναλωτάς είς όφελος τών 

ξένων παραγωγών. Τό ποσόν τής αναδιανομής αυτής δια κάθε 

περίπτωσιν δίδεται αντιστοίχως μέ τάς σχέσεις: 

(7.5) ΔΥ = stS Χ0 

(7.6) ΔΥ = sto1 Μ 0 
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γ. Εισαγωγή τον ΦΠΑ εις "Αντικατάστασιν ενός Φόρον 
Καταναλώσεως 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν ενός φόρου κατα
ναλώσεως μέ διαφορετικήν διάρθρωσιν φορολογικών συντε
λεστών θά έπηρεάση τήν διανομήν τοΰ εισοδήματος, έκτος εάν 
Καί οί δύο φόροι μετακυλίωνται πλήρως έπί τών τιμών. Έάν 
μετακυλίωνται έν μέρει επί τών καταναλωτών καί έν μέρει προς 
τά πίσω έπί τών παραγωγών, ή ύποκατάστασις μεταξύ των θά 
έχη επιδράσεις καί έπί τής διεθνικής διανομής τοΰ εισοδήματος, 
αί όποΐαι δίδονται μέ τήν σχέσιν: 

ΔΥ = Σ ( 1 - s ì ) ti M i - Σ (1-s j ) ti. Mi 
i = l i = l 

m . . m . . 
- [ Σ Ο - s i ) t \ X i - Σ (l-sJo)tJoX3

0)] 
j = l ] = 1 

( 7 , 7 ) = Σ {(1 - si) ti Mi - (1 - si) ti MÌ } 
i = l 

m . . '. . . . 

- Σ {(i-sOtìxi-O-siotUu) 
j = l 

i= l , . . . , n εισαγόμενα αγαθά καί j = l , . . . , m εξαγόμενα α
γαθά, όπου si καί si παριστάνουν τους συντελεστάς μετακυλί
σεως, ti καί ti τους φορολογικούς συντελεστάς, Μ0 καί Μλ τον 
όγκον εισαγωγών καί Χ0 καί Χχ τον όγκον εξαγωγών υπό τον 
παλαιόν καί τον νέον φόρον αντιστοίχως. Ό πρώτος και ό 
δεύτερος όρος είς τήν δεξιάν πλευράν τής έξισώσεως (7.7) δει
κνύουν τό ποσόν τής αναδιανομής τοΰ εισοδήματος άπό τους 
ξένους παραγωγούς προς τήν κυβέρνησιν τής φορολογούσης 
χώρας ύπό τον νέον καί τον παλαιόν φόρον καταναλώσεως. 
Κατά συνέπειαν ή διαφορά μέσα είς τάς παρενθέσεις δίδει τήν 
καθαράν άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος άπό τους ξένους παρα
γωγούς προς τήν κυβέρνησιν τής χώρας, πού επιβάλλει τον 
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φόρον, ή οποία προκαλείται άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών δύο φόρων. Ό τρίτος καί ό τέταρτος όρος δεικνύουν αντι

στοίχως τό ποσόν τής αναδιανομής τοΰ εισοδήματος άπό τους 

εγχώριους παραγωγούς προς τους ξένους καταναλωτάς, πού προ

καλεί κάθε φόρος. Ή δευτέρα διαφορά μέσα είς τάς παρενθέ

σεις, συνεπώς, δίδει τήν άναδιανομήν άπό τους εγχώριους παρα

γωγούς προς τους ξένους καταναλωτάς, ή οποία προκαλείται 

άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων. Έάν ό φόρος 

μετακυλίεται πλήρως έπί τών παραγωγών, s = 0 και κατά συν

έπειαν ό τύπος (7.7) γίνεται: 

n n . m . . m . . 

Σ ti M i - Σ ti, M i , - ( Σ t i X l - Σ tJ

0X
Jo) 

i = l i = l j = l j = l 

ri . . . . m . 

Σ (ti Mi - ti Mi) - Σ (ti Xi - ti XJo) 
i = l j = l 

δ. Εισαγοίγή τον ΦΠΑ είς 'Αντικατάστασιν ενός Φόρον 

επί τών Σνντελεστών τής Παραγωγής 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν ενός φόρου έπί 

τών συντελεστών τής παραγωγής θά έχη επιδράσεις έπί τής 

διεθνικής διανομής τοΰ εισοδήματος, έκτος εάν ό ΦΠΑ μετα

κυλισθή έξ ολοκλήρου έπί τών καταναλωτών καί ό φόρος 

παραγωγής προς τά πίσω έπί τών παραγωγών. Έάν καί οί δύο 

φόροι μετακυλισθοΰν έν μέρει έπί τών καταναλωτών, ένώ κατά 

τό ύπόλοιπον επιβαρύνουν τους παραγωγούς, ή ύποκατάστασις 

τοΰ φόρου θά προκαλέση διεθνικός αναδιανεμητικός επιδρά

σεις, αί όποΐαι δίδονται μέ τον τύπον: 

m . . . m . . . n . . . ri 

ΔΥ = Σ s\ ti Xi - Σ si ti, XJ„ - Σ si ti Mi + Σ si ti Mi 
j = l j = l i = l i = l 

m . . . . n . . . 

(7.9) = Σ (si tJi Xì - sJo tJ0 X},) - Σ (si ti Mi - si, ti Mi) 
j = l i = l 

ΔΥ 

(7.8) 

258 



Ό πρώτος καί ό δεύτερος Ορος είς τό δεξιόν τής έξισώσεακ 

(7.9) δίδουν τό ποσόν τής αναδιανομής τοΰ εισοδήματος άπό 

τους ξένους καταναλωτάς προς τήν κυβέρνησιν τής χώρας 

πού επιβάλλει τον φόρον, υπό τό καθεστώς τοΰ φόρου κατα

ναλώσεως καί παραγωγής αντιστοίχως. 

Ή διαφορά μέσα είς τάς παρενθέσεις δίδει τήν καθαράν 

άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος άπό τους ξένους καταναλωτάς 

προς τήν κυβέρνησιν τής χώρας, πού επιβάλλει τον φόρον, 

ή οποία προκαλείται άπό τήν είσαγωγήν τοΰ φόρου κατανα

λώσεως εις άντικατάστασιν τοΰ φόρου παραγωγής. Ό τρίτος 

καί ό τέταρτος όρος δίδουν τό ποσόν τής αναδιανομής τοΰ εισο

δήματος άπό τους εγχώριους καταναλωτάς προς τους ξένους 

παραγωγούς ύπό τό καθεστώς τοΰ φόρου καταναλώσεως καί πα

ραγωγής αντιστοίχως. Ή δευτέρα διαφορά μέσα είς τάς παρεν

θέσεις δίδει λοιπόν τήν καθαράν άναδιανομήν τοΰ εισοδήμα

τος άπό τους εγχώριους καταναλωτάς προς τους ξένους παρα

γωγούς, ή οποία προκαλείται άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών δύο φόρων. 

2.3. Αί Επιδράσεις τής Εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα έπί τής 
Διεθνικής Διανομής τοΰ Εισοδήματος 

Ή προτεινομένη ύποκατάστασις τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα 

θά εχη κατά πασαν πιθανότητα ώρισμένας επιδράσεις επί τής 

διεθνικής διανομής τοΰ εισοδήματος. Ήεκτασις τών επιδράσεων 

αυτών θά έξαρτηθή φυσικά άπό τήν κατεύθυνσιν καί εκτασιν 

τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου. Ύπό τήν ύπόθεσιν τής πλήρους 

προς τά εμπρός μετακυλίσεως καί τών δύο φόρων (δηλαδή τών 

παλαιών καί τοΰ νέου), τό τελικόν αποτέλεσμα θά έξαρτηθή 

άπό τήν σχετικήν έπιβάρυνσιν, ή οποία θά επιβάλλεται έπί 

τών εξαγωγών υπό τό καθεστώς καθενός άπό τά δύο ανωτέρω 

φορολογικά συστήματα αντιστοίχως. Έάν ό ΦΠΑ έπιβάλλη 

έπί τών εξαγωγών ύψηλότερον βάρος άπ' όσον οί υπάρχοντες 

φόροι, τό εισόδημα θά άναδιανεμηθή προς όφελος τής χώρας 
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ή οποία επιβάλλει τον φόρον ένώ, έάν ό ΦΠΑ έπιβάλλη χαμη-

λότερον βάρος απ' όσον οί προϋπάρχοντες φόροι, τό εισόδημα 

θά άναδιανεμηθή άπό τήν χώραν, ή οποία επιβάλλει τον φόρον 

προς άλλας χώρας. Εφόσον ό προτεινόμενος να έφαρμοσθή 

εις τήν Ελλάδα ΦΠΑ θά άπαλλάσση πλήρως τάς έξαγωγάς, ή 

κατεύθυνσις καί ή έκτασις τής διεθνικής αναδιανομής τοΰ εισ

οδήματος θά εξαρτώνται μόνον άπό τό κατά πόσον οί εξαγω

γείς λαμβάνουν ως έπιστροφήν φόρου ποσόν μεγαλύτερον ή μι

κρότερο ν άπό εκείνο, πού είναι πράγματι ενσωματωμένο ν είς 

τήν άξίαν τών εξαγωγών υπό τό σύστημα τών υφισταμένων φό

ρων έπί τών προϊόντων εις τήν Ελλάδα. Έάν οί εξαγωγείς 

λαμβάνουν όλόκληρον τό ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον ενσω

ματώνεται εις τήν άξίαν τών εξαγωγών των, δέν θά λάβη χώ

ραν διεθνική αναδιανομή τοΰ εισοδήματος. Έάν, έξ άλλου, αί 

έξαγωγαί δέν άπαλλάσσωνται πλήρως τοΰ φόρου, ή εισαγωγή 

τοΰ ΦΠΑ θά έπιφέρη άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος είς βάρος 

τής χώρας μας. Ένώ, έάν οί εξαγωγείς λαμβάνουν ώς έπιστρο-

φάς ποσόν φόρου μεγαλύτερον άπό τό πράγματι ένσωματωθέν 

είς τάς έξαγωγάς, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ Οά έπιφέρη άναδια

νομήν τοΰ εισοδήματος είς όφελος τής χώρας μας. 

Όπως είδαμε εις τά προηγούμενα1, αί έξαγωγαί είς τήν Ελ

λάδα δέν απαλλάσσονται πλήρως τών υφισταμένων φόρων έπί 

τών προϊόντων. Πράγματι, ένώ ή συνολική φορολογική έπιβά-

ρυνσις τών εξαγωγών ύπελογίσθη τό 1973 είς 2 δισεκατ. δρχ. 

περίπου, τό ποσόν τών επιστροφών τό "ίδιο έτος άνήλθεν είς 

900 εκατ. δρχ. περίπου. Αυτό σημαίνει, ότι 1,1 δισεκατ. δρχ. 

περίπου δέν επιστρέφεται είς τους εξαγωγείς καί κατά συνέ

πειαν βαρύνει τους ξένους. Όταν έφαρμοσθή ό ΦΠΑ, ή έπιβά-

ρυνσις αυτή θά βαρύνη τους κατοίκους τής χώρας. Επομένως 

ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά άναδιανείμη τό εισόδημα είς βάρος 

τής Ελλάδος κατά 1,1 δισεκατ. δρχ. περίπου. 

1. Κεφ. 5, σελ. 205. 
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3. 'Αναδιανομή του Εισοδήματος μεταξύ τών Διαφόρων 
Εισοδηματικών Τάξεων 

Αί επιδράσεις τοΰ προϋπολογισμού έπί τής διανομής τοΰ 

εισοδήματος κατά εισοδηματικά κλιμάκια (incidence)1 έχουν εκ

τενώς μελετηθή καί έπανειλημμέναι προσπάθειαι έχουν γίνει 

άπό πολλούς οικονομολόγους νά δοθούν ποσοτικαί εκτιμήσεις 

αυτής τής μορφής αναδιανομής2. Είς ώρισμένας μελετάς εξε

τάζονται μόνον αί άναδιανεμητικαί επιδράσεις τοΰ προϋπολο

γισμού άπό τήν πλευράν τών εσόδων, ένώ είς άλλας εξετάζεται 

καί ή πλευρά τών δαπανών. Τό ενδιαφέρον δια τό έν λόγω θέμα 

προέρχεται τόσον άπό κοινωνικούς όσον καί άπό οικονομι

κούς λόγους, δια τοΰτο δέ θά πρέπη νά αποδίδεται μεγάλη εμ-

φασις είς όλας τάς μελετάς, αί όποΐαι αφορούν μεταβολάς τής 

διαρθρώσεως τοΰ φορολογικού συστήματος. 

Κατά τήν μέτρησιν τών αναδιανεμητικών επιδράσεων τοΰ 

προϋπολογισμοΰ παρουσιάζονται αρκετά μεθοδολογικά καί στα

τιστικά προβλήματα. Καθώς δέ ώρισμένα άπό τά έν λόγω προ

βλήματα εμφανίζονται καί εις τήν παροΰσαν μελέτην, θά άσχο-

ληθώμεν έν συντομία μέ τά σημαντικώτερα άπό αυτά. 

Τό πρώτον πρόβλημα πού αναφύεται είναι ή επιλογή τοΰ κα

ταλλήλου είσοδηματικοΰ μεγέθους τό όποιον θά χρησιμοποιηθή 

είς τήν έρευναν. Τίθεται δηλαδή τό ερώτημα, αν πρέπη νά χρη

σιμοποιηθή τό έθνικόν εισόδημα, τό προσωπικόν εισόδημα ή 

κάποιο άλλο άπό τά συνολικά μεγέθη τής οικονομίας. Έπί 

1. R. Α. Musgrave, The Theory of Public Finance, ενθ' άνωτ., σελ. 208. 

2. A. T. Peacock (ed.), Income Redistribution and Social Policy, J. 

Cape, Λονδινον, 1954. R. A. Musgrave, «Estimating the Distribution οί 

he Tax Burden», εις Income and Wealth Series X, Bowes and Bowes, 

Λονδϊνον, 1964, σελ. 186-219. J. L. Nicholson, «Redistribution of Income in 

the U.K. in 1959, 1957 and 1953», είς Income and Wealth Series Χ, ενθ' 

άνωτ , σελ. 121-185. Ε π ί σ η ς W. I. Gillespie, «Effects of Public Expenditures 

on the Distribution of Income», εις R. A. Musgrave (ed.), Essays in Fiscal 

Federalism, The Brookings Institution, Washington, 1965. 
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πλέον γεννάται τό ερώτημα, αν πρέπη νάχρησιμοποιηθή τό εισ

όδημα πρό τής επιβολής τοΰ ΦΠΑ, τό εισόδημα μετά τήν επι

βολή ν τοΰ ΦΠΑ ή ενα άλλο ένδιάμεσον μέγεθος εισοδήματος. 

Ή επιλογή τοΰ εισοδηματικού μεγέθους εϊναι πολύ ση

μαντική, καθόσον έχει άποδειχθή, ότι τά στατιστικά αποτε

λέσματα επηρεάζονται άπό τον χρησιμοποιούμενον κάθε φο

ράν όρισμόν τοΰ εισοδήματος. Ευτυχώς τό πρόβλημα αυτό δέν 

είναι ιδιαίτερα σημαντικόν είς τήν παροΰσαν μελέτην, εφόσον 

ασχολούμεθα μέ τήν διαφορετικήν έπίπτωσιν, ή οποία θά προ-

έλθη άπό τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ εις άντικατάστασιν άλλων 

προϋπαρχόντων φόρων έπί τών προϊόντων, καί οιοσδήποτε 

ορισμός τοΰ εισοδήματος θά δίδη, ϊσως, τήν ιδίαν γενική ν 

εικόνα, ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως οτι θά χρησιμοποιήται 

ό ίδιος ορισμός τοΰ εισοδήματος κατά τήν μελέτην τών επι

δράσεων τόσον τών ισχυόντων σήμερον όσον καί τοΰ νέου 

φόρου. 

Ένα άλλο πρόβλημα άφορα τήν επιλογήν τής καταλλή

λου μονάδος, ή οποία πρέπει νά χρησιμοποιηθή ώς βάσις κα

τά τήν μέτρησιν τών αναδιανεμητικών επιπτώσεων τής υπο

καταστάσεως τοΰ ΦΠΑ. Τό ερώτημα εδώ εϊναι, αν ώς μονάς 

αναφοράς πρέπη νά χρησιμοποιήται ό μεμονωμένος εισοδη

ματίας ή ή οικογένεια ώς σύνολον. Ή επιλογή μεταξύ τών δύο 

είναι μάλλον δύσκολος καί εξαρτάται κυρίως άπό τον σκοπόν 

τής έρεύνης. Έάν κάποιος ενδιαφέρεται δια τήν διανομήν τοΰ 

εισοδήματος (καί τήν άναδιανομήν μέσω τοΰ προϋπολογισμού) 

δια κοινωνικούς σκοπούς, ή οικογένεια φαίνεται νά εϊναι πε

ρισσότερον κατάλληλος μονάς αναφοράς καί όχι κάθε άτομο 

χωριστά. Άπό τήν άλλην πλευράν, έάν τό ενδιαφέρον συγκεν

τρώνεται έπί τών οικονομικών επιδράσεων τής αναδιανομής τοΰ 

εισοδήματος (π.χ. έπίδρασις έπί τοΰ επιπέδου τοΰ έθνικοΰ εισ

οδήματος, τοΰ βαθμοΰ οικονομικής αναπτύξεως κ.λπ.), ό με

μονωμένος εισοδηματίας αποτελεί τήν πλέον κατάλληλον μο

νάδα. Είς τήν παροΰσαν μελέτην τά διαθέσιμα στοιχεία μας 

αναγκάζουν νά χρησιμοποιήσωμεν τήν οίκογένειαν ώς μονάδα 
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αναφοράς, καθόσον τά υπάρχοντα στοιχεία είς τήν "Ερευναν 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών δια τήν Ελλάδα αναφέρονται 

είς τήν οίκογένειαν ώς σύνολον καί όχι είς τους μεμονωμένους 

εισοδηματίας1. 

Έ ν α τρίτον καί ίσως περισσότερον σημαντικόν πρόβλημα 

είναι ή κατανομή τών φόρων (καί τών δημοσίων δαπανών, έάν 

εξετάζεται ή αναδιανεμητική έπίδρασις ολοκλήρου τοΰ προϋ

πολογισμού) μεταξύ τών διαφόρων εισοδηματιών κατά μήκος 

τής εισοδηματικής κλίμακος. Δύο έπί μέρους ζητήματα γεννών

ται εδώ: τό πρώτον άφορα τήν κατανομήν τών φόρων μεταξύ ευ

ρέων ομάδων οικονομικών μονάδων, όπως π.χ. οί καταναλωταί, 

οί ίδιοκτήται παραγωγικών συντελεστών κ.λπ., ένώ τό δεύτερον 

άφορα τήν επιλογήν τών καταλλήλων κριτηρίων δια τήν κατα

νομήν τών φόρων μεταξύ νοικοκυριών, τά όποια ανήκουν εις 

διαφορετικός εισοδηματικός τάξεις. 

Τό πρόβλημα τής κατανομής τών φόρων μεταξύ ευρέων ο

μάδων οικονομικών μονάδων εϊναι δύσκολον, λόγω τοΰ προ

βλήματος τής μετακυλίσεως τοΰ φόρου, τό όποιον άνεπτύχθη 

εις τό προηγούμενον κεφάλαιον. Σχεδόν όλαι αί έμπειρικαί 

μελέται έπί τών αναδιανεμητικών επιδράσεων τοΰ προϋπολο

γισμού έχουν δεχθή τήν ύπόθεσιν τής πλήρους προς τά εμπρός 

μετακυλίσεως τών εμμέσων φόρων καί τής μη μετακυλίσεως 

τών άμεσων φόρων, υποθέσεις αί όποϊαι υίοθετοΰνται καί είς 

τήν μελέτην αυτήν. Ό Presi επέκρινε δριμύτατα τήν υίοθέτησιν 

τών υποθέσεων αυτών δια λόγους συνεπείας2. 'Ισχυρίζεται ότι, 

υπό όμαλάς συνθήκας ζητήσεως, πλήρης προς τά εμπρός μετα-

κύλισις τών έμμεσων φόρων εϊναι δυνατή, μόνον εάν ή προσ

φορά τών προϊόντων εϊναι πλήρως ελαστική, ένώ πλήρης μετα-

1. ΕΣΥΕ, "Ερευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 'Αθήναι 1972. 
2. Α. R. Prest, «Statistical Calculations of Tax Burdens», Economica, 

Αύγουστος 1955. Επίσης Α. Η. Conrad, «On the Calculation of Tax Bur
dens», Economica, Νοέμβριος 1955, καί A. R. Prest, «On the Calculation 
of Tax Burdens: A Rejoinder», Economica, Αύγουστος 1956. 
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κύλισις τών φόρων εισοδήματος προς τά πίσω απαιτεί πλήρως 

άνελαστικήν προσφοράν τών παραγωγικών συντελεστών. Πλή

ρως ελαστική προσφορά τών προϊόντων, όμως, θεωρείται ασυμ

βίβαστος μέ πλήρως άνελαστικήν προσφοράν τών παραγωγι

κών συντελεστών. 

Τό επιχείρημα τοΰ Presi δέν φαίνεται νά είναι ίσχυρόν, 

διότι βασίζεται έπί δύο προϋποθέσεων : (α) ότι πλήρως ελαστική 

προσφορά τών προϊόντων εϊναι αναγκαία καί επαρκής συν

θήκη δια πλήρη προς τά εμπρός μετακύλισιν τών εμμέσων 

φόρων (β) ότι πλήρως ελαστική προσφορά τών προϊόντων 

εϊναι ασυμβίβαστος μέ πλήρως άνελαστικήν προσφοράν τών 

συντελεστών. Αί προϋποθέσεις αύται δέν εϊναι πάντοτε αληθείς, 

δια τους ακολούθους λόγους: Πρώτον, διότι πλήρως ελαστική 

προσφορά προϊόντων είναι επαρκής συνθήκη δια τήν πλήρη 

προς τά εμπρός μετακύλισιν τών έμμεσων φόρων μόνον ύπό 

συνθήκας τελείου ανταγωνισμού, ένώ δέν εϊναι επαρκής είς 

οιανδήποτε άλλην μορφήν αγοράς1. Ή ύπόθεσις τοΰ τελείου 

άνταγωνισμοΰ, όμως, δέν εϊναι ρεαλιστική είς τήν πράξιν. Δεύ

τερον, διότι πλήρως ελαστική προσφορά προϊόντων εϊναι α

ναγκαία συνθήκη δια τήν πλήρη προς τά εμπρός μετακύλισιν 

τών έμμεσων φόρων μόνον είς τήν περίπτωσιν, όπου ή μεγι-

στοποίησις τών κερδών εϊναι ό βασικός σκοπός τής επιχειρή

σεως, αί δέ τιμαί καθορίζονται σύμφωνα μέ τήν θεωρίαν τής 

οριακής παραγωγικότητος. 'Αντιθέτως μία καμπύλη προσφο

ράς τής μορφής αυτής είναι δυνατόν νά μή είναι πλέον αναγκαία 

δια πλήρη προς τά εμπρός μετακύλισιν τών έμμεσων φόρων, 

έάν αί επιχειρήσεις έπιζητοΰν άλλους στόχους πέραν τής με

γιστοποιήσεως τών κερδών ή έάν αί τιμαί τοΰ προϊόντος 

καθορίζωνται βάσει άλλης θεωρίας. Τρίτον καί σπουδαιότερον, 

1. Ύπό συνθήκας μονοπωλίου π.χ. ή υπαρξις πλήρως ελαστικής καμ
πύλης προσφοράς θα έξησφάλιζε τήν μετακύλισιν τοΰ Χ/2 τοϋ φόρου 
προς τους καταναλωτάς, R. Α. Musgrave, The Theory of Public Finance, 
ενθ' άνωτ., σελ. 293. 
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διότι πλήρως ελαστική προσφορά τοΰ προϊόντος δέν εϊναι κατ 

ανάγκην ασυμβίβαστος μέ πλήρως άνελαστικήν προσφοράν τών 

συντελεστών, έάν ύπάρχη πλήρης ύποκατάστασις μεταξύ τών 

συντελεστών τής παραγωγής. Κατά συνέπειαν ή κριτική τοί 

Prest δέν εϊναι απολύτως βάσιμος είς τά πλαίσια μιας αναλύσεως 

μερικής ισορροπίας. Έξ άλλου, καθώς παρατηρεί καί ό Mus 

grave, ή κριτική τοΰ Presi είναι ϊσως αβάσιμος καί είς τά πλαί

σια αναλύσεως γενικής ισορροπίας1. Επομένως θά τήν πάρα-

βλέψωμεν έδώ καί θά χρησιμοποιήσωμεν καί πάλιν τάς κλα

σικός υποθέσεις περί μετακυλίσεως τών φόρων, αν καί ύπεν-

θυμίζομεν, ότι τό θέμα τής μετακυλίσεως αποτελεί σήμερον 

ίσως δέ θά άποτελή δι' άρκετόν ακόμη καιρόν, ενα άλυτον πρό

βλημα. 

Ή έξεύρεσις καταλλήλων κριτηρίων δια τήν κατανομήν 

τών φόρων μεταξύ νοικοκυριών, τά όποια ανήκουν είς διαφο

ρετικός εισοδηματικός τάξεις, είναι επίσης δύσκολον πρόβλη

μα. Ή δαπάνη τών καταναλωτών είς τά διάφορα αγαθά χρη

σιμοποιείται συνήθως δια τήν κατανομήν τών έμμεσων φόρων. 

Ή διαδικασία αυτή εϊναι μεθοδολογικά ορθή, άλλ' είς τήν πρά-

ξιν συναντά σοβαρά στατιστικά προβλήματα. 

Τέλος πρέπει νά εύρεθή ό κατάλληλος δείκτης τοΰ βαθμού 

αναδιανομής τοΰ εισοδήματος. Δύο κυρίως μέθοδοι έχρησιμο-

ποιήθησαν είς προηγουμένας μελετάς: ή πρώτη συνίσταται είς 

σύγκρισιν τής διανομής τοΰ εισοδήματος προ καί μετά τον 

προϋπολογισμόν, δια τής χρησιμοποιήσεως ενός μόνον αριθμού 

(π.χ. τοΰ συντελεστοΰ τοΰ Gini), ώς δείκτου τοΰ βαθμοΰ άνισο-

κατανομής τοΰ εισοδήματος· ή δευτέρα συνίσταται εις σύγ

κρισιν τών πραγματικών φορολογικών συντελεστών τους ο

ποίους καταβάλλει τό τυπικόν νοικοκυριό κάθε εισοδηματικής 

τάξεως κατά μήκος τής εισοδηματικής κλίμακος. Οί δεϊκται 

άνισοκατανομής, πού συνίστανται άπό ένα μόνον αριθμόν, 

1. R. Α. Musgrave, «Estimating the Distribution of Tax Burden», ενθ' 

άνωτ., σελ. 196. 
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έχουν τό πλεονέκτημα νά δίδουν ένα συγκεκριμένον μέτρον τής 

άνισοκατανομής τοΰ εισοδήματος, τό όποιον εύκολα δύναται 

κανείς νά συγκρατή, άλλα δέν δίδουν όλόκληρον τήν εικόνα 

αναδιανομής τοΰ εισοδήματος κατά μήκος τής εισοδηματικής 

κλίμακος, όπως συμβαίνει μέ τήν μέσην φορολογικήν έπιβά

ρυνσιν κατά κλιμάκιον. Δια τον λόγον αυτόν οί πραγματικοί 

φορολογικοί συντελεσταί χρησιμοποιοΰνται ευρύτερα άπ' όσον 

αί μεμονωμέναι μετρήσεις άνισότητος. 

Τό μέσον ποσοστόν φόρου, τό όποιον καταβάλλεται άπό 

τό τυπικόν νοικοκυριό, πού ανήκει εις τήν i είσοδηματικήν 

τάξιν, δύναται νά μετρηθή δια τοΰ τύπου: 

(7.10) ti = -£-

όπου t' είναι τό μέσον ποσοστόν, τό όποιον πληρώνεται άπό τό 

τυπικόν νοικοκυριό τής i εισοδηματικής τάξεως, Τ' τό σύνολον 

τοΰ φόρου, τό όποιον πληρώνεται άπό τό νοικοκυριό αυτό, 

καί Υ1 τό εισόδημα τοΰ νοικοκυριοΰ. Χρησιμοποιοΰντες τους 

δείκτας 0 καί 1 δια τά ύπό τό νέον καί τό παλαιόν φορολογι

κόν σύστημα δεδομένα αντιστοίχως, έχομεν: 

(7.11) t l= J καί ti = 5 

δια κάθε ενα άπό τά δύο φορολογικά συστήματα. 

Έκτος άπό τά ανωτέρω μεθοδολογικά, ανακύπτουν επί

σης πολλά στατιστικά προβλήματα είς μίαν έρευναν αύτοΰ τοΰ 

είδους. Τά προβλήματα αυτά εϊναι φυσικά μεγαλύτερα είς τάς 

όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας άπ' όσον εϊναι εις τάς άνε-

πτυγμένας χώρας τής Δυτικής Ευρώπης. Τό σημαντικώτερον 

στατιστικό ν πρόβλημα είναι ή έλλειψις τών καταλλήλων δε

δομένων, τά οποία πρέπει νά χρησιμοποιηθούν δια τήν κατα-

266 



νομήν τών φόρων μεταξύ τών διαφόρων εισοδηματικών τάξεων. 

Πράγματι τά στοιχεία τά αναφερόμενα είς τήν κατανομήν τών 

καταναλωτικών δαπανών είναι εϊτε ανύπαρκτα εϊτε αναξιό

πιστα. Εις τήν Ελλάδα π.χ. αί πρόσφατοι ερευναι έπί τών 

καταναλωτικών δαπανών τών νοικοκυριών καλύπτουν μόνον τάς 

άστικάς περιοχάς αυτής· αί άγροτικαί περιοχαί δέν περιλαμ

βάνονται είς τήν έρευναν. Έκτος αύτοΰ ή έρευνα δέν περιλαμ

βάνει τό μέσον εισόδημα τοΰ τυπικοΰ νοικοκυριοΰ είς τάς δια

φόρους εισοδηματικός τάξεις. Κατά συνέπειαν οί πραγματικοί 

φορολογικοί συντελεσταί δέν εϊναι δυνατόν νά εκτιμηθούν. 

Τό γεγονός αυτό όμως δέν αποτελεί σημαντικόν περιορισμόν 

δια τήν μελέτην μας, καθόσον είς αυτήν έξετάζομεν τήν δια-

φορικήν έπίπτωσιν τών δύο συστημάτων, ή οποία δύναται νά 

εύρεθή, ακόμη καί έάν δέν γνωρίζωμεν τό μέσον εισόδημα τοΰ 

τυπικοΰ νοικοκυριού. Πράγματι, αντί νά συγκρίνωμεν τους μέ

σους φορολογικούς συντελεστάς, οί οποίοι επιβάλλονται άπό 

τον παλαιόν καί τον νέον φόρον έπί τοΰ τυπικοΰ νοικοκυριοΰ 

εις τάς διαφόρους εϊσοδηματικάς τάξεις, όπως δίδονται άπό τον 

τύπον 7.11, ήμποροΰμεν νά συγκρίνωμεν τό ποσόν τοΰ φόρου 

απόλυτον ή ώς ποσοστόν τοΰ συνόλου), τό όποιον καταβάλ

λεται άπό ένα νοικοκυριό υπό τό σύστημα καθενός άπό τους 

5ύο φόρους. 

Εκτιμήσεις αύτοΰ τοΰ είδους δίδονται είς τους Πίνακας 

7.1 καί 7.2. Όπως φαίνεται είς τον Πίνακα 7.1, όλοι οί κατα-

ναλωταί κατά μήκος τής εισοδηματικής κλίμακος θά πληρώ

νουν μεγαλύτερον ποσόν φόρου ύπό τον ΦΠΑ παρά ύπό τό 

[>πάρχον σύστημα εμμέσων φόρων. Αυτό συμβαίνει, διότι τό 

βάρος τοΰ ΦΠΑ φέρουν μόνον οί καταναλωταί, ένώ μέρος 

του βάρους τών υπαρχόντων φόρων φέρουν οί έπενδυταί, τό 

κράτος ή οί ξένοι. Ό σ ο ν άφορα τάς επιδράσεις τών δύο φο

ρολογικών διαρθρώσεων έπί τής διανομής τοΰ εισοδήματος, 

Ρ) κατανομή τών φορολογικών εσόδων κατά μήκος τής εισο

δηματικής κλίμακος δεικνύει, ότι ό ΦΠΑ επιβαλλόμενος μέ 

;νιαΐον φορολογικόν συντελεστήν δέν θά έπηρεάση ουσιωδώς 
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ΠΙΝΑΞ 7.1 
!Η Φορολογική Έπιβάρυνσις ή 'Επιβαλλομένη έπί του Τυπικού Νοικο

κυριού κατά μήκος τής Φορολογικής Κλίμακος ύπό το Παλαιόν και το 

Νέον Φορολογικόν Σύστημα 

Έβδομαδι- Ύφιστάμενον Προτεινόμενα συστήματα ΦΠΑ 

αΐον χρηματι- σύστημα - — 

κόν εισόδημα Ι Π ΠΙ 

είς δρχ. Εις δρχ. % Είς δρχ. % Είς δρχ. % Είς δρχ. 

Μέχρι 249 18,14 4,75 27,98 4,73 19,18 3,61 24,47 4,37 

250-449 30,11 7,87 48,32 8,17 42,22 7,95 45,54 8,13 

450-799 48,22 12,61 73,62 12,44 57,24 10,78 63,85 11,40 

800-1099 60,41 15,80 95,76 16,19 82,22 15,48 89,74 16,03 

1100-1599 83,15 21,75 125,34 21,18 112,46 21,18 119,24 21,30 

1600 καί άνω 142,27 37,22 220,62 37,29 217,77 41,00 217,06 38,77 

Σύνολον 382,30 100,00 591,64 100,00 531,09 100,00 599,90 100,00 

τήν διανομήν τοΰ εισοδήματος κατά εισοδηματικά κλιμάκια. 

Πράγματι ή ποσοστιαία κατανομή τών φορολογικών εσόδων, τά 

όποια εισπράττονται δια τοΰ ΦΠΑ επιβαλλομένου μέ ένιαϊον 

συντελεστήν, όπως δίδεται είς τήν στήλην 4 τοΰ Πίνακος 

7.1, εϊναι ή ιδία μέ τήν ποσοστιαίαν κατανομήν τών φορο

λογικών εσόδων βάσει τοΰ υπάρχοντος συστήματος, τό όποιον 

δίδεται εις τήν στήλην 2 τοΰ πίνακος τούτου. 'Αντιθέτως ή 

ποσοστιαία κατανομή τών φορολογικών εσόδων τών προερ

χομένων άπό τά δύο άλλα συστήματα ΦΠΑ δεικνύει, ότι καί 

τά δύο είναι περισσότερον προοδευτικά (όλιγώτερον αντιστρό

φως προοδευτικά) τοΰ υπάρχοντος συστήματος έμμεσων φόρων 

είς τήν χώραν. Πράγματι τό ποσοστόν τών φόρων, τό όποιον 

καταβάλλεται άπό τάς χαμηλός εισοδηματικός τάξεις ύπό οιον

δήποτε τών δύο συστημάτων ΦΠΑ, εϊναι χαμηλότερον άπό τό 

άντίστοιχον ποσοστόν, τό όποιον καταβάλλεται άπό τάς τά

ξεις αύτάς υπό τό υπάρχον σύστημα έμμεσων φόρων. Είναι 

επίσης προφανές, ότι ή δευτέρα παραλλαγή τοΰ ΦΠΑ, ή οποία 

προβλέπει άπαλλαγήν τών τροφίμων, εϊναι περισσότερον προο-
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δευτική (όλιγώτερον αντιστρόφως προοδευτική) άπό τήν τρί-

την παραλλαγήν, ή οποία προβλέπει φορολογίαν τών τροφίμων 

μέ τον χαμηλόν συντελεστήν 5%. Μία καλύτερα είκών τών 

αναδιανεμητικών επιδράσεων τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ δίδεται 

εις τον Πίνακα 7.2, όπου έχομεν τυποποιήσει τήν συνολικήν 

ΠΙΝΑΞ 7.2 

Φορολογική Έπιβάρυνσις Τυπικοΰ Νοικοκυριού κατά Κλιμάκια Εισο
δήματος ύπό τό Παλαιόν καί τό Νέον Φορολογικόν Σύστημα είς "Ορους 

"Ισης 'Αποδόσεως 

Έβδομαδι-

αΐον χρημα-

τικον εισόδη

μα είς δρχ. 

Μέχρι 249 

250-449 

450-799 

800-1099 

1100-1599 

1600 καί άνω 

Σύνολον 

Ύφιστά-

μενον 

σύστημα 

18,14 

30,11 

48,22 

60,41 

83,15 

142.27 

382,30 

Προτεινόμενα 

Ι 

18,08 

31.22 

47,57 

61.87 

80,98 

142,58 

382,30 

συστήματα 

ΦΠΑ 

II 

13,81 

30,39 

41,20 

59..18 

80,95 

156,77 

382,30 

III 

16,71 

31,09 

43,60 

61,27 

81,42 

148,21 

382,30 

Ι 

-0,06 

1,11 

-0,65 

1,46 

-2,22 

0,31 

0 

Διαφοραί 

II 

-4,33 

0,28 

-7,02 

-1,23 

-2,20 

14,50 

0 

III 

-1,43 

0,98 

-4,62 

0,86 

-1.73 

5,94 

0 

φορολογικήν έπιβάρυνσιν, ή οποία καταβάλλεται άπό τό τυπικόν 

νοικοκυριό είς κάθε κλιμάκιον εισοδήματος, εις τρόπον ώστε 

τά διάφορα υποθετικά συστήματα ΦΠΑ νά επιβάλλουν συνο

λικό ν φορολογικόν βάρος έπί τών καταναλωτών ίσον μέ εκείνο 

τό οποίον επιβάλλουν οί καταργηθέντες φόροι. Ά π ό τον πί

νακα αυτόν προκύπτει, ότι οί καταναλωταί τών χαμηλότερων 

εισοδηματικών τάξεων πληρώνουν χαμηλότερον ποσόν φόρου 

ύπό τον ΦΠΑ, παρά ύπό τό υπάρχον σύστημα έμμεσων φόρων, 

ένώ οί καταναλωταί τών υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων 

πληρώνουν ύψηλότερον φόρον ύπό τον ΦΠΑ, παρά ύπό τό 

υπάρχον σύστημα έμμεσων φόρων. 

Ήμποροΰμεν λοιπόν νά συμπεράνωμεν, ότι τό παρόν σύ-
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στημα εμμέσων φόρων εϊναι τόσον προοδευτικόν (ή καλύτερα 

τόσον αντιστρόφως προοδευτικόν), όσον ένας ενιαίος γενικός 

φόρος έπί τών προϊόντων. Έάν ή Κυβέρνησις έπιθυμή νά αύ

ξηση τήν προοδευτικότητα τοΰ υφισταμένου είς τήν χώραν 

φορολογικού συστήματος, ή διάρθρωσις τών ονομαστικών φο

ρολογικών συντελεστών πρέπει νά εϊναι περισσότερον προο

δευτική άπό τήν διάρθρωσιν ενός γενικού φόρου επιβαλλο

μένου μέ ένιαΐον συντελεστήν έφ' όλων τών προϊόντων. Ή 

απαλλαγή π.χ. τών τροφίμων μόνον ή ακόμη καί ή υπαγωγή 

των είς τον φόρον μέ χαμηλόν συντελεστήν θά βελτίωση τήν 

προοδευτικότητα τοΰ φορολογικού συστήματος· άλλα καί άλλα 

τεχνάσματα (π.χ. περισσότεροι άπό ένας θετικοί συντελεσταί) 

θά ημπορούσαν επίσης νά χρησιμοποιηθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8 

ΕΠΓΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

1. Μορφαί Επιδράσεων έπί του 'Ισοζυγίου Πληρωμών 

Οί εσωτερικοί φόροι είναι δυνατόν νά επηρεάσουν τό ισο

ζύγιο ν πληρωμών τόσον μέσφ τοΰ εμπορικού ισοζυγίου όσον 

καί μέσω τοΰ ισοζυγίου κεφαλαίου. Αί επιπτώσεις μέσω τοΰ 

ισοζυγίου κεφαλαίου προκαλούνται κυρίως άπό τήν διαφορε-

τικήν φορολογικήν έπιβάρυνσιν τής αποδόσεως τοΰ κεφαλαίου 

εις τάς διαφόρους χώρας. Διαφορετική δέ φορολογική μετα-

χείρισις τής αποδόσεως τοΰ κεφαλαίου εϊναι δυνατόν νά προ-

καλήται εϊτε άπό άμεσους εϊτε άπό έμμεσους φόρους, αναλόγως 

τοΰ βαθμού μετακυλίσεως κάθε φόρου προς τά πίσω έπί τών 

κατόχων κεφαλαίου. Έ ν τούτοις, δεδομένου ότι οί εξεταζό

μενοι είς τήν παροΰσαν έργασίαν φόροι πιθανώτατα δέν επι

βαρύνουν τους κατόχους κεφαλαίου, ή ύποκατάστασις μετα

ξύ των δέν θά έπηρεάση τήν κίνησιν τοΰ κεφαλαίου είς μεγάλην 

κλίμακα καί, επομένως, αί επιδράσεις έπί τοΰ ισοζυγίου πλη

ρωμών άπό τήν πλευράν τοΰ κεφαλαίου θά εϊναι κατά πάσαν 

πιθανότητα άμελητέαι1. θ ά παραβλέψωμεν συνεπώς τάς έπι-

1. Ai επιδράσεις αυτής τής μορφής ενδέχεται νά είναι σημαντικοί 
είς τήν περίπτωσιν τών αμέσων φόρων καί είδικώτερα τοϋ φόρου εισοδή
ματος Νομικών Προσώπων, διότι, εφόσον οί φόροι αυτοί δέν μετακυλίον-
ται, επιβαρύνουν τους κεφαλαιούχους καί έχουν ώς αποτέλεσμα τήν δια-
φορετικήν φορολογικήν μεταχείρισιν τοϋ κεφαλαίου μεταξύ τών χωρών. 
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δράσεις τής μορφής αυτής έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί 

θά συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας είς τάς επιδράσεις τής 

εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ μόνον έπί τοΰ εμπορικού ισοζυγίου. 

2. Μερικαί Θεωρητικαί 'Απόψεις σχετικά μέ τάς Επιδράσεις 
τών 'Εγχωρίων Φόρων έπί τοΰ 'Εμπορικού 'Ισοζυγίου 

2.1. Οί Ειδικοί Φόροι Καταναλώσεως 

Οί φόροι καταναλώσεως, είτε γενικοί εϊναι είτε ειδικοί, 

επιβάλλουν τήν ιδίαν έπιβάρυνσιν έπί τής εγχωρίου παραγωγής 

καί τών εισαγωγών καί δέν οδηγούν είς ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών δύο αυτών πηγών προσφοράς, όπως συμβαίνει μέ τους 

δασμούς. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οί έν λόγω φόροι επιστρέ

φονται πλήρως κατά τήν έξαγωγήν, δέν επηρεάζουν τάς τιμάς 

καί επομένως καί τήν άξίαν τών εξαγωγών. Συνεπώς οί γνήσιοι 

φόροι καταναλώσεως δέν επηρεάζουν τό έμπόριον κατά τρόπον 

άμεσον, δηλαδή μέσω υποκαταστάσεως τής εγχωρίου παρα

γωγής δια τών εισαγωγών είς τήν φορολογούσαν χώραν ή υπο

καταστάσεως εξαγωγών δι' εγχωρίου παραγωγής είς τήν αλλο

δαπή ν. 

Ένας ειδικός φόρος καταναλώσεως, έν τούτοις, επιφέρει 

μείωσιν τής καταναλώσεως τοΰ φορολογουμένου προϊόντος, ή 

οποία εϊναι δυνατόν νά έπηρεάση τάς είσαγωγάς, έάν ένα μέρος 

τοΰ προϊόντος εισάγεται. "Ας έξετάσωμεν έπί παραδείγματι τήν 

κατάστασιν τοΰ Διαγράμματος 8.1, όπου DD' παριστάνει τήν 

Ή ύποκατάστασις τών έν λόγω φόρων δια του ΦΠΑ είναι πιθανόν να έπη

ρεάση τό ίσοζύγιον πληρωμών μιας χώρας μέσω του ισοζυγίου κινήσεως 

κεφαλαίων περισσότερον άπό τήν είσαγωγήν τοϋ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν 

έμμεσων φόρων, τους οποίους έξετάζομεν είς τήν παροΰσαν έργασίαν. 

Βλέπε π.χ. R. Α. Musgrave and P. Richman, «Allocation Aspects, Domes

tic and International», είς The Role of Direct and Indirect Taxes in the Fed

eral Revenue System, Princeton University Press, 1964. Ε π ί σ η ς W. Salant, 

«Balance of Payments Deficit and Tax Structure», Review of Economics 

and Statistics, Μάιος 1964. 
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συνολικήν ζήτησιν τοΰ φορολογουμένου προϊόντος εις τήν 
χώραν, S0S'o τήν καμπύλην εγχωρίου προσφοράς καί W0W0 

τήν καμπύλην τής παγκοσμίου ύπερβαλλούσης προσφοράς τοΰ 
φορολογουμένου προϊόντος προ τής επιβολής τοΰ φόρου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Ή ισορροπία είς τήν άγοράν τοΰ προϊόντος προ τής επι
βολής τοΰ φόρου δίδεται μέ τό σημεϊον Ρ0, όπου τέμνονται ή 
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καμπύλη συνολικής ζητήσεως τής χώρας δια το φορολογού-

μενον προϊόν DD' και ή συνδεδυασμένη καμπύλη προσφοράς 

S 0 T 0 T 0 . Ή επιβολή ενός ειδικού φόρου καταναλώσεως θα μετα

κίνηση τόσον τήν καμπύλην τής εγχωρίου προσφοράς όσον 

και τήν καμπύλην τής παγκοσμίου ύπερβαλλούσης προσφοράς 

προς τα ανω, π.χ. εις τάς θέσεις SjS\ και WjW'j, αντιστοίχως, 

και επομένως τήν συνδεδυασμένην καμπύλην προσφοράς είς 

τήν θέσιν S/iyr^. Ή νέα ισορροπία δίδεται δια του σημείου 

Ρ ΐ 5 οπού τέμνονται ή νέα συνδεδυασμένη καμπύλη προσφοράς 

και ή καμπύλη ζητήσεως τής χόφας. Ή κατανάλωσις έμειώθη 

κατά dodp ή εγχώριος παραγωγή κατά s ^ και αί είσαγωγαί 

εμειώθησαν κατά d 0 d 1 — s0s1

1. 

Ή μείωσις των εισαγωγών του προϊόντος i, ή οποία προέρ

χεται άπό τήν επιβολήν του φόρου, θα πρέπη εξ ορισμού να 

ισούται προς τήν μεταβολήν τής εγχωρίου ζητήσεως AQ1 μείον 

τήν μεταβολήν τής εγχωρίου προσφοράς AS', δηλαδή: 

(8.1) AM^dod, . —s 0 s 1 =AQ î —AS! 

Ή μεταβολή τής εγχωρίου ζητήσεα)ς δια το προϊόν i εν 

τούτοις δύναται να γραφή ώς : 

(8.2) AQWpCAPVP^QJ, 

1. 'Εάν ή παγκόσμιος καμπύλη ύπερβαλλούσης προσφοράς ήτο πλή
ρως ελαστική, ό φόρος θα έμείωνε μόνον τας είσαγωγάς, χωρίς να μεταβάλλη 
τήν έγχώριον προσφοράν. Έξ αλλού, έάν ή καμπύλη τής εγχωρίου προσ
φοράς ήτο πλήρως ελαστική, ό φόρος θα έμείωνε μόνον τήν έγχώριον 
παραγωγήν, ενώ αί είσαγωγαί θα παρέμεναν αμετάβλητοι. Βλέπε D. G. Μ. 
Dosser, S. S. Han and Theodore Hitiris, «Trade Effects of Tax Harmoni
sation: Harmonisation of the Value-Added Tax in the E.E.C.», Manchester 
School, τόμ. 37, Δεκέμβριος 1969, σελ. 337-343. 'Επίσης Theodore Geor-
gakopoulos, «Trade Effects of Tax Harmonisation: Harmonisation of the 
Value-Added Tax in the E.E.C. - A Comment and a Suggested Methodol
ogy», Manchester School, 'Ιούνιος 1972, σελ. 177-188. 
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οπού e'p παριστάνει τήν ελαστικότητα ζητήσεως του προϊόντος 

ι ώς προς τήν τιμήν, AP*/Pi τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν τής 

σχετικής τιμής του προϊόντος i και Qo τήν συνολικήν ποσό

τητα του προϊόντος i τήν καταναλισκομένην εις τήν χώραν προ 

τής επιβολής του φόρου. 

Τώρα ή συνολική ποσότης του προϊόντος i, ή καταναλι

σκομένη προ τής επιβολής του φόρου, πρέπει να ισούται προς 

τήν έγχώριον προσφοράν πλέον των εισαγωγών του προϊόν

τος i προ του φόρου, δηλαδή: 

(8.3) QÎ, = S0 + Μι, 

Άντικαθιστώντες τήν έξίσωσιν (8.3) είς τήν (8.2) λαμ-

βάνομεν: 

(8.4) AQ^eUAP'/Plxsl+Mi) 

= 4 (Α?11 Ρ0) Si, + el, (AP1 / Pi) Mi 

Ό πρώτος άπό τήν δεξιάν πλευράν ορός τής έξισώσεως 

(8.4) δίδει τήν αύξησιν τής καταναλώσεως άπό τήν έγχώριον 

παραγωγήν, ενώ ό δεύτερος άπό τήν δεξιαν πλευράν ορός δίδει 

τήν αύξησιν τής καταναλώσεως άπό είσαγωγας τοΰ προϊόντος 

i, τήν προκαλουμένην άπό τήν επιβολήν του ειδικού φόρου 

καταναλώσεως. 

Άντικαθιστώντες τήν έξίσωσιν (8.4) eie τήν (8.1), εχομεν: 

(8.5) ΔΜ{ = e'p (AP* / Pi,) SÌ, + ep (AP1 / Pi) M0 - AS1 

Άλλα ep (AP1 / Pi) Si = AS', διότι είς τήν μετά τήν επιβο

λήν τοΰ φόρου Ίσορροπίαν ή μεταβολή τής ζητήσεως δι' έγ

χώριον παραγωγήν του προϊόντος i πρέπει να ισούται προς τήν 

μεταβολήν τής εγχωρίου προσφοράς. Επομένως ή έξίσωσις 

(8.5) γίνεται: 
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(8.6) AM^e'pCAP'/PiOMl 

Ή μείωσις των εισαγωγών, ή οποία δίδεται με τήν έξίσωσιν 

(8.6), δέν παριστάνει εν τούτοις καθαράν βελτίωσιν τοΰ ισο

ζυγίου πληρωμών, διότι δέν λαμβάνει υπ' όψιν τήν αύξησιν 

τών εισαγωγών τών αφορολογήτων προϊόντων, τών οποίων ή 

κατανάλωσις αυξάνει μετά τήν επιβολήν τοΰ φόρου επί τοΰ 

προϊόντος i1. Έάν το τελευταΐον αυτό ληφθή υπ1 όψιν, τότε 

ή επιβολή τοΰ φόρου καταναλώσεως ημπορεί να όδηγήση είτε 

είς βελτίωσιν ε'ιτε είς έπιδείνωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, 

πράγμα το όποιον εξαρτάται, άπό τό αν ή μείωσις τών εισα

γωγών τοΰ προϊόντος i είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα άπό 

τήν αύξησιν τών εισαγωγών όλων τών άλλων προϊόντων, τών 

οποίων ή κατανάλωσις ηύξήθη. Τοΰτο βεβαίως εξαρτάται άπό 

τό ποσοστόν συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μονάδα φορολο

γουμένου προϊόντος, έν σχέσει με τό άντίστοιχον ποσοστόν τών 

αφορολογήτων προϊόντων. Έάν τό ποσοστόν συμμετοχής τών 

εισαγωγών τοΰ φορολογουμένου προϊόντος είναι ύψηλότερον 

άπό τό ποσοστόν συμμετοχής τών εισαγωγών τών αφορολο

γήτων προϊόντων, τό ίσοζύγιον πληρωμών θα βελτιωθή. Έάν τα 

ποσοστά συμμετοχής τών εισαγωγών είναι ϊσα, τό ίσοζύγιον 

πληρωμών θα παραμείνη άμετάβλητον, ενώ έάν το ποσοστόν 

συμμετοχής τών εισαγωγών τοΰ φορολογουμένου προϊόντος 

είναι χαμηλότερον άπό τό ποσοστόν συμμετοχής τών εισαγω

γών τών αφορολογήτων προϊόντων, τό ίσοζύγιον πληρωμών θα 

έπιδεινωθή. Πράγματι ή έξίσωσις (8.6) δύναται να γραφή ώς: 

1. Προς διευκόλυνσιν ύποΟέτομεν, ότι όλα τα αλλά προϊόντα είναι 
ανταγωνιστικά προς το φορολογούμενον προϊόν. 'Εάν υπάρχουν καί συμ
πληρωματικά αγαθά, ή επιβολή του φόρου θα μειώση όχι μόνον τήν κατα-
νάλωσιν καί επομένως τάς είσαγωγάς τοΰ φορολογουμένου προϊόντος, 
άλλα καί τήν κατανάλωσιν καί τάς είσαγωγάς όλων τών συμπληρωματικών 
αγαθών. 
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(8.7) AM1 = eP (ΔΡ1 / Ρ'0) Mi - Q f = eP (ΔΡ1 / Pi) Ql

0 · v» = AQ* · v» 
Qo 

οπού AQ' δίδει τήν μεταβολήν τής εγχωρίου ζητήσεως τοΰ 

προϊόντος i, ή οποία προκαλείται άπό τον φόρον, καί ν] παρι

στάνει τό ποσοστόν συμμετοχής τών εισαγωγών είς τήν ζή-

τησιν τοΰ προϊόντος i. Κατ' άναλογίαν ή αύξησις τών εισαγωγών 

τών αφορολογήτων προϊόντων, τα όποια χάριν απλουστεύσεως 

όρίζομεν εδώ ως τό σύνθετον προϊόν j , δύναται να γραφή ώς 

έξης: 

(8.8) AMJ = AQJ - vi 

Κατά συνέπειαν ή έπίδρασις τοΰ φόρου έπί τοΰ εμπορικού 

ισοζυγίου ανέρχεται είς: 

(8.9) ΔΒ = AW — ΔΜί = AQ'v* — AQJvi = AQ (ν* — vi) 

καθόσον είς ενα υπόδειγμα, όπου δέν λαμβάνονται ύπ' όψιν αί 

είσοδηματικαί επιδράσεις έπί τής ζητήσεως, άλλα μόνον αί 

επιδράσεις άπό τήν ύποκατάστασιν, AQ' = AQi = AQ. Κα

τόπιν αυτού τό ίσοζύγιον πληρωμών βελτιώνεται ή δέν βελ

τιώνεται, καί τούτο εξαρτάται άπό τό άν ν· < vi. 

Φαίνεται επομένως, ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά 

μεταξύ τών επιδράσεων ενός ειδικού φόρου καταναλώσεως καί 

τών επιδράσεων τών δασμών έπί τοΰ εμπορικού ισοζυγίου. Οί 

δασμοί επηρεάζουν τήν τιμήν τών εισαγωγών εν σχέσει με τήν 

τιμήν εγχωρίου παραγωγής τοΰ ιδίου προϊόντος καί προκαλοΰν 

ύποκατάστασιν μεταξύ τών διαφόρων πηγών προσφοράς τοΰ 

ιδίου προϊόντος, δηλαδή ύποκατάστασιν τών εισαγωγών δι' εγ

χωρίου παραγωγής. Κατ' άκολουθίαν οί δασμοί μειώνουν συν

ήθως τάς είσαγωγάς καί βελτιώνουν τό έμπορικόν ίσοζύγιον. 

Ό φόρος καταναλώσεως επιβάλλει τήν ιδίαν έπιβάρυνσιν 
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επί τής εγχωρίου παραγωγής καί τών εισαγωγών, πράγμα πού 

σημαίνει, ότι δέν κάμνει διάκρισιν είς βάρος τών εισαγωγών. 

'Αποτέλεσμα τούτου είναι, ό φόρος να μή προκαλή ύποκατά

στασιν μεταξύ τών πηγών προσφοράς τών προϊόντων. Ό ει

δικός φόρος καταναλώσεως επηρεάζει μόνον τήν τιμήν τοΰ 

φορολογουμένου άγαθοΰ εν σχέσει μέ τήν τιμήν τών αφορο

λογήτων αγαθών καί προκαλεί ύποκατάστασιν μεταξύ τών α

γαθών, δηλαδή ύποκατάστασιν τών φορολογουμένων δια τών 

αφορολογήτων προϊόντων. Τοΰτο επιδρά έπί τοΰ εμπορίου, μό

νον εάν τά ποσοστά συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μονάδα 

φορολογουμένου καί αφορολογήτων προϊόντων διαφέρουν με

ταξύ των. Ενδέχεται συνεπώς ό ειδικός φόρος καταναλώσεως 

νά μειώνη ή να αύξάνη τάς είσαγωγάς, αναλόγως τοΰ αν τό 

ποσοστόν συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μονάδα φορολο

γουμένου προϊόντος είναι ύψηλότερον ή χαμηλότερον άπό τό 

ποσοστόν συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μονάδα αφορολο

γήτων προϊόντων. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ό φόρος επηρεά

ζει ευνοϊκά τό έμπορικόν ίσοζύγιον, ενώ είς τήν δευτέραν έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις έπ' αύτοΰ. 

2.2. Oi Ειδικοί Φόροι Παραγωγής 

Οί ειδικοί φόροι, οί όποιοι επιβάλλονται έπί τής εγχωρίου 

παραγωγής, προκαλοΰν αύξησιν τής τιμής τοΰ φορολογουμένου 

προϊόντος εν σχέσει μέ τήν τιμήν τών αφορολογήτων καί κατ' 

έπέκτασιν ύποκατάστασιν αυτών δι' αφορολογήτων προϊόντων. 

Αυτό επηρεάζει τάς είσαγωγάς, μόνον εάν τό φορολογούμε-

νον καί τά αφορολόγητα προϊόντα διαφέρουν ώς προς τά πο

σοστά συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μονάδα προϊόντος, ό

πως ακριβώς συμβαίνει καί είς τήν περίπτωσιν τοΰ είδικοΰ φό

ρου καταναλώσεως. 

Έκτος άπό τάς ανωτέρω επιδράσεις έπί τών εισαγωγών, 

όμως, οί ειδικοί φόροι παραγωγής διαφοροποιούν τήν έπιβά-

ρυνσιν τής εγχωρίου παραγωγής έν σχέσει μέ τάς εΐσαγωγάς 
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τοΰ φορολογουμένου προϊόντος, μέ αποτέλεσμα τήν άμεσον 

ύποκατάστασιν εγχωρίου παραγωγής δι' εισαγωγών, ή οποία 

βέβαια επηρεάζει δυσμενώς τό ίσοζύγιον πληρωμών τής χώρας 

πού επιβάλλει τον φόρον. Οί φόροι παραγωγής, επομένως, α

σκούν άντιπροστατευτικήν έπίδρασιν έπί τοΰ εμπορίου. Τό 

μέγεθος τής επιδράσεως τοΰ φόρου παραγωγής έπί τών εισα

γωγών, άπό αυτήν τήν πηγήν, εξαρτάται άπό τον συντελεστήν 

τοΰ φόρου παραγωγής, τον βαθμόν μετακυλίσεως τοΰ φόρου 

τούτου προς τά εμπρός, τήν ελαστικότητα τών εισαγωγών ως 

προς τήν τιμήν καί τήν προ τής επιβολής τοΰ φόρου άξίαν 

τών εισαγωγών. 

"Ας έξετάσωμεν π.χ. τήν κατάστασιν τοΰ Διαγράμματος 

8.2, όπου παρουσιάζεται ή αγορά τοΰ φορολογουμένου προϊόν

τος i. Ή ισορροπία είς τήν άγοράν τοΰ προϊόντος προ τής επι

βολής τοΰ φόρου δίδεται δια τοΰ σημείου Ρ 0 , όπου τέμνονται 

ή καμπύλη εγχωρίου ζητήσεως D 0 D ' 0 καί ή προ τής επιβολής 

τοΰ φόρου συνολική καμπύλη προσφοράς τοΰ φορολογουμένου 

προϊόντος S0T0T'0. Ή επιβολή τοΰ ειδικού φόρου έπί τής εγ

χωρίου παραγωγής τοΰ προϊόντος i μετακινεί προς τά άνω, 

π.χ. άπό τήν θέσιν S0S'0 είς τήν θέσιν S1S'1, μόνον τήν καμπύλην 

εγχωρίου προσφοράς τοΰ φορολογουμένου προϊόντος, ενώ ά-

φίνει άμετάβλητον τήν καμπύλην τής ΰπερβαλλούσης παγκο

σμίου προσφοράς W0W'o. Ώ ς έκ τούτου ή καμπύλη συνολικής 

προσφοράς τοΰ φορολογουμένου προϊόντος μετακινείται προς 

τά άνω, π.χ. είς τήν θέσιν S ^ T ' j , καί οδηγεί είς νέον ση-

μεΐον ισορροπίας, Ρ1 5 όπου τέμνονται ή νέα καμπύλη συνολικής 

προσφοράς καί ή καμπύλη ζητήσεως τοΰ φορολογουμένου 

προϊόντος. Ή ζήτησις μειώνεται κατά ά0άν ενώ ή εγχώριος 

προσφορά κατά SQS^ Αί είσαγωγαί αυξάνουν κατά SQSJ — d0d1. 

Τέλος οί ειδικοί φόροι παραγωγής δέν επιστρέφονται κατά 

τήν έξαγωγήν καί ώς έκ τούτου προκαλούν αύξησιν τών τιμών 

καί συνεπώς μείωσιν τοΰ όγκου τών εξαγωγών τής χώρας. "Ας 

έξετάσωμεν έπί παραδείγματι τήν κατάστασιν τοΰ Διαγράμμα

τος 8.3, όπου ένας φόρος παραγωγής επιβάλλεται είς τήν χώ-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ραν W, ή οποία εξάγει τό φορολογούμενο ν προϊόν. Ό φόρος 

μετακινεί τήν καμπύλην εγχωρίου προσφοράς άπό τήν θέσιν 

Sw o S'wo εις τήν θέσιν SW1 S'W1 καί τήν καμπύλην ύπερβαλλού

σης προσφοράς W 0 W 0 είς τήν θέσιν Wĵ W ,̂ μέ συνέπειαν τήν 

μετακίνησιν τής καμπύλης συνολικής προσφοράς τοΰ φορολο

γουμένου προϊόντος είς τήν θέσιν S Q T ^ Y Ή ισορροπία μετα

τοπίζεται άπό τό σημεϊον Ρ 0 είς τό σημεϊον Ρ'0, όπου τέμνονται 

ή καμπύλη συνολικής προσφοράς SoT/Tj καί ή καμπύλη εγχω

ρίου ζητήσεως είς τήν Η χώραν. Ή εγχώριος ζήτησις είς τήν 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.3 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Η χώραν μειώνεται κατά djd0, ή εγχώριος προσφορά αυξάνει 

κατά SfjSp ένώ αί είσαγωγαί (αποτελούν τάς έξαγωγάς τής χώ

ρας W) μειώνονται κατά m ^ Q ^ d ^ Q — s 0 s 1 . 

2.3. Εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς Άντικατάστασιν ένας Φόρου Καταναλώσεως 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ, είς άντικατάστασιν ενός υφισταμέ

νου φόρου καταναλώσεως, είναι δυνατόν να έπηρεάση τό έμπο-

ρικόν ίσοζύγιον μιας χώρας τόσον άπό τήν πλευράν τών είσα-
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γωγών όσον καί άπό τήν πλευράν τών εξαγωγών. Αί πηγαί 

επιδράσεων έπί τοΰ εμπορικού ισοζυγίου είναι αί έξης: 

α. ΔιαρΒροηικαί επιδράσεις: Ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή 

διάρθρωσις τών μέσων συντελεστών, μέ τους οποίους επιβάλ

λεται ό ΦΠΑ έπί τών διαφόρων προϊόντων, είναι διαφορετική 

άπό τήν διάρθρωσιν τών μέσων συντελεστών τοΰ υφισταμένου 

φόρου καταναλώσεως, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο φόρων 

θά έπηρεάση τάς σχετικάς τιμάς τών προϊόντων, τάς οποίας 

καλούνται να κατά βάλουν οί καταναλωταί, καί θά μεταβάλη 

τήν διάρθρωσιν τής καταναλωτικής ζητήσεως είς τήν χώραν. 

Τούτο θά έπηρεάση τάς είσαγωγάς τής χώρας, μόνον έάν λαμ-

βάνη χώραν ύποκατάστασις μεταξύ προϊόντων μέ διάφορα πο

σοστά συμμετοχής εισαγωγών. Ή φύσις τών επιδράσεων αυτών 

έπί τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου εξαρτάται άπό τήν μορφήν τής 

μεταβολής τής ζητήσεως τών καταναλωτών, ή οποία εξαρτάται 

περαιτέρω άπό τό σχετικόν φορολογικόν ßapoc, πού επιβάλ

λεται έπί τών διαφόρων προϊόντων άπό τους δύο φόρους. Έάν 

ό ΦΠΑ έπιβάλλη, έπί τών προϊόντων μέ ύψηλήν συμμετοχή ν 

εισαγωγών, μεγαλυτέραν έπιβάρυνσιν καί, έπί τών προϊόντων μέ 

χαμηλήν συμμετοχήν εισαγωγών, χαμηλοτέραν έπιβάρυνσιν άπό 

τήν έπιβαλλομένην δια τοΰ παλαιοΰ φόρου, ή ύποκατάστασις 

μεταξύ τών δύο φόρων θά όδηγήση είς αύξησιν τής ζητήσεως 

προϊόντων μέ χαμηλήν συμμετοχήν εισαγωγών καί μείωσιν 

τής ζητήσεως προϊόντων μέ ύψηλήν συμμετοχήν εισαγωγών. 

Αυτό θά προκαλέση μείωσιν τής αξίας τών εισαγωγών καί, 

ceteris paribus, βελτίωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας. 

Έξ άλλου, έάν ό ΦΠΑ έπιβάλλη, έπί τών προϊόντων μέ ύψηλήν 

συμμετοχήν εισαγωγών, μικροτέραν έπιβάρυνσιν καί, έπί τών 

προϊόντων μέ χαμηλήν συμμετοχήν εισαγωγών, μεγαλυτέραν έπι

βάρυνσιν άπό τήν έπιβάρυνσιν τήν έπιβαλλομένην δια τοΰ προϊ

σχύοντος φόρου καταναλώσεως, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών 

δύο φόρων θά όδηγήση είς αύξησιν τής καταναλώσεως τών 

προϊόντων μέ ύψηλήν συμμετοχήν εισαγωγών καί μείωσιν τής 

καταναλώσεως τών προϊόντων μέ χαμηλήν συμμετοχήν είσα-
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γωγών. Τοΰτο θά προκαλέση τελικ&ς αύξησιν τής αξίας τών 

εισαγωγών καί, επομένως, έπιδείνωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρω

μών τής χώρας. 

Τό μέγεθος τών προαναφερθεισών επιδράσεων έπί τοΰ έμ-

πορικοΰ ισοζυγίου εξαρτάται άπό τήν εκτασιν κατά τήν οποίαν 

θά λάβη χώραν ύποκατάστασις τής ζητήσεως μεταξύ προϊόν

των μέ διαφορετικήν συμμετοχήν εισαγωγών. Τοΰτο εξαρτάται 

άπό τό ΰψος τών μεταβολών τών σχετικών τιμών, τάς οποίας 

θά έπιφέρη ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο φόρων, τών έλα-

στικοτήτων ζητήσεως τών προϊόντων, τά όποια υπόκεινται είς 

διαφορετικόν φορολογικόν βάρος, καί τών ποσοτήτων αί ό-

ποΐαι κατηναλίσκοντο προ τής υποκαταστάσεων:. Ούτως, έάν e), 

παριστάνη τήν ελαστικότητα τοΰ προϊόντος i ώς προς τήν τι

μήν, dP' / Pi τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν τής σχετικής τιμής 

τοΰ προϊόντος i, ή οποία θά προέλθη άπό τήν ύποκατάστασιν 

μεταξύ τών δύο φόρων, καί Qi τήν καταναλισκομένην ποσότητα 

τοΰ προϊόντος i προ τής εν λόγω υποκαταστάσεως, ή μεταβο

λή τής ζητήσεως τοΰ προϊόντος i, ή οποία απορρέει άπό τήν 

ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων, ημπορεί να ύπολογι-

σθή ώς έξης1: 

(8.10) dQ j = el, (dP1 / Pi) Qi 

Έάν ν' παριστάνη τήν συμμετοχήν τών εισαγωγών κατά 

μονάδα τοΰ προϊόντος i, αί επιδράσεις τής υποκαταστάσεως με

ταξύ τών δύο φόρων έπί τών εισαγωγών τοΰ προϊόντος i θά 

δίδωνται δια τής έξισώσεως: 

(8.11) άΜ] = v jdQ' - v'ei (dP* / Pi) Qi 

1. Ό τύπος αυτός παράγεται από τον τύπον τής έλαστικότητος ζητή
σεως ώς προς τήν τιμήν δι' επιλύσεως του ώς προς dQ'. 
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Εφόσον v i = M ' / Q i , όπου Μ> παριστάνει τάς συνολικάς 

(αμέσους καί εμμέσους) είσαγωγάς τάς περιλαμβανομένας είς 

τήν κατανάλωσιν τοΰ προϊόντος ί, ό τύπος (8.11) γίνεται: 

(8.12) άΜ[ = e\, (dPj / Pi) Mi 

Ai συνολικαί διαρθρωτικαί επιδράσεις τής υποκαταστάσεως 

μεταξύ τών δύο φόρων έπί τών εισαγωγών δίδονται διά τής 

έξισώσεως: 

(8.13) d M = Z v ' e U d P ' / P i O Q l ^ Z ε'ρ (dP1'/ Pu) Mo 
i = l i = l 

όπου i -•= I,. . ., ri είναι αί διάφοροι κατηγορίαι καταναλωτικών 

αγαθών καί υπηρεσιών. 

Διά τής χρησιμοποιήσεως μήτρων, ή έξίσωσις (8.13) γί

νεται: 

(8.14) dM = ν · dQ 

όπου ν είναι τό διάνυσμα-στήλη τών συνολικών (άμεσων καί 

έμμεσων) ποσοστών συμμετοχής τών εισαγωγών τών διαφόρων 

κατηγοριών καταναλωτικών αγαθών καί dQ τό διάνυσμα-στήλη 

τών μεταβολών τής καταναλώσεως, τάς οποίας προκαλεί ή ύπο-

κατάστασις μεταξύ τών δύο φόρων. Αί έν λόγω μεταβολαί δί

δονται διά τής έξισώσεως1: 

(8.15) d Q = e ·π . q 

1. Tò σημεϊον ( Λ ) άνω του διανύσματος δηλώνει, οτι το διάνυσμα 
τούτο μετετράπη είς διαγώνιον μήτραν, είς τήν οποίαν ή διαγώνιος περι
λαμβάνει τά στοιχεία του διανύσματος, καί ν' είναι το διάνυσμα-γραμμή 
τοΰ ν. 
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όπου e δεικνύει τό διάνυσμα τών έλαστικοτήτων τής ζητήσεως 

ώς προς τήν τιμήν, π τό διάνυσμα τών ποσοστιαίων μεταβολών 

τών σχετικών τιμών, αί όποΐαι απορρέουν άπό τήν ύποκατά

στασιν μεταξύ τών δύο φόρων, καί q τό διάνυσμα-στήλη τών 

καταναλισκομένων ποσοτήτων άπό τά διάφορα προϊόντα προ 

τής φορολογικής υποκαταστάσεως. 

β. 'Επιδράσεις επί τοϋ εμπορικού Ισοζυγίου όφειλόμεναι εις 

μεταβολάς τοϋ εισοδήματος είς τήν χώραν, ή οποία προβαίνει 

εις ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων : Έκτος άπό τάς 

ανωτέρω έξετασθείσας επιδράσεις έπί τών εισαγωγών, ή εισα

γωγή τοΰ ΦΠΑ, είς άντικατάστασιν ενός φόρου καταναλώ

σεως, είναι δυνατόν να έπηρεάση τάς είσαγωγάς τής χώρας 

μέσω πιθανών εισοδηματικών μεταβολών (μεταβολών εις τό 

έπίπεδον ζητήσεως). Εισοδηματικοί μεταβολαί θά προκληθούν 

ενδεχομένως άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων 

κυρίως εις τήν περίπτωσιν, όπου οί δύο φόροι αποδίδουν δια

φορετικά φορολογικά έσοδα. 'Ενδέχεται Ομως να λάβουν χώ

ραν είσοδηματικαί μεταβολαί καί εις τήν περίπτωσιν, κατά τήν 

οποίαν οί δύο φόροι αποφέρουν τά ίδια έσοδα (πολλαπλασια

στικοί επιδράσεις τοΰ ισοσκελούς προϋπολογισμού). Αυτό δύ

ναται να συμβή, διότι ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο φόρων 

είναι πιθανόν να έπηρεάση, όπως θά δείξωμεν αργότερα, τό 

μέγεθος τών διαφόρων παραμέτρων καί επομένως τό μέγεθος 

τοΰ πολλαπλασιαστοΰ τής χώρας. 

Τό μέγεθος τών επιδράσεων έπί τοΰ εμπορικού ισοζυγίου 

άπό τήν αίτίαν αυτήν εξαρτάται άπό τό μέγεθος τών εισοδημα

τικών μεταβολών, τάς οποίας προκαλεί ή ύποκατάστασις με

ταξύ τών δύο φόρων, καθώς καί άπό τό μέγεθος τής οριακής 

ροπής τής χώρας προς είσαγωγάς. Τοιουτοτρόπως, έάν dY 

παριστάνη τήν μεταβολήν τοΰ εισοδήματος, ή οποία προκα

λείται άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων, καί m 

τήν όριακήν ροπήν τής χώρας προς είσαγωγάς, αί επιδράσεις 

έπί τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου, αί όφειλόμεναι είς εισοδηματικός 

μεταβολάς, θά δίδωνται διά τής έξισώσεως: 
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(8.16) d M - m d Y 

Εις όρους έλαστικότητος ό τύπος (8.16) γίνεται: 

(8.17) dM = ε^ (dY / Υ0) Μ 0 

όπου ey παριστάνει τήν είσοδηματικήν ελαστικότητα ζητήσεως 

εισαγωγών, dY/Υοτήν ποσοστιαίαν μεταβολήν τοΰ εισοδήματος 

τήν προκαλουμένην άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο 

φόρων, καί Μ 0 τήν προ τής φορολογικής υποκαταστάσεως 

άξίαν τών εισαγωγών. 

γ. 'Επιδράσεις επί τοϋ εμπορικού Ισοζυγίου, al όποΐαι οφεί

λονται είς διαφοροποίησιν τών επιστρεφομένων ποσών φόρων επ 

εξαγωγών υπό το σύστημα τών δύο φόρων : Έκτος άπό τάς 

ανωτέρω επιδράσεις έπί τών εισαγωγών, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ 

είς άντικατάστασιν ενός άλλου φόρου καταναλώσεως, θά έπη

ρεάση τό εμπορικόν ίσοζύγιον άπό τήν πλευράν τών εξαγω

γών. Μία πιθανή αιτία τών έν λόγω επιδράσεων είναι ή δια

φορά τοΰ επιστρεφομένου είς τους εξαγωγείς ποσοΰ φόρου, υ

πό τό καθεστώς καθενός άπό τους δύο φόρους. Τοΰτο συμ

βαίνει διότι, έάν λαμβάνη χώραν επιστροφή φόρων έπί εξα

γωγών είς διαφορετικήν έκτασιν ύπό τό καθεστώς καθενός άπό 

τους δύο φόρους, ή ύποκατάστασις μεταξύ των θά προκαλέση 

μεταβολήν της τιμής τών εξαγωγών τής χώρας είς τήν άλλοδα-

πήν, ή οποία θά έπηρεάση τον όγκον καί πιθανώς καί τήν άξίαν 

τών εξαγωγών. Ά π ό τήν άποψιν αυτήν ό ΦΠΑ θεωρείται ότι 

έχει ενα σοβαρόν πλεονέκτημα έναντι τών προϋπαρχόντων φό

ρων κύκλου εργασιών είς τήν Εύρώπην καί αυτό ακριβώς τό 

πλεονέκτημα απετέλεσε τό κυριώτερον ϊσως επιχείρημα υπέρ 

τής εισαγωγής τοΰ φόρου τούτου είς τάς χώρας τής ΕΟΚ1. 

Τό πλεονέκτημα αυτό είναι ή ούδετερότης τοΰ ΦΠΑ όσον 

άφορα τάς διεθνείς συναλλαγάς έπί αγαθών. Τοιουτοτρόπως 

1. The Newmark Report, εΐ'θ' ανωτέρω. 
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υποστηρίζεται, ότι λόγω τής δυσκολίας εκτιμήσεως τοΰ ποσοΰ 

τοΰ φόρου κύκλου εργασιών, τό όποιον ήτο πράγματι ένσωμα-

τωμένον είς τήν άξίαν τών εξαγωγών, υπό τό σύστημα τών 

σωρευτικών φόρων κύκλου εργασιών είς τήν Εύρώπην, αί κυ

βερνήσεις έσυνήθιζαν νά επιστρέφουν είς τους εξαγωγείς πο

σόν φόρου διαφορετικόν άπό εκείνο τό όποιον ήτο πράγματι 

ένσωματωμένον είς τήν άξίαν τών εξαγωγών. Έ ξ άλλου ύπό 

τό καθεστώς τοΰ ΦΠΑ καθίσταται ευχερής ή έκτίμησις τοΰ 

άκριβοΰς ποσοΰ τού φόρου τοΰ ένσωματουμένου είς τάς έξαγω-

γάς καί επομένως δύναται νά χορηγηθή πλήρης επιστροφή τοΰ 

ποσοΰ τούτου1. 

Τό μέγεθος τής μεταβολής τής τιμής, ή οποία προκαλείται 

άπό τήν έπιστροφήν τοΰ ακριβούς ποσοΰ τοΰ φόρου πού έχει 

ένσωματωθή εις τάς έξαγωγάς, εξαρτάται άπό τον βαθμόν κατά 

τον οποίον τό πράγματι έπιστρεφόμενον ποσόν φόρων υπολεί

πεται ή υπερβαίνει τό ποσόν τοΰ φόρου, τό όποιον ενσωματώ

νεται εις τήν άξίαν τών εξαγωγών ύπό τό σύστημα τοΰ παλαιοΰ 

φόρου, έν σχέσει μέ τήν κατάστασιν ή οποία θά έπικρατή 

ύπό τό καθεστώς τοΰ νέου φόρου. Τό μέγεθος τών επιδράσεων 

έπί τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου άπό τήν πηγήν αυτήν εξαρτάται 

άπό τό μέγεθος τών μεταβολών τών τιμών τών εξαγωγών τής 

χώρας, καθώς επίσης καί άπό τό ΰψος τής έλαστικότητος τών 

εξαγωγών αυτής ώς προς τήν τιμήν. Ούτως, έάν dP'/Pi παρι

στάνη τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν είς τάς σχετικάς τιμάς τών 

εξαγωγών τοΰ προϊόντος i, e'x τήν ελαστικότητα τών εξαγωγών 

ώς προς τήν τιμήν τοΰ προϊόντος καί Xi τον άρχικόν όγκον 

τών εξαγωγών αυτού, ή μεταβολή τοΰ όγκου τών εξαγωγών τοΰ 

προϊόντος τούτου θά δίδεται διά τής έξισώσεως: 

(8.18) d X ^ e i C d P ' / P i o X i 

Ή συνολική μεταβολή τοΰ όγκου τών εξαγωγών τής χώρας 

1. R. Α. Musgrave, Fiscal Systems, Yale University Press, 1969. 
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ή προερχομένη άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων 

θά δίδεται μέ τήν έξίσωσιν: 

(8.19) dX = £ ei (dP1 / Pi)Xi = e x (dP / P0)X0 

i = l 

όπου i = 1,. . . , n παριστάνει τον αριθμόν τών εξαγομένων 

αγαθών τής χώρας, e x τήν μέσην ελαστικότητα τών εξαγωγών 
Λ Λ 

αυτής ώς προς τήν τιμήν, d P / P 0 τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν 

τής μέσης σχετικής τιμής τών εξαγωγών καί Χ0 τον προ τής 

φορολογικής υποκαταστάσεως συνολικόν όγκον αυτών. 

Έν τούτοις ή μεταβολή τής αξίας τών εξαγωγών θά είναι 

διαφορετική1. Έ ν αντιθέσει μέ ό,τι συμβαίνει είς τήν περί

πτωσιν ενός δασμού ή ενός αντισταθμιστικού φόρου, ό όποιος 

επιβάλλεται έπί τών εισαγωγών (καταβάλλεται άπό τους εγχώ

ριους καταναλωτάς καί δέν επηρεάζει τήν τιμήν πού καταβάλ

λεται προς τήν ξένη ν χώραν), ό φόρος έπί τών εξαγωγών εν

σωματώνεται είς τήν τιμήν αυτών καί συνεπώς καταβάλλεται 

άπό τήν ξένην χώραν. Ή μεταβολή τής φορολογικής επιβαρύν

σεως τών εξαγωγών, ή οποία προέρχεται άπό τήν έπιστροφήν 

τοΰ άκριβοΰς ποσοΰ φόρου, τό όποιον ενσωματώνεται είς τάς 

έξαγωγάς, θά προκαλέση επομένως δύο αντιθέτους επιδράσεις 

έπί τής αξίας τών εξαγωγών: ή μία θά τείνη είς αύξησιν τής α

ξίας τών εξαγωγών, ένώ ή άλλη είς μείωσιν αυτής. Ούτως, έάν 

ύποθέσωμεν, ότι μέ τό παλαιόν σύστημα φόρου κύκλου εργα

σιών αί έξαγωγαί δέν απαλλάσσονται πλήρως τοΰ φόρου, ένώ 

μέ τό νέον απαλλάσσονται πλήρως, ή ύποκατάστασις μεταξύ 

τών δύο φορολογικών συστημάτων θά προκαλέση μείωσιν τών 

τιμών τών εξαγωγών. Αυτό, ceteris paribus, θά έπιφέρη αύξησιν 

τοΰ όγκου τών εξαγωγών, συγχρόνως όμως θά έπιφέρη καί μείω-

1. Μ. Weinrobe, «Corporate Taxes and the United States Balance of 
Trade», National Tax Journal, Μάρτιος 1971. 

288 



σιν τής κατά μονάδα προϊόντος αξίας τήν οποίαν καταβάλλουν 

οί αλλοδαποί. Ή συνολική αξία τών εξαγωγών θά αύξηθή 

μόνον εάν ή σχετική αύξησις τοΰ όγκου είναι μεγαλύτερα τής 

σχετικής μειώσεως τής μοναδιαίας αξίας τών εξαγωγών. Αυτά 

βεβαίως εξαρτάται, άπό τό αν ή έλαστικότης τών εξαγωγών 

ώς προς τήν τιμήν είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα άπό τήν μο

νάδα. 

Τοιουτοτρόπως, εάν dP» καί dX* παριστάνουν αντιστοίχως 

τήν μεταβολήν τής τιμής καί τοΰ όγκου τών εξαγωγών τοΰ 

προϊόντος i, καί Pi καί Xi αντιστοίχως τήν τιμήν καί τον όγκον 

τών εξαγωγών τοΰ προϊόντος i ύπό τό παλαιόν σύστημα φόρου 

ή μεταβολή τής αξίας τών εξαγωγών τοΰ προϊόντος i, ή προ

καλούμενη άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων, θά 

δίδεται μέ τήν έξίσωσιν: 

(8.20) dvi, = xi pi - x i Pi = (Xi + dXf) (Pi - dP1) - xi Pi 

= Pi dX1 — dX1' dPJ - Xi dP1 = Ρ'0 dX* — X[ dP1 

-PÌidX1 — X U P ' 

υπό τήν προϋπόθεσιν ότι dX' dP> -> 0. 

Δι' αθροίσεως τών εξαγωγών όλων τών προϊόντων, λαμβά-

νομεν τήν συνολικήν μεταβολήν τής αξίας τών εξαγωγών, ή 

οποία δίδεται διά τής έξισώσεως: 

(8.21) d V x = £ ( P Ô d X ' - X i d P ' ^ P o d X - X i d P 
i = l 

~ Σ (Po dX* - Xi dPj) = P0 dX - X0 dP 
i = i 

όπου P 0 καί X0 παριστάνουν αντιστοίχως τήν μέση ν σταθμική ν 

τιμήν καί τον συνολικόν όγκον τών εξαγωγών τής χώρας προ 

τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο φόρων καί dP καί dX 
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τήν μεταβολήν τής μέσης σταθμικής τιμής καί τοΰ συνολικοΰ 

όγκου τών εξαγωγών τής χώρας, τήν οποίαν προκαλεί ή φορο

λογική ύποκατάστασις. 

Ή μεταβολή τής αξίας τών εξαγωγών, ή οποία δίδεται διά 

τής έξισώσεως (8.21), δέν παριστάνει έν τούτοις τήν καθαράν 

βελτίωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, καθόσον τμήμα τοΰ εξα

γομένου προϊόντος εισάγεται άπό τό έξωτερικόν καί επομένως 

ή αϋξησις τοΰ όγκου τών εξαγωγών θά προκαλέση αύξησιν 

τών εισαγωγών, αί όποΐαι είναι απαραίτητοι διά τήν παραγωγήν 

τοΰ μεγαλυτέρου τούτου όγκου τών εξαγωγών1. Ή αύξησις 

αυτή τών εισαγωγών εξαρτάται άπό τό ποσοστόν τών εισαγωγών 

κατά μονάδα εξαγομένων προϊόντων καθώς επίσης καί άπό τήν 

μεταβολήν τοΰ όγκου τών εξαγωγών, ή όποια προκαλείται άπό 

τήν πλήρη έπιστροφήν τών φόρων κατά τήν έξαγωγήν. Ούτως, 

έάν νΧ παριστάνη τό μέσον ποσοστόν εισαγωγών κατά μονάδα 

εξαγομένων προϊόντων, ή μεταβολή τών εισαγωγών, ή οποία 

θά είναι αναγκαία διά τήν παραγωγήν τοΰ μεγαλυτέρου όγκου 

τών εξαγωγών, θά άνέλθη είς: 

(8.22) dM = ν χ dX 

Άντικαθιστώντες τήν έξίσωσιν (8.19) είς τήν (8.22), λαμ-

βάνομεν: 

(8.23) d M = ν χ ex (dP / Ρ()) Χ0 

Ώ ς έκ τούτου ή καθαρά μεταβολή, ή οποία προκαλείται 

άπό τήν διαφοράν τοΰ επιστρεφομένου ποσοΰ τοΰ φόρου κατά 

τήν έξαγωγήν, θά ανέρχεται είς2 : 

1. Th. Georgakopoulos, «Tax Rebating of Exports and the Balance 
of Payments», European Economic Review, 'Οκτώβριος 1974, σελ. 197-205. 

2. Διά τής χρησιμοποιήσεως καταλλήλου μονάδος μετρήσεως, ώστε 
pw _-= ι καί επομένως Ρ = Ρ. 
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(8.24) dB = dVx - dM 

= X o d P ( e x - l ) - v * e x ( d P / P o ) X 0 

= X 0 d P ( e r - v * e x - 7 ? 1) 

Po 

Ή έξίσωσις (8.24) δεικνύει, ότι ή καθαρά έπίδρασις έπί 

τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, ή οποία προκαλείται άπό τήν πλήρη 

έπιστροφήν τών φόρων κατά τήν έξαγωγήν, εξαρτάται άπό τό 

μέγεθος τής έλαστικότητος τών εξαγωγών ώς προς τήν τιμήν 

καί άπό τό ποσοστόν τών εισαγωγών κατά μονάδα εξαγομένων 

προϊόντων τής χώρας. "Οσον μεγαλύτερα είναι ή ελαστικότης 

τών εξαγωγών ώς προς τήν τιμήν τόσον μεγαλύτερα είναι ή 

βελτίωσις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί αντιστρόφως. Έξ άλλου 

όσον μεγαλύτερον είναι τό ποσοστόν τών εισαγωγών κατά μο

νάδα εξαγομένων προϊόντων τής χώρας τόσον μικρότερα είναι 

ή βελτίωσις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί αντιστρόφως. 

Ή αναγκαία συνθήκη, ώστε ή πλήρης απαλλαγή τών εξα

γωγών άπό τον φόρον νά μή έπηρεάση τό ίσοζύγιον πληρωμών, 

δηλαδή dB = 0, είναι: 

(8.25) ex — vxex(-^-\ — ì=0 

άπό τήν οποίαν λαμβάνομεν 

(8.26) 

Po 

Διά τής χρησιμοποιήσεως καταλλήλων μονάδων μετρήσε

ως, ώστε Ρ 0 = 1 , ή έξίσωσις (8.26) γίνεται: 

(8.27) e x = — L 
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Κατά συνέπειαν, έάν ίσχύη ή (8.27), ή πλήρης επιστροφή 

τών φόρων κατά τήν έξαγωγήν θά άφήση άμετάβλητον τό ίσο

ζύγιον πληρωμών. Έάν ex ) , ή πλήρης επιστροφή τών 

φόρων κατά τήν έξαγωγήν θά βελτίωση τό ίσοζύγιον πληρω

μών, ένώ εάν ex ( - , τότε ή πλήρης επιστροφή τών φόρων 

κατά τήν έξαγωγήν θά παραβλάψη τό ίσοζύγιον πληρωμών. 

δ. 'Επιδράσεις επί τών εξαγωγών τής χώρας προκαλούμενοι 

από πιθανάς μεταβολάς τής ενεργού ζητήσεως είς τήν άλλοδα-

πήν: Τέλος αί έξαγωγαί μιας χώρας ενδεχομένως θά επηρεα

σθούν άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ δύο φόρων, έάν ή ύπο-

κατάστασις αυτή έπηρεάση τό έπίπεδον τής συνολικής ένερ-

γοΰ ζητήσεως καί, επομένως, τό έπίπεδον τοΰ έθνικοΰ εισοδή

ματος είς τήν άλλοδαπήν. Ή μεταβολή τής αξίας τών εξαγωγών 

ή οφειλομένη εις τοιαύτας εισοδηματικός μεταβολάς δίδεται 

διά τής έξισώσεως: 

(8.28) dVx = rrC dYw 

όπου dYw δίδει τήν μεταβολήν τοΰ εισοδήματος τών χωρών 

τοΰ λοιποΰ κόσμου, ή οποία προεκλήθη άπό τήν ύποκατάστα

σιν μεταξύ τών δύο φόρων, καί rrih τήν όριακήν ροπήν τών έν 

λόγω χωρών προς είσαγωγάς άπό τήν χώραν ή οποία προ

βαίνει είς τήν ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων. Έν τού

τοις έμμεσοι επιδράσεις αύτοΰ τοΰ είδους έπί τών εξαγωγών 

θά είναι, πιθανώτατα, ποσοτικώς ασήμαντοι είς οιανδήποτε πε

ρίπτωσιν υποκαταστάσεως μεταξύ δύο φόρων καί δέν θά τάς 

έξετάσωμεν περαιτέρω. 

2.4. Εισαγωγή τοϋ ΦΠΑ εις Άντικατάστασιν Ενός Φόρου 'Επιβαλλομένου 
έπί Ενός ή Περισσοτέρων Συντελεστών της Παραγωγής (Φόρου Πα
ραγωγής) 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν ενός φόρου 

επιβαλλομένου έπί ενός ή περισσοτέρων συντελεστών τής παρα-
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γωγής θά προκαλέση μεταβολήν τής διαρθρώσεως τής ζητή

σεως είς τήν χώραν καί θά όδηγήση εις διαρθρωτικός επιδρά

σεις έπί τοΰ εμπορικού ισοζυγίου όμοιας προς έκείνας, αί ό-

ποϊαι προκαλούνται άπό τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ είς άντι

κατάστασιν ενός φόρου καταναλώσεως, ύπό τήν προϋπόθεσιν 

ότι οί δύο φόροι επιβαρύνουν κατά διαφορετικόν τρόπον τά 

προϊόντα. Περαιτέρω αί εισοδηματικοί μεταβολαί, αί όποΐαι 

είναι πιθανόν νά προκληθούν άπό τήν ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών δύο φόρων, θά επηρεάσουν τό έμπορικόν ίσοζύγιον τόσον 

από τήν πλευράν τών εισαγωγών όσον καί άπό τήν πλευράν 

τών εξαγωγών. Αί επιδράσεις αύται είναι επίσης ανάλογοι προς 

τάς επιδράσεις τής υποκαταστάσεως ενός φόρου καταναλώσεως 

δια τού ΦΠΑ, αί όποΐαι έξητάσθησαν ήδη. 

Ή εισαγωγή όμως τοΰ ΦΠΑ εις άντικατάστασιν ενός φόρου 

έπί τών συντελεστών τής παραγωγής μιας χώρας θά άσκηση 

καί άλλας επιδράσεις έπί τοΰ εμπορικού ισοζυγίου τόσον άπό 

τήν πλευράν τών εισαγωγών όσον καί άπό τήν πλευράν τών 

εξαγωγών τής χώρας. Αί επιδράσεις έπί τών εξαγωγών είναι 

όμοιαι προς τάς επιδράσεις τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ είς άντι

κατάστασιν ενός φόρου καταναλώσεως, εις τήν περίπτωσιν 

όπου δέν λαμβάνει χώραν πλήρης επιστροφή τοΰ φόρου κατά 

τήν έξαγωγήν, ύπό τό παλαιόν σύστημα φόρου καταναλώσεως. 

Ή μόνη διαφορά είναι ότι, είς τήν περίπτωσιν τοΰ φόρου κατα

ναλώσεως, ελάμβανε χώραν μερική επιστροφή τοΰ φόρου κατά 

τήν έξαγωγήν, ένώ είς τήν περίπτωσιν τοΰ φόρου έπί τών συν

τελεστών τής παραγωγής δέν λαμβάνει χώραν επιστροφή φό

ρων, καθόσον οί κανονισμοί τής GAT δέν επιτρέπουν επιστρο

φή ν τών άμεσων φόρων. 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν τοΰ φόρου έπί 

τών συντελεστών τής παραγωγής θά προκαλέση περαιτέρω 

επιπτώσεις είς τό έμπορικόν ίσοζύγιον άπό τήν πλευράν τών 

εισαγωγών, καθόσον οί δύο φόροι επιβάλλουν διαφορετικήν 

έπιβάρυνσιν έπί τής εγχωρίου παραγωγής καί διαφορετικήν 

έπί τών εισαγωγών. Τοιουτοτρόπως υπό τό καθεστώς τοΰ ΦΠΑ 
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αί είσαγωγαί τής χώρας φορολογοΰνται μέ τον ϊδιον συντε-

λεστήν μέ τον όποιον φορολογείται ή κατανάλωσις τών προϊόν

των εγχωρίου παραγωγής, ένώ ύπό το καθεστώς τοΰ φόρου 

έπί τών συντελεστών τής παραγωγής αί είσαγωγαί εξαιρούνται 

πλήρως τοΰ φόρου. Επομένως ή ύποκατάστασις μεταξύ τών 

δύο φόρων θά προκαλέση μείωσιν τής τιμής τών προϊόντων 

εγχωρίου παραγωγής είς τήν χώραν, έν σχέσει μέ τήν τιμήν 

τών εισαγωγών. Τοΰτο θά όδηγήση εις ύποκατάστασιν τών εισ

αγωγών διά προϊόντων εγχωρίου παραγωγής, μέ έπακόλουθον 

τήν μείωσιν τόσον τοΰ όγκου όσον καί τής αξίας τών εισαγωγών. 

Τό μέγεθος τής μειώσεως αυτής εξαρτάται άπό τό μέγεθος τών 

μεταβολών τής τιμής, τών προκαλουμένων άπό τήν ύποκατά

στασιν μεταξύ τών δύο φόρων, καθώς καί άπό τήν ελαστικότητα 

τών εισαγωγών ώς προς τήν τιμήν καί τήν άξίαν τών εισα

γωγών προ τής φορολογικής μεταβολής. Ούτως, έάν dP„i / ΡΠ, 

παριστάνη τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν τής τιμής τών εισα

γωγών έν σχέσει μέ τήν τιμήν τής εγχωρίου παραγωγής, en i 

τήν ελαστικότητα τών εισαγωγών ώς προς τήν τιμήν καί Μ 0 

τήν άρχικήν άξίαν τών εισαγωγών τοΰ προϊόντος i, ή μείωσις 

τών εισαγωγών τοΰ προϊόντος τούτου, ή οφειλομένη είς ύποκα

τάστασιν μεταξύ τών δύο φόρων, θά δίδεται μέ τήν έξίσωσιν 

(8.29) d M ^ e l n C d P i n / P ^ M l 

Άθροίζοντες τό σύνολον τών εισαγομένων προϊόντων, λαμ-

βάνομεν τήν συνολικήν μεταβολήν τής αξίας τών εισαγωγών, 

ή οποία θά προκληθή άπό τάς μεταβολάς τών σχετικών τιμών 

τών εισαγωγών, πού θά προέλθουν άπό τήν ύποκατάστασιν με

ταξύ τών δύο φόρων ή μεταβολή αυτή δίδεται διά τής έξισώ

σεως 

(8.30) dM = Σ ein (dPJn / P U Μ0 = e m (dPm / Pm) M 0 

i = l 
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όπου i = l, . . . , η είναι ό αριθμός τών εισαγομένων προϊόντων 

της χώρας, e m παριστάνει τήν μέσην σταθμικήν ελαστικότητα 

τών εισαγωγών τής χώρας ώς προς τήν τιμήν, d P m / P m δίδει 

τήν ποσοστιαίαν μεταβολήν τής μέσης σταθμικής τιμής τών 

εισαγωγών έν σχέσει μέ τό έπίπεδον τών τιμών έγχωρίως καί 

Μ 0 τήν προ τής φορολογικής υποκαταστάσεως συνολικήν ά

ξίαν τών εισαγωγών τής χώρας. 

Ώ ς έκ τούτου ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν 

ενός φόρου επιβαλλομένου έπί τών συντελεστών παραγωγής 

τής χώρας θά έχη εύνοϊκάς επιπτώσεις έπί τοΰ εμπορικού ισο

ζυγίου άπό τήν πλευράν τών εισαγωγών, θ ά έχη επίσης ή εισα

γωγή τοΰ ΦΠΑ ευνοϊκός επιπτώσεις έπί τοΰ εμπορικού ισο

ζυγίου καί άπό τήν πλευράν τών εξαγωγών, εάν ή έλαστικότης 

τών εξαγωγών τής χώρας ώς προς τήν τιμήν είναι μεγαλύτερα 

τοΰ — ••---. Ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο φόρων προκα

λεί επιδράσεις όμοιας προς έκείνας αί όποΐαι προέρχονται 

άπό τήν έπιχορήγησιν τών εξαγωγών, έν συνδυασμώ προς τήν 

επιβολήν προσθέτου φόρου έπί τών εισαγωγών αί τελευταΐαι 

δέ αύται επιδράσεις είναι, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, επί

σης ισοδύναμοι προς τάς επιδράσεις αί όποΐαι προκαλούνται 

άπό μίαν νομισματικήν ύποτίμησιν. 

3. Επιδράσεις έπί τοΰ 'Εμπορικού 'Ισοζυγίου άπό τήν 

Είσαγωγήν του ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα 

Ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα θά 

έπηρεάση τό έμπορικόν ίσοζύγιον τόσον άπό τήν πλευράν τών 

εισαγωγών όσον καί άπό τήν πλευράν τών εξαγωγών καί θά 

προκαλέση μεταβολάς είς τό έμπορικόν ίσοζύγιον όλων τών 

κατηγοριών αί όποΐαι ανεφέρθησαν ανωτέρω. Πρώτον, εφόσον 

ή διάρθρωσις τών μέσων συντελεστών, μέ τους οποίους επι

βάλλονται αί δύο κατηγορίαι φόρων (παλαιοί καί νέος) έπί τών 
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διαφόρων κατηγοριών τής ζητήσεως εις τήν έγχώριον άγοράν, 

διαφέρει, ή προτεινομένη ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο συ

στημάτων φόρων θά προκαλέση, όπως έδείχθη, μεταβολάς τών 

σχετικών τιμών τών έπί μέρους κατηγοριών ζητήσεως καί ώς 

έκ τούτου θά όδηγήση είς διαρθρωτικός μεταβολάς τής ζητή

σεως είς τήν έγχώριον άγοράν. Αί μεταβολαί αύται τής εγχω

ρίου ζητήσεως θά επηρεάσουν βέβαια τάς είσαγωγάς, μόνον 

εφόσον λαμβάνει χώραν ύποκατάστασις εις τήν ζήτησιν μετα

ξύ αγαθών μέ διαφορετικήν συμμετοχήν εισαγωγών. Έ ν τούτοις 

ή μορφή αυτή τών επιδράσεων δέν προβλέπεται ότι θά είναι 

πολύ σημαντική ποσοτικώς είς τήν Ελλάδα, διά τους έξης 

λόγους: (i) Αί σχετικαί μεταβολαί τών τιμών τών προϊόντων 

είς τήν έγχώριον άγοράν, αί όποΐαι θα προέλθουν άπό τήν 

είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, δέν είναι πολύ μεγάλαι, όπως έδείχθη 

άλλωστε είς τό Κεφάλαιον 6. (ii) Ή ποσοστιαία συμμετοχή 

τών εισαγωγών τών διαφόρων κατηγοριών αγαθών, μεταξύ τών 

οποίων θά μετατοπισθή ή ζήτησις, δέν διαφέρει ίσως ουσιωδώς 

μεταξύ τών αγαθών αυτών, διότι ούτε το ίσχΰον σύστημα τών 

έμμεσων φόρων ούτε τά προτεινόμενα συστήματα τοΰ ΦΠΑ 

έχουν τοιαύτην διάρθρωσιν, ώστε νά διαφοροποιούν τήν έπι

βάρυνσιν μεταξύ τών διαφόρων προϊόντων έπί τη βάσει τής 

ποσοστιαίας συμμετοχής τών εισαγωγών κάθε αγαθού, (iii) Αί 

έλαστικότητες τής ζητήσεως ώς προς τήν τιμήν είς τήν έγ

χώριον άγοράν δέν είναι συνήθως πολύ ύψηλαί, έάν συγκρι

θούν τουλάχιστον μέ τάς αντιστοίχους ελαστικότητας τών εισ

αγωγών. (ΐν) Ώρισμέναι άπό τάς μεταβολάς τών σχετικών τι

μών θά οδηγήσουν είς αυξήσεις τής ζητήσεως εις τήν έγχώ

ριον άγοράν, μέ αποτέλεσμα τήν αύξησιν τών εισαγωγών, 

ένώ άλλαι μεταβολαί τιμών θά επιφέρουν μείωσιν τής εγχω

ρίου ζητήσεως καί επομένως καί τών εισαγωγών. Ώ ς έκ τούτου 

αυτομάτως θά λάβη χώραν κάποιος συμψηφισμός είς τάς μετα-

βολάς τοΰ εμπορίου καί επομένως ή συνολική έπίδρασις έπί 

τών εισαγωγών, ή οποία προεκλήθη άπό τάς διαρθρωτικός μετα-

βολάς τής ζητήσεως, θά είναι μικρά. Ή μορφή αυτή έπιδρά-
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σεως ενδέχεται νά είναι μικρότερα, ύπό τό σύστημα ΦΠΑ πού 

επιβάλλει μηδενικόν συντελεστήν εις τά τρόφιμα, καθώς καί ύπό 

τό σύστημα ΦΠΑ, τό όποιον φορολογεί τά τρόφιμα μέ συν

τελεστήν χαμηλότερον άπό τον τυπικόν φορολογικόν συντε

λεστήν, άπό τήν άντίστοιχον έπίδρασιν τήν οποίαν θά άσκηση 

ή εισαγωγή τού ΦΠΑ μέ ένιαΐον συντελεστήν, καθόσον ή συμ

μετοχή τών εισαγωγών εις τά τρόφιμα είναι χαμηλότερα άπό 

τήν μέσην συμμετοχήν τών εισαγωγών τών άλλων καταναλω

τικών αγαθών είς τήν Ελλάδα. 

Δεύτερον, όπως είδαμε είς τό Κεφάλαιον 5, τό ισχύον είς 

τήν χώραν μας σύστημα έμμεσων φόρων διαφοροποιεί τήν έπι

βάρυνσιν είς βάρος τών εισαγωγών, είς τήν περίπτωσιν ώρι-

σμένων προϊόντων, ένώ ισχύει τό άντίθετον, προκειμένου δι' 

άλλα προϊόντα. Κατά μέσον όρον, όμως, ή ισχύουσα σήμερα 

διάρθρωσις τών έμμεσων φόρων διαφοροποιεί τήν έπιβάρυνσιν 

είς βάρος τών εισαγομένων προϊόντων. 'Αντιθέτως, τά προτει

νόμενα συστήματα ΦΠΑ υποτίθεται ότι είναι ουδέτερα ώς προς 

τάς είσαγωγάς. Επομένως ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά όδηγήση 

κατά μέσον όρον εις μείωσιν τών τιμών τών εισαγωγών, έν 

σχέσει μέ τάς τιμάς τής εγχωρίου παραγωγής, καί είς άμεσον 

ύποκατάστασιν εγχωρίου παραγωγής δι' εισαγωγών. Πράγματι, 

ΠΙΝΑΞ 8.1 

Μεταβολαί τών Εισαγωγών Όφειλόμεναι είς "Αμεσον Ύποκατά

στασιν μεταξύ Εισαγωγών καί 'Εγχωρίου Παραγωγής 

είς τήν 'Ελλάδα 

Τιμή έλαστικότητος 

Χαμηλή (1) 

'Ενδιάμεσος (1,5) 

Υψηλή (2) 

Είς εκατ. 

1.695 

2.543 

3.391 

δρχ. 
Ποσοστόν έπί τής α
ξίας 
προ 

τών εισαγωγών 
τής υποκαταστά

σεως 

1,8 
2,6 

3,5 
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βάσει τών όσων ελέχθησαν είς τό Κεφάλαιον 6, ή μέση τιμή 

τών εισαγωγών θά μειωθή κατά 1,4% περίπου έν σχέσει μέ τήν 

μέσην τιμήν τών προϊόντων εγχωρίου παραγωγής. Τό μέγεθος 

τής μεταβολής τών εισαγωγών θά έξαρτηθή άπό τό μέγεθος 

τής έλαστικότητος τών εισαγωγών ώς προς τήν τιμήν. Ό Πί-

ναξ 8.1 δεικνύει τήν μεταβολήν τών εισαγωγών, ύπό εναλλα

κτικός τιμάς τής έλαστικότητος τών εισαγωγών, ώς προς τήν 

τιμήν. Τρία μεγέθη έλαστικότητος έχρησιμοποιήσαμεν κατά τους 

υπολογισμούς μας· μίαν χαμηλήν ϊσην μέ τήν μονάδα, μίαν 

ένδιάμεσον ϊσην μέ 1,5 καί μίαν ύψηλήν ϊσην μέ 2. Αί ύποθε-

τικαί αύται τιμαί τών έλαστικοτήτων τών εισαγωγών ώς προς 

τήν τιμήν καλύπτουν όλην τήν κλίμακα, εντός τής οποίας ευ

ρίσκεται κατά πάσαν πιθανότητα ή αληθινή τιμή1. 

Όπως προκύπτει άπό τον πίνακα αυτόν, ή μεταβολή τών 

εισαγωγών, ή οποία θά προέλθη άπό τήν άμεσον ύποκατάστασιν 

μεταξύ εισαγωγών καί εγχωρίου παραγωγής, ώς αποτέλεσμα 

τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ, δέν θά είναι ενδεχομένως πολύ ση

μαντική. Πράγματι, ύπό τήν μικράν τιμήν έλαστικότητος τών 

εισαγωγών, ή μεταβολή αυτή ανέρχεται είς τό ποσόν τών 1,7 

δισεκατ. δρχ. περίπου, τό όποιον συνιστά τό 1,8% τής συνο

λικής αξίας τών εισαγωγών κατά τό έτος 1973. Έάν ή έλαστι-

κότης τών εισαγωγών εϊναι μεγαλύτερα άπό τήν μονάδα, πού 

είναι καί τό πλέον πιθανόν, ή μεταβολή τών εισαγωγών θά είναι 

μεγαλύτερα. Τοιουτοτρόπως, ύπό τήν ύπόθεσιν τής ύψηλοτέ-

ρας τιμής έλαστικότητος τών εισαγωγών, ή μεταβολή είς τάς 

είσαγωγάς ανέρχεται εις τό ποσόν τών 3,4 δισεκατ. δρχ., τό 

όποιον αντιστοιχεί είς τό 3,5% περίπου τής συνολικής αξίας 

τών εισαγωγών κατά τό 1973. 

1. 'Εκτιμήσεις τΐ\ς έλαστικότητος των εισαγωγών είς τήν Ελλάδα 

βλέπε είς Τ. Hitiris, Trade Effects of Economic Association with the 

Common Market: The Case of Greece, Praeger Publishers, New York, 

1972. Ε π ί σ η ς Κ. Prodromidis, Foreign Trade of Greece : A Quantitative 

Analysis at a Sectoral Level, Center of Planning and Economic Research 

(ύπό εκδοσιν). 
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Τέλος ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θα έπηρεάση τάς έλληνικάς 

είσαγωγάς μέσω επιδράσεων επί τοϋ επιπέδου της ενεργού ζη

τήσεως και του εθνικού εισοδήματος της χώρας. Ή μορφή 

αύτη επιδράσεων ημπορεί επίσης να είναι ουσιώδης. Πράγματι, 

όπως θα παρατηρήσωμεν εις τό κεφάλαιον πού ακολουθεί, ή 

συνολική μεταβολή της ενεργού ζητήσεως, ώς αποτέλεσμα της 

εισαγωγής του ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα, αναμένεται να κυμανθή 

μεταξύ 2,0 και 6,0 δισεκατ. δραχμών. Δεδομένου ότι πρόκειται 

περί μειώσεως της ενεργού ζητήσεως, έπόμενον είναι να μειω

θούν και αί είσαγωγαί. Έάν ύποθέσωμεν, οτι ή οριακή ροπή προς 

είσαγωγάς είναι ϊση με 0,25, ή συνολική μεταβολή των εισα

γωγών, ή οποία θα προκληθή από τήν μεταβολήν τοΰ επιπέδου 

ενεργού ζητήσεως της χώρας, θα κυμανθή μεταξύ 0,5 και 1,5 

δισεκατ. δραχμών. 

Ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θα έπηρεάση επομένως τάς είσα-

γωγάς και προς τάς δύο κατευθύνσεις. Ή μείωσις τών σχετικών 

τιμών τών εισαγωγών θα τείνη να αύξηση τάς είσαγωγάς κατά 

ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 1,8 και 3,5 δισεκατ. δρχ., ένώ ή 

μείωσις τοϋ επιπέδου της ένεργοΰ ζητήσεως θα τείνη να μείω

ση τάς είσαγωγάς κατά ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 0,5 και 1,5 

δισεκατ. δραχμών. Ή καθαρά έπίδρασις θα είναι αϋξησις τών 

εισαγωγών κυμαινόμενη μεταξύ 1,3 και 2,0 δισεκατ. δραχμών. 

"Οσον άφορα τάς έξαγωγάς, δυνάμεθα επίσης να άναμέ-

νωμεν, οτι θα αυξηθούν εξ αιτίας της εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ εις 

τήν Ελλάδα. Τοϋτο θα συμβή, διότι, όπως είδαμε ανωτέρω, 

υπό τό ίσχΰον σύστημα τών εμμέσων φόρων αί έξαγωγαί δεν 

απαλλάσσονται πλήρως τοΰ φόρου. Δεδομένου οτι ό ΦΠΑ επι

βαρύνει με μηδενικούς συντελεστάς τάς έξαγωγάς, αί τιμαί τού

των θα μειωθούν, με αποτέλεσμα τήν αϋξησιν τοΰ όγκου καί, 

ενδεχομένως, καί της αξίας των. Πράγματι, όπως έδείξαμεν εις 

τό Κεφάλαιον 6, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θα προκαλέση μείωσιν 

τών τιμών τών εξαγωγών κατά 2% περίπου. Αυτό βέβαια θά 

προκαλέση αϋξησιν τοΰ όγκου τών εξαγωγών καί πιθανώς καί 

της αξίας των. Ή μεταβολή της αξίας τών εξαγωγών εξαρτάται 
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από τήν ελαστικότητα αυτών ώς προς τήν τιμήν καί υπό τήν 

ποσοστιαίαν συμμετοχήν τών εισαγωγών κατά μονάδα εξαγο

μένων προϊόντων. Ό Πίναξ 8.2 δίδει εναλλακτικός εκτιμήσεις 

τών μεταβολών τοΰ όγκου καί της αξίας τών εξαγωγών υπό δια

φόρους τιμάς έλαστικότητος αυτών. Δια τους υπολογισμούς 

αυτούς έχρησιμοποιήσαμεν τεσσάρας υποθετικός τιμάς έλαστι

κότητος : μίαν χαμηλήν, ΐσην με 0,8, μίαν ύψηλοτέραν, ϊσην 

μέ τήν μονάδα, μίαν ακόμη ύψηλοτέραν, ΐσην με 1,4 καί τήν 

μεγαλυτέραν δυνατήν, ϊσην μέ 1,8. Αί εκτιμήσεις αύται δίδουν 

ενδεχομένως όλην τήν κλίμακα τών τιμών τών έλαστικοτήτων 

τών ελληνικών εξαγωγών ώς προς τήν τιμήν. "Οσον άφορα 

τήν μέσην συμμετοχήν τών εισαγωγών κατά μονάδα τών ελλη

νικών εξαγωγών, έχει έκτιμηθή ότι ανέρχεται εις 8,5%, ποσο-

στόν τό οποίον βεβαίως είναι πολύ μικρόν καί οφείλεται εις 

τήν φύσιν τών ελληνικών εξαγωγών, αί όποϊαι αποτελούνται 

κυρίως άπό γεωργικά προϊόντα, πρώτας ΰλας καί ήμικατειργα-

σμένα προϊόντα. 

ΠΙΝΑΞ 8.2 

'Επιδράσεις της Εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ επί τών 

Ελληνικών Εξαγωγών 

Τιμή 
έλαστι-
κοτητος 

0,8 

1,0 

1,4 

1,8 

Μεταβολή όγκου 

Εις εκατ. Ποσοστόν επί 
δρχ. τών εξαγωγών 

685,0 1,53 

856,2 2,00 

1.198,7 2,80 

1.541,2 3,60 

Μεταβολή αξίας 

Εις εκατ. 
δρχ. 

—229,5 

— 72,8 

240,5 
554,4 

Ποσοστόν επί 
τών εξαγωγών 

—0,54 

—0,17 

0,56 

1,30 

"Οπως προκύπτει από τον πίνακα αυτόν, ό όγκος τών ελλη

νικών εξαγωγών θα αύξηθή ύπό όλας τάς τιμάς τών έλαστικο

τήτων. ή δέ αΰξησις αυτή θα κυμανθή μεταξύ 0,7 καί 1,5 δισεκατ. 
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δρχ. δια τάς χρησιμοποιηθείσας υποθετικός τιμάς έλαστικο-

τήτων. 'Αντιθέτως ή αξία τών εξαγωγών θα μειωθή, έάν ή έλα-

στικότης των είναι μικρότερα τοΰ 1,1. Αί μεταβολαί της αξίας 

τών εξαγωγών δέν είναι πολύ μεγάλαι. Πράγματι, ακόμη καί 

υπό τήν ύπόθεσιν της ύψηλοτέρας δυνατής τιμής έλαστικό-

τητος τών εξαγωγών, ή αξία αυτών θα αύξηθή κατά 0,5 δισεκατ. 

δρχ. περίπου, ποσοστόν τό όποιον συνιστά τό 1,3% της συνο

λικής αξίας τών ελληνικών εξαγωγών κατά τό 1973. 

Γενικώς δυνάμεθα να συμπεράνωμεν, ότι ή είσαγωγή τοΰ 

ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θα έπιφέρη αϋξησιν τών εισαγωγών καί 

τών εξαγωγών. Έν τούτοις, ή μεταβολή τών εισαγωγών θα είναι 

πολύ μεγαλύτερα άπό τήν μεταβολήν τών εξαγωγών. Επομένως 

ή καθαρά έπίδρασις έπί τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, άπό τήν είσ-

αγωγήν τοϋ έν λόγω φόρου εις τήν Ελλάδα, θα είναι επιζήμια. 

Ή έπίδρασις αυτή όμως δέν θα είναι πιθανώς έντονος καί θα 

κυμανθή μεταξύ 1,5 καί 2,0 δισεκατ. δραχμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΖΗΤΗΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΕΘΝΙ

ΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

1. Είσαγωγή 

Ή εισαγωγή τοϋ ΦΠΑ εις άντικατάστασιν άλλων φόρων 

επί τών προϊόντων θα έπηρεάση, κατά πασαν πιθανότητα, τό 

έπίπεδον της οικονομικής δραστηριότητος καθώς επίσης καί 

τον βαθμόν ευαισθησίας τών φορολογικών εσόδων. 

Αί επιδράσεις αύται έχουν μεγάλη ν σημασίαν δια τους φο

ρείς ασκήσεως οικονομικής πολιτικής καί θα πρέπη να τύχουν 

ιδιαιτέρας προσοχής κατά τήν άξιολόγησιν τών μεταβολών εις 

τήν διάρθρωσιν τοΰφορολογικοΰ συστήματος. Κατά πόσον ένας 

φόρος επηρεάζει τό έπίπεδον τής οικονομικής δραστηριότητος 

δια μεταβολής είτε τής ένεργοϋ ζητήσεως εϊτε καί τής δυνη

τικής προσφοράς αποτελεί πράγματι ενα ερώτημα, τό όποιον 

θα πρέπη να ληφθή σοβαρά υπ' όψιν κατά τήν στάθμισιν τών 

επιχειρημάτων υπέρ καί κατά τοΰ φόρου. Είναι επίσης πρωταρ

χικής σημασίας δια τους φορείς ασκήσεως οικονομικής πολι

τικής να γνωρίζουν, αν ό φόρος αύξάνη ή μειώνη τήν ικανό

τητα τοΰ δημοσιονομικού συστήματος τής χώρας να διορθώνη 

αυτομάτως πιθανάς διακυμάνσεις τής οικονομικής δραστηριό

τητος εις τό μέλλον. Εις τό παρόν κεφάλαιον θα έξετάσωμεν 

τάς επιδράσεις τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ επί τοΰ επιπέδου τής 

οικονομικής δραστηριότητος, καθώς καί επί τοΰ βαθμού εύαι-
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σθησίας τών φορολογικών εσόδων1. Θα συγκεντρώσωμεν όμως 

τήν προσοχήν μας εις τάς επιδράσεις, άπό τήν είσαγωγήν τοΰ 

ΦΠΑ, επί τοΰ επιπέδου τής οικονομικής δραστηριότητος, τάς 

προερχομένας άπό τήν πλευράν τής ζητήσεως, ένώ θά παραβλέ-

ψωμεν τάς πιθανάς επιπτώσεις τοΰ φόρου επί τής δυνητικής 

προσφοράς2. 

2. Ό ΦΠΑ καί τό Έπίπεδον τής Ενεργού Ζητήσεως 

Κατά τήν στοιχειώδη μακροοικονομικήν θεωρίαν τό έπίπε

δον τής ενεργού ζητήσεως καί επομένως τό έπίπεδον ισορρο

πίας τοΰ εισοδήματος μιας χώρας εξαρτάται άπό τό έπίπεδον 

τής αυτονόμου ζητήσεως καί άπό τό μέγεθος τοΰ πολλαπλασια-

στοΰ τής χώρας. Πράγματι, έάν D παριστάνη τό έπίπεδον τής 

αυτονόμου ζητήσεως καί k τον πολλαπλασιαστή ν τής χώρας, 

τό έπίπεδον τής ενεργού ζητήσεως θά δίδεται μέ τήν έξίσωσιν: 

(9.1) Y = k D 

Ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις άντικατάστασιν άλλων μορφών 

φόρων έπί τών προϊόντων είναι δυνατόν να έπηρεάση τό έπί

πεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως μέσω επιδράσεων τόσον έπί τοΰ 

πολλαπλασιαστοΰ τής χώρας όσον καί έπί τοΰ επιπέδου τής 

αυτονόμου ζητήσεως. Συμβολικώς εχομεν: 

1. Το άπλοϋν υπόδειγμα, το όποιον χρησιμοποιείται έδώ δια τον 
ύπολογισμόν τοΰ βαθμοϋ ευαισθησίας τών φορολογικών εσόδων τόσον 
τοΰ υφισταμένου συστήματος έμμεσων φόρων όσον καί τοΰ προτεινομένου 
δια τήν Ελλάδα ΦΠΑ, έχει άναπτυχΟή είς τήν έργασίαν μας, «Stabilisation 
Aspects of Tax Substitution: The VAT in the UK», Public Finance, No 
3, 1975. 

2. Επιδράσεις τοΰ είδους αύτοΰ είναι δυνατόν να προέλθουν από τήν 
είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ μέσω μεταβολών τών αποταμιεύσεων καί επενδύσεων 
τής χώρας, τής προσφοράς εργασίας ή τής παραγωγικότητος. 
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(9.2) dY = dkD -f kdD 

"Η προτεινομένη ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο φόρων θά 

έπηρεάση τήν αύτόνομον ζήτησιν καί/ή τον πολλαπλασιαστήν 

τής χώρας κατά πολλούς τρόπους. Αί κατωτέρω άναφερόμεναι 

επιδράσεις δύνανται να μελετηθοΰν χωριστά1: 

Πρώτον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τήν κατανομήν 

τοΰ φορολογικοΰ βάρους μεταξύ τής χώρας, ή οποία επιβάλλει 

τον φόρον, καί άλλων χωρών, διότι ή φορολογική έπιβάρυνσις 

τών αλλοδαπών διαφέρει μεταξύ τών διαφόρων μορφών έμμεσων 

φόρων. 'Εφόσον ό ΦΠΑ επιστρέφεται πλήρως κατά τήν έξα-

γωγήν, τό σύνολον τοΰ φορολογικοΰ βάρους επιβαρύνει τους 

κατοίκους τής χώρας, ή οποία επιβάλλει τον φόρον, ένώ οί 

αλλοδαποί δέν καταβάλλουν φόρον. 'Αντιθέτως, εις τήν περίπτω

σιν τών σωρευτικών φόρων κύκλου εργασιών, είναι αδύνατος ή 

πλήρης επιστροφή τοΰ φόρου κατά τήν έξαγωγήν τών προϊόν

των καί επομένως οί αλλοδαποί είναι δυνατόν να καταβάλλουν 

ένα μέρος αυτού ή καί να λαμβάνουν έπιχορήγησιν. Κατόπιν 

αυτού, ακόμη καί αν ό ΦΠΑ άποφέρη τα ϊδια έσοδα, τά όποια 

αποφέρουν οί φόροι πού προτείνεται να καταργηθοΰν, είναι 

δυνατόν να έπιβαρύνη τήν έγχώριον οίκονομίαν περισσότερον 

άπό τους παλαιούς φόρους. Τοΰτο προφανώς θά μείωση τήν 

έγχώριον ζήτησιν. Δοθέντος τοΰ ύψους τής έν λόγω διεθνικής 

αναδιανομής τοΰ εισοδήματος, τής προκαλούμενης άπό τήν ύπο-

κατάστασιν τοΰ ΦΠΑ, ή πρωτογενής μείωσις τής εγχωρίου 

ζητήσεως εξαρτάται άπό τήν όριακήν ροπήν τής οικονομίας 

προς δαπάνην καί τον βαθμόν τής περί τό χρήμα αυταπάτης 

τών εγχωρίων καταναλωτών. 

Έάν dB παριστάνη τήν διαφοράν τής φορολογικής επιβα

ρύνσεως, τήν οποίαν υφίστανται οί εγχώριοι καταναλωταί, ή 

1. Theodore Georgakopoulos, «Stabilisation Aspects of Tax Substitu
tion . . .», ενθ' ανωτέρω. 
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πρωτογενής μεταβολή τής ζητήσεως τών καταναλωτών θά δί

δεται μέ τήν σχέσιν: 

(9.3) ΑΌλ = KÔdB 

όπου κ παριστάνει τον πολλαπλασιαστήν τής οικονομίας καί δ 

ένα συντελεστήν δαπάνης, τοΰ όποιου τό μέγεθος κυμαίνεται 

μεταξύ τής οριακής ροπής προς δαπάνην σ καί τής μονάδος 

καί εξαρτάται άπό τον βαθμόν τής περί τό χρήμα αυταπάτης 

εις τήν οίκονομίαν1. 

Δεύτερον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ πιθανώτατα θά έπιφέρη άνα-

διανομήν τοΰ εισοδήματος εις τήν έγχώριον άγοράν μεταξύ 

ατόμων τα όποια ανήκουν εις διαφορετικός εισοδηματικός τά

ξεις. Ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί ροπαί προς δαπάνην δια

φέρουν μεταξύ ατόμων πού ανήκουν εις διαφορετικός εισοδημα

τικός τάξεις, ή αναδιανομή αυτή τοΰ εισοδήματος θά μεταβάλη 

τό έπίπεδον τής ενεργού ζητήσεως τής χώρας. Δοθέντος τοΰ 

ύψους τών έν λόγω ροπών προς δαπάνην τών διαφόρων κατη

γοριών εισοδηματιών, ή κατεύθυνσις καθώς καί ή εκτασις τής 

επιδράσεως αυτής έπί τής ενεργού ζητήσεως εξαρτώνται άπό τήν 

κατεύθυνσιν καί τήν έκτασιν τής αναδιανομής, ή οποία μέ τήν 

σειράν της εξαρτάται άπό τήν διάρθρωσιν τοΰ ΦΠΑ, έν συγ

κρίσει προς τήν διάρθρωσιν τών ύπό κατάργησιν φόρων. Έάν 

ό ΦΠΑ είναι όλιγώτερον αντιστρόφως προοδευτικός άπό τους 

ύπό κατάργησιν φόρους, ή ύποκατάστασις μεταξύ τών δύο τού

των συστημάτων φορολογίας θά όδηγήση εις άναδιανομήν τοΰ 

εισοδήματος εις όφελος τών οικονομικώς ασθενέστερων τά

ξεων δεδομένου δε ότι αί τάξεις αύται έχουν ύψηλοτέραν ροπήν 

προς δαπάνην, θά τείνη να αύξηση τήν ένεργόν ζήτησιν. 'Αντι

θέτως, εάν ό ΦΠΑ είναι περισσότερον αντιστρόφως προοδευ-

1. Έάν οί εγχώριοι καταναλωταί είναι πλήρως άπηλλαγμένοι τής 
περί τό χρήμα αυταπάτης, δ = σ, ένώ έάν ευρίσκονται εις πλήρη αυτα
πάτη ν περί τό χρήμα, δ = 1. 
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τικός άπό τους υφισταμένους φόρους, ή ύποκατάστασις μεταξύ 

τών δύο φόρων θά έπιφέρη άναδιανομήν τοΰ εισοδήματος προς 

τήν άντίθετον κατεύθυνσιν καί ή ενεργός ζήτησις θά τείνη 

να μειωθή. Τό μέγεθος τών επιδράσεων έπί τής ένεργοΰ ζητή

σεως τής κατηγορίας αυτής δύναται να έκτιμηθή ώς ακολού

θως: 

(9.4) ΑΌ2= k Σ σ'ΔΥί 
i = l 

όπου σ' είναι ή οριακή ροπή προς δαπάνην τής i κατηγορίας 

καί ΔΥ' τό μέγεθος τοΰ εισοδήματος, τό όποιον προσετέθη ή 

άφηρέθη άπό τήν i κατηγορίαν1. 

Τρίτον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ ενδεχομένως θά όνακατανείμη 

τό φορολογικόν βάρος μεταξύ τών διαφόρων μορφών τελικής 

ζητήσεως (καταναλωτική ζήτησις, ζήτησις άπό τό δημόσιον 

κ.λπ.). Εις τήν περίπτωσιν τοΰ ΦΠΑ καταναλωτικής μορφής, 

ό όποιος έχει υίοθετηθή άπό όλας τός χώρας τής Κοινής 'Α

γοράς, ό φόρος επιβάλλεται έπί τής καταναλωτικής δαπάνης, 

ένώ απαλλάσσει πλήρως τάς άλλας μορφάς τελικής ζητήσεως 

ή επιβάλλει ενα συγκριτικώς μικρότερον βάρος έπ' αυτών. 

Έάν οι έμμεσοι φόροι επηρέαζαν όλας τάς κατηγορίας τελι

κής δαπάνης κατά τον ίδιον τρόπον, ή ανακατανομή αυτή 

τοΰ φορολογικοΰ βάρους μεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών 

ζητήσεως θά επηρέαζε μόνον τήν διάρθρωσιν τής ζητήσεως 

(θά έμείωνε πιθανώς τήν καταναλωτικήν ζήτησιν καί θά ηΰξανε 

τάς άλλας κατηγορίας ζητήσεως), άλλα θά άφινε άμετάβλητον 

τό έπίπεδον τής συνολικής ζητήσεως. Έν τούτοις εϊναι δυνατόν 

αυτό να μή είναι αληθές. Ή επενδυτική δαπάνη, έπί παραδεί

γματι, ενδέχεται να είναι όλιγώτερον ευαίσθητος εις τάς μετα-

1. Θά πρέπη καί έδώ να ληφθή ύπ' όψιν ή αυταπάτη περί τό χρήμα, 
όπως καί εις τον τύπον (9.5), άλλα θά ΰποθέσωμεν πλήρη ελλειψιν τοιαύτης 
αυταπάτης δι' δλας τάς κατηγορίας τών εγχωρίων καταναλωτών. 
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βολάς τών έμμεσων φόρων παρ* όσον ή καταναλωτική δαπάνη. 

Αί δαπάναι τοΰ δημοσίου, επίσης, ενδέχεται να μή είναι ευαί

σθητοι εις τους έμμεσους φόρους, έάν ή κυβέρνησις σχεδιάζη 

τον προϋπολογισμόν της εις πραγματικούς όρους. Έάν υπάρ

χουν τοιαΰται διαφορετικαί επιδράσεις, ή ανακατανομή τοΰ φο

ρολογικού βάρους μεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών τής τελι

κής ζητήσεως θά έπηρεάση επίσης τό γενικόν έπίπεδον τής 

ένεργοΰ ζητήσεως. Ή μεταβολή αύτη τής ένεργοΰ ζητήσεως 

δύναται να έκτιμηθή ώς έξης: 

m 

(9.5) AD3 = k Σ σι AYJ 
J=i 

όπου σ* είναι ή ροπή προς δαπάνην τής j κατηγορίας δαπανών-

των (καταναλωτών, επενδυτών κ.λπ.) καί AYJ ή μεταβολή τοϋ 

πραγματικού εισοδήματος τής ιδίας κατηγορίας δαπανώντων. 

Τέταρτον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τό έπίπεδον 

τής ενεργού ζητήσεως μέσω πιθανών διαρθρωτικών μεταβολών 

τοΰ εμπορικού ισοζυγίου. Πράγματι, όπως είδαμε ανωτέρω, 

ή είσαγωγή τοΰ φόρου τούτου θά έπηρεάση τόσον τάς είσα-

γωγάς όσον καί τάς έξαγωγάς. Δύο μορφαί μεταβολών τών εισα

γωγών, αί όποϊαι προεκλήθησαν άπό τάς διαρθρωτικός μετα-

βολάς τής ζητήσεως, έξητάσθησαν χωριστά : μεταβολαί τών 

εισαγωγών όφειλόμεναι εις άμεσον ύποκατάστασιν μεταξύ εισ

αγωγών καί εγχωρίου παραγωγής καί μεταβολαί τών εισαγω

γών όφειλόμεναι εις ύποκατάστασιν μεταξύ προϊόντων. Αί με

ταβολαί αύται τών εισαγωγών άσκοΰν αντιθέτους επιδράσεις 

έπί τής ένεργοΰ ζητήσεως, καθόσον αί είσαγωγαί συνιστούν 

διαρροήν άπό τό ρεΰμα τής ζητήσεως. Τόσον ό σταθερός όρος 

όσον καί ή οριακή ροπή τής οικονομίας προς είσαγωγάς θά 

μεταβληθοΰν καί επομένως ή ζήτησις εις τήν χώραν θά έπηρεα-

σθή άπό τάς διαρθρωτικός μεταβολάς εις τάς είσαγωγάς, μέσω 

μεταβολών τής αυτονόμου ζητήσεως καθώς επίσης καί τοΰ με

γέθους τοΰ πολλαπλασιαστοΰ τής χώρας. Συμβολικώς εχομεν: 
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(9.6) Δ ϋ 4 = kAM + dkD 

όπου ΔΜ είναι ή αυτόνομος μεταβολή τών εισαγωγών καί D 

τό έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως εις τήν χώραν. 

"Οσον άφορα τάς έξαγωγάς, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπη

ρεάση τον όγκον των μέσω μεταβολών τών σχετικών τιμών 

εις τάς αγοράς τοΰ εξωτερικού. 'Ανάλογα μέ τό ποσοστόν τών 

εξαγωγών, τό οποίον αντιπροσωπεύει έγχώριον παραγωγήν, 

αί μεταβολαί τοΰ όγκου τών εξαγωγών θά μεταβάλουν τήν έν-

εργόν ζήτησιν προς τήν ιδίαν κατεύθυνσιν, καθόσον αί έξα-

γωγαί αυξάνουν τό ρεύμα τής ζητήσεως αγαθών τής χώρας. 

Έάν ύποτεθή, ότι αί έξαγωγαί είναι αυτόνομοι, ή διαρθρω

τική μεταβολή τών τιμών των θά έπηρεάση τήν ένεργόν ζή

τησιν μέσω επηρεασμού μόνον τής αυτονόμου ζητήσεως, χωρίς 

να μεταβληθή ό πολλαπλασιαστής τής χώρας. 'Αντιθέτως, έόν 

αί έξαγωγαί σχετίζωνται μέ τό έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως, 

ή διαρθρωτική μεταβολή τών τιμών των θά έπηρεάση τον πολ-

λαπλασιαστήν τής χώρας. Αί μεταβολαί τής ένεργοΰ ζητήσεως 

αί όφειλόμεναι εις διαρθρωτικός μεταβολός τών τιμών τών εξα

γωγών, εις τήν περίπτωσιν όπου αί έξαγωγαί είναι αυτόνομοι, 

θά δίδωνται μέ τήν έξίσωσιν: 

(9.7) AD5 = kAX 

ένώ, έόν αί έξαγωγαί σχετίζωνται μέ τήν ένεργόν ζήτησιν, αί 

έν λόγω μεταβολαί τής ένεργοΰ ζητήσεως θά δίδωνται μέ τήν 

σχέσιν: 

(9.8) Δ ο 6 = kàX + dkD 

όπου ΔΧ είναι αί αυτόνομοι μεταβολαί τών εξαγωγών. 

Τέλος ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τό έπίπεδον τής 

ένεργοΰ ζητήσεως μέσω πιθανών μετατοπίσεων τής συναρτή

σεως τοΰ φόρου. Τόσον ό σταθερός όρος όσον καί ή κλίσις 
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τής συναρτήσεως αυτής είναι δυνατόν νά έπηρεασθοΰν άπό τήν 

είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ. Έάν ό ΦΠΑ εχη σχεδιασθή ούτως, ώστε 

νά άποφέρη τό ίδια έσοδα μέ τους υπό κατάργησιν φόρους κατά 

τήν προ τής υποκαταστάσεως μεταξύ τών δύο φόρων ίσορρο-

πίαν, άλλ' ή διάρθρωσίς του είναι τοιαύτη, ώστε ή ευκαμψία του 

νά είναι διαφορετική, θά έπηρεασθή μόνον ή κλίσις τής συναρ

τήσεως τοΰ φόρου. Έξ άλλου, έάν ό ΦΠΑ έχη σχεδιασθή ού

τως, ώστε νό άποδίδη ποσόν εσόδων διαφορετικόν άπό εκείνο, 

τό όποιον απέφεραν οί παλαιοί φόροι εις τήν προ τής υποκατα

στάσεως μεταξύ τών δύο φόρων ίσορροπίαν, θά μεταβληθή 

επίσης καί ό σταθερός όρος εις τήν συνάρτησιν τοΰ φόρου1. 

Αί μεταβολαί αύται τής συναρτήσεως τοΰ φόρου είναι δυνατόν, 

κατά συνέπειαν, νά επηρεάσουν τό έπίπεδον τ-ης οικονομικής 

δραστηριότητος τής χώρας μέσω έπηρεασμοΰ εϊτε τής αυτο

νόμου ζητήσεως είτε καί τοΰ πολλαπλασιαστοΰ τής οικονομίας. 

Ή φύσις τών επιδράσεων αυτών εξαρτάται άπό τήν φύσιν τής 

μεταβολής τοΰ επιπέδου καί τής κλίσεως τής συναρτήσεως 

τοΰ φόρου. Αϋξησις τοΰ επιπέδου ή/καί τής κλίσεως τής συναρ

τήσεως τοΰ φόρου θά μειώση τό έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητή

σεως τής χώρας, ένώ μείωσις τοΰ επιπέδου ή/καί τής κλίσεως 

τής συναρτήσεως τοΰ φόρου θά έχη τό άντίθετον αποτέλεσμα. 

Συμβολικώς θά έχωμεν: 

(9.9) ΔΌ7 = kσΔf + dkD 

όπου ΔΤ δίδει τήν μεταβολήν τοΰ επιπέδου τής συναρτήσεως 

τοΰ φόρου, δηλαδή τήν αύτόνομον μεταβολήν τών φορολογικών 

εσόδων, ή οποία προέρχεται άπό τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ. 

1. Πρέπει νά σημειωθή οτι, έάν ό ΦΠΑ εχη σχεδιασθή ούτως, ώστε 
νά άποφέρη ποσόν εσόδων διαφορετικόν άπό εκείνο, τό όποιον αποφέ
ρουν οί ύπό κατάργησιν φόροι, τό μέγεθος τών επιδράσεων τής εισαγωγής 
τοϋ ΦΠΑ έπί τής ένεργοΰ ζητήσεως εξαρτάται καί άπό τον τρόπον διαθέ
σεως τών προσθέτων εσόδων, τα όποια αποφέρει ό ΦΠΑ. 
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3. Ό ΦΠΑ καί ή Ευκαμψία τοΰ Φορολογικοΰ Συστήματος 

Ή ευκαμψία τών εσόδων ενός φόρου συνήθως ορίζεται εις 

όρους μεταβολής τής αποδόσεως τοΰ φόρου έν σχέσει μέ τήν 

μεταβολήν τοΰ εισοδήματος. 'Εκπεφρασμένη εις απολύτους ό

ρους, ή έν λόγω ευκαμψία δίδεται μέ τήν έξίσωσιν1: 

(9.10) m = A R / A Y 

όπου m παριστάνει τήν εύκαμψίαν τών εσόδων άπό τον φόρον 

(τον όριακόν φορολογικόν συντελεστήν), AR τήν μεταβολήν 

τών φορολογικών εσόδων καί ΔΥ τήν μεταβολήν τοΰ εισοδή

ματος. Λέγομεν ότι τό φορολογικόν σύστημα έχει εύκαμψίαν, 

όταν m ) 0, ένώ δέν παρουσιάζει εύκαμψίαν, όταν m = Ο2. 

Τό μέγεθος τής ούτως ορισθείσης ευκαμψίας τοΰ φορολο

γικού συστήματος έχει άποδειχθή ότι εξαρτάται άπό τήν εύ

καμψίαν τής φορολογικής βάσεως καί τήν εύκαμψίαν τοϋ φο

ρολογικού συντελεστού. Τοιουτοτρόπως, έάν R παριστάνη τα 

συνολικά φορολογικά έσοδα, t τον συντελεστήν καί Β τήν φορο-

λογικήν βάσιν, θά ίσχύη πάντοτε ή ακόλουθος ταυτότης: 

(9.11) R = t B 

Έάν προβώμεν εις διαφορισμόν τής έξισώσεως (9.11), 

λαμβάνομεν τήν εύκαμψίαν τών φορολογικών εσόδων μέ τήν 

σχέσιν3: 

1. P. Η. Pearce, «Automatic Stabilisation and the British Taxes on 
Income», Review of Economic Studies, τόμ. 29, 1961-1962. 

2. Εκπεφρασμένη εις όρους έλαστικότητος ή ευκαμψία τών φορο
λογικών εσόδων γράφεται ούτως: e r — (dR /dY) (Y /R). Εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν τα έσοδα άπό τον φόρον παρουσιάζουν εύκαμψίαν, όταν e r ) 0, 
ένώ δέν παρουσιάζουν εύκαμψίαν, όταν e r = O.R.A. Musgrave and M.Η. 
Miller, «Built-in Flexibility», American Economic Review, τόμ. 38, Μάρ
τιος 1948, σελ. 122-128. 

3. Σημειωτέον ότι t = f(B) και Β = φ(Υ). 
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-£-£{£»+· 
Χρησιμοποιούντες, αντιστοίχως, τους δείκτας 0 καί 1 δια 

τα υπό τό παλαιόν καί τό νέον φορολογικόν σύστημα μεγέθη, 

δυνάμεθα νά έκφράσωμεν τήν εύκαμψίαν τών δύο φορολογικών 

διαρθρώσεων ώς ακολούθως: 

(9.13) (^W^Îoiïl-loBo+t, 
dY r dY Ί dB 

(9.14) Ι ™ \ = (<*\\(-«ΛΒ1 + ί ι dY Ζ1 V dY 71 \ dB 

δια τό παλαιόν καί τό νέον φορολογικόν σύστημα αντιστοίχως. 

Αί εξισώσεις (9.13) καί (9.14) δεικνύουν, ότι ή είσαγωγή 

τοΰ ΦΠΑ εις άντικατάστασιν ενός προϋπάρχοντος φόρου κύ

κλου εργασιών ημπορεί νά έπηρεάση τήν εύκαμψίαν τής διαρ

θρώσεως τοΰ φόρου μέσω μεταβολής: τής ευκαμψίας τής βά

σεως, τής ευκαμψίας τοΰ φορολογικού συντελεστού, τοΰ με

γέθους τής φορολογικής βάσεως ή τοΰ μεγέθους τοΰ φορο

λογικοΰ συντελεστοΰ. Επειδή ή βάσις τοΰ ΦΠΑ είναι συνήθως 

ή καταναλωτική δαπάνη, ένώ, όπως έδείχθη εις τό Κεφάλαιον 

5, οί προϋπάρχοντες φόροι κύκλου εργασιών επιβαρύνουν εμ

μέσως καί άλλας μορφάς δαπάνης, ό ΦΠΑ θά έπηρεάση εν

δεχομένως καί τα δύο, δηλαδή τό μέγεθος καί τήν εύκαμψίαν 

τής φορολογικής βάσεως, καθόσον ή εισοδηματική έλαστικό-

της τής καταναλωτικής δαπάνης είναι πιθανώς διαφορετική 

άπό τήν ελαστικότητα άλλων μορφών τελικής ζητήσεως. 'Επι

προσθέτως, έάν ή διάρθρωσις τών συντελεστών τοΰ ΦΠΑ, εις 

κάθε μορφήν τελικής ζητήσεως, είναι διαφορετική άπό τήν 

διάρθρωσιν τών συντελεστών τών προϊσχυόντων φόρων, ή 

ευκαμψία τοϋ φορολογικοΰ συντελεστοΰ θά μεταβληθή επίσης. 

Έάν ô ΦΠΑ είναι περισσότερον προοδευτικός άπό τους προϊ-
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σχύοντας φόρους, ύπό τήν εννοιαν ότι ό πρώτος επιβαρύνει 

περισσότερον τα είδη πολυτελείας καί όλιγώτερον τα είδη 

πρώτης ανάγκης έναντι τοΰ δευτέρου, ή ευκαμψία τοΰ φορο

λογικοΰ συντελεστοΰ θά αύξηθή. Διαφορετικά θά μειωθή. Τέλος, 

έάν ό ΦΠΑ άποφέρη ποσόν εσόδων διαφορετικόν άπό τό ποσόν 

εσόδων τοϋ παλαιοϋ φόρου, ό μέσος συντελεστής τοΰ νέου 

φόρου θά είναι διαφορετικός καί επομένως ή ευκαμψία τοΰ φορο

λογικού συστήματος θά μεταβληθή. 

Ή ευκαμψία τοΰ φόρου δύναται εύκολα νά ύπολογισθή. 

Υπάρχουν πράγματι πολλαί έργασίαι έπί τής ευκαμψίας τών 

φόρων, άναφερόμεναι εις φόρους οί όποιοι ίσχυαν έπί σειράν 

ετών, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία χρονο

λογικών σειρών δια τά έσοδα τα όποια απέφεραν1. Τό μόνον 

πού ημπορεί νά κάμη κανείς εις αύτάς τάς περιπτώσεις είναι, 

νά προβή εις έκτίμησιν τής παλινδρομήσεως τών φορολογικών 

εσόδων έπί τοΰ εισοδήματος, άφοΰ λάβη κατάλληλα μέτρα δια 

τυχόν μεταβολάς εις τους ονομαστικούς συντελεστάς τοΰ φό

ρου κατά τήν ύπό θεώρησιν χρονικήν περίοδον2. Καί παρά τό 

γεγονός, ότι αί συνήθως χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι δια τήν 

διόρθωσιν τών στοιχείων, ή οποία είναι απαραίτητος έν όψει 

1. Δια μελετάς άναφερομένας εις τήν εύκαμψίαν τοϋ φορολογικού 
συστήματος εις M. R. Βρεταννίαν, βλέπε Α. R. Prest, «The Sensitivity of the 
Yield of the Personal Income Tax in the United Kingdom», Economic Journal, 
τόμ. 62, Σεπτέμβριος 1962, καί P. H. Pearce, «Automatic Stabilisation and 
the British Taxes on Income», ενθ' ανωτέρω. Δια τάς ΗΠΑ βλέπε Μ.Ο. 
Clement, «The Quantitative Impact of Automatic Stabilisers», Review of 
Economics and Statistics, τόμ. 42, 1960, L. Cohen, «An Empirical Measu
rement of the Built-in Flexibility of the Individual Income Tax», American 
Economic Review, τόμ. 49, Μάιος 1959, σελ. 532-541, P. Eilbot, «The Effec
tiveness of Automatic Stabilisers», American Economic Review, τόμ. 56, 
'Ιούνιος 1966, σελ. 450-464, και J. Α. Pechman, «Yield of the Individual 
Income Tax During a Depression», είς Policies to Combat Depression, 
National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, 1956. 

2. Δια παρομοίαν μέθοδον βλέπε Α. R. Prest, «The Sensitivity. . . », 
ενθ' ανωτέρω. 
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τών μεταβολών αυτών, είναι δυνατόν νά μη δίδουν εντελώς 

ακριβή αποτελέσματα, επιτρέπουν συνήθως αρκετά ικανοποιη

τικός διορθώσεις. Ό υπολογισμός όμως τής ευκαμψίας τών 

εσόδων άπό τον ΦΠΑ μέσω τών μεθόδων αυτών είναι αδύνατος, 

διότι δέν υπάρχουν σήμερον στοιχεία χρονολογικών σειρών 

σχετικά μέ τα έσοδα άπό τον ΦΠΑ. Χρειαζόμεθα επομένως 

ένα. υπόδειγμα, τό όποιον δέν χρησιμοποιεί στοιχεία αύτοΰ τοΰ 

είδους, άλλα βασίζεται έπί τής διαρθρώσεως τοΰ φόρου. Ένα 

άπλοΰν υπόδειγμα αύτοΰ τοΰ είδους παρατίθεται κατωτέρω1. 

"Ας θεωρήσωμεν μίαν οίκονομίαν, μέ ένα ευρείας βάσεως 

φόρον έπί τών αγαθών, έπιβαλλόμενον έπί τών προϊόντων μέ 

διαφόρους συντελεστάς κατ' άξίαν. Τά έσοδα άπό τον φόρον 

αυτόν δίδονται δια τής έξισώσεως: 

(9.15) R = Σ tißi = Σ t* Pi Qi 
i = l i «=l 

όπου t' παριστάνει τον όνομαστικόν συντελεστήν, Β' τήν δα

πάνην έπί τοΰ προϊόντος ί, Ρ' τήν τιμήν καί Q' τήν ποσότητα 

τοΰ έν λόγω προϊόντος. 

Ή ευκαμψία τών εσόδων άπό τον φόρον αυτόν θά δίδεται 

μέ τήν έξίσωσιν: 

(9.16) dR / dY = Σ t* Ρ* (dQi / dY) + £ t1 Q» (dP« / dY) 
i = l i = i 

+ Σ P[ Qi (dtj / dY) 
i = l 

Έάν τώρα ύποθέσωμεν, ότι υπάρχει ανεργία εις τήν οίκο

νομίαν καί ότι ή προσφορά τών συντελεστών τής παραγωγής 

1. Th. Georgakopoulos, «Stabilisation Aspects of Tax Substitution: 
The VAT in the UK», Public Finance, No 3, 1975. 
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εΐναι πλήρως ελαστική, dP'/dY θά ίσοΰται μέ τό μηδέν καί 

επομένως : 

(9.17) Σ t i Q i (dP'/dY) = 0 
i = l 

Έξ άλλου, dt'/dY = 0, διότι οί ονομαστικοί συντελεσταί τών 

έμμεσων φόρων δέν επηρεάζονται άπό τάς μεταβολάς τοϋ εισο

δήματος. Κατά συνέπειαν έχομεν: 

(9.18) Σ Ρ1 Q[ (dti / dY) = 0 
i = l 

Ώ ς έκ τούτου ή έξίσωσις (9.16) λαμβάνει τήν μορφήν: 

(9.19) dR/dY = Σ t*Pi(dQi/dY) 
i = l 

Ή έξίσωσις (9.19) παρέχει ένα τύπον δια τον ύπολογισμόν 

τοΰ μεγέθους τής ευκαμψίας τών εσόδων από ένα φόρον, εις τήν 

περίπτωσιν όπου δέν υπάρχουν στοιχεία εσόδων άπό χρονο

λογικός σειράς, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι είναι γνωστά, ή διάρ-

θρωσις τών φορολογικών συντελεστών, αί τιμαί τών προϊόντων 

ύπό τό σύστημα τοΰ φόρου καί αί όριακαί ροπαί τής οικονομίας 

προς δαπάνην έπί τών διαφόρων προϊόντων1. Ό τύπος αυτός 

1. Πρέπει νά σημειωθή, οτι ή έξίσωσις αύτη δίδει όρθήν μέτρησιν 
τή\ς ευκαμψίας τών εσόδων τοΰ φόρου, μόνον όταν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία έπί του μεγέθους τών συντελεστών, τών τιμών τών προϊόντων 
καί τών οριακών ροπών προς δαπάνην κατά προϊόν. Πληροφόρησις αυτού 
τοϋ είδους δέν υπάρχει συνήθως. 'Εκείνο τό όποιον συνήθως εχομεν, είναι 
αί τιμαί καί ροπαί προς δαπάνην έπί ευρύτερων κατηγοριών, όπως π.χ. 
έπί τροφίμων, ποτών κ.λπ. Έάν οι φορο?ν.ογικοί συντελεσταί διαφέρουν με
ταξύ τών διαφόρων προϊόντων, τα όποια ανήκουν εις κάθε μίαν κατηγορίαν, 
ό τύπος (9.19) δεν είναι κατάλληλος. Διότι εις τήν προκειμένην περίπτωσιν 
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δύναται επομένως νά χρησιμοποιηθή δια τήν έκτίμησιν τής 

ευκαμψίας τόσον τοΰ ΦΠΑ όσον καί τοΰ προϊσχύσαντος συ

στήματος έμμεσων φόρων. Χρησιμοποιούντες τον δείκτην 0 

δια τα ύπό τό παλαιόν σύστημα έμμεσων φόρων μεγέθη καί τον 

δείκτην 1 διά τα ύπό τό σύστημα τοϋ ΦΠΑ μεγέθη, δυνάμεθα 

νά δώσωμεν τήν εύκαμψίαν τών εσόδων καθενός άπό τους δύο 

φόρους ώς έξης: 

(9.20) d R 0 / d Y = i t i P i , ( d Q ' / d Y ) 
i = l 

(9.21) dRj / dY = Σ t[ Ρ' (dQî / dY) 
i = l 

διά τό παλαιόν καί τό νέον φορολογικόν σύστημα αντιστοίχως. 

Διά τής χρησιμοποιήσεως τοιούτων μονάδων μετρήσεως, ώστε 

Pò=l , δι' όλα τα προϊόντα, οί τύποι (9.20) καί (9.21) γίνονται: 

(9.22) d R 0 / d Y = Ì t j , ( d Q i / d Y ) 
i = l 

(9.23) dRj / dY = Σ t> (Ρ« I Ρ'0) (dQ' / dY) 
i = l 

Έάν έκφράσωμεν καί τους δύο συντελεστάς ώς ποσοστόν 

κοινής βάσεως, π.χ. τής καταναλωτικής δαπάνης προ τής 

ούτε οί φορολογικοί συντελεσταί ούτε καί αί τιμαί τών έν λόγω κατηγο
ριών προϊόντων δύναται νά ύποτεθή οτι είναι ανεξάρτητοι τών εισοδημα
τικών μεταβολών, διότι μεταβολαί αύτοϋ τοΰ είδους θά επηρεάσουν τήν 
σύνθεσιν τής δαπάνης εις κάθε κατηγορίαν. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
ευκαμψία θά πρέπη νά ύπολογισθή διά του τύπου (9.16), πράγμα πού είναι 
πολύ δύσκολον, λόγω ελλείψεως πληροφορήσεως έπί τών τιμών τών dP* / 
dY καί dti/dY. 
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εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ, τότε Β\ = Β0 καί επομένως Ρι = ΡΌ· 'Ως 

έκ τούτου ή έξίσωσις (9.23) γίνεται: 

(9.24) dR1/dY = | t ; i (dQ i /dY) 
i = l 

όπου ti' είναι ό συντελεστής τοΰ ΦΠΑ εκπεφρασμένος ώς πο

σοστόν έπί τής καταναλωτικής δαπάνης προ τής υποκαταστά

σεως μεταξύ τών δύο φόρων. 

Εκείνο τό όποιον χρειάζεται νά γνωρίζη κανείς πλέον είναι 

οί φορολογικοί συντελεσταί καί αί όριακαί ροπαί προς δαπά

νην έπί τών διαφόρων προϊόντων, ύπό τό ύφιστάμενον καί τό 

νέον σύστημα φορολογίας1. 

4. Σταθεροποιητικοί Επιδράσεις τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα 

4.1. Ό ΦΠΑ καί τό Έπίπεδον Ένεργοΰ Ζητήσεως 

Ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα Οά 

έπηρεάση πιθανώτατα τό έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως μέ 

όλους τους δυνατούς τρόπους, οί όποιοι άνελύθησαν ανωτέρω. 

Πρώτον, όπως είδαμε εις τό Κεφάλαιον 7, έάν ό ΦΠΑ 

επιστρέφεται πλήρως, ή προτεινομένη ύποκατάστασις μεταξύ 

τών δύο φόρων θά άναδιανείμη τό εισόδημα εις βάρος τής Ελ

λάδος, καθότι ύπό τό ίσχΰον σύστημα έμμεσων φόρων τό ποσόν 

1. Αί όριακαί ροπαί προς δαπάνην, ύπό τους ισχύοντας φόρους, ημ
πορούν εύκολα να εκτιμηθούν, διά τής μεθόδου τής παλινδρομήσεως. 
Αί έν λόγω ροπαί δέν είναι έν τούτοις εντελώς κατάλληλοι διά τήν έκτί-
μησιν τής ευκαμψίας του ΦΠΑ, καθόσον είναι πολύ πιθανόν, ή είσαγωγή 
τοΰ ΦΠΑ νά έπηρεάση τήν θέσιν και τήν κλίσιν τών καμπυλών ζητήσεως 
τής χώρας. Παρά ταΰτα ή διαφορά εις τα δύο σύνολα ροπών πιθανώς νά 
μή είναι πολύ μεγάλη καί νά δύναται νά άγνοηθή. Αί όριακαί ροπαί προς 
δαπάνην έπί διαφόρων προϊόντων, ύπό τό παλαιόν φορολογικόν σύστημα, 
ημπορούν επομένως νά χρησιμοποιηθούν διά τήν έκτίμησιν τής ευκαμψίας 
και τών δύο φόρων. 
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φόρου, τό όποιον είναι ένσωματωμένον εις τάς έξαγωγαί", δέν 

επιστρέφεται πλήρως κατά τήν έξαγωγήν. Τό μή έπιστρεφό-

μενον μέρος, τό όποιον τό 1973 ανήρχετο εις 1,1 δισεκατ. δρχ. 

περίπου, θά άναπληρωθή άπό τους έγχωρίοι,ς καταναλωτάς, 

έάν γίνη ύποκατάστασις ίσης αποδόσεως, καί επομένως θά μείω

ση τήν έγχώριον κατανάλωσιν τής χώρας. Έπί τη υποθέσει 

ότι ό κατά μονάδα συντελεστής μειώσεως τής ένεργοΰ ζητή

σεως κυμαίνεται μεταξύ 0,75 καί 1,0, ή ανακατανομή αυτή τοΰ 

φορολογικοΰ βάρους θά προκαλέση πρωτογενή μείωσιν τής 

ζητήσεως κυμαινόμενη ν μεταξύ 800 καί 1.100 εκατ. δραχμών. 

Δεύτερον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ, όπως έδείχθη εις τό Κε

φάλαιον 5, θά μειώση τήν φορολογικήν έπιβάρυνσιν τών δη

μοσίων δαπανών κατά 900 εκατ. δρχ. καί τήν έπιβάρυνσιν τών 

δαπανών επενδύσεων κατά 7.500 εκατ. δρχ., θά αύξηση δέ τήν 

έπιβάρυνσιν τής καταναλωτικής δαπάνης κατά 8.400 εκατ. 

δραχμάς. Ή αναδιανομή αυτή τής φορολογικής επιβαρύνσεως 

θά μειώση επίσης καί τήν έγχώριον κατανάλωσιν, διότι θά 

μειωθή τό πραγματικόν εισόδημα τών καταναλωτών. Έπί τή 

υποθέσει καί πάλιν, ότι τό μέγεθος τοΰ συντελεστοΰ μειώσεως 

τής ένεργοΰ ζητήσεως κυμαίνεται μεταξύ 0,75 καί 1,0, ή ανα

διανομή αυτή τοΰ φορολογικοΰ βάρους άπό τάς δημοσίας 

δαπανάς καί τάς δαπανάς επενδύσεων προς τήν καταναλωτική ν 

δαπάνην θά προκαλέση πρωτογενή μείωσιν τής καταναλώσεως 

κυμαινομένην μεταξύ 6.300 καί 8.400 εκατ. δραχμών. Ή μείω-

σις αυτή δύναται νά άντισταθμισθή έν μέρει άπό μίαν αϋξησιν 

τών δημοσίων δαπανών κατά 900 εκατ. δρχ., έάν ή Κυβέρνησις 

σχεδιάζη τον προϋπολογισμόν της εις χρηματικούς όρους, 

πράγμα τό όποιον κατά πασαν πιθανότητα συμβαίνει. Έάν οί 

έπενδυταί σχεδιάζουν επίσης τάς επενδυτικός των δαπανάς εις 

χρηματικούς όρους, ή έπένδυσις εις πραγματικούς όρους θά αύ-

ξηθή επίσης κατά 7.500 εκατ. δραχμάς. Επομένως ή αύξησις 

τών δημοσίων δαπανών καί τών δαπανών δι' επενδύσεις ενδέ

χεται νά είναι μεγαλύτερα άπό τήν μείωσιν τής καταναλωτικής 

δαπάνης καί συνεπώς ή συνολική ζήτησις νά αύξηθή ώς άπο-
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τέλεσμα τής αναδιανομής αυτής τού φορολογικοΰ βάρους. Έάν 

αί δημόσιαι δαπάναι καί αί δαπάναι επενδύσεων δέν έπηρε-

άζωνται άπό τους έμμεσους φόρους, ή εγχώριος ζήτησις θά 

μειωθή πρωτογενώς κατά τό ίδιο ποσόν κατά τό όποιον θά 

μειωθή ή καταναλωτική δαπάνη, δηλαδή κατά ποσόν κυμαινό

μενον μεταξύ 6.300 καί 8.400 εκατ. δραχμών. 'Αντιθέτως, έάν 

τόσον ή κυβέρνησις όσον καί οί έπενδυταί σχεδιάζουν τάς 

δαπανάς των εις χρηματικούς όρους, ή εγχώριος ζήτησις θά 

αύξηθή πρωτογενώς. Ή αΰξησις αυτή θά κυμανθή μεταξύ μηδέν 

καί 2.100 εκατ. δρχ., εξαρτώμενη άπό τό μέγεθος τής οριακής 

ροπής προς δαπάνην εις τήν έγχώριον άγοράν. 

Τρίτον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά προκα

λέση άναδιανομήν τού εισοδήματος μεταξύ ατόμων, τά όποια 

ανήκουν εις διαφορετικός εισοδηματικός τάξεις. Ή φύσις καί 

ή έκτασις τής αναδιανομής αυτής, όπως έδείχθη ρις τό Κεφάλαιον 

6, διαφέρει μεταξύ τών εναλλακτικών συστημάτων ΦΠΑ. Πρά

γματι εις τήν περίπτωσιν τοΰ ΦΠΑ, ό όποιος επιβάλλεται μέ 

ένιαίον φορολογικόν συντελεστήν, ή διανομή τοΰ εισοδή

ματος κατά εισοδηματικά κλιμάκια ενδέχεται νά παραμείνη 

αμετάβλητος, ένώ εις τήν περίπτωσιν τών δύο άλλων συστη

μάτων ΦΠΑ ή διανομή τοΰ εισοδήματος κατά κλιμάκια θά βελ-

τιωθή. Δεδομένου ότι αί όριακαί ροπαί προς δαπάνην εις τάς 

κατωτέρας είσοδηματικάς τάξεις είναι ύψηλότεραι άπό έκείνας 

τών ανωτέρων εισοδηματικών τάξεων, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ 

θά αύξηση τό γενικόν έπίπεδον ένεργοΰ ζητήσεως εις τήν Ελ

λάδα. Αί επιδράσεις αύταί, έν τούτοις, δέν αναμένεται ότι πο-

σοτικώς θά είναι πολύ μεγάλαι, διά τους ακολούθους λόγους: 

(ϊ) διότι ή έκτασις τής αναδιανομής τοΰ εισοδήματος, ή οποία 

προέρχεται άπό οιονδήποτε σύστημα ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα, 

πιθανώτατα δέν θά είναι ποσοτικώς πολύ μεγάλη καί (Η) διότι 

ή ενεργός ζήτησις δέν είναι πολύ ευαίσθητος εις τάς μεταβολάς 

τής διανομής τοΰ εισοδήματος1. Διά τον λόγον αυτόν θά παρα-

1. R. Α. Musgrave and M. S. Painter, «The Impact of Alternative Tax 
Structures on Personal Consumption and Savings», Quarterly Journal of 
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βλέψωμεν τάς πιθανάς μεταβολάς τής ένεργοΰ ζητήσεως, τάς 

όφειλομένας εις τάς επιδράσεις αύτάς τής αναδιανομής τοΰ 

εισοδήματος. 

Τέταρτον, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ, όπως έδείχθη ανωτέρω, 

θά αύξηση τον όγκον τών εισαγωγών καί τών εξαγωγών τής 

Ελλάδος. Ύπό λογικάς τιμάς έλαστικοτήτων τών εισαγωγών 

καί εξαγωγών, αί μεταβολαί αύται εις τό έμπόριον, όπως έδεί

χθη ανωτέρω, κυμαίνονται μεταξύ 1,7 καί 3,4 δισεκατ. δρχ. διά 

τάς είσαγωγάς καί 0,7 εως 1.5 δισεκατ. δρχ. διά τάς έξαγωγάς. 

Αί έν λόγω μεταβολαί τών εισαγωγών θά μειώσουν τήν ένεργόν 

ζήτησιν, ένώ ή αύξησις τών εξαγωγών θά έχη τό άντίθετον α

ποτέλεσμα. Ή καθαρά πρωτογενής έπίδρασις έπί τής ένεργοΰ 

ζητήσεως θά είναι μείωσις αυτής, καθόσον ή μεταβολή τών εισ

αγωγών είναι υψηλότερα άπό τήν μεταβολήν τών εξαγωγών. 

Ή μείωσις αυτή είναι πιθανόν νά κυμαίνεται μεταξύ 1,0 καί 

1,9 δισεκατ. δραχμών. 

Τέλος, ή είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ, όπως θά δείξωμεν κατωτέρω, 

θά βελτίωση τήν εύαισθησίαν τοΰ φορολογικού συστήματος εις 

τήν Ελλάδα καί θά προκαλέση μείωσιν τοΰ πολλαπλασιαστοΰ 

τής χώρας καί, κατά συνέπειαν, μείωσιν τής ένεργοΰ ζητήσεως 

εις αυτήν. Τό μέγεθος τής βελτιώσεως τής ευαισθησίας αυτής 

δέν θά είναι έν τούτοις πολύ μεγάλο καί επομένως ή μείωσις 

τής ένεργοΰ ζητήσεως, ή οφειλομένη εϊς μείωσιν τής ευαισθη

σίας τών φορολογικών εσόδων, δέν θά είναι επίσης πολύ με

γάλη. 

Γενικώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι ή προτεινομένη 

είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά έπηρεάση τό έπίπεδον 

τής ένεργοΰ ζητήσεως διττώς. Ώρισμέναι μεταβολαί θά είναι 

θετικαί, ένώ άλλαι θά είναι άρνητικαί. Αί άρνητικαί μεταβολαί 

0ά είναι, έν τούτοις, μεγαλύτεραι άπό τάς θετικάς, μέ άποτέλε-

Economics, τόμ. 62, 1948, καί Η. Lubell, «Effects of Redistribution of In
come on Consumers Expenditure», American Economic Review, τόμ. 37, 
Μάρτιος 1947. 
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σμα τήν μείωσιν τής ένεργοΰ ζητήσεως. Τό μέγεθος τής αυτο

νόμου αυτής μεταβολής τής ζητήσεως εκτιμάται ότι θά κυμαί

νεται μεταξύ 1,0 καί 3,0 δισεκατ. δραχμών1. Έάν ύποθέσωμεν, 

ότι ό πολλαπλασιαστής τής οικονομίας ανέρχεται εις 2, ή συνο

λική έπίδρασις τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ έπί τοΰ επιπέδου τής 

ένεργοΰ ζητήσεως θά κυμαίνεται μεταξύ 2,0 καί 6,0 δισεκατ. 

δραχμών. 

4.2. Ό ΦΠΑ καί ή Ευαισθησία τοϋ Φορολογικού Συστήματος 

Ή προτεινομένη είσαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά 

βελτίωση πιθανώτατα τήν εύαισθησίαν τοΰ φορολογικοΰ συ

στήματος, διότι τόσον ή ευαισθησία τής βάσεως όσον καί ή 

ευαισθησία τών συντελεστών τοΰ ΦΠΑ θά είναι πιθανώς ύψη-

λότεραι άπό τα αντίστοιχα μεγέθη ευαισθησίας τοΰ ισχύοντος 

φορολογικού συστήματος. Πράγματι, όπως έδείχθη εις τό Κε

φάλαιον 5, ό ΦΠΑ θά έπιβαρύνη μόνον τήν καταναλωτικήν 

δαπάνην, ένώ οί ισχύοντες φόροι επιβαρύνουν δλας τάς μορφάς 

τής τελικής ζητήσεως. Έάν ή κατανάλωσις είναι περισσότερον 

ευαίσθητος άπό τάς άλλας μορφάς τής τελικής ζητήσεως εις 

τάς μεταβολάς τοΰ εισοδήματος, ή ευαισθησία τής βάσεως τοΰ 

ΦΠΑ θά είναι υψηλότερα άπό τήν εύαισθησίαν τής βάσεως 

τών ύπό κατάργησιν φόρων. Ή ευαισθησία τών συντελεστών 

τοΰ ΦΠΑ θά είναι, πιθανώτατα, επίσης υψηλότερα άπό τήν εύαι

σθησίαν τών συντελεστών τών φόρων, οί όποιοι πρόκειται 

νά υποκατασταθούν. Τούτο είναι πιθανώτατα αληθές προ

κειμένου περί τοΰ ΦΠΑ, ό όποιος προβλέπει συντελεστήν 

μηδέν διά τα τρόφιμα, ή τοΰ ΦΠΑ, ό όποιος επιβαρύνει τα 

τρόφιμα μέ χαμηλόν συντελεστήν, διότι, όπως είδαμε ανωτέρω, 

ή διάρθρωσις τών συντελεστών τών έν λόγφ ΦΠΑ είναι ίσως 

περισσότερον προοδευτική άπό έκείνην τών ισχυόντων φόρων. 

1. Ή ύπόθεσις πού υιοθετείται έδώ είναι, ότι τόσον ή κυβέρνησις 
όσον καί οί έπενδυταί προγραμματίζουν τήν δαπάνην των εις χρηματι
κούς δρους. 
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Ό Πίναξ 9.1 παρουσιάζει τάς εκτιμήσεις τής εύαισθησία 

τών εσόδων άπό τα ανωτέρω συστήματα εμμέσων φόρων, δηλαδτ 

τό ισχύον καί τα προτεινόμενα συστήματα ΦΠΑ. Τρία έναλλα 

κτικά ζεύγη εκτιμήσεων δίδονται εις τον πίνακα. Εις τήν πρώτη> 

περίπτωσιν υποτίθεται, ότι μόνον ή κατανάλωσις είναι εύαί 

σθητος εις τάς εισοδηματικός μεταβολάς, ένώ αί άλλαι μορφα 

τελικής ζητήσεως υποτίθεται ότι δέν επηρεάζονται καθόλοι 

άπό μεταβολάς τοΰ εισοδήματος. Εις τήν δευτέραν καί τρίτη\ 

περίπτωσιν, έκτος άπό τήν καταναλωτικήν δαπάνην, υποτίθε 

ται επίσης, ότι ή ζήτησις δι' επενδύσεις καί ή κρατική ζήτησκ 

επηρεάζονται άπό τάς είσοδηματικάς μεταβολάς. Αί όριακα 

ροπαί προς δαπάνην εις τήν μίαν περίπτωσιν ύπεθέσαμεν ότ 

ανέρχονται εις 0,10 διά τάς επενδύσεις καί 0,05 διά τήν κρα 

τικήν ζήτησιν εις τήν άλλην περίπτωσιν αί ροπαί αύται ύπε 

θέσαμεν ότι ανέρχονται εις 0,20 καί 0,10 αντιστοίχως. 

"Οπως φαίνεται άπό τον Πίνακα 9.1, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ 

εις τήν Ελλάδα θά βελτίωση τήν εύαισθησίαν τών εσόδων άπα 

τους έμμεσους φόρουε. Τοιουτοτρόπως, εκπεφρασμένη εις απο 

λύτους όρους (οριακός φορολογικός συντελεστής), ή ευαισθη

σία τών εσόδων άπό τους υφισταμένους φόρους ανέρχεται εις 

ΠΙΝΑΞ 9.1 

Ή Ευαισθησία τών 'Εσόδων από τους 'Ισχύοντας Φόρους καί τα Προτει
νόμενα Συστήματα ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα 

'Οριακοί συντελεσταί Έλαστικότητες 
φόρου 

Διάρθρωσις του φόρου 
Ι II III Ι II III 

Ισχύοντες φόροι 0,060 0,066 0,070 0,95 1,04 1,11 
ΦΠΑ μέ ένιαΐον συντελεστήν 0,075 0,075 0,075 1,18 1,18 1,18 
ΦΠΑ μέ μηδενικόν συντελεστήν 
επί τών τροφίμων 0,082 0,082 0,082 1,30 1,30 1,30 
ΦΠΑ μέ συντελεστήν 5% έπί 
Γών τροφίμων 0,077 0,077 0,077 1,22 1,22 1,22 
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0,060, έάν μόνον ή κατανάλωσις είναι ευαίσθητος εις τάς εισο

δηματικός μεταβολάς. Έάν αί επενδύσεις καί ή κυβερνητική 

δαπάνη είναι επίσης ευαίσθητοι εις τάς εισοδηματικός μετα

βολάς, ή ευαισθησία τών έμμεσων φόρων αυξάνει εις 0,066 

καί 0,070 διά τα δύο ζεύγη τών υποθέσεων σχετικά μέ τάς αντι

στοίχους ροπάς προς δαπάνην. Ή ευαισθησία τών εσόδων άπό 

τον ΦΠΑ, πού απαλλάσσει τα τρόφιμα, είναι μεγαλύτερα άπό 

έκείνην τών εσόδων άπό όλα τα άλλα εναλλακτικά συστήματα, 

τά όποια άνελύθησαν εις τήν παροΰσαν έργασίαν. 

Ή ευαισθησία τών εσόδων άπό τον ΦΠΑ, ό οποίος επι

βάλλεται μέ ένιαΐον φορολογικόν συντελεστήν, είναι βεβαίως 

μικρότερα (0,075) άπό τήν εύαισθησίαν τών άλλων συστημάτων 

ΦΠΑ (0,082 διά τό σύστημα πού εφαρμόζει μηδενικόν συν

τελεστήν έπί τών τροφίμων καί 0,077 δια τον ΦΠΑ ό όποιος 

επιβάλλει μειωμένον συντελεστήν έπ' αυτών), καθόσον ή διάρ

θρωσες τών συντελεστών τοΰ πρώτου είναι όλιγώτερον προο

δευτική άπό τήν άντίστοιχον διάρθρωσιν τών συντελεστών τών 

τελευταίων συστημάτων. 

Εκπεφρασμένη εις όρους έλαστικότητος, ή ευαισθησία τών 

εσόδων άπό τους έν λόγφ φόρους αυξάνει επίσης. Πράγματι 

ή έλαστικότης τών ισχυόντων φόρων ανέρχεται μόνον εις 

0,95, εις τήν περίπτωσιν όπου μόνον ή κατανάλωσις είναι ευ

αίσθητος εις εισοδηματικός μεταβολάς. Έάν καί αί λοιπάί 

μορφαί τελικής ζητήσεως είναι επίσης ευαίσθητοι, ή έλαστι

κότης είναι κατά τι υψηλότερα (1,04 καί 1,11 διά τά δύο ζεύγη 

τών υποθέσεων σχετικά μέ τάς ροπάς προς δαπάνην τών επεν

δυτών καί τής Κυβερνήσεως). 'Αντιθέτως αί έλαστικότητες όλων 

τών άναλυθέντων συστημάτων τοΰ ΦΠΑ είναι ύψηλότεραι. 

Τοιουτοτρόπως, διά τον ΦΠΑ, ό όποιος επιβάλλεται μέ ένιαΐον 

συντελεστήν, ή έλαστικότης ανέρχεται εις 1,18· διά τον ΦΠΑ, 

ό όποιος προβλέπει μηδενικόν συντελεστήν διά τά τρόφιμα, 

εις 1,30, ένώ διά τον ΦΠΑ, ό όποιος προβλέπει τήν έφαρμογήν 

χαμηλοΰ συντελεστοΰ έπί τών τροφίμων, ή έλαστικότης ανέρ

χεται εις 1,22. Δυνάμεθα επομένως νά καταλήξωμεν εις τό συμ-
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πέρασμα, ότι τό σύστημα του ΦΠΑ θά αύξηση τήν εύαισθη
σίαν τοΰ φορολογικοΰ συστήματος εις τήν Ελλάδα, έάν ή 
διάρθρωσις τών συντελεστών του είναι περισσότερον προο
δευτική άπό τήν διάρθρωσιν ενός συστήματος έμμεσων φόρων, 
τό όποιον εφαρμόζει ένιαΐον συντελεστήν έπί όλων τών προϊόν
των. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

1. Ώρισμέναι Θεωρητικοί 'Απόψεις 

Αι επιδράσεις των εγχωρίων φόρων επί της κατανομής 

τών πόρων έχουν τύχει ευρείας αναλύσεως άπό τους συγγραφείς 

εις τα πλαίσια της Δημοσίας Οικονομικής1. Αί συζητήσεις, 

γνωσταί είς την βιβλιογραφίαν και άρθρογραφίαν ως ή διαμάχη 

περί το υπερβάλλον βάρος, συγκεντρώνονται κυρίως είς το 

πρόβλημα τής σχετικής προτιμήσεως εναλλακτικών μορφών φο

ρολογίας, ώς μέσων πορισμού ενός ώρισμένου ποσού εσόδων. 

Ή αρχική άποψις, ότι οι φόροι εισοδήματος καί, υπό ώρισμένας 

άπλοποιητικάς υποθέσεις, οι γενικοί φόροι έπί τής δαπάνης 

είναι προτιμότεροι έναντι τών ειδικών φόρων έπί τής δαπάνης 

απεδείχθη ότι δεν ισχύει είς τήν περίπτωσιν, όπου δεν γίνεται 

ή ύπόθεσις, οτι ή προσφορά τών παραγωγικών συντελεστών 

είναι σταθερά2. Διότι, εάν ή προσφορά εργασίας δεν εΐναι 

σταθερά, τόσον ό φόρος εισοδήματος δσον και οί φόροι έπί 

τών προϊόντων μεταβάλλουν τήν διάρθρωσιν τών σχετικών 

1. Κριτικήν ανασκόπησαν τών συζητήσεων βλέπε είς J. Buchanan, 
«Comparative Tax Analysis and Economic Methodology», εις το βιβλίον 
του Fiscal Theory and Political Economy, University of North Carolina 
Press, 1960. 

2. I.M.D. Little, «Direct Versus Indirect Taxes», Economic Journal, 
Σεπτέμβριος 1951, σελ. 577-584. 
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τιμών και προκαλοϋν δυσμενείς επιδράσεις επί τής κατανο

μής τών πόρων. Πράγματι, ενώ ένας ειδικός φόρος έπί τής 

δαπάνης επηρεάζει τήν σχετικήν τιμήν του φορολογουμένου 

προϊόντος εν σχέσει με τάς τιμάς τών αφορολογήτων προϊόν

των και τής αναπαύσεως, ό φόρος εισοδήματος επιδρά έπί τών 

σχετικών τιμών όλων τών προϊόντων και τής αναπαύσεως. Το 

πρόβλημα επομένως περιέρχεται είς τήν σφαΐραν τής δευτέρας 

αρίστης λύσεως (second best) και οιαδήποτε γενική άπάντησις 

θα ήτο επικίνδυνος1. Πράγματι έχει άποδειχθή, οτι ένα σύστημα 

ειδικών φόρων, έπιβαλλόμενον μέ διαφορετικούς συντελεστάς 

έπί τών διαφόρων προϊόντων, ενδεχομένως θα έπροκαλοΰσεν 

όλιγώτερον δυσμενείς επιδράσεις έπί τής κατανομής τών πό

ρων άπό ένα φόρον εισοδήματος ή ενα γενικόν φόρον έπί τών 

προϊόντων, υπό τήν προϋπόθεσιν οτι θα έπέβαλλεν υψηλό

τερους συντελεστάς είς αγαθά, τα όποια είναι συμπληρωματικά 

του ελευθέρου χρόνου, και χαμηλότερους συντελεστάς είς προϊ

όντα, τα όποια είναι ανταγωνιστικά του ελευθέρου χρόνου2. 

Έχει άποδειχθή επίσης οτι, έάν ή ισορροπία τής οικονομίας 

πριν άπό τήν έπιβολήν τών φόρων δέν είναι αρίστη, πράγμα το 

όποιον συμβαίνει πιθανώτατα είς τήν πράξιν, ενα καταλλήλως 

σχεδιασμένον σύστημα ειδικών φόρων θα ήδύνατο να αύξηση 

μάλλον παρά νά μειώση τήν εύημερίαν3. 

'Ακόμη δυσκολώτερα προβλήματα ανακύπτουν, και ή θε

ωρία γίνεται όλιγώτερον ικανή νά δώση άπάντησιν εις τήν 

περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν ή άνάλυσις θα έπεκταθή, ώστε 

1. Δια κριτικήν έπισκόπησιν τής θεωρίας τής δευτέρας αρίστης λύ
σεως βλέπε είς R. G. Lipsey and Κ. Lancaster, «The General Theory of 
Second Best», Review of Economic Studies, τόμ. 63, 1956-1957, σελ. 11-32. 

2. W. J. Corlett and D. C. Hague, «Complementarity and the Excess 
Burden of Taxation», Review of Economic Studies, τόμ. 54, 1953-1954, 
σελ. 21-30. 

3. R. Κ. Davidson, «The Alleged Excess Burden of an Excise Tax 
in the Case of an Individual Consumer», Review of Economic Studies, 
τόμ. XX, 1952-1953, σελ. 209-215. 
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νά καλύψη χώρας, αϊ όποΐαι διεξάγουν διεθνές έμπόριον μετα

ξύ των1. Όταν ληφθούν υπ' όψιν και άλλαι χώραι και είσαχθή 

είς το υπόδειγμα ή δυνατότης διεξαγωγής διεθνούς εμπορίου 

μεταξύ των, ή σύγκρισις μεταξύ ειδικών ή γενικών φόρων έπί 

τών προϊόντων μέ ενα φόρον εισοδήματος δεν εξαντλεί ολας 

τάς πιθανάς μορφάς φορολογίας. Σύγκρισις μεταξύ φόρων παρα

γωγής και φόρων καταναλώσεως είναι επίσης δυνατή, άφοΰ 

είς αυτήν τήν περίπτωσιν ή εγχώριος παραγωγή δεν είναι ϊση 

μέ τήν έγχώριον κατανάλωσιν. Συνεπώς ένας φόρος έπί τής 

εγχωρίου καταναλώσεως δεν είναι, είς αυτήν τήν περίπτωσιν, 

ισοδύναμος μέ ενα φόρον έπί τής εγχωρίου παραγωγής2. Έξ 

άλλου, έάν ληφθή ύπ' όψιν το διεθνές έμπόριον, ή άξιολόγησις 

τών εναλλακτικών μορφών φορολογίας άπό τήν άποψιν τών 

επιδράσεων των έπί τής στατικής κατανομής τών πόρων τής 

οικονομίας δεν πρέπει νά γίνη μέ βάσιν μόνον τάς επιδράσεις 

των έπί τής καταναλώσεως, άλλα πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψιν 

και αί επιδράσεις των έπί τής παραγωγής και τών όρων εμπο

ρίου. Διότι είς τήν περίπτωσιν όπου διενεργείται διεθνές έμπό

ριον μεταξύ τών χωρών, ώρισμένοι φόροι είναι πιθανόν νά 

παρεμβαίνουν όχι μόνον είς τήν έλευθέραν επιλογήν τών κατα

ναλωτών μεταξύ τών διαφόρων αγαθών, άλλα και είς τήν έπί-

τευξιν αρίστης κατανομής τών παραγωγικών πόρων είς διε

θνές έπίπεδον. Φόροι αυτής τής μορφής μειώνουν τήν εύημε-

ρίαν τόσον άπό τήν πλευράν τής καταναλώσεως όσον και άπό 

1. Άνάλυσιν τών επιδράσεων τών φόρων έπί τής ευημερίας εις μίαν 
άνοικτήν οίκονομίαν, βλέπε είς J. Ε. Meade, The Theory of International 
Economic Policy, τόμ. II, Trade and Welfare, Oxford University Press, 
1955. Επίσης Ann F. Friendleader and Adolf L. Vandendorpe, «Excise 
Taxes and the Gains from Trade», Journal of Political Economy, τόμ. 76, 
1968, και Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden Controversy in a 
Trading World: A Case for Special Indirect Taxes», Public Finance, τόμ. 
XXIX, No 2, 1974. 

2. R. A. Musgrave, Fiscal Systems, Yale University Press, 1969, 
σελ. 273. 
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τήν πλευράν τήο παραγωγής. Έ ξ άλλου ώρισμένοι φόροι παρεμ

βαίνουν εϊς τον άριστον μετασχηματισμόν τών προϊόντων μέσω 

του εμπορίου (επιδράσεις έπί τών όρων εμπορίου) και έχουν 

ως αποτέλεσμα τήν άναδιανομήν του εισοδήματος είς διεθνές 

έπίπεδον, ή αναδιανομή δέ αυτή μεταβάλλει τήν εύημερίαν 

τής μιας χώρας είς βάρος τής ευημερίας μιας άλλης1. 

Ό τ α ν ληφθούν ύπ' όψιν οί τελευταίοι αυτοί παράγοντες, 

δέν ισχύει πλέον το κλασικόν συμπέρασμα, οτι είς περίπτωσιν, 

κατά τήν οποίαν δέν υπάρχουν άλλοι παράγοντες παρεμπο-

δίζοντες τήν έπίτευξιν τής αρίστης κατανομής τών πόρων και 

ύπό τήν προϋπόθεσιν, οτι ή προσφορά τών παραγωγικών συν

τελεστών είναι σταθερά, ένας γενικός φόρος έπί τής δαπάνης 

ή ένας φόρος εισοδήματος είναι προτιμότερος άπό ένα είδικόν 

φόρον έπί τών προϊόντων μέ ϊσην άπόδοσιν. 'Αντιθέτως έχει 

άποδειχθή, οτι είς μίαν παρομοίαν περίπτωσιν ένας ειδικός 

φόρος έπί τής εγχωρίου καταναλώσεως ενός εισαγομένου προϊόν

τος ή έπί τής εγχωρίου παραγωγής ενός εξαγομένου προϊόντος, 

επιβαλλόμενος μέ τον κατάλληλον συντελεστήν, είναι δυνατόν 

νά έπιφέρη αύξησιν μάλλον παρά μείωσιν τής ευημερίας μιας 

χώρας2. Διότι οί φόροι αυτοί βελτιώνουν τους διεθνείς όρους 

εμπορίου τής χώρας, ή δέ θετική αυτή έπίδρασις έπί τής ευη

μερίας εΐναι δυνατόν νά αντιστάθμιση τήν άρνητικήν των έπί-

δρασιν έπί τής ευημερίας, τήν όφειλομένην είς τάς άρνητικάς 

επιπτώσεις του φόρου έπί τής καταναλώσεως και τής παραγωγής. 

Φόροι τής κατηγορίας αυτής ενδέχεται συνεπώς νά είναι προ

τιμότεροι άπό ένα φόρον εισοδήματος ή ένα γενικόν φόρον 

καταναλώσεως, οί όποιοι, υπό τάς ιδίας προϋποθέσεις, δέν έπη-

1. Άνάλυσιν τών επιδράσεων τών έμμεσων φόρων έπί τών διεθνών 
όρων εμπορίου μιας χώρας βλέπε είς R. Α. Mundell, «The Pure Theory of 
International Trade», American Economic Review, τόμ. 50, Μάρτιος 1960. 
Επίσης Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden . . .», ëvO' άνωτ., και 
«Tax Harmonisation and International Income Distribution», National 
Tax Journal, τόμ. XXV, Δεκέμβριος 1970, σελ. 541-555. 

2. Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden . . .», ενθ' ανωτέρω. 
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ρεάζουν τήν εύημερίαν τής χώρας1. Έξ άλλου οί ειδικοί φόροι, 

οί όποιοι επιβάλλονται έπί τής εγχωρίου καταναλώσεως ενός 

προϊόντος, το όποιον εξάγεται, ή έπί τής εγχωρίου παραγωγής 

ενός προϊόντος, τό όποιον εισάγεται, θά επιφέρουν έπιδείνωσιν 

τών διεθνών όρων εμπορίου δια τήν χώραν όπου επιβάλλονται. 

Αί δυσμενείς αύται επιδράσεις έπί τών όρων εμπορίου θά πρέ-

πη συνεπώς νά προστεθούν είς τάς δυσμενείς επιδράσεις έπί 

τής κατονομής τών πόρων τάς όφειλομένας είς τήν μεταβολήν 

τής καταναλώσεως και τής παραγωγής. Επομένως μέ τήν 

ύπόθεσιν, οτι ή προσφορά τών συντελεστών παραγωγής είναι 

αμετάβλητος και ύπό τήν προϋπόθεσιν, οτι δέν υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες, οί όποιοι νά επηρεάζουν δυσμενώς τήν κατανομή ν 

τών πόρων, οί φόροι αυτοί είναι χειρότεροι άπό ένα φόρον εισο

δήματος ή ένα γενικόν φόρον έπί τών προϊόντων μέ ΐσην 

άπόδοσιν2. 

Είς τα πλαίσια ενός υποδείγματος ανοικτής οικονομίας 

επομένως ένα σύστημα ειδικών φόρων επιβαλλομένων έπί τής 

εγχωρίου καταναλώσεως ώρισμένων προϊόντων, είναι πιθα-

νώτερον νά αύξηση τήν εύημερίαν μιας χώρας, εάν οί φόροι 

αυτοί έπιβάλλωνται έπί προϊόντων, τα οποία ή χώρα εξάγει. 

'Αντιθέτως ένα σύστημα ειδικών φόρων επιβαλλομένων έπί 

τής εγχωρίου παραγωγής ώρισμένων προϊόντων, είναι περισ-

σότερον πιθανόν νά αύξηση τήν εύημερίαν μιας χώρας, έάν 

οί φόροι αυτοί έπιβάλλωνται έπί εξαγώγιμων παρά έπί εισαγώ

γιμων προϊόντων. 

"Οσον άφορα τήν ύποκατάστασιν μεταξύ δύο φόρων, φαί

νεται, οτι αί επιδράσεις τής εισαγωγής ενός γενικού φόρου 

καταναλώσεως ή παραγωγής, είς άντικατάστασιν ενός άλλου 

φόρου έπί τής στατικής κατανομής τών πόρων, εξαρτώνται άπό 

τό σχετικόν βάρος, τό όποιον επιβάλλουν οί δύο φόροι έπί τών 

εισαγώγιμων και εξαγώγιμων προϊόντων μιας χώρας, άντι-

1. Th. Georgakopoulos, «The Excess Burden . . .», ενθ' ανωτέρω. 
2. Αυτόθι. 
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στοίχως. Είδικώτερα βάσει τής προηγηθείσης αναλύσεως είνα 

δυνατόν νά εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α. Ή εισαγωγή ενός φόρου καταναλώσεως ευρείας βά 

σεως, μέ ώρισμένην διάρθρωσιν συντελεστών, είς άντικατά 

στασιν ενός άλλου φόρου καταναλώσεως μέ διαφορετική ν διάρ 

θρωσιν συντελεστών, είναι πιθανόν νά αύξηση τήν εύημερίαν 

τής χώρας, έάν ό νέος φόρος έπιβάλλη ύψηλότερον βάρος έπ 

τών εισαγώγιμων και χαμηλότερον έπί τών εξαγώγιμων προϊόν 

των, ό δέ υπό κατάργησιν παλαιός φόρος καταναλώσεως έπι 

βάλλη τό άντίστροφον βάρος. 

β. Ή εισαγωγή ενός φόρου καταναλώσεως ευρείας βάσεως 

είς άντικατάστασιν ενός φόρου παραγωγής, είναι πιθανόν να 

αύξηση τήν εύημερίαν τής χώρας, έάν τό φορολογικόν βάρος 

τό όποιον επιβάλλεται άπό τους δύο φόρους έπί τών εξαγώγι

μων, είναι ύψηλότερον άπό τό βάρος, τό όποιον επιβάλλεται 

έπί τών εισαγώγιμων. 

2. Μέτρησις τών Επιδράσεων τής Φορολογίας 
έπί τής Κατανομής τών Πόρων 

Αί δυσκολίαι πού ανακύπτουν δια τήν αξιολόγησαν και 

σύγκρισιν τών επιδράσεων εναλλακτικών μορφών φόρων έπί 

τής στατικής κατανομής τών πόρων δι' επαγωγικών μεθόδων, 

ώθησε πολλούς οικονομολόγους νά καταβάλουν προσπάθειας 

δια τήν ποσοτικήν έκτίμησιν τών επιδράσεων αυτών, ώστε νά 

καταστή δυνατή ή άξιολόγησις εναλλακτικών συστημάτων φο

ρολογίας βάσει ποσοτικών μετρήσεων. Οί συγγραφείς Meade1 

και Johnson2, είς τα πλαίσια του Διεθνούς Εμπορίου, καθώς 

1. J. Ε. Meade.. Trade and Welfare, Mathematical Supplement. Του 
ιδίου, The Theory of Customs Unions, North Holland, Amsterdam, 1955, 
ενθ' ανωτέρω. 

2. H. G. Johnson, «The Cost of Protection and the Scientific Tariff», 
Journal of Political Economy, τόμ. LXVIII, No 4 (Αύγουστος 1960), σελ. 
327-345. Too Ιδίου, «The Gains from Freer Trade with Europe: An Estima
te», Manchester School, τόμ. XXVI, Σεπτέμβριος 1958. 
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και ό Harberger1, είς τά πλαίσια τής Δημοσίας Οικονομικής, 

έχουν τελευταίως συμβάλει σημαντικά προς τήν κατεύθυνσιν 

αυτήν. Ή μέθοδος, τήν οποίαν έχρησιμοποίησαν οί συγγραφείς 

αυτοί, συνίσταται είς τήν μέτρησιν τής άπωλείας πλεονά

σματος, τήν οποίαν συνεπάγεται ή χρησιμοποίησις εναλλα

κτικών φορολογικών συστημάτων ή προτεινομένων φορολογι

κών μεταβολών2. 

Οί Meade και Johnson έλαβαν ύπ' όψιν υων τήν άπώλειαν 

πλεονάσματος, ή οποία προέρχεται τόσον άπό τήν πλευράν τής 

παραγωγής όσον και άπό τήν πλευράν τής καταναλώσεως, ένώ 

ό Harberger συνεκέντρωσε τήν προσοχήν του είς τήν άπώλειαν 

πλεονάσματος, ή όποια προκύπτει άπό τήν πλευράν τής κατα

ναλώσεως, και ήγνόησε τήν άπώλειαν πλεονάσματος πού προέρ

χεται άπό τήν πλευράν τής παραγωγής, μέ τήν ύπόθεσιν, ότι 

τό κόστος παραγωγής είναι σταθερόν. "Αλλαι έργασίαι, είδι-

κώτερον δέ πολλαί άπό έκείνας, αί όποϊαι αναφέρονται είς 

δασμολογικός μεταβολάς, έλαβαν έπί πλέον ύπ' όψιν και τάς 

επιδράσεις τών εναλλακτικών μορφών φορολογίας έπί τής ευη

μερίας μιας χώρας μέσω τών επιδράσεων των έπί τών διεθνών 

δρων εμπορίου τής χώρας. 

'Εδώ θά προσδιορίσωμεν τάς διαφόρους κατηγορίας επι

δράσεων έπί τής ευημερίας, αί όποϊαι είναι δυνατόν νά προέλ

θουν άπό τήν έφαρμογήν εναλλακτικών μορφών φορολογίας 

έπί τών προϊόντων, και θά έπιχειρήσωμεν τήν μέτρησίν των. 

1. Arnold C. Harberger, «The Measurement of Waste», American 
Economic Review, Μάιος 1964, σελ. 58-76. Του ιδίου, «Taxation, Resource 
Allocation and Welfare», εις The Role of Direct and Indirect Taxes in 
the Federal Revenue System, N.B.E.R. και Brookings Institution, Prin
ceton University Press, 1964. Του ιδίου, «Three Basic Postulates for Applied 
Welfare Economics: An Interpretive Essay», Journal of Economic Litera
ture, τόμ. IX. 

2. Ή μέτρησις τής απώλειας πλεονασμάτων είναι γνωστή άπό πολ
λών ετών κα'ι έχει χρησιμοποιηθή άπό πολλούς οικονομολόγους είς τά 
πλαίσια τής Δημοσίας Οικονομικής και του Διεθνούς 'Εμπορίου. 
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Κατ' αυτόν τον τρόπον θά άποκτήσωμεν ποσοτικός εκτιμήσεις 

τής άπωλείας ευημερίας, τήν οποίαν συνεπάγονται αί διάφο

ροι μορφαί φορολογίας, έπί τή βάσει τών οποίων θά ήμποροΰ-

μεν νά άποφανθώμεν σχετικά μέ τήν καταλληλότητα (desir

ability) εναλλακτικών μορφών φορολογίας έπί τών προϊόντων 

(και συνεπώς και δι' οιανδήποτε ύποκατάστασιν μεταξύ αυτών) 

άπό τήν άποψιν τών επιδράσεων έπί τής κατανομής τών πόρων 

στατικώς. 

Άκολουθούντες τον Johnson1, όρίζομεν τήν άπώλειαν ευη

μερίας άπό τήν έπιβολήν ενός φόρου ως τήν ποσότητα τών 

προϊόντων, ή οποία θά ήτο δυνατόν νά άφαιρεθή άπό τήν οίκο-

νομίαν, είς περίπτωσιν όπου δέν επιβάλλονται φόροι, ώστε ή 

ευημερία, τήν οποίαν δύναται νά απόλαυση ή κοινωνία μέ τά 

υπόλοιπα αγαθά, νά είναι ίση μέ τήν εύημερίαν αυτής υπό τό 

καθεστώς του φόρου. "Ας έξετάσωμεν τήν κατάστασιν, ή οποία 

εμφανίζεται είς τό Διάγραμμα 10.1, τό όποιον δεικνύει τήν 

ίσορροπίαν μιας οικονομίας προ και μετά τήν έπιβολήν ενός 

ειδικού φόρου έπί τών προϊόντων, είς τά πλαίσια ενός υπο

δείγματος κλειστής οικονομίας. Τό προϊόν Χ μετρείται είς τον 

όριζόντιον άξονα και τό προϊόν Υ είς τον κάθετον άξονα. 

ΡΡ' παριστάνει τήν καμπύλην μετασχηματισμού τών δύο α

γαθών είς τήν χώραν, ένώ Ι0 και ΙΧ παριστάνουν δύο τυχαίας 

καμπύλας αδιαφορίας τής κοινωνίας. Είς τήν κατάστασιν ισορ

ροπίας χωρίς φορολογίαν, ή οποία σύμφωνα μέ τάς υποθέσεις 

μας είναι ή αρίστη, τό έθνικόν εισόδημα τής χώρας εις όρους 

του προϊόντος Χ ανέρχεται είς ΟΧ0. Ή επιβολή ενός ειδικού 

φόρου έπί τοϋ προϊόντος θά μετακίνηση τό σημεΐον ισορροπίας 

άπό τό Q0 είς τό Qx και θά μείωση προφανώς τήν εύημερίαν, 

αφού ή κοινωνία τώρα δύναται νά απόλαυση τό έπίπεδον ευη

μερίας πού απεικονίζεται άπό τήν καμπύλην αδιαφορίας Ι1? ή 

οποία είναι χαμηλότερα άπό τήν καμπύλην αδιαφορίας Ι0, έπί 

τής οποίας εύρίσκετο ή κοινωνία πριν άπό τήν έπιβολήν τοΰ 

1. «The Cost of Protection . . .», ενθ" ανωτέρω. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

'Αγαθόν Χ 

φόρου. Έν τούτοις, έάν οί καταναλωταί ήσαν ελεύθεροι νά 

επιλέξουν τά αγαθά μέ βάσιν τήν σχέσιν τιμών προ τής επι

βολής τοΰ φόρου, ή χώρα θά ημπορούσε νά φθάση τήν καμπύ

λην αδιαφορίας Ij μέ εισόδημα ϊσον προς ΟΧν Ή παρεμβολή 

τοΰ φόρου είς τήν επιλογήν τών καταναλωτών έμείωσε τήν εύη

μερίαν των κατά X0Xj είς όρους τοΰ προϊόντος Χ. Τό ίδιο απο

τέλεσμα θά έπήρχετο, έάν ό ειδικός φόρος έπεβάλλετο έπί τοΰ 

προϊόντος Υ και όχι έπί τοΰ προϊόντος Χ. Ό φόρος και πάλιν 

θά μετέβάλλε τάς σχετικάς τιμάς τών προϊόντων και θά παρ-
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ενεβάλλετο εις τήν άρίστην επιλογήν τών καταναλωτών, μέ 

συνέπειαν τήν μείωσιν τής ευημερίας. 

Ή άνάλυσις γίνεται περισσότερον πολύπλοκος, όταν ληφθή 

ύπ' όψιν ό παράγων τοΰ διεθνούς εμπορίου. Εις αυτήν τήν περί

πτωσιν πρέπει νά έξετάση κανείς τεσσάρας διαφορετικός μορ-

φάς είδικών φόρων έπί τών προϊόντων, κάθε μία άπό τάς οποίας 

θά προκαλέση διαφορετική ν άπώλειαν ευημερίας: ενα ε'ιδικόν 

φόρον καταναλώσεως έπί τοΰ άγαθοΰ Χ (τοΰ εξαγομένου προϊόν

τος τής χώρας) ή έπί τοΰ άγαθοΰ Υ (τοΰ εισαγομένου προϊόν

τος τής χώρας) ή ένα είδικόν φόρον παραγωγής έπί τοΰ άγα

θοΰ Χ ή έπί τοΰ άγαθοΰ Υ. Θά έξετάσωμεν τήν άπώλειαν ευη

μερίας κάθε μορφής φορολογίας κατά σειράν. 

Είς τό Διάγραμμα 10.2α έξετάζομεν ένα είδικόν φόρον κατα

ναλώσεως έπί τοΰ εισαγομένου προϊόντος Υ. Ή ισορροπία 

τών παραγωγών εις τήν κατάστασιν προ τής επιβολής τοΰ φόρου 

ευρίσκεται είς τό σημεϊον Ρ 0, ένώ ή ισορροπία τών κατανα

λωτών ευρίσκεται εις τό σημεϊον C0, μέ τάς είσαγωγάς άνερ-

χομένας είς C 0Q 0 και τάς έξαγωγάς είς P 0 Q 0 . OL διεθνείς όροι 

εμπορίου δίδονται άπό τήν κλίσιν τής γραμμής C 0 P 0 , ή οποία 

είς τήν κατάστασιν τοΰ ελευθέρου εμπορίου δίδει επίσης και 

τους εγχώριους όρους εμπορίου τόσον τών καταναλωτών όσον 

και τών παραγωγών. Τό έθνικόν εισόδημα τής χώρας, είς διε

θνείς τιμάς, μετρούμενον είς όρους τοΰ προϊόντος Χ, ανέρχεται 

εις ΟΧ0. Ή εισαγωγή τοΰ ειδικού φόρου έπί τής καταναλώ

σεως τοΰ Υ δημιουργεί άπόκλισιν μεταξύ τών εγχωρίων όρων 

εμπορίου δια τους καταναλωτάς και τών διεθνών όρων εμπο

ρίου, οί όποιοι έξακολουθοΰν νά είναι ίσοι μέ τους εγχώριους 

όρους εμπορίου δια τους παραγωγούς. Πράγματι ό φόρος μετα

τοπίζει τήν ευθείαν, ή οποία δίδει τους διεθνείς όρους εμπορίου, 

άπό τήν θέσιν P 0 C 0 είς τήν θέσιν P1C1 και τους εγχώριους 

όρους εμπορίου δια τους καταναλωτάς είς τήν θέσιν αλ α\. Ή 

ισορροπία τών καταναλωτών μετατοπίζεται άπό το σημεϊον C0 

εις τό σημεϊον C r Τό νέον τούτο σημεϊον ισορροπίας τών κατα

ναλωτών προτιμάται όλιγώτερον άπό τό σημεϊον ισορροπίας, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ1Σ ΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2 (συνέχεια) 
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εις τήν κατάστασιν όπου δέν υπήρχαν φόροι, διότι ευρίσκεται 

έπί τής καμπύλης αδιαφορίας Ι15 ή οποία κείται χαμηλότερα 

άπό τήν καμπύλην αδιαφορίας Ι0. Έάν οί καταναλωταί ήσαν 

ελεύθεροι νά αγοράσουν τά αγαθά εις τους διεθνείς όρους εμ

πορίου, θά ήδύναντο νά απολαύσουν τό έπίπεδον ευημερίας, 

τό όποιον απεικονίζει ή καμπύλη αδιαφορίας \χ είς έπίπεδον 

εθνικού εισοδήματος ΟΧ2 αντί ΟΧν Ή διαφορά Χ2Χ0 παρι

στάνει τήν άπώλειαν ευημερίας, πού προκαλεί ό φόρος άπό τήν 

πλευράν τής καταναλώσεως, δηλαδή τήν άπώλειαν ευημερίας, 

ή οποία οφείλεται είς τήν παρεμβολήν τοΰ φόρου εις τήν άρί-

στην διάρθρωσιν τής καταναλώσεως, ή οποία αντιστοιχεί είς 

τον λόγον τών διεθνών τιμών. Έν τούτοις, δέν αποτελεί κα-

θαράν άπώλειαν ευημερίας ολόκληρος ή ποσότης Χ2Χ0, διότι 

τμήμα της ή και τό σύνολον της είναι δυνατόν νά έξισορ-

ροπήται άπό τάς εύνοϊκάς επιδράσεις τοΰ φόρου έπί τών όρων 

εμπορίου. Πράγματι, έάν δέν έβελτιώνοντο οί διεθνείς όροι 

εμπορίου και οί καταναλωταί ήσαν ελεύθεροι νά αγοράσουν 

αγαθά είς τους προ τής επιβολής τοΰ φόρου διεθνείς όρους 

εμπορίου, θά ήδύναντο νά απολαύσουν τό ϊδιο έπίπεδον ικανο

ποιήσεως, όπως και μετά τήν έπιβολήν του φόρου, μέ εισόδημα 

ΟΧ3. Ή απώλεια ευημερίας τών καταναλωτών, ή προερχομένη 

άπό τήν διαστρέβλωσιν τοΰ αρίστου προτύπου καταναλώσεως, 

υπολογιζόμενη είς διεθνείς όρους εμπορίου εις τήν ίσορροπίαν 

υπό καθεστώς ελευθέρου εμπορίου, ανέρχεται εις Χ3Χο· Ή δια

φορά μεταξύ Χ2Χι και Χ3Χ0 δίδει τάς εύνοϊκάς επιδράσεις έπί 

τής ευημερίας άπό τήν βελτίωσιν τών όρων εμπορίου1. 

Ή κατάστασις είναι διαφορετική, έάν επιβληθούν ειδικοί 

φόροι έπί τής εγχωρίου καταναλώσεως του εξαγομένου προϊόν

τος Χ. Είς αυτήν τήν περίπτωσιν αί επιδράσεις τόσον έπί τής 

1. Πρέπει νά σημειωθή έδώ, οτι ή ευνοϊκή έπίδρασις του φόρου έπί 
τών όρων εμπορίου θα ημπορούσε να είναι μεγαλύτερα άπό τήν δυσμενή 
έπίδρασιν αυτού έπί της καταναλώσεως καί, κατά συνέπειαν, ή καθαρά 
έπίδρασις τοϋ φόρου έπί της ευημερίας θα ήτο ευνοϊκή. Βλέπε Th. Geor-
gakopoulos, «The Excess Burden...», ενθ' ανωτέρω. 
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καταναλώσεως όσον και έπί τών όρων εμπορίου εϊναι είς βάρος 
τής χώρας. Πράγματι, όπως φαίνεται είς το Διάγραμμα 10.2β, 
ό φόρος καταναλώσεως έπί τοΰ Χ μετατοπίζει το σημεϊον ισορ
ροπίας άπό τό C0 είς τό Cj και προκαλεί τοιουτοτρόπως μείω-
σιν τής ευημερίας. Ή μείωσις αυτή τής ευημερίας ανέρχεται 
είς Χ2Χ0 διότι, έάν οί καταναλωταί ήσαν ελεύθεροι νά αγο
ράζουν εις τους διεθνείς όρους εμπορίου, οί όποιοι θά διεμορ-
φώνοντο υπό καθεστώς ελευθέρου εμπορίου, θα ήδύναντο νά 
φθάσουν τό έπίπεδον ευημερίας πού απεικονίζει ή καμπύλη 
αδιαφορίας τής κοινωνίας Ij μέ εισόδημα ίσον μέ ΟΧ2. Ή 
απώλεια αυτή ευημερίας, ή οποία προκαλείται άπό τον φόρον, 
δύναται και πάλιν νά άναλυθή είς άπώλειαν ευημερίας προερ-
χομένην άπό τήν διαστρέβλωσιν τοΰ αρίστου προτύπου κατα
ναλώσεως και άπό τήν έπιδείνωσιν τών όρων εμπορίου. Ή α
πώλεια ευημερίας άπό τήν πλευράν τής καταναλώσεως ανέρ
χεται είς Χ3Χχ διότι, εάν οί καταναλωταί άφεθοϋν ελεύθεροι 
νά αγοράσουν τά δύο αγαθά είς τους διαμορφωθέντας διεθνείς 
όρους εμπορίου, μετά τήν έπιβολήν τοΰ φόρου, θά ήδύναντο 
νά φθάσουν τήν καμπύλην αδιαφορίας 1λ μέ εισόδημα άνερ-
χόμενον είς ΟΧ3 αντί τοΰ ΟΧν Ή διαφορά μεταξύ Χ2Χ0 και 
Χ3Χα παριστάνει τήν άπώλειαν ευημερίας τής χώρας λόγω 
τής επιδεινώσεως τών διεθνών δρων εμπορίου. 

"Οσον άφορα τήν άπώλειαν ευημερίας τήν προερχομένην 
άπό τήν έπιβολήν ενός ειδικού φόρου παραγωγής, παρατηροΰ-
μεν οτι οί ειδικοί φόροι παραγωγής δέν διαταράσσουν τήν 
ισότητα μεταξύ τών εγχωρίων δρων εμπορίου εις τους κατα-
ναλωτάς και τών διεθνών δρων εμπορίου, άλλα τήν ισότητα 
μεταξύ τών διεθνών δρων εμπορίου και τών εγχωρίων δρων 
εμπορίου εις τους παραγωγούς. 'Αποτέλεσμα τούτου είναι, οτι 
οί φόροι αυτοί μεταβάλλουν τάς σχετικός τιμάς τών προϊόντων, 
τάς οποίας λαμβάνουν οί παραγωγοί πού ευρίσκονται εις δια
φορετικός χώρας, και συνεπώς μεταβάλλουν τον τόπον παρα
γωγής τών προϊόντων άπό χώρας χαμηλού κόστους εϊς χώρας 
ύψηλοΰ κόστους παραγωγής, ώστε νά μή επιτρέπουν μεγιστο-
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ποίησιν τής παραγωγής είς διεθνές έπίπεδον1. Επομένως, εν 

αντιθέσει προς τους φόρους καταναλώσεως, οί όποιοι επιδρούν 

έπί τής ευημερίας μέσω τής καταναλώσεως, οί φόροι παρα

γωγής επιδρούν έπί τής ευημερίας μέσφ τής παραγωγής. Έπί 

πλέον, όπως έδείχθη είς τά προηγούμενα κεφάλαια, οί φόροι 

παραγωγής ημπορούν νά επιδρούν έπί τής ευημερίας μέσω 

μεταβολών τών διεθνών όρων εμπορίου τής χώρας. 

"Ας έξετάσωμεν τήν κατάστασιν, ή οποία εμφανίζεται εις 

τό Διάγραμμα 10.2γ, τό όποιον παριστάνει τήν ϊσορροπίαν τής 

χώρας υπό τό καθεστώς ενός είδικοΰ φόρου έπί τής εγχωρίου 

παραγωγής τοΰ προϊόντος Υ (δηλαδή τό είσαγόμενον άπό τήν 

χώραν προϊόν). Ό φόρος μετετόπισε τό σημεϊον ισορροπίας 

τών παραγωγών και καταναλωτών άπό τήν θέσιν Ρ0 και C0 

εις τήν θέσιν ΡΧ και C1 αντιστοίχως και έμείωσε τήν εύημερίαν. 

Μετρούμενη είς τάς μετά τήν έπιβολήν τοΰ φόρου διεθνείς 

τιμάς και εκφραζόμενη είς δρους τοΰ εξαγομένου άπό τήν 

χώραν προϊόντος, ή απώλεια ευημερίας ανέρχεται είς Χ3Χ0, 

διότι είς τήν κατάστασιν, οπού δέν έπεβάλλοντο φόροι, ή κοι

νωνία ήδύνατο νά φθάση τήν καμπύλην αδιαφορίας Ιχ μέ εισό

δημα ΟΧ3 αντί τοΰ ΟΧ ΐ 5 τό όποιον πρέπει νά διαθέτη υπό τό 

καθεστώς τοΰ φόρου. Ή έν λόγω απώλεια ευημερίας δύναται 

νά άναλυθή εις δύο κατηγορίας: άπώλειαν ευημερίας άπό τήν 

πλευράν τής παραγωγής και άπώλειαν ευημερίας άπό τήν με

ταβολή ν τών δρων εμπορίου. Ή απώλεια ευημερίας άπό τήν 

πλευράν τής παραγωγής ανέρχεται είς ΧΧΧ2, διότι, έάν οί πα

ραγωγοί ήσαν ελεύθεροι νά διαθέτουν τό προϊόν των είς τάς 

διεθνείς σχετικός τιμάς, αί όποϊαι ισχύουν μετά τήν έπιβολήν 

τοΰ φόρου, θά παρήγαν είς τό σημεϊον Ρ 2 και ή συνολική πα

ραγωγή τής χώρας θά ανήρχετο είς ΟΧ2 και δχι είς ΟΧν Ή 

απώλεια ευημερίας άπό τήν μεταβολήν τών δρων εμπορίου δί

δεται άπό τήν διαφοράν Χ 3 Χ 0 και Χ1Χ2. 

Τέλος, ή απώλεια ευημερίας άπό τήν έπιβολήν ενός φόρου 

1. J. Ε. Meade, Trade and Welfare, ενθ' ανωτέρω. 
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επί τής εγχωρίου παραγωγής τοΰ εξαγομένου προϊόντος Χ εμ
φανίζεται είς τό Διάγραμμα 10.2δ. Ό φόρος μετετόπισε τό ση
μεϊον ισορροπίας τών καταναλωτών και παραγωγών άπό τήν θέ
σιν C 0 και Ρ 0 εις τήν θέσιν Cx και ΡΧ αντιστοίχως και έμείωσε 
τήν εύημερίαν. Ή απώλεια ευημερίας ανέρχεται είς Χ0Χ3, διό
τι είς τήν κατάστασιν όπου δέν υπήρχαν φόροι, ή κοινωνία 
ημπορούσε νά φθάση τήν καμπύλην αδιαφορίας \χ μέ εισόδη
μα ΟΧ3 αντί ΟΧν Ή απώλεια δύναται και πάλιν νά άναλυθή 
είς άπώλειαν ευημερίας άπό τήν πλευράν τής παραγωγής και 
εις άπώλειαν ευημερίας άπό τήν μεταβολήν τών δρων εμπορίου* 
αί πρώται επιδράσεις είναι δυσμενείς, ένώ αί δεύτεραι εύνοϊ-
καί. Αί επιδράσεις μέσω τής παραγωγής δίδονται υπό τοΰ ΧχΧ2 

διότι, έάν οί παραγωγοί ήσαν ελεύθεροι νά διαθέτουν τό προϊόν 
των είς τάς διεθνείς σχετικάς τιμάς, αί όποϊαι ισχύουν μετά τήν 
έπιβολήν τοΰ φόρου, θά παρήγαν είς τό σημεϊον Ρ 2 και τό έθνι-
κόν εισόδημα τής χώρας θά ανήρχετο είς ΟΧ2 αντί τοΰ ΟΧν 

Ή διαφορά μεταξύ Χ0Χ3 και Χ2Χ2 δίδει τάς εύνοϊκάς επιδρά
σεις τοΰ φόρου έπί τών δρων εμπορίου1. 

Ή ανωτέρω άνάλυσις δεικνύει, οτι ή απώλεια ευημερίας 
άπό τήν έπιβολήν ενός είδικοΰ φόρου καταναλώσεως είναι τό 
άλγεβρικόν άθροισμα τής άπωλείας ευημερίας άπό τήν πλευ
ράν τής καταναλώσεως και τοΰ οφέλους ή τοΰ κόστους άπό τήν 
πλευράν τών δρων εμπορίου, δύναται δέ νά είναι θετική ή αρ
νητική, αναλόγως προς τήν κατεύθυνσιν και τό σχετικόν μέ
γεθος τών επιδράσεων τοΰ φόρου έπί τών δρων εμπορίου. Άφ' 
έτερου ή απώλεια ευημερίας άπό τήν έπιβολήν ενός είδικοΰ 
φόρου παραγωγής είναι τό άλγεβρικόν άθροισμα τής άπωλείας 
ευημερίας άπό τήν πλευράν τής παραγωγής και τοΰ οφέλους 
ή του κόστους άπό τήν πλευράν τών δρων εμπορίου, δύναται 

1. 'Εδώ πάλιν, ή ευνοϊκή έπίδρασις τοϋ φόρου έπί τών όρων εμπο
ρίου θα ήμποροϋσε να είναι μεγαλύτερα άπό τήν δυσμενή" έπίδρασιν αύ-
τοϋ έπί τής παραγωγής καί, κατά συνέπειαν, ή καθαρά έπίδρασις τοϋ φό
ρου έπί τής ευημερίας θα ήτο ευνοϊκή. Βλέπε Th. Georgakopoulos, «The 
Excess Burden...», ενθ' ανωτέρω. 
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δέ νά είναι θετική ή αρνητική αναλόγως προς τήν φύσιν και 

τό μέγεθος τών επιδράσεων τοΰ φόρου έπί τών όρων εμπορίου. 

Είς τό Κεφάλαιον 6 εξετάσαμε τό πιθανόν όφελος μιας 

χώρας, τό όποιον δύναται νά πρόκυψη άπό τήν βελτίωσιν τών 

διεθνών δρων εμπορίου της, μετά τήν έπιβολήν εναλλακτικών 

μορφών φόρων έπί τών αγαθών. Συνεπώς θά άγνοήσωμεν τάς 

μεταβολάς εις τήν εύημερίαν, τάς όφειλομένας είς μεταβολάς 

τών διεθνών δρων εμπορίου, και θά άσχοληθώμεν μέ τήν ά

πώλειαν ευημερίας άπό τήν πλευράν τής καταναλώσεως και τής 

παραγωγής. Προς τούτο ύποθέτομεν, οτι ή καμπύλη προσφοράς 

τοΰ προϊόντος άπό τό έξωτερικόν είναι πλήρως ελαστική καί, 

επομένως, οί φόροι δέν επηρεάζουν τους δρους εμπορίου. Ή 

ύπόθεσις αυτή βεβαίως περιορίζει τήν άνάλυσίν μας εις τήν 

περίπτωσιν, οπού λαμβάνει χώραν πλήρης μετακύλισις τοΰ 

μέν φόρου καταναλώσεως προς τά εμπρός τοΰ δέ φόρου παρα

γωγής προς τά πίσω. Πράγματι, οί ειδικοί φόροι καταναλώσεως 

είς αυτήν τήν περίπτωσιν επιβαρύνουν τους εγχώριους κατανα-

λωτάς καί δέν επηρεάζουν τάς τιμάς τών παραγωγών, ένώ οί 

ειδικοί φόροι παραγωγής απορροφούνται άπό τους εγχώριους 

παραγωγούς. Έν τούτοις ή ύπόθεσις τής πλήρως ελαστικής 

καμπύλης προσφοράς άπό τό έξωτερικόν απλοποιεί τήν άνά

λυσίν μας καί επιτρέπει τήν μετατροπήν τής προηγουμένης 

αναλύσεως είς δρους καμπυλών προσφοράς καί ζητήσεως με

ρικής ισορροπίας. Κατ' αυτόν τον τρόπον δυνάμεθα ευκόλως 

νά άποκτήσωμεν τύπους δια τήν ποσοτικήν έκτίμησιν τής ά

πωλείας ευημερίας λόγω τής επιβολής εναλλακτικών μορφών 

φορολογίας. 

Ή μετατροπή αυτή γίνεται εις τά Διαγράμματα 10.3 (α-δ), 

όπου αί ποσότητες τών Χ καί Υ μετροΰνται κατά μήκος τοΰ 

οριζοντίου άξονος καί ή τιμή τών ιδίων αγαθών είς δρους τών 

άλλων αγαθών μετρείται κατά μήκος του καθέτου άξονος. DD' 

παριστάνει τήν καμπύλην ζητήσεως τής χώρας καί SS' τήν καμ

πύλην προσφοράς γενικής ισορροπίας. Ή διαφορά μεταξύ ζη

τήσεως καί προσφοράς είς τήν τιμήν ισορροπίας δεικνύει τό 
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έπίπεδον ισορροπίας τών εισαγωγών καί εξαγωγών. Τό Διά

γραμμα 10.3α δεικνύει τήν άπώλειαν ευημερίας, ή οποία προ

καλείται άπό τήν έπιβολήν ενός είδικοΰ φόρου καταναλώσεως, 

επιβαλλομένου έπί τοΰ εισαγομένου άγαθοΰ Υ. Εις τό διά

γραμμα ή τιμή ισορροπίας τοΰ προϊόντος Υ εις δρους τοΰ 

προϊόντος Χ πριν άπό τήν έπιβολήν τοΰ φόρου ανέρχεται είς 

ΟΡ0. Ή εγχώριος κατανάλωσις ανέρχεται είς OD 0 , ή εγχώριος 

παραγωγή είς OS0 καί αί είσαγωγαί είς S 0D 0. Ή επιβολή ενός 

φόρου, μέ συντελεστήν ϊσον προς Ρ 0Ρ 1 5 έπί τής εγχωρίου κατα

ναλώσεως τοΰ Υ μετατοπίζει τήν καμπύλην εγχωρίου προσ

φοράς καθώς καί τήν καμπύλην τής ύπερβαλλούσης προσφοράς 

άπό τό έξωτερικόν εις τήν αυτήν έκτασιν, π.χ. άπό τάς θέσεις 

S0S'o καί P0W0 είς τάς θέσεις S ^ καί P ^ j . Είς τήν νέαν, 

μετά τήν έπιβολήν τοΰ φόρου, θέσιν ισορροπίας ή τιμή τοΰ Υ 

είς ορούς τοΰ Χ δια τους καταναλωτάς αυξάνει κατά Ρ0ΡΧ, ένώ 

ή καθαρά τιμή δια τους παραγωγούς παραμένει αμετάβλητος. 

Ή εγχώριος ζήτησις μειώνεται είς ΟΌν ή εγχώριος προσφορά 

παραμένει αμετάβλητος καί αί είσαγωγαί μειώνονται κατά 

DJDQ, δηλαδή κατά τό ποσόν ακριβώς τής μειώσεως τής εγ

χωρίου ζητήσεως. Ό φόρος έμείωσε τό πλεόνασμα τών κατα

ναλωτών κατά PJPQ αβγ. Ή απώλεια πλεονάσματος, ή οποία 

δίδεται άπό τό εμβαδόν ΡΧΡ0αγ, παριστάνει τά έσοδα άπό τον 

φόρον, τά όποια περιέρχονται είς τήν κυβέρνησιν τής χώρας 

πού επιβάλλει τον φόρον, ένώ τό εμβαδόν αβγ είναι καθαρά 

απώλεια ευημερίας. Ή απώλεια αυτή μετρείται μέ τον τύπον: 

(10.1) Δ \ \ ? = 1 / 2 ί Δ Ο 

όπου ΑΌ παριστάνει τήν μεταβολήν τής ζητήσεως καί t τον 

φορολογικόν συντελεστήν κατά μονάδα. 

Τό Διάγραμμα 10.3β δίδει τήν άπώλειαν ευημερίας, ή οποία 

προκαλείται άπό τήν έπιβολήν ενός είδικοΰ φόρου κατανα

λώσεως επιβαλλομένου έπί τοΰ εξαγομένου προϊόντος Χ. Ό 

φόρος μετετόπισε τήν καμπύλην εγχωρίου ζητήσεως προς τά 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.3 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.3 (συνέχεια) 
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κάτω, π.χ. άπό τήν θέσιν D 0 D ' 0 είς τήν θέσιν D 1 D' 1 , καί ηύ-

ξησε πάλιν τήν τιμήν δια τους εγχώριους καταναλωτάς κατά 

Ρ 0Ρ 1 5 ένώ ή καθαρά τιμή, τήν οποίαν λαμβάνουν οί παραγωγοί, 

παρέμεινεν αμετάβλητος. Επομένως ή εγχώριος κατανάλωσις 

τοΰ Χ μειώνεται κατά D 0 D l 5 ή εγχώριος παραγωγή παραμένει 

αμετάβλητος καί αί έξαγωγαί αυξάνουν κατά DoDj. Ό φόρος 

καί πάλιν έμείωσε τό πλεόνασμα τών καταναλωτών κατά Ρ ^ 

αβγ, δπου ΡΧΡ0αγ παριστάνει τά έσοδα τής κυβερνήσεως, ένώ 

τό υπόλοιπον, άνερχόμενον είς αβγ, είναι ή καθαρά απώλεια. 

Ή καθαρά αυτή απώλεια ευημερίας είναι ή απώλεια άπό τήν 

έπιβολήν τοΰ φόρου καταναλώσεως έπί τοΰ προϊόντος Χ καί 

δύναται πάλιν νά μετρηθή βάσει τοΰ τύπου (10.1). 

Ή απώλεια ευημερίας άπό τους ειδικούς φόρους παραγω

γής μετρείται εις τά Διαγράμματα 10.3(γ-δ). Τό Διάγραμμα 10.3γ 

δεικνύει τήν άπώλειαν ευημερίας ενός φόρου παραγωγής έπί 

τοΰ εισαγομένου προϊόντος Υ. Ό φόρος μετατοπίζει τήν καμ

πύλην εγχωρίου προσφοράς προς τά άνω, π.χ. άπό τήν θέσιν 

S0S'0 είς τήν θέσιν S1S'1, καί μειώνει τήν έγχώριον παραγωγήν 

άπό OS0 εις OS l 5 ένώ δέν επηρεάζει τήν έγχώριον κατανάλωσιν. 

Αί είσαγωγαί επίσης αυξάνουν κατά S0SX, δια νά αντισταθμί

σουν τήν μείωσιν τής εγχωρίου παραγωγής. Ό φόρος τώρα 

έμείωσε τό πλεόνασμα τών παραγωγών κατά Ρ0Ρ1αβγ, δπου 

το ΡοΡ^γ δίδει τά έσοδα τής κυβερνήσεως, ένώ τό υπόλοιπον, 

δηλαδή τό εμβαδόν αβγ, μετρεϊ τήν καθαράν άπώλειαν ευη

μερίας συνεπεία τοΰ φόρου. Ή απώλεια αυτή δίδεται μέ τον 

τύπον: 

(10.2) AW=1l2tAS 

όπου AS παριστάνει τήν μεταβολήν τής προσφοράς συνεπεία 

τής επιβολής τοΰ φόρου καί t τον φορολογικόν συντελεστήν 

κατά μονάδα. 

Τέλος τό Διάγραμμα 10.3δ δεικνύει τήν άπώλειαν ευημερίας 

άπό τήν έπιβολήν ενός είδικοΰ φόρου παραγωγής έπιβαλλο-
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μένου έπί τής εγχωρίου παραγωγής τοΰ εξαγομένου προϊόντος 

Χ. Ό φόρος καί πάλιν μειώνει τήν καθαράν τιμήν δια τους 

εγχώριους παραγωγούς, ένώ δέν επηρεάζει τήν τιμήν τήν κατα-

βαλλομένην άπό τους εγχώριους καταναλωτάς. Ή εγχώριος 

παραγωγή έμειώθη κατά S0S15 ή εγχώριος κατανάλωσις παρέ-

μεινεν αμετάβλητος, ένώ αί έξαγωγαί εμειώθησαν κατά S0Sj 

ώς αντιστάθμισμα τής μειώσεως τής εγχωρίου παραγωγής. Είς 

τήν νέαν ίσορροπίαν τό πλεόνασμα τών παραγωγών έμειώθη 

κατά Ρ0Ρ1αβγ, δπου τό Ρ0Ρ]αγ παριστάνει τό ποσόν τών κυβερ

νητικών εσόδων, ένώ τό υπόλοιπον μετρεΐ τήν καθαράν άπώ

λειαν ευημερίας τήν όφειλομένην είς τον φόρον. Ή απώλεια 

αυτή δίδεται καί πάλιν άπό τον τύπον (10.2). 

Ή άνάλυσις αυτή δύναται νά γενικευθή καί νά περιλάβη 

περισσότερα άπό δύο προϊόντα παραγόμενα καί καταναλι

σκόμενα είς τήν φορολογούσαν χώραν, άπό τά όποια (ορισμέ

να εξάγονται καί άλλα εισάγονται, ένώ άλλα δέν αποτελούν 

άντικείμενον διεθνοΰς εμπορίου. Θά ήδύνατο επίσης νά έπε-

κταθή καί νά λάβη ύπ' δψιν της τήν ΰπαρξιν άλλων παραγόν

των, οί όποιοι είναι πιθανόν νά παρεμποδίζουν τήν έπίτευξιν 

αρίστης κατανομής τών πόρων είς τάς αγοράς τών λοιπών 

προϊόντων έκτος άπό εκείνο, τό όποιον εξετάζεται κάθε φοράν. 

Έπέκτασις τής αναλύσεως προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν είναι 

πράγματι απαραίτητος κατά τήν έξέτασιν τής άπωλείας ευη

μερίας, ή οποία προκαλείται άπό τήν άλλαγήν τής διαρθρώ

σεως τοΰ φορολογικοΰ συστήματος. Καί τούτο διότι, είς μίαν 

τοιαύτη ν κατάστασιν, εξετάζεται ενα σύνολον ειδικών φόρων 

καί, επομένως, ό φόρος προκαλεί διαταραχάς είς περισσοτέρας 

τής μιας αγοράς προϊόντων. Ώ ς έκ τούτου ή απώλεια ευημερίας, 

πού προκαλεί ό φόρος, άπό τήν διαταραχήν είς μίαν άγοράν, 

θά ήδύνατο νά μετρηθή υπό τό πρίσμα τοΰ γεγονότος, οτι 

άλλαι άγοραί διαταράσσονται επίσης άπό τον ίδιον φόρον. 

Τοιουτοτρόπως, ακόμη καί έν άπουσίςι άλλων παραγόντων, οί 

όποιοι παρεμποδίζουν τήν άρίστην κατανομήν τών πόρων (π.χ. 

διάφοροι βαθμοί μονοπωλίου, άλλοι φόροι ή δασμοί), ό φόρος 
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ευρείας βάσεως διαταράσσει ό ίδιος περισσοτέρας τής μιας 

αγοράς. 

Έν τούτοις ή έπέκτασις τής αναλύσεως είς τρόπον, ώστε 

νά συμπεριλάβη τους ανωτέρω παράγοντας, αντιμετωπίζει σο

βαρά μεθοδολογικά προβλήματα, έκτος έάν υιοθετηθούν περισ-

σότερον άπλοποιημέναι υποθέσεις1. Πράγματι, ένώ ή απώλεια 

πλεονάσματος άπό τους καταναλωτάς καί τους παραγωγούς 

δύναται νά χρησιμοποιηθή ώς μέτρον τής άπωλείας ευημερίας 

άπό τήν έπιβολήν ενός είδικοΰ φόρου παραγωγής, έν τούτοις 

δέν είναι ίκανοποιητικόν μέτρον δια τήν μέτρησιν τών επι

δράσεων έπί τής ευημερίας ενός φόρου παραγωγής ευρείας 

βάσεως. Τούτο συμβαίνει, διότι ή εισαγωγή ενός τοιούτου φό

ρου, ακόμη καί αν εξουδετερωθούν αί επιδράσεις έπί τοΰ εισο

δήματος, θά μετακίνηση τόσον τήν καμπύλην προσφοράς όσον 

καί τήν καμπύλην ζητήσεως (μέσω, έπί παραδείγματι, αναδια

νομής τοΰ εισοδήματος), μέ αποτέλεσμα νά καταστήση τό 

πλεόνασμα τών καταναλωτών καί τών παραγωγών άμφισβητού-

μενον μέτρον δια τήν έκτίμησιν τής άπωλείας ευημερίας τής 

κοινωνίας. Τά πλεονάσματα αυτά, επομένως, δέν αποτελούν 

ικανοποιητικός εννοίας δια τήν μέτρησιν τής άπωλείας ευη

μερίας άπό τήν μεταβολήν τής διαρθρώσεως τοΰ φορολογικοΰ 

συστήματος. 

'Ακόμη δυσκολώτερα προβλήματα ανακύπτουν, όταν έπι-

χειρήται μέτρησις είς μίαν κατάστασιν, δπου υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες έπηρεάζοντες δυσμενώς τήν κατανομήν τών πόρων 

είς τήν έγχώριον άγοράν. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν δέν ημπο

ρεί κανείς νά γνωρίζη, αν ή έπίδρασις τοΰ φόρου έπί τής 

1. Τά στατιστικά προβλήματα, τά όποια εμφανίζονται κατά τήν μέ
τρησιν τής απώλειας πλεονασμάτων, είναι επίσης δύσκολα. Ή ποσοτική 
μέτρησις όλων αυτών τών απωλειών απαιτεί ενα μεγάλον αριθμόν παρα
μέτρων, όπως έπί παραδείγματι έλαστικότητες υποκαταστάσεως είς τήν 
κατανάλωσιν, τήν παραγωγήν, τό έμπόριον, τήν προσφοράν καί χρήσιν 
τών παραγωγικών συντελεστών κ.λπ., πράγμα τό όποιον είναι συνήθως 
πολύ δύσκολον και ώρισμένας φοράς άνέφικτον. 
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κατανομής τών πόρων παριστάνη κίνησιν προς τήν κατεύθυν-

σιν τοΰ αρίστου σημείου ή προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν 

Πράγματι, έάν ή κατανομή τών πόρων πριν άπό τήν έπιβολήν 

τοΰ φόρου δέν είναι άριστη, δέν δύναται κανείς νά γνωρίζη 

αν ό υπολογισθείς ποσοτικός δείκτης μεταβολής τής ευημε

ρίας δεικνύη άπώλειαν ή κέρδος ευημερίας δια τήν κοινωνίαν. 

Μετρήσεις αύτοΰ τοΰ είδους επομένως είναι δυνατόν νά οδηγή

σουν είς εσφαλμένα συμπεράσματα καί ή χρησιμότης των 

περιορίζεται είς είδικάς περιπτώσεις. 

Έάν έπιδιώκη κανείς νά αξιολόγηση μίαν προτεινομένην 

ύποκατάστασιν μεταξύ δύο φορολογικών συστημάτων, δπως π.χ. 

τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, τήν οποίαν πραγματεύεται ή πα

ρούσα εργασία, ανακύπτει ένα περαιτέρω πρόβλημα έν σχέσει 

μέ τήν μέθοδον συγκρίσεως τής άπωλείας ευημερίας έκ τών 

δύο εναλλακτικών διαρθρώσεων τοΰ φορολογικού συστήματος. 

Δύο έναλλακτικαί μέθοδοι είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν. 

Ή μία είναι, νά χρησιμοποίηση κανείς τάς εννοίας πού χρησι

μοποιούνται είς τήν άνάλυσιν τής θεωρίας τών τελωνειακών 

ενώσεων καί νά προσπαθήση νά συγκρίνη τάς δύο μή άρίστας 

καταστάσεις ύπό τό καθεστώς τών δύο φόρων άπ' ευθείας, 

χωρίς καμμίαν άναφοράν είς τήν άρίστην κατάστασιν. Ή άλλη 

είναι νά ύπολογίση δύο διαφορετικούς δείκτας άπωλείας ευη

μερίας, ένα δια κάθε μίαν άπό τάς δύο φορολογικός διαρθρώσεις, 

έν συγκρίσει μέ τήν κατάστασιν, δπου δέν υπάρχει φόρος (ή 

όποια είναι ή αρίστη κατάστασις), καί νά συγκρίνη τήν άπώ

λειαν ευημερίας άπό τους δύο εναλλακτικούς φόρους. 'Εδώ 

θά υίοθετήσωμεν τήν δευτέραν μέθοδον. 

Προς άπλοποίησιν τής αναλύσεως θά άγνοήσωμεν τάς πι-

θανάς μετατοπίσεις τών καμπυλών προσφοράς καί ζητήσεως, 

τάς οποίας είναι δυνατόν νά προκαλέσουν οί δύο φόροι. Θά 

άγνοήσωμεν έπί πλέον τάς πιθανάς μεταβολάς τής ευημερίας 

άπό τήν πλευράν τής παραγωγής καί θά άσχοληθώμεν μόνον 

μέ τήν άπώλειαν ευημερίας έκ τοΰ φόρου άπό τήν πλευράν τής 

καταναλώσεως. Ύπό τάς άπλοποιημένας αύτάς υποθέσεις ή 
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απώλεια ευημερίας μιας ώρισμένης φορολογικής διαρθρώσεως 

δύναται νά γραφή ώς έξης: 

(10.3) Δλν = ι/2 f Ι*AD* 
i = l 

οπού i = 1,..., n είναι ό αριθμός προϊόντων, ι» ό φορολογικός 

συντελεστής ό επιβαλλόμενος έπί τοΰ προϊόντος i καί AD' 

ή μεταβολή τής ζητήσεως τοΰ προϊόντος i ώς αποτέλεσμα τής 

επιβολής τοΰ φόρου1. 

3. Αί Επιδράσεις τής Εισαγωγής του ΦΠΑ έπί τής 

Κατανομής τών Πόρων είς τήν Ελλάδα 

Ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα θά 

έπηρεάση τήν στατικήν κατανομήν τών πόρων κατά πολλούς 

τρόπους. Όπως είδαμε είς τά προηγούμενα, οί υφιστάμενοι 

φόροι, οί όποιοι θά υποκατασταθούν δια τοΰ ΦΠΑ, προκαλούν 

πολύ δυσμενείς επιδράσεις έπί τής κατανομής τών πόρων είς 

τήν χώραν. Όλαι αί δύναται μορφαί δυσμενών επιδράσεων έπί 

τής κατανομής τών πόρων λαμβάνουν χώραν (κατανομή τών 

πόρων είς διεθνές έπίπεδον, μεταξύ τών συντελεστών καί με

ταξύ προϊόντων). Πράγματι, όπως είδαμε, οί φόροι, τους ο

ποίους πιθανώς θά ύποκαταστήση ό ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα, 

επιβαρύνουν τάς είσαγωγάς μέ συντελεστήν διαφορετικόν άπό 

εκείνον μέ τον όποιον βαρύνουν τήν έγχώριον παραγωγήν, 

μέ αποτέλεσμα νά προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις έπί τής 

κατανομής τών πόρων μεταξύ τών διαφόρων χωρών. Οί εγχώ

ριοι καταναλωταί είναι υποχρεωμένοι νά καταναλώνουν εγ

χώρια προϊόντα, τά όποια είς δρους πραγματικοΰ κόστους 

είναι άκριβώτερα άπό τά αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα. 

1. Arnold C. Harberger, «Taxation, Resource Allocation and Welfa
re», ενθ' ανωτέρω. 
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Έπί πλέον οί φόροι αυτοί προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις 

έπί της κατανομής τών πόρων εις την έγχώριον αγοράν. 'Ορι 

σμένοι φόροι έπί παραδείγματι προκαλούν δυσμενείς έπιδράσεκ 

έπί της κατανομής τών πόρων δια τής μεταβολής των τιμών 

τών συντελεστών παραγωγής. 

Ό φόρος μισθών και ημερομισθίων είναι ίσως ό σημαν-

τικώτερος από αυτήν την άποψιν, διότι επιβάλλεται μόνον 

επί του ενός παραγωγικού συντελεστού και οχι έπί τών άλλων 

και προκαλεί τοιουτοτρόπως ύποκατάστασιν του φορολογου

μένου συντελεστού δια του αφορολογήτου. "Αλλοι φόροι, επι

βαλλόμενοι σωρευτικώς εις στάδια τής παραγωγής και διανο

μής περισσότερα του ενός, οδηγούν εις κάθετον συγκέντρωσιν 

τών επιχειρήσεων, ή οποία δυνατόν να μή είναι συμφέρουσα 

άπό απόψεως αρίστης κατανομής τών πόρων. Τα τέλη χαρτο

σήμου είναι πιθανώς περισσότερον σημαντικά άπό αυτήν τήν 

άποψιν, διότι όπως εχομεν ήδη διαπιστώσει, επιβάλλονται 

σωρευτικώς εις στάδια τής παραγωγής και διανομής περισ

σότερα του ενός. Τέλος, δεδομένου οτι όλοι αυτοί οί φόροι 

δεν είναι γενικοί, έχουν ώς αποτέλεσμα τήν ύποκατάστασιν 

μεταξύ τών προϊόντων και είναι δυνατόν να μή επιτρέπουν 

άριστοποίησιν τής κατανομής τών πόρων τόσον εις τήν κατα-

νάλωσιν δσον και είς τήν παραγωγήν. 

'Αντιθέτως οιαδήποτε μορφή του ΦΠΑ είναι πιθανόν οτι 

δεν θα προκαλέση δυσμενείς επιδράσεις επί τής κατανομής 

τών πόρων εις διεθνές έπίπεδον, διότι ό ΦΠΑ επιβαρύνει έξ 

ίσου τάς είσαγωγάς και τήν έγχώριον παραγωγήν. Έξ άλλου, 

έάν χρησιμοποιηθή ή μέθοδος πιστώσεως του φόρου, ό ΦΠΑ 

θα άποφύγη επίσης τάς δυσμενείς επιδράσεις επί τής κατα

νομής τών πόρων τάς όφειλομένας είς τήν κάθετον συγκέντρω-

σιν, τήν οποίαν προκαλούν οί φόροι κύκλου εργασιών σωρευ

τικής μορφής, διότι τό συνολικόν ποσόν φόρου, το όποιον θα 

βαρύνη τό τελικόν προϊόν, θα είναι άνεξάρτητον άπό τον α

ριθμόν τών σταδίων, δια τών οποίων διέρχεται τό προϊόν. Θα 

άποφύγη επίσης τάς δυσμενείς επιδράσεις έπί τής κατανομής 
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τών πόρων, τάς όφειλομένας είς τήν ύποκατάστασιν μεταξύ 

τών συντελεστών, διότι ό προτεινόμενος ΦΠΑ επιβαρύνει έξ 

ϊσου τήν προστιθεμένην άπό όλους τους συντελεστάς άξίαν 

Τέλος, έάν ό ΦΠΑ έπιβληθή μέ ένιαΐον φορολογικόν συντε-

λεστήν και καλύψη μίαν εύρεΐαν κατηγορίαν προϊόντων, αί 

δυσμενείς επιδράσεις έπί τής κατανομής τών πόρων μεταξύ 

τών διαφόρων προϊόντων θα είναι ασήμαντοι. 

Κατόπιν τούτων θα ανέμενε κανείς, ότι κατά πασαν πιθα-

ΠΙΝΑΞ 10.1 

Ή Αύξησις Πλεονάσματος του Καταναλωτού συνεπεία τής 

Εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα 

(Εις εκατ. δρχ.' 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Κατηγορίαι κατα
ναλωτικής δαπάνης 

Τρόφιμα 

Ποτά 

Καπνός 

Ένδυσις-Ύπόδησις 

Στέγασις-Ύδρευσις 

Θέρμανσις-Φωτισμός 

Έπιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι οίκιακαί δαπάναι 
Ύγιεινή-Άτομικός εύπρεπισμός 

Ταξίδια-Μεταφοραί 

Τηλεπικοινωνίαι 

Δαπάναι αναψυχής 

Έκπαίδευσις 

Λοιπαί ύπηρεσίαι 

Σύνολον 

Κέρδος 
ευημερίας 

0,53 

3,10 

0,01 

38,59 

41,42 

2,58 

0,02 

18,23 

1,83 

9,59 

6,41 

0,35 

0,88 

0,00 

123,54 

Ποσοστόν έπί 
τής καταναλω
τικής δαπάνης 
κατά τό 1973 

0,00 

0,40 

0,00 

0,11 

0,15 

0,04 

0,00 

0,27 

0,02 

0,05 

0,26 

0,00 

0,02 

0,00 

0,05 
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νότητα ό ΦΠΑ θα βελτίωση τήν κατανομήν τών πόρων στατι-
κώς είς τήν Ελλάδα. Ή μέτρησις τοΰ βαθμού τής βελτιώσεως 
αυτής είναι βεβαίως πολύ δύσκολος λόγω τών μεθοδολογικών 
και στατιστικών προβλημάτων, τα όποια ανεφέρθησαν προηγου
μένως. Περιορίζοντες τήν μέτρησιν μόνον είς τήν άπώλειαν 
τοΰ πλεονάσματος τών καταναλωτών και χρησιμοποιούντες 
τον γενικόν ΦΠΑ ως τό τυπικόν σύστημα φόρου, ύπελογί-
σαμεν, ότι ή διαφορική έπίπτωσις έπί τοΰ πλεονάσματος τοΰ 
καταναλωτού, ή οποία θα πρόκυψη άπό τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, 
ανέρχεται είς 120 εκατ. δρχ. περίπου, δηλαδή το 0,05% τής κατα
ναλωτικής δαπάνης κατά τό 1973. Ό Πίναξ 10.1 δεικνύει τάς 
έπί μέρους εκτιμήσεις αυξήσεως τής ευημερίας, αί όποΐαι προ
έρχονται άπό τάς διαφόρους κατηγορίας καταναλωτικής δαπά
νης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός τής παρούσης μελέτης ήτο ή έξέτασις ώρισμένων 

οικονομικών επιδράσεων τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ είς άντι-

κατάστασιν ώρισμένων άπό τους υφισταμένους φόρους έπί τών 

προϊόντων είς τήν Ελλάδα. Μία τοιαύτη ύποκατάστασις φαί

νεται σκόπιμος όχι μόνον έν όψει τής εισόδου τής χώρας είς 

τήν Κοινήν Άγοράν, όπου ολαι αί χώραι-μέλη εφαρμόζουν 

τον ΦΠΑ ως τον κύριον φόρον έπί τών αγαθών, άλλ' επίσης 

και δια τήν έπίτευξιν απλουστεύσεως εις τό ύφιστάμενον εις 

τήν χώραν σύστημα εμμέσων φόρων. 

Τό σύστημα έμμεσων φόρων είς τήν Ελλάδα είναι τελείως 

διαφορετικόν άπό τα υφιστάμενα συστήματα έμμεσων φόρων 

είς τάς χώρας τής ΕΟΚ. "Ολαι αί χώραι τής ΕΟΚ εφαρμόζουν 

τώρα ως κύριον φόρον έπί τών αγαθών τον ΦΠΑ, τον όποιον 

συμπληρώνουν οί παραδοσιακοί ειδικοί φόροι έπί τών προϊόν

των, δηλαδή ό φόρος καπνού, ό φόρος ποτών και ό φόρος έπί 

τών υγρών καυσίμων. 'Αντιθέτως ή Ελλάς εφαρμόζει εξ φόρους 

ευρείας βάσεως και έπί πλέον ενα αρκετά μεγάλον αριθμόν 

ειδικών φόρων και άλλων επιβαρύνσεων. Οί φόροι αυτοί έχουν 

είσαχθή κάτω άπό τήν ύπάρχουσαν κάθε φοράν πίεσιν είς τήν 

Κυβέρνησιν, δια να έξεύρη πρόσθετα έσοδα, και δέν ένηρμο-

νίσθησαν ποτέ, ώστε νά έπιτευχθή μία διάρθρωσις τοΰ φορο

λογικού συστήματος, πού νά είναι σύμφωνος μέ τους συγχρό

νους στόχους τής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και 
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νά άποτελή ενα άποτελεσματικον μέσον προωθήσεως τών στό

χων αυτών. Ή άπλούστευσις τοΰ υφισταμένου συστήματος εμ

μέσων φόρων είς τήν Ελλάδα, καθώς επίσης και ή ανάγκη τής 

βαθμιαίας εναρμονίσεως τοΰ συστήματος αυτού μέ εκείνο τών 

χωρών τής Κοινής 'Αγοράς, καθιστά άναγκαίαν τήν ύποκατά

στασιν ενός αριθμού άπό τους υφισταμένους εις τήν Ελλάδα 

φόρους έπί τών αγαθών άπό μίαν μορφήν τοΰ ΦΠΑ. 

Ό αριθμός τών φόρων, οί όποιοι πρέπει νά αντικαταστα

θούν άπό τον ΦΠΑ, καθώς και ό χρόνος τής προτεινομένης 

εφαρμογής του, χρήζουν εξετάσεως. 'Επίσης ή μορφή τοΰ ΦΠΑ, 

ή οποία πρέπει νά έφαρμοσθή είς τήν παροΰσαν φάσιν, χρειά

ζεται να έπιλεγή μέ προσοχήν και πιθανώς νά διαφέρη ουσιω

δώς άπό τα συστήματα ΦΠΑ, τά όποια εισήχθησαν εις τάς 

χώρας τής ΕΟΚ. Πράγματι, αν και θα ήτο έπιθυμητόν νά έφαρ-

μόση ή Ελλάς ένα σύστημα έμμεσων φόρων πού νά περι-

λαμβάνη ενα μόνον φόρον ευρείας βάσεως, όπως ό ΦΠΑ, κα

θώς επίσης και ένα μικρόν αριθμόν ειδικών φόρων, έν τούτοις 

αυτό πρέπει νά άποτελέση ενα μακροχρονιώτερον στόχον, ό 

όποιος θα έπιτευχθή βαθμιαίως. Τοιουτοτρόπως ό ΦΠΑ θα ή-

δύνατο ίσως νά είσαχθή είς ύποκατάστασιν ώρισμένων μόνον 

άπό τους υφισταμένους φόρους έπί τών αγαθών είς τήν Ελ

λάδα, και οί υπόλοιποι νά αντικατασταθούν άπό τον ΦΠΑ αρ

γότερα. Αυτό φαίνεται αναγκαίο ν έν όψει τής ευρείας συμμε

τοχής τών έμμεσων φόρων είς τό σύνολον τών φορολογικών 

εσόδων, ή οποία θα απαίτηση τήν χρήσιν ενός αρκετά πολύ

πλοκου συστήματος ΦΠΑ μέ πολλούς και υψηλούς συντελεστάς, 

πράγμα τό όποιον είναι μάλλον δύσκολον νά έφαρμοσθή έπί 

τοΰ παρόντος. 'Αντιθέτως ή Ελλάς πρέπει ίσως νά άρχίση μέ 

ένα άπλοΰν σύστημα ΦΠΑ, τό όποιον θα καλύπτη ενδεχομένως 

δλα τα στάδια τής παραγωγής και διανομής μέχρι και τοΰ στα

δίου του χονδρικοΰ εμπορίου, θα συμπληρώνεται δέ πιθανώς 

άπό ενα φόρον έπί τών λιανικών πωλήσεων, έπιβαλλόμενον 

μέ ένιαϊον ή μέ πολλούς συντελεστάς. Θα πρέπη επίσης νά 

ληφθούν ειδικά μέτρα δια τάς μικράς επιχειρήσεις, δια τους 
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απασχολουμένους είς τήν γεωργίαν και δι' ώρισμένας επιχει

ρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. τάς τραπεζικός και ασφαλι

στικός), όπου ή κανονική εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ είναι δυνατόν 

να αντιμετώπιση δυσκολίας. Ό φόρος θα πρέπη νά περιορι-

σθή είς τήν καταναλωτικήν δαπάνην μόνον, ένώ ολαι αί άλλαι 

μορφαί δαπάνης δύνανται νά εξαιρεθούν. Αί έξαγωγαί θα πρέ

πη νά απαλλαγούν πλήρως άπό τον ΦΠΑ. Δια τήν πλήρη άπαλ-

λαγήν τών εξαγωγών θα ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή τό 

τέχνασμα τής εφαρμογής μηδενικού συντελεστού έπ' αυτών. 

Ό ίδιος συντελεστής θα ημπορούσε νά χρησιμοποιηθή επίσης 

και έπί ώρισμένων προϊόντων καταναλισκομένων έγχωρίως, όπως 

έπί παραδείγματι, έπί τών τροφίμων ή άλλων ειδών πρώτης 

ανάγκης. Είς ώρισμένας περιπτώσεις θα ήδύνατο νά γίνη χρή-

σις τών εξαιρέσεων άπό τον φόρον, θα χρειασθή όμως νά κατα-

βληθή προσπάθεια, ώστε νά άποφευχθή ή πιθανή δυσμενής 

έπίπτωσις τών εξαιρέσεων έπί τών εξαιρουμένων επιχειρήσεων. 

Είς τήν παροΰσαν μελέτην έφηρμόσθησαν τρεις έναλλα-

κτικαί μορφαί ΦΠΑ : (ί) ενα σύστημα γενικού ΦΠΑ επιβαλ

λομένου μέ συντελεστήν 8 % έπί όλων τών καταναλωτικών α

γαθών και υπηρεσιών (ϋ) ένα σύστημα ΦΠΑ, όπου τα τρόφιμα 

υποβάλλονται είς τον φόρον μέ συντελεστήν μηδέν, ένώ όλα τα 

υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά και αί ύπηρεσίαι υπόκεινται 

εις τον φόρον μέ συντελεστήν 11 %· (iii) ένα σύστημα ΦΠΑ μέ 

δύο συντελεστάς: 5% δια τα τρόφιμα και 9% δια τάς λοιπάς 

κατηγορίας καταναλωτικής δαπάνης. Έξητάσθησαν δέ αί α

κόλουθοι μορφαί επιδράσεων: επιδράσεις έπί τών τιμών, έπί 

τής διανομής τοΰ εισοδήματος, έπί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, 

έπί τής ενεργού ζητήσεως και τών αυτομάτων σταθεροποιη

τών τής οικονομίας και έπί τής κατανομής τών πόρων. Τα 

κυριώτερα συμπεράσματα δύνανται νά συνοψισθούν ως έξης : 

Πρώτον, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατάστασιν άλλων 

φόρων έπί τών αγαθών είναι δυνατόν νά έπηρεάση τό έπίπεδον 

και τήν διάρθρωσιν τών τιμών τών προϊόντων είς τήν έγχώριον 

άγοράν, καθώς επίσης και τάς τιμάς τών εξαγωγών τής χώρας 
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είς τήν άλλοδαπήν. Τό γενικόν έπίπεδον τών τιμών είναι δυ

νατόν νά έπηρεασθή όχι μόνον εις τήν περίπτωσιν, όπου ό 

ΦΠΑ θα άποφέρη διαφορετικόν ποσόν εσόδων, άλλα και είς 

τήν περίπτωσιν όπου θα εισάγεται μέ συντελεστάς, ώστε νά 

άποφέρη τα ίδια έσοδα μέ τους φόρους, οί όποιοι καταργούνται 

Πράγματι θα συμβή αυτό, διότι και αν ακόμη οί δύο φόροι απο

δίδουν τα ίδια έσοδα, τό ποσόν τοΰ φόρου άπό τους κατοίκους 

τής χώρας ημπορεί νά είναι διαφορετικόν δια καθένα άπό τους 

δύο φόρους, δεδομένου οτι αί έξαγωγαί επιβαρύνονται κατά δια

φορετικόν τρόπον άπό καθένα άπό τους δύο φόρους. Δεδομένου 

οτι ό ΦΠΑ συνήθως επιστρέφεται πλήρως κατά τήν εξαγωγή ν, 

ή έπί πλέον έπιβάρυνσις τών εγχωρίων καταναλωτών άπό τον 

φόρον αυτόν εξαρτάται άπό τήν εκτασιν, κατά τήν οποίαν δεν 

γίνεται επιστροφή τοΰ φόρου τοΰ ένσωματωθέντος εις τάς έξ-

αγωγάς υπό τό ύφιστάμενον σύστημα έμμεσων φόρων. Δια τήν 

Ελλάδα ευρέθη, ότι ένα μέρος τοΰ ποσοΰ τών υφισταμένων φό

ρων έπί τών αγαθών, τό όποιον είναι ένσωματωμένον είς τήν 

άξίαν τών εξαγωγών, δέν επιστρέφεται και επιβαρύνει συνεπώς 

τους αλλοδαπούς. Κατά τό 1973 τό ποσόν αυτό ανήρχετο είς 

1,1 δισεκατ. δρχ. περίπου. Ύπό τό σύστημα τοΰ ΦΠΑ ή έπι

βάρυνσις αυτή θα βαρύνη τους κατοίκους τής χώρας και θα 

όδηγήση είς αύξησιν τών τιμών εις τήν έγχώριον άγοράν. Ή 

αΰξησις τοΰ γενικού επιπέδου τών τιμών έν τούτοις θα είναι 

πολύ μικρά (περίπου 0,2%). 

Έκτος άπό τό γενικόν έπίπεδον τών τιμών ή εισαγωγή τοΰ 

ΦΠΑ θα έπηρεάση τήν διάρθρωσαν τών τιμών τών προϊόντων 

εις τήν έγχώριον άγοράν. Έτσι, δεδομένου οτι οί περισσότεροι 

άπό τους υφισταμένους φόρους έπί τών αγαθών δέν περιορί

ζονται είς τήν καταναλωτικήν δαπάνην (ένώ αυτό συμβαίνει 

προκειμένου περί τοΰ ΦΠΑ), άλλα καλύπτουν επίσης δλας τάς 

άλλας μορφάς τής τελικής ζητήσεως, ή εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ 

θα αύξηση τήν έπιβάρυνσιν τής καταναλωτικής δαπάνης και 

θα μειώση τήν έπιβάρυνσιν τών άλλων μορφών τελικής ζητή

σεως. Αυτό φυσικά θα όδηγήση είς αύξησιν τής τιμής τών 
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καταναλωτικών αγαθών και είς μείωσιν τής τιμής όλων τών 

άλλων μορφών τελικής ζητήσεως (επενδυτικής δαπάνης, τών 

δαπανών τοΰ Δημοσίου κ.λπ.). Δια τήν Ελλάδα ύπελογίσαμεν, 

ότι ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θα αύξηση τον δεικτην 

τιμών τοΰ καταναλωτού κατά 4% περίπου και θα μειώση τους 

δείκτας τιμών τών άλλων μορφών τελικής ζητήσεως (κατά 

—1,4% δια τήν κρατικήν δαπάνη ν, —3,8% δια τάς επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου και —9,3% δια τάς επενδύσεις είς αποθέμα

τα). Πέραν τής μεταβολής τοΰ επιπέδου τών τιμών καταναλωτού 

θα άλλάξη επίσης και ή διάρθρωσις αυτών. Αί διαρθρωτικαί 

αύται μεταβολαί τών τιμών τών προϊόντων εξαρτώνται βεβαίως 

από τήν διάρθρωσιν τών συντελεστών τοΰ ΦΠΑ, καθώς επίσης 

και άπό τήν φύσιν τών φόρων πού θα αντικατασταθούν. Εις τήν 

περίπτωσιν τοΰ γενικού ΦΠΑ αί τιμαί όλων σχεδόν τών κατη

γοριών καταναλωτικής δαπάνης θα αυξηθούν, έκτος άπό τάς 

κατηγορίας ενδυσις-ύπόδησις και άλλα ατομικά είδη, τών ο

ποίων αί τιμαί θα μειωθούν κατά 2% περίπου, και τα είδη οι

κιακής χρήσεως, τών οποίων αί τιμαί θα μειωθούν κατά 1,7%. 

Αί αυξήσεις τών τιμών κυμαίνονται μεταξύ 0,2% δια τα έπιπλα, 

τα σκεύη και τον οίκιακόν έξοπλισμόν και 2% δια στέγασιν 

και ΰδρευσιν. Αί τιμαί τών τηλεπικοινωνιών, τής θερμάνσεως, 

τοΰ φωτισμού και τών μεταφορών θα αύξηθοΰν επίσης ουσιω

δώς. Έάν έπιβληθή συντελεστής μηδέν (0) δια τα τρόφιμα και 

11 % δια τα λοιπά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίας, θα 

μειωθή ή τιμή μόνον τών τροφίμων κατά 5% περίπου, ένώ αί 

λοιπαί τιμαί θα ανέλθουν. Αί αυξήσεις τών τιμών είς τήν περί

πτωσιν αυτήν θα κυμανθούν μεταξύ 0,9% και 11%. Τέλος, 

εάν τα τρόφιμα φορολογηθούν μέ ενα χαμηλόν συντελεστήν 

5% και ή υπόλοιπος καταναλωτική δαπάνη μέ 9%, ώρισμέναι 

τιμαί θα μειωθούν, ένώ άλλαι θα αύξηθοΰν. Αί μειώσεις τών 

τιμών είναι σχετικά μικραί και κυμαίνονται μεταξύ —0,1 % δια 

τα τρόφιμα και —1,2% δια τα έπιπλα κ.λπ. 'Αντιθέτως αί αυ

ξήσεις τών τιμών είναι κατά πολύ ύψηλότεραι και κυμαίνονται 

μεταξύ 1,2% και 9%. 
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Έκτος άπό τάς διαρθρωτικός μεταβολάς εις τάς τιμάς τών 

προϊόντων ή εισαγωγή τού ΦΠΑ θα μεταβάλη επίσης τάς τι

μάς τών εισαγωγών έν σχέσει μέ τάς τιμάς τής εγχωρίου παρα

γωγής, δεδομένου οτι τα δύο φορολογικά συστήματα επιβαρύ

νουν κατά διαφορετικόν τρόπον κάθε πηγήν προσφοράς. Εφό

σον ό ΦΠΑ συνήθως επιβαρύνει κατά τον ίδιον τρόπον τάς 

είσαγωγάς και τήν έγχώριον παραγωγήν, αί μεταβολαί τών 

σχετικών τιμών τών εισαγωγών εξαρτώνται άπό τό αν οί υφι

στάμενοι φόροι επιβαρύνουν τάς είσαγωγάς και τήν έγχώριον 

παραγωγήν κατά διαφορετικόν τρόπον. Είς τήν Ελλάδα πρά

γματι συμβαίνει αυτό. Συνεπώς ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς τήν 

χώραν θα όδηγήση εις μεγάλας μεταβολάς τών τιμών τών εισα

γωγών έν σχέσει μέ τάς τιμάς τών έγχωρίως παραγομένων α

γαθών. Αί σχετικαί τιμαί ώρισμένων εισαγομένων αγαθών θά 

αύξηθοΰν, ένώ αί τιμαί άλλων θά μειωθοΰν. Κατά μέσον όρον 

αί τιμαί τών εισαγωγών θά μειωθοΰν κατά 1,4% περίπου. 

"Οσον άφορα τάς τιμάς τών εξαγωγών τής χώρας, ή εισα

γωγή τοΰ ΦΠΑ θά τάς έπηρεάση, έάν συμβή επιστροφή τών 

φόρων έπί τών εξαγωγών είς διαφορετικήν έκτασιν ύπό τό νέον 

σύστημα φορολογίας. Δεδομένου οτι ό ΦΠΑ απαλλάσσει συν

ήθως πλήρως τάς έξαγωγάς, αί τιμαί των θά μεταβληθούν, έάν 

δέν γίνεται πλήρης επιστροφή ή έάν γίνεται επιστροφή ποσού 

μεγαλυτέρου άπό τό πράγματι ένσωματωθέν εις τάς έξαγωγάς 

ποσόν φόρου, ύπό τό σύστημα τών υφισταμένων φόρων. Είς τήν 

Ελλάδα ευρέθη ότι, ένώ οί υφιστάμενοι φόροι επιβάλλουν κατά 

μέσον öpov έπιβάρυνσιν έπί τών ελληνικών εξαγωγών, ή όποια 

ανέρχεται είς 4,3%, τό ποσοστόν επιστροφής ανέρχεται είς 

2% μόνον, υπολειπομένου ενός ποσοστού 2,30%, τό όποιον 

δέν επιστρέφεται. Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ συνεπώς θά όδηγήση 

είς μείωσιν τών τιμών τών εξαγωγών κατά 2% περίπου. 

Δεύτερον, ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση 

τήν διανομήν τοΰ εισοδήματος. Ή διανομή τοΰ εισοδήματος 

τόσον εντός τής χώρας όσον και είς διεθνές έπίπεδον είναι 

πιθανόν ότι θά έπηρεασθή. Τό ποσόν τής διεθνικής αναδιανομής 
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τοΰ εισοδήματος εξαρτάται άπό τήν μορφήν τοΰ φόρου, ό ό

ποιος αντικαθίσταται, καθώς και άπό τήν σχετική ν έπιβάρυν

σιν τήν οποίαν επιβάλλει ό ΦΠΑ έπί τών εισαγομένων και εξα

γομένων προϊόντων, έν συγκρίσει μέ τήν άντίστοιχον έπιβά

ρυνσιν πού επιβάλλουν οί υφιστάμενοι φόροι. Έί εισαγωγή τοΰ 

ΦΠΑ είς άντικατάστασιν ενός φόρου καταναλώσεως θά άνα-

διανείμη τό εισόδημα είς όφελος τής φορολογούσης χώρας 

όσον περισσότερον επιβαρύνονται τά εισαγόμενα και όσον 

όλιγώτερον τά εξαγόμενα ύπό τό σύστημα τοΰ ΦΠΑ, έν σχέσει 

μέ τάς αντιστοίχους επιβαρύνσεις πού επιβάλλουν οί υφιστά

μενοι φόροι. 'Αντιθέτως, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντικατά

στασιν ενός φόρου έπί τών συντελεστών τής παραγωγής (φόρος 

παραγωγής) θά άναδιανείμη τό εισόδημα είς όφελος τής φορο

λογούσης χώρας, όσον περισσότερον επιβαρύνονται τά εξα

γόμενα και όσον όλιγώτερον τά εισαγόμενα προϊόντα άπό τον 

φόρον παραγωγής, έν σχέσει μέ τον ΦΠΑ, και αντιστρόφως. 

Είς τήν άπλουστέραν περίπτωσιν, όπου όλοι οί φόροι μετακυ-

λίονται προς τους καταναλωτάς, ή κατεύθυνσις και ή εκτασις 

τής αναδιανομής τοΰ εισοδήματος εξαρτώνται άπό τον βαθμό ν 

είς τον όποιον πραγματοποιείται επιστροφή τοΰ φόρου έπί τών 

εξαγωγών ύπό τό ύφιστάμενον σύστημα έμμεσων φόρων. Έάν 

ύπό τό ύφιστάμενον σύστημα έμμεσων φόρων επιστρέφεται είς 

τους εξαγωγείς ποσόν μεγαλύτερον άπό τό πράγματι ένσωματω-

θέν είς τάς έξαγωγάς, ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά άναδιανείμη τό 

εισόδημα είς όφελος τής φορολογούσης χώρας, άλλως ή ανα

διανομή θά είναι είς βάρος της. Είς τήν Ελλάδα οί υφιστάμε

νοι φόροι δέν επιστρέφονται πλήρως κατά τήν έξαγωγήν, άλλα 

ένα ποσόν ίσον προς 1,1 δισεκατ. δρχ. είς όρους τοΰ έτους 

1973 έβάρυνε τους αλλοδαπούς. Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ επομέ

νως θά άναδιανείμη τό εισόδημα είς βάρος τής Ελλάδος κατά 

τό ποσόν αυτό, διότι μετά τήν είσαγωγήν τούτου, τό έν λόγω 

ποσόν θά έπιβαρύνη τους κατοίκους τής χώρας. Ή διεθνική 

αυτή αναδιανομή τοΰ εισοδήματος είναι ανεξάρτητος άπό τήν 

διάρθρωσιν τοΰ ΦΠΑ. 
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Έ ξ άλλου αί επιδράσεις τής εισαγωγής τοΰ ΦΠΑ έπί τής 

διανομής τοΰ εισοδήματος κατά εισοδηματικά κλιμάκια εξαρ

τώνται κατά πολύ άπό τήν διάρθρωσιν τόσον τών υφισταμένων 

φόρων όσον και τοΰ ΦΠΑ. Είδαμε ανωτέρω, οτι τό ύφιστά

μενον σύστημα έμμεσων φόρων εις τήν Ελλάδα είναι τόσον 

προοδευτικόν (ή τόσον αντιστρόφως προοδευτικόν) όσον ένας 

γενικός φόρος έπί τών προϊόντων, επιβαλλόμενος μέ ένιαϊον 

συντελεστήν εις όλα τά καταναλωτικά αγαθά και τάς υπηρεσίας. 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ μέ ένιαϊον συντελεστήν δέν θά έπηρεάση 

επομένως τήν διανομήν τοΰ εισοδήματος κατά εισοδηματικά 

κλιμάκια είς τήν Ελλάδα. 'Αντιθέτως θά έπιτευχθή μικρά βελ-

τίωσις τής διανομής τοΰ εισοδήματος κατά εισοδηματικά κλι

μάκια, έάν ό ΦΠΑ έπιβάλη έπί τών τροφίμων συντελεστήν 

μηδέν ή ένα χαμηλόν συντελεστήν ίσον προς 5 %. Ή έκτασις 

έν τούτοις τής αναδιανομής αυτής δέν θά είναι πολύ μεγάλη. 

Συνεπώς, έάν ή Κυβέρνησις έπιθυμή νά βελτίωση τήν διανο

μήν τοΰ εισοδήματος κατά εισοδηματικά κλιμάκια είς μεγα-

λυτέραν εκτασιν, πρέπει νά υιοθέτηση μίαν περισσότερον προο-

δευτικήν διάρθρωσιν συντελεστών τοΰ ΦΠΑ. 

Τρίτον, ή εφαρμογή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τό ισοζύγιον 

πληρωμών κυρίως μέσω επιδράσεων έπί τοΰ έμπορικοΰ ισο

ζυγίου, θά έπηρεασθοΰν δέ τόσον αί είσαγωγαί όσον και αί 

έξαγωγαί. Τρεις κατηγορίαι επιδράσεων έπί τών εισαγωγών έξ-

ητάσθησαν χωριστά: 

α. 'Επιδράσεις επί τών εισαγωγών, όφειλόμεναι είς μετα-

βολάς τής διαρθρώσεως τής ζητήσεως είς την έγχώριον άγοράν: 

'Εφόσον ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά μεταβάλη τήν διάρθρωσιν 

τών τιμών τών προϊόντων είς τήν έγχώριον άγοράν, θά μετα

βάλη, φυσικά, και τήν διάρθρωσιν τής εγχωρίου ζητήσεως. 

Ή διαρθρωτική αυτή μεταβολή τής ζητήσεως θά έπηρεάση τάς 

είσαγωγάς, έάν ή ζήτησις μετακινηθή μεταξύ προϊόντων μέ 

διαφορετικήν συμμετοχήν τών εισαγωγών κατά μονάδα προϊόν

τος. Τό μέγεθος τής μορφής αυτής επιδράσεων έπί τών εισα

γωγών, δέν αναμένεται έν τούτοις νά είναι πολύ μεγάλο δια τήν 
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Ελλάδα, διά τους ακολούθους λόγους: (ί) αί μεταβολαί τών 

σχετικών τιμών τών προϊόντων είς τήν έγχώριον άγοράν δέν 

είναι πολύ μεγάλαι· (ίί) ή συμμετοχή τών εισαγωγών κατά μο

νάδα προϊόντος τών διαφόρων κατηγοριών προϊόντων, μεταξύ 

τών όποιων θά κινηθή ή ζήτησις, δέν διαφέρει, πιθανώς, κατά 

πολύ εις μέγεθος, διότι ούτε οί υφιστάμενοι φόροι ούτε ό προ

τεινόμενος ΦΠΑ είναι διαρθρωμένοι κατά τρόπον, ώστε νά 

γίνεται διάκρισις υπέρ ή κατά τών προϊόντων μέ βάσιν τον 

βαθμόν συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μονάδα προϊόντος1 

(iii) αί έλαστικότητες ζητήσεως ώς προς τήν τιμήν είς τήν έγ

χώριον άγοράν, άπό τάς οποίας εξαρτάται τό μέγεθος τών διαρ

θρωτικών μεταβολών είς τήν ζήτησιν, δέν είναι πολύ μεγάλαν 

(iv) ώρισμέναι άπό τάς μεταβολάς τών σχετικών τιμών θά οδη

γήσουν είς αύξησιν τής 'ζητήσεως είς τήν έγχώριον άγοράν 

και συνεπώς θά προκαλέσουν αύξησιν τών εισαγωγών, ένώ 

ολλαι μεταβολαί τών τιμών θά κινηθούν προς τήν άντίθετον 

κατεύθυνσιν και θά προκαλέσουν μείωσιν τής εγχωρίου ζητή

σεως, επομένως δέ και τών εισαγωγών. "Αρα θά λάβη χώραν 

μία αυτόματος άντιστάθμισις τών μεταβολών τών εισαγωγών 

και επομένως ή συνολική έπίδρασις έπί τών εισαγωγών, ή 

προκληθεισα άπό τάς διαρθρωτικός μεταβολάς είς τήν ζήτησιν, 

θά είναι μικρά. Ή έπίδρασις αυτής τής μορφής θά είναι πιθανώς 

μικρότερα ύπό τά δύο συστήματα ΦΠΑ, τά όποια ευνοούν τά 

τρόφιμα, διότι ή συμμετοχή τών εισαγωγών κατά μονάδα προϊόν

τος είς τά τρόφιμα είναι μικρότερα άπό τήν μέσην συμμετοχήν 

εισαγωγών τών άλλων καταναλωτικών αγαθών είς τήν Ελλάδα. 

β. 'Επιδράσεις επί τών εισαγωγών, όφειλόμεναι είς αμεσον 

ύποκατάστασιν μεταξύ τών πηγών προσφοράς τών διαφόρων προ

ϊόντων: Δεδομένου ότι ό ΦΠΑ επιβαρύνει τάς είσαγωγάς και 

τήν έγχώριον παραγωγήν κατά τρόπον διαφορετικόν άπό ε

κείνον τών υφισταμένων φόρων έπί τών προϊόντων, ή εισα

γωγή τοΰ ΦΠΑ θά μεταβάλη τάς σχετικός τιμάς τών εισαγω

γών και αυτό θά όδηγήση είς ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο 

εναλλακτικών πηγών προσφοράς. Πράγματι ευρέθη, ότι ή 
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εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά όδηγήση είς μείωσιν 

τών τιμών τών εισαγωγών έν σχέσει μέ τάς τιμάς τής εγχωρίου 

παραγωγής. Αυτό βέβαια θά αύξηση τάς είσαγωγάς. Τό μέγεθος 

τής επιδράσεως αυτής εξαρτάται άπό τήν ελαστικότητα ζητήσεως 

δι' είσαγωγάς ώς προς τήν τιμήν. Ύποθέτοντες, ότι ή μέση 

τιμή τής έλαστικότητος αυτής κυμαίνεται μεταξύ 1,0 και 2,0 

— τιμαί λογικαί δια τάς έλληνικάς είσαγωγάς —, ύπελογίσαμεν 

δτι αί μεταβολαί τών εισαγωγών, αί όφειλόμεναι είς αμεσον 

ύποκατάστασιν μεταξύ τών δύο πηγών προσφοράς, δέν θά είναι 

πιθανώς πολύ ουσιώδεις, κυμαινόμεναι μεταξύ 1,7 και 3,4 

δισεκατ. δρχ., ποσόν τό όποιον συνιστά τό 1,8% καί τό 3,5%, 

αντιστοίχως, τής συνολικής αξίας τών ελληνικών εισαγωγών 

κατά τό 1973. 

γ. Μεταβολαί τών εισαγωγών όφειλόμεναι εις μεταβολές 

τον επιπέδου τής εγχωρίου ζητήσεως και τον εθνικού εισοδή

ματος είς τήν χωράν: Τέλος ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είναι πολύ 

πιθανόν νά έπηρεάση τό έπίπεδον τής ενεργού ζητήσεως καί 

τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος τής χώρας, αυτό δέ θα μεταβάλη ε

πίσης τάς είσαγωγάς, άφοΰ τμήμα τής εγχωρίου ζητήσεως ικανο

ποιείται μέ αύτάς. Εις τήν περίπτωσιν τής Ελλάδος ευρέθη, 

δτι ή ενεργός ζήτησις θά μειωθή κατά ποσόν κυμαινόμενον 

μεταξύ 2 καί 6 δισεκατ. δρχ., τό όποιον θά μειώση τάς είσα-

γωγάς κατά ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 0,5 καί 1,5 δισεκατ. 

δρχ., έάν ύποτεθή, ότι ή οριακή ροπή προς δαπάνην έπί εισα

γωγών είναι ίση προς 0,25. Έάν λάβωμεν υπ' όψιν δλας τάς 

ανωτέρω επιδράσεις έπί τών εισαγωγών, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, 

ότι ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς τήν Ελλάδα θά αύξηση τάς είσα-

γωγάς κατά ενα ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 1,3 καί 2,0 δισεκατ. 

δρχ., τό όποιον αποτελεί τό 1,5% εως 2% τοΰ συνόλου τών είσ-

γωγών κατά τό 1973. 

"Οσον άφορα τάς έξαγωγάς, ευρέθη δτι ή εισαγωγή τοΰ 

ΦΠΑ θά άσκηση δύο ειδών επιδράσεις: 

α. 'Επιδράσεις έπί τών εξαγωγών, όφειλόμεναι εις μετα-

βολάς τών τιμών τών εξαγωγών εις τήν άλλοδαπήν: Δεδομένου 
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δτι ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ επηρεάζει τάς τιμάς τών εξαγωγών, 

θά έπηρεάση επίσης τον δγκον καί πιθανώς τήν άξίαν τών εξα

γωγών, αναλόγως τής έλαστικότητος τών εξαγωγών ώς προς 

τήν τιμήν, καθώς καί τής συμμετοχής τών εισαγωγών κατά μο

νάδα εξαγομένου προϊόντος. Δια τήν Ελλάδα ευρέθη, δτι ή 

εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά μειώση τάς τιμάς τών εξαγωγών κατά 2 % 

περίπου. Χρησιμοποιοΰντες εναλλακτικός τιμάς δια τήν ελα

στικότητα τών εξαγωγών ώς προς τήν τιμήν, κυμαινομένας 

μεταξύ —0,8 καί —1,8, εΰρομεν, δτι ό όγκος τών εξαγωγών θά 

αύξηθή κατά ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 0,7 καί 1,5 δισεκατ. 

δρχ. αντιστοίχως. Ή αξία τών εξαγωγών έν τούτοις θά αύ

ξηθή μόνον, έάν ή έλαστικότης εξαγωγών ώς προς τήν τιμήν 

είναι μεγαλύτερα άπό 1,10. Δια τό εύρος τών υποθετικών τιμών 

έλαστικότητος εξαγωγών ώς προς τήν τιμήν πού έχρησιμο-

ποιήσαμεν εΰρομεν, δτι ή μεταβολή τής αξίας τών εξαγωγών 

θά κυμανθή μεταξύ —0,2 καί 0,6 δισεκατ. δραχμών. 

β. 'Επιδράσεις επί τών εξαγωγών όφειλόμεναι είς μεταβολάς 

τον εισοδήματος ι'ις το εξωτερικόν: Αί έξαγωγαί θά έπηρεα-

σθοΰν επίσης μέσφ μεταβολών τοΰ εισοδήματος είς τό εξωτε

ρικόν, αί όποϊαι θά προκληθοΰν άπό τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ, 

διότι αί έξαγωγαί μιας χώρας είναι συνάρτησις τοΰ εισοδή

ματος τών είσαγουσών χωρών. Δια τήν Ελλάδα ή έπίδρασις 

αύτη δέν αναμένεται νά είναι ποσοτικά σημαντική. 

Έν γένει εΰρομεν, δτι ή ύποκατάστασις τοΰ ΦΠΑ είς τήν 

Ελλάδα είναι πιθανόν δτι θά επιδείνωση τό έμπορικόν ίσο-

ζύγιον κατά ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 1,5 καί 2,0 δισεκατ. 

δραχμών. 

Τέταρτον, ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ είς άντι-

κατάστασιν άλλων φόρων έπί τών αγαθών θά έπηρεάση τό έπί

πεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως καί, επομένως, τό έπίπεδον τοΰ 

εθνικού εισοδήματος τής χώρας, καθώς επίσης καί τό μέγεθος 

τής αυτομάτου ευαισθησίας τής διαρθρώσεως τοΰ φορολογικοΰ 

συστήματος. Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τό έπίπεδον 

τής ένεργοΰ ζητήσεως κατά τους ακολούθους τρόπους: (i) Έάν 
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ό ΦΠΑ έπιβάλη διαφορετικήν έπιβάρυνσιν έπί τών κατοίκων 

τής χώρας, έν συγκρίσει μέ τους καταργηθέντας φόρους, πράγμα 

πού είναι δυνατόν νά συμβή ακόμη καί είς τήν περίπτωσιν υπο

καταστάσεως μεταξύ δύο φόρων, οί όποιοι αποφέρουν τά αυτά 

συνολικώς έσοδα, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι οί δύο φόροι δέν 

επιστρέφονται πλήρως κατά τήν έξαγωγήν, τότε θά έπηρεασθή 

ή ενεργός ζήτησις, διότι τό πραγματικόν διαθέσιμον εισόδημα 

τών κατοίκων τής χώρας θά μεταβληθή. (ii) Έάν ό ΦΠΑ έπιβάλη 

διαφορετικήν έπιβάρυνσιν έπί τών διαφόρων κατηγοριών τε

λικής ζητήσεως, έν συγκρίσει μέ τους καταργηθέντας φόρους 

καί έάν αί διάφοροι κατηγορίαι εγχωρίων δαπανώντων αντι

δρούν κατά διαφορετικόν τρόπον είς τάς μεταβολάς τής φορο

λογικής επιβαρύνσεως, τότε ή ενεργός ζήτησις θά μεταβληθή 

(iii) Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ πιθανώς θά άναδιανείμη τό εισόδημα 

μεταξύ ατόμων, τά όποια ανήκουν είς διαφορετικός εισοδημα

τικός τάξεις, ή αναδιανομή δέ αυτή τοΰ εισοδήματος θά έπη

ρεάση τήν ένεργόν ζήτησιν, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αί ροπαί 

προς δαπάνην διαφέρουν μεταξύ τών ατόμων πού ανήκουν είς 

διαφόρους εισοδηματικός τάξεις, (ίν) Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ, 

όπως είδαμε ανωτέρω, θά έπηρεάση τό έμπορικόν ίσοζύγιον 

μέσω μεταβολών είς τήν διάρθρωσιν τών τιμών τών προϊόντων. 

Αί αυτόνομοι αύται μεταβολαί είς τήν ροήν τοΰ εμπορίου θά 

επηρεάσουν φυσικά τό έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως. Αί με

ταβολαί τών εισαγωγών θά επηρεάσουν τήν ένεργόν ζήτησιν 

δυσμενώς, ένώ αί μεταβολαί τών εξαγωγών θά επηρεάσουν τό 

έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως προς τήν ιδίαν κατεύθυνσιν. 

(ν) Τέλος ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση τό μέγεθος τής 

αυτομάτου ευαισθησίας τών φορολογικών εσόδων καί, επομέ

νως, τό μέγεθος τοΰ πολλαπλασιαστοΰ τής χώρας, πράγμα τό 

όποιον θά έπηρεάση καί πάλιν τό έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητή

σεως εις τήν χώραν. Δια τήν Ελλάδα ευρέθη, δτι ή προτει

νομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά τείνη νά μειώση τήν ένεργόν 

ζήτησιν μέσω ανακατανομής τοΰ φορολογικού βάρους, εις 

βάρος τών εγχωρίων καταναλωτών, ανερχομένης είς 1,1 δισεκατ. 

363 



δρχ. περίπου. Μέ πιθανός υποθέσεις έν σχέσει προς τον βαθμόν 

τής περί τό χρήμα αυταπάτης καί, επομένως, προς τό μέγεθος 

τοΰ συντελεστοΰ μειώσεως τής ζητήσεως, ή μείωσις τής ένεργοΰ 

ζητήσεως άπό τήν αίτίαν αυτήν ύπελογίσθη δτι θά κυμανθή 

μεταξύ 800 καί 1.100 εκατ. δραχμών. Έξ άλλου ή εισαγωγή τοΰ 

ΦΠΑ εις τήν Ελλάδα θά άνακατανείμη τό φορολογικόν βάρος 

μεταξύ τών βασικών κατηγοριών τής τελικής ζητήσεως, καθώς 

θά αύξηθή ή έπιβάρυνσις τής καταναλωτικής δαπάνης καί θά 

μειωθή ή έπιβάρυνσις όλων τών κατηγοριών τής εγχωρίου 

ζητήσεως. Έάν μόνον ή πραγματική κατανάλωσις είναι ευαί

σθητος είς τάς εισοδηματικός μεταβολάς, ή ανακατανομή αυτή 

θά μειώση τήν ένεργόν ζήτησιν κατά ποσόν κυμαινόμενον με

ταξύ 6.300 καί 8.400 εκατ. δραχμών. Τοΰτο θά έξαρτηθή καί 

πάλιν άπό τό μέγεθος τοΰ συντελεστοΰ μειώσεως τής δαπάνης 

τών εγχωρίων καταναλωτών. 'Αντιθέτως, έάν οί έπενδυταί καί 

ή Κυβέρνησις προγραμματίζουν τήν δαπάνην των είς χρημα

τικούς δρους, πράγμα τό όποιον είναι πιθανόν όντως νά συμ-

βαίνη, ή ενεργός ζήτησις θά αύξηθή κατά ποσόν κυμαινόμενον 

μεταξύ τοΰ μηδενός καί 2.100 εκατ. δραχμών. Ή ενεργός ζή-

τησις θά τείνη να αύξηθή επίσης ώς αποτέλεσμα τής πιθανής 

βελτιώσεως τής διανομής τοΰ εισοδήματος κατά εισοδηματικός 

τάξεις εις τήν χώραν, άλλα ή έπίδρασις αυτή, κατά πασαν 

πιθανότητα, θά είναι αμελητέα. 'Αντιθέτως ή έπιδείνωσις τοΰ 

έμπορικοΰ ισοζυγίου θά έπηρεάση δυσμενώς τό έπίπεδον τής 

ένεργοΰ ζητήσεως. Ή μείωσις τής ζητήσεως άπό τήν αίτίαν 

αυτήν θά κυμανθή μεταξύ 1,0 καί 1,9 δισεκατ. δρχ., εξαρτώ

μενη άπό τό μέγεθος τών μεταβολών είς τό έμπορικόν ίσοζύ-

γιον, αί όποϊαι θά προκληθούν άπό τάς μεταβολάς είς τάς τι

μάς τών προϊόντων. Τέλος ή βελτίωσις τής αυτομάτου ευαι

σθησίας τών φορολογικών εσόδων θά μειώση τον πολλαπλα-

σιαστήν τής χώρας, καί αυτό θά συντέλεση εις τήν μείωσιν 

τοΰ επιπέδου τής ένεργοΰ ζητήσεως, άλλα ή μείωσις αυτή πι

θανώς δέν θά είναι πολύ σημαντική. Έν γένει ευρέθη, δτι τό 

έπίπεδον τής ένεργοΰ ζητήσεως θά μειωθή αύτονόμως κατά 
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ποσόν κυμαινόμενον μεταξύ 1,0 καί 3,0 δισεκατ. δρχ., πράγμα 

τό όποιον θά όδηγήση είς συνολικήν μείωσιν τής ένεργοΰ 

ζητήσεως, κυμαινομένην μεταξύ 2,0 καί 6,0 δισεκατ. δρχ., 

ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό μέγεθος τοΰ πολλαπλασιαστοΰ 

ανέρχεται εις 2. 

Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση επίσης τήν αύτόματον 

εύαισθησίαν τοΰ φορολογικοΰ συστήματος, διότι τόσον ή ευαι

σθησία τής βάσεως δσον καί ή ευαισθησία τών συντελεστών 

τοΰ ΦΠΑ είναι πολύ πιθανόν νά διαφέρουν άπό τήν άντίστοιχον 

εύαισθησίαν τών υφισταμένων φόρων. Ή ευαισθησία τής βά

σεως θά διαφέρη, δεδομένου δτι ή έλαστικότης τών διαφόρων 

μορφών τής τελικής ζητήσεως είς τάς εισοδηματικός μεταβολάς 

διαφέρει. "Οσον άφορα δε τήν εύαισθησίαν τών συντελεστών, 

αυτή θά έξαρτηθή άπό τήν διάρθρωσιν τών συντελεστών τοΰ 

ΦΠΑ, έν σχέσει μέ τήν διάρθρωσιν τών συντελεστών τών υφι

σταμένων φόρων. Δια τήν Ελλάδα ευρέθη, δτι ή προτεινομένη 

εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά βελτίωση τήν εύαισθησίαν τοΰ φορο

λογικού συστήματος. Ούτως, ένώ ή ευαισθησία τοΰ υφισταμένου 

συστήματος έμμεσων φόρων, εκπεφρασμένη είς απολύτους 

δρους, κυμαίνεται μεταξύ 0,060 καί 0,070, εξαρτώμενη άπό τήν 

εισοδηματική ν ελαστικότητα τών διαφόρων μορφών τελικής 

ζητήσεως, ή ευαισθησία τού γενικοΰ ΦΠΑ ανέρχεται εις 0,075. 

Ή ευαισθησία τών άλλων μορφών ΦΠΑ, αί όποΐαι ευνοούν 

τά τρόφιμα, είναι μεγαλύτερα (0,082 διό τό σύστημα ΦΠΑ, τό 

όποιον εφαρμόζει μηδενικόν συντελεστήν έπί τών τροφίμων, 

καί 0,077 δια τό σύστημα ΦΠΑ πού εφαρμόζει χαμηλόν συν

τελεστήν 5%). Είς δρους έλαστικοτήτων ή αυτόματος ευαι

σθησία τών υφισταμένων φόρων κυμαίνεται μεταξύ 0,95 καί 1,11, 

ένώ ή ευαισθησία τοΰ ΦΠΑ ανέρχεται είς 1,18, 1,30 καί 1,22, 

δια καθένα άπό τά τρία συστήματα ΦΠΑ, τά όποια καλύπτονται 

είς τήν παροΰσαν έργασίαν. 

Τέλος ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά έπηρεάση 

πιθανώς τήν κατανομήν τών πόρων καί θά προκαλέση μετα-

βολός είς τήν εύημερίαν τής χώρας. Αί μεταβολαί αύται ήμπο-
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ρουν νά είναι εύνοϊκαί ή δυσμενείς, αυτό δέ θό έξαρτηθή 

άπό τήν διάρθρωσιν τόσον τοΰ υφισταμένου συστήματος όσον 

καί τοΰ ΦΠΑ. Ποικίλαι μορφαί επιδράσεων ανακατανομής είναι 

δυνατόν νό ακολουθήσουν μετά τήν είσαγωγήν τοΰ ΦΠΑ: 

(i) 'Ανακατανομή μεταξύ τών πηγών τής προσφοράς. Δεδομένου 

δτι οί δύο φόροι επιβαρύνουν τήν έγχώριον παραγωγήν καί τάς 

είσαγωγάς διαφορετικά, ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά 

προκαλέση διεθνικήν άνακατανομήν τών πόρων. Εφόσον ό 

ΦΠΑ επιβαρύνει έξ ίσου τήν έγχώριον παραγωγήν καί τός 

είσαγωγάς, ένώ οί υφιστάμενοι φόροι διαφοροποιούν τήν έπι

βάρυνσιν μεταξύ τών δύο πηγών προσφοράς, ή προτεινομένη 

εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά άρη τήν άπώλειαν ευημερίας, τήν όφει-

λομένην είς τήν όχι άρίστην κατανομήν τών πόρων μεταξύ τών 

πηγών, ή οποία προκαλείται άπό τό ύφιστάμενον σύστημα έμ

μεσων φόρων είς τήν Ελλάδα, (ii) 'Ανακατανομή τών πόρων 

μεταξύ τών συντελεστών τής παραγωγής. Ύπό τήν προϋπόθεσιν, 

δτι οί δύο φόροι επιβάλλουν διαφορετικήν έπιβάρυνσιν έπί τών 

συντελεστών παραγωγής, ή προτεινομένη εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ θά 

προκαλέση ύποκατάστασιν τοΰ ενός συντελεστοΰ άπό τον 

άλλον καί αυτό θά έπηρεάση τήν στατική ν κατανομήν τών 

πόρων. Δοθέντος, δτι ό ΦΠΑ επιβάλλει τήν ιδίαν έπιβάρυνσιν 

έπί όλων τών συντελεστών παραγωγής, ένώ ώρισμένοι άπό τους 

υφισταμένους φόρους (έπί παραδείγματι ό φόρος μισθών καί 

ημερομισθίων) επιβαρύνουν μόνον ένα παραγωγικόν συντε

λεστήν, ή εισαγωγή του θά άπαλείψη τους παράγοντας πού 

παρεμποδίζουν τήν άριστοποίησιν τής κατανομής τών πόρων εις 

τήν άγοράν τών παραγωγικών συντελεστών, (iii) Επιδράσεις 

έπί τής κατανομής τών πόρων όφειλόμεναι είς τήν παρεμβολήν 

τοΰ φόρου είς τήν όργάνωσιν τής οικονομικής δραστηριότητος. 

Έάν οί δύο φόροι δέν καλύπτουν δλα τά στάδια τής παραγωγής 

καί διανομής, ή έάν έπιβάλλωνται σωρευτικώς, είναι δυνατόν 

νά οδηγήσουν είς κάθετον συγκέντρωσιν τών επιχειρήσεων, 

διότι μέ αυτόν τον τρόπον, αί επιχειρήσεις ήμποροΰν νά μειώ

σουν τήν φορολογικήν των έπιβάρυνσιν. Δοθέντος, δτι ό ΦΠΑ 
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συνήθως καλύπτει δλα τά στάδια τής παραγωγής καί διανομής 

μέ τον ίδιον συντελεστήν καί δέν επιβάλλεται σωρευτικώς, ένώ 

ώρισμένοι άπό τους υφισταμένους φόρους επιβάλλονται μόνον 

έπί ενός σταδίου ή επιβάλλονται σωρευτικώς, ή εισαγωγή τοΰ 

ΦΠΑ θά άρη τους παράγοντας πού παρεμποδίζουν τήν έπίτευ-

ξιν αρίστης κατανομής τών πόρων, οί όποιοι εισάγονται μέ 

τήν ανωτέρω κάθετον συγκέντρωσιν τής εγχωρίου παραγωγής. 

(iv) 'Ανακατανομή τής καταναλωτικής δαπάνης. Τέλος ή εισα

γωγή τοΰ ΦΠΑ είναι πιθανόν νά έπηρεάση τήν διάρθρωσιν 

τών τιμών τών προϊόντων είς τήν έγχώριον άγοράν καί νά 

άνακατανείμη τήν καταναλωτικήν δαπάνην μεταξύ τών δια

φόρων προϊόντων. Έάν ό ΦΠΑ έφαρμοσθή μέ ένα συντελεστήν, 

θά είναι ουδέτερος άπό αυτήν τήν άποψιν, ένώ οί υφιστάμενοι 

φόροι παρεμβαίνουν εις τήν επιλογήν τών καταναλωτών με

ταξύ τών καταναλωτικών αγαθών. Ή εισαγωγή τοΰ ΦΠΑ επο

μένως θά άρη καί τους παράγοντας αυτούς, οί όποιοι παρεμ

ποδίζουν τήν άριστοποίησιν τής κατανομής τών πόρων. Δια 

τήν Ελλάδα ή μείωσις τής άπωλείας ευημερίας άπό τους υφι

σταμένους φόρους, ή όποια θά προκληθή μέ τήν είσαγωγήν 

τού ΦΠΑ, ύπελογίσθη δτι θά άνέλθη εις 123,5 εκατ. δρχ. πε

ρίπου, ποσόν τό όποιον αποτελεί τό 0,05 % τής συνολικής κατα

ναλωτικής δαπάνης τοΰ έτους 1973. 
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