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TO KENTPON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών Ίδρύθη προς εκπλή-

ρωσιν τριών σκοπών: 

1) Την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων και 

τών δυνατοτήτων αναπτύξεως της 'Ελληνικής Οικονομίας. 

2) Τον αυστηματικον προγραμματισμον κατανομής τών 

διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν και 

3) Την τεχνικό-οίκονομικήν κατάρτισιν στελεχών προς 

επάνδρωσιν κρατικών υπηρεσιών καί τής Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι τοϋ Κέντρου Οικονομικών Ερευνών συνίσταν

ται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνικής Κνβερνήσεοις, τής 

εν 'Ελλάδι Αμερικανικής 'Αποστολής καί τών 'Ιδρυμάτων 

Ford και Rockefeller. Tò Πανεπιστήμιον τής Καλιφόρ

νιας, συμμετέχει εις το έργον τοϋ Κέντρου δια τής αποστο

λής ξένων επιστημόνων, οι όποιοι ανήκουν εις το προσωπι-

κόν τοϋ Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προγράμματος 

υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι προς οί

κονομικήν ερευναν καί 'Ελλήνων πτυχιούχων εις 'Αμερι

κανικά Πανεπιστήμια προς εύρυτέρας οικονομικός σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης εις νέους αποφοίτους 'Ελ

ληνικών Πανεπιστημίων, οι όποιοι προσλαμβάνονται εις το 

Κέντρον επί τριετίαν, προς ασκησιν εις την οίκονομικήν 

ερευναν. Οι υπότροφοι ούτοι λαμβάνουν μέρος εις τάς διε-

ξαγομένας έρευνας καί συμμετέχουν εις τα διοργανούμενα 

υπ' αντοϋ σεμινάρια. Το κύριον έργον τοϋ Κέντρου είναι, 

βεβαίως, ή έρευνα τών βασικών προβλημάτων τής 'Ελλη

νικής Οικονομίας, τα όποια αντιμετωπίζει ή χώρα εν τή 

προσπάθεια ταχείας αναπτύξεως της, εντός τών πλαισίων 

τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Ή έρευνα αϋτη 

διεξάγεται υπό ομάδων επιστημόνων υπό την διεύθυνσιν 

πεπειραμένων 'Ερευνητών. Τα πορίσματα τών μελετών δη

μοσιεύονται εις σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής Έρεύ-
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νης». Αι διαλέξεις και τα σεμινάρια, τα περιλαμβανόμενα 

εις το πρόγραμμα τον Κέντρου, δεν προορίζονται αποκλει

στικώς δια το προσωπικον τούτον. Καθηγηταί, πτνχιονχοι 

και φοιτηται Οικονομικών 'Επιστημών, προσκαλούνται 

επίσης να παρακολονθήσονν και να μετάσχονν εις την πνεν-

ματικήν αυτήν δραστηριότητα, ή όποια, ώς ελπίζεται, θα 

επεκταθή δια της συνεργασίας μετά Ανωτάτων Πνενμα-

τικών Ίδρνμάτων της Ελλάδος καί τον 'Εξωτερικού. Το 

πρόγραμμα δημοσιεύσεων τον Κέντρου σνμπληρονται δια 

της εκδόσεως «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς Έπιμορ-

φοιτικών Μαθημάτων», τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον 

των σεμιναρίων. 

'Επιδίωξιν τον Κέντρου αποτελεί επίσης ή δημιουργία 

βιβλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, ήτις πλην της εξυ

πηρετήσεως τών εν τω Κέντρω εργαζομένων και εκπαιδευο

μένων, θα άποβή Ιδιαιτέρως χρήσιμος εις τους "Ελληνας 

ΟΙκονομολόγονς εν γένει. 

ΆποσκοπεΤται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και 

πορισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών καί ή σνμ-

μετοχή εις κοινήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλους δημοσί

ους ή και Ιδιωτικούς οργανισμούς της 'Ελλάδος ή της αλ

λοδαπής. 

Τέλος, δέον όπως τονισθή ότι το Κέντρον Οικονομικών 

'Ερευνών, αποτελεί εν επί πλέον παράδειγμα 'Ελληνοαμε

ρικανικής συνεργασίας, τόσον από απόψεως συνεισφοράς 

τον ανθρωπίνου παράγοντος, όσον καί από απόψεως πόρων 

καί προσπαθειών επί τω σκοπώ προωθήσεως της εκπαιδεύ

σεως οικονομολόγων καί ύποβοηθήσεως της 'Ελλάδος προς 

άντιμετώπισιν τών αναγκών της οικονομικής αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός της δραστηριότητος τοϋ Κέντρου Οι

κονομικών 'Ερευνών, είναι κατ' εξοχήν πρακτικός: να σνμ-

βάλη εις την δημιουργίαν μιας καλντέρας ζωής τοϋ 'Ελληνι

κού λαον. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ 

Το γνώρισμα το όποιον χαρακτηρίζει, γενικώς 

την Έλληνικήν φορολογίαν είναι το λίαν πολύπλο-

κον του συστήματος αυτής. Έ φ ' δσον οιαδήποτε 

περιγραφή δέον να άρχίση άπό τίνος σημείου, δυνά

μεθα να άρχίσωμεν τήν παροΰσαν μελέτην αναφε

ρόντες δτι κατά τα τελευταία ετη ή συνολική φο

ρολογία (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς δια 

τήν κοινωνικήν άσφάλισιν ) έκυμαίνετο ε'ις ποσοστον 

22% - 24% του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος. 

Αυτή συγκρινόμενη προς τήν άντίστοιχον 3 3 % 

του Ηνωμένου Βασιλείου, δεικνύει δτι ή έπίτευξις 

της εισπράξεως του εσόδου είναι μάλλον δυσχε

ρής. Τό εν Ελλάδι κατά κεφαλήν εισόδημα υπο

λείπεται κατά πολύ του επιπέδου εισοδήματος του 

'Ηνωμένου Βασιλείου και ως εκ τούτου είναι δυσ

χερεστέρα ή καταβολή μικρού ποσοΰ εκ του εισο

δήματος των πτωχών ή ή καταβολή μεγάλου πο

σού εκ του εισοδήματος τών πλουσίων. 

Οι φόροι, συμπεριλαμβανομένων τών υποχρεω

τικών εισφορών δια τήν κοινωνικήν άσφάλισιν, πα

ρέχουν έ'σοδα εις τέσσαρα τμήματα του Δημοσίου 
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Τομέως. Εις τους Εθνικούς Λογαριασμούς παρέ

χονται προσωριναί εκτιμήσεις των εσόδων εκ φο

ρολογίας δια το έτος 1962, ως ταΰτα εκτίθενται 

κατωτέρω: 

Κρατικός Προϋπολογισμός 
Ταμεία Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 
Τοπική Αύτοδιοίκησις 

"Ετερα δημόσια Ταμεία 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Ή κατηγορία ύπο τον τίτλον «'Έτερα Δημό

σια Ταμεία» χρήζει διευκρινίσεων. 'Υφίστανται 

εκατοντάδες δημοσίων ταμείων εις τελείως διαφό

ρους τομείς, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται 

νοσοκομεία και οργανισμοί δημοσίων έργων. "Α

παντα τα ανωτέρω έχουν ως κοινον γνώρισμα 

το δτι ιδρύθησαν βάσει νόμου ή κατ' έφαρμογήν ήδη 

υφισταμένου τοιούτου και πορίζονται έσοδα εξ υπο

χρεωτικών εισφορών κατ* έπιταγήν νόμου. Δέον 

να σημειωθή, δτι τμήμα μόνον τών εσόδων τούτων 

συνίσταται έκ φόρων ως εξάγεται εκ τών τηρουμέ

νων εθνικών λογαριασμών. 

Ή υπαρξις τών εν λόγω Ταμείων ελκύει τήν προ-

σοχήν εις εν σημαντικον Ίδιόμορφον χαρακτηριστι

κών της εν Ελλάδι δημοσίας οικονομίας, ήτοι τήν 

ευρέως διαδεδομένην χρήσιν «προωρισμένων)) φό

ρων, τών οποίων αϊ πρόσοδοι προορίζονται διά 

Εκατ. δρχ. % 

16.329 64.0 
7,661 30.0 

844 3.3 
686 2.7 

25.520 100.0 
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τίνα ειδικώς καθορισθέντα σκοπόν. Οι εισπρατ

τόμενοι φόροι παρά των «Έτερων Δημοσίων Τα

μείων» δεν είναι οι μόνοι «προωρισμένοι» φόροι, 

διότι άπαντες οι ανωτέρω τέσσαρες τομείς επι

βάλλουν τοιούτους φόρους. Οι πλέον σημαντικοί, 

άπο απόψεως ποσότητος, είναι εκείνοι οιτινες 

εισπράττονται δια να χρηματοδοτήσουν τήν κοι-

νωνικήν άσφάλισιν των γεωργών (αγροτών). OS-

τοι, ως και πολλαί άλλαι «προωρισμέναι» πρό

σοδοι, δεν εισπράττονται άπ ' ευθείας υπό του οργα

νισμού, δστις θα καρπωθη τούτους (καίτοι οργανι

σμός τις εισπράττει εισφοράς κατ' ευθείαν εις τήν 

περίπτωσιν τών γεωργών), άλλ' υπό της κεντρικής 

διοικήσεως. 

Οι εισπραττόμενοι «προωρισμένοι» φόροι υπό 

της Κεντρικής Διοικήσεως και τών οποίων τα έσο

δα μεταβιβάζονται εις έτερον τμήμα του Δημο

σίου Τομέως επιβάλλονται πολλάκις επί τής αυτής 

βάσεως ως οι φόροι τής Κεντρικής Διοικήσεως. 

Τοΰτο επιτυγχάνεται διά τριών τρόπων: Πρώτον, 

το «προωρισμένον εσοδον δύναται να έκφράζηται ως 

ποσοστόν επί τής προσόδου του φόρου τής Κεντρι

κής Διοικήσεως. Δεύτερον, το προωρισμένον εσο

δον δύναται να άποτελή μίαν πρόσθετον επιβάρυν-

σιν έπιβαλλομένην επί του φόρου τής Κεντρικής 

Διοικήσεως και να εισπράττεται ταυτοχρόνως προς 

τούτον. Τρίτον, ή περίπτωσις του 'Οργανισμού Γε

ωργικών 'Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α. ), καθ' ην επιβάλ

λεται μία πρόσθετος έπιβάρυνσις επί του φόρου εί-
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σοδήματος. ( Η έπιβάρυνσις αυτή υπολογίζεται επί 

του φόρου και ουχί επί του εισοδήματος, ή δε έπι-

βάρυνσις του παρελθόντος έτους δέον να άφαιρήται 

εκ του εισοδήματος κατά τον ύπολογισμόν του επί 

τούτου φόρου, και οΰτως ό πραγματικός συντελε

στής είναι μικρότερος του καθοριζομένου τοιούτου. 

Ή δευτέρα και τρίτη περίπτωσις σημαίνουν δτι 

ό συνολικώς επιβαλλόμενος φόρος εις την πραγματι

κότητα υπερβαίνει τον φόρον τον επιβληθέντα υπό 

της νομοθεσίας, ήτις καθιέρωσεν τούτον, δύνα

ται δέ ούτος να έξακριβωθή μόνον εάν προστεθη ή 

πρόσθετος έπιβάρυνσις, ήτις επεβλήθη υπό διαφό

ρου νομοθεσίας. Έ π ί παραδείγματι, το πραγματικον 

ποσόν φόρου εισοδήματος καθορίζεται βάσει του 

φορολογικού νόμου 4.242 του 1962 άφ* ενός και του 

νόμου 4.169 του 1961, ό όποιος καθιέρωσεν την 

κοινωνικήν άσφάλισιν εις τήν γεωργίαν, άφ' ετέρου. 

Εις τήν περιγραφήν τών φόρων έπί των φυσικών 

προσώπων, ήτις θα άκολουθήση εν τω κεφαλαίω 

τούτω, πρόσθετοι επιβαρύνσεις τών ήδη περιγρα

φόντων ανωτέρω δύο τύπων, περιλαμβάνονται ως 

τμήμα του φόρου έπί του όποιου επεβλήθησαν. "Ας 

σημειωθή δτι ή περιγραφή αυτή δεν περιλαμβάνει 

τους εισαγωγικούς δασμούς, τήν φορολογίαν πλοίων 

και τήν φορολογικήν μεταχείρισιν αλλοδαπού κε

φαλαίου. Προτού όμως προβώμεν εις τήν περιγρα

φήν ταύτην, καλόν θα ήτο να έκθέσωμεν ολίγα τινά 

περί τών τμημάτων εις τα όποια διακρίνεται ό 
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Κρατικός Προϋπολογισμός εις τους Ελληνικούς 

Εθνικούς Λογαριασμούς. 

Κρατικός Προϋπολογισμός 

Ό ακριβής ορισμός του τομέως αύτοΰ δεν ενδια

φέρει εις το παρόν έγχειρίδιον. Το κεντρικον ση-

μεΐον του θέματος τούτου έχει ήδη έκτεθή, δηλαδή 

ή κεντρική διοίκησις εισπράττει περισσότερα των 

δσων δαπάνα. Τούτο καθίσταται σαφές εκ του κα

τωτέρω πίνακος τα στοιχεία του όποιου έχουν ειδι

κώς συγκεντρωθη άπό τον κ. Ά . Μιχαλάκην. Ό πί-

ναξ επίσης εξυπηρετεί εις το να δεικνύη τήν σχετι-

κήν σπουδαιότητα τών κυρίων εισπραττομένων φό

ρων, ή τουλάχιστον τών διευθυνομένων άπό τήν 

Κεντρικήν Διοίκησιν και περιγραφομένων (έκτος 

τών φόρων επί τών εισαγωγών) εις τάς έπομένας 

σελίδας μαζί με φόρους εισπραττόμενους άπό άλ

λους τομείς του Δημοσίου. Ή ταξινόμησις καΐ ή 

σειρά εις τον πίνακα είναι ή ιδία όπως και εις τήν 

ακολουθούσαν περιγραφήν τών φόρων. Τό σχέδιον 

ταξινομήσεως προετιμήθη απλώς προς έρμηνευτι-

κήν διευκόλυνσιν και δεν προτίθεται να δημιουργή-

ση ερωτήσεις όσον άφορα τήν πρόσπτωσιν του φό

ρου. "Ενεκα ελλείψεως επαρκών στοιχείων ό πί-

ναξ δεν είναι ούτε πλήρης ούτε τελείως ακριβής, 

πάντως βοηθεΐ εις το να παρουσίαση τήν σειράν 

σπουδαιότητος ή οποία και ενδιαφέρει ενταύθα. 
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Ταμεία Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

Αι υπό των Ταμείων Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

μεταβιβάσεις συνιστούν σήμερον εν Ελλάδι πο-

σοστον άνω του 5 % του ατομικού διαθεσίμου εισο

δήματος. Ε π ί σ η ς τα Ταμεία ταΰτα χρηματοδοτούν 

κατά μέγα μέρος την ίατρικήν περίθαλψιν. Ώ ς έκ 

τούτου ταΰτα τυγχάνουν κεφαλαιώδους σημασίας. 

Πράγματι δε σήμερον καλύπτουν άποτελεσματικώς 

το σύνολον του εργαζομένου πληθυσμού. Παρά 

τήν έθνικήν ταύτην κάλυψιν, δεν υφίσταται όμοιό-

μορφον σύστημα και λειτουργούν σήμερον περί τα 

150 ταμεία. 

Ή αιτία δια την ΰπαρξιν ενός τοσούτον μεγάλου 

αριθμού ταμείων ανάγεται εις το παρελθόν. Με αρ

χήν το μέσον του παρελθόντος αιώνος, ίδρύθη βα

θμιαίως μία ολόκληρος σειρά ασφαλιστικών ταμεί

ων δι' ομάδας διαφόρων ειδικών μορφών απασχο

λήσεως. Παράδειγμα αποτελούν τα ταμεία δια δη

μοσίους υπαλλήλους, δια καταστηματάρχας και δια 

τήν έταιρείαν φωταερίου Αθηνών. * Υπάρχει ταμεΐον 

ακόμη και δια τους θαλασσίους δύτας ! "Απαντα 

τα ταμεία έχουν το κοινον γνώρισμα δτι είναι αυ

τόνομα οικονομικώς και διοικητικώς, δύνανται δε 

να επιβάλλουν υποχρεωτικώς τήν καταβολήν της 

εισφοράς. Πολλά εξ αυτών κέκτηνται εισόδημα και 

εξ ειδικών φόρων. 

Ημερομίσθιοι έργάται, έκτος τών άγροτοεργα-

τών, οίτινες δεν καλύπτονται ύφ' ενός τών ως άνω 
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ταμείων, υπάγονται εις το Ι.Κ.Α. το όποιον ίδρύθη 

κατά το έτος 1937. Το ταμεΐον τοΰτο παρέχει, 

συντάξεις γήρατος καί ίατρικήν περίθαλψιν, είσπρά-

τει δε εισφοράς εξ υπαλλήλων καί εργοδοτών ου

χί μόνον δι* εαυτό, άλλ'επίσης διά τον Ο.Α.Α.Α., 

(ό όποιος παρέχει επιδόματα ανεργίας καί οικογε

νειακά τοιαύτα) καί δια τον Ο.Ε.Κ. (δστις χορηγεί 

κατοικίαν εις τους έργάτας). 

Τέλος, ή κοινωνική άσφάλισις δια την γεωρ-

γίαν εισήχθη κατά το έτος 1961 δια της ιδρύσεως 

του Ο. Γ.Α. Ούτος καλύπτει απαντάς τους γεωρ

γούς, τους άγροτοεργάτας καθώς καί τάς οικογε

νείας των, ώς επίσης τους απασχολουμένους εις 

σχετικάς προς την γεωργίαν εργασίας, ώς οι χειρι-

σταί αλωνιστικών μηχανών καί οι δασοφύλακες.Ό 

οργανισμός οΰτος παρέχει ίατρικήν περίθαλψιν, συν

τάξεις γήρατος καί άσφάλισιν της συγκομιδής. 

Υπάρχει μία τάσις προς μείωσιν του αριθμού τών 

ταμείων κοινωνικής ασφαλίσεως. Είδικώτερον το 

Ι.Κ.Α. προτίθεται να απορρόφηση τινά εκ τών ασθε

νέστερων ταμείων. 'Αναμφιβόλως, πολλά δύνανται 

να λεχθούν περί τών πιθανών καί δυνατών συγχω

νεύσεων, άλλ' εφ' όσον ή παρούσα μελέτη αναφέρε

ται μόνον εις τους φόρους καί εις τάς εισφοράς κοι

νωνικής ασφαλίσεως, το πρόβλημα τοΰτο δεν είναι 

δυνατόν να έξετασθή ενταύθα. Απομένει μόνον να 

τονίσωμεν δτι τινά τών ταμείων είναι επικουρικά, 

με αποτέλεσμα άτομα τίνα να πληρώνουν εισφοράς 

εις πλείονα του ενός ταμεία. 

17 
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At είσφοραί εργοδοτών καΐ υπαλλήλων συνι

στούν την κυρίαν πηγήν εσόδων των ταμείων κοινω

νικής ασφαλίσεως. Αύται όμως δεν συνιστούν την 

μοναδικήν πηγήν, μία κατάστασις δε των εσόδων 

τινών εκ τών μεγαλυτέρων ταμείων θα άποδείξη 

τοΰτο, δίδουσα εν άντιπροσωπευτικον παράδειγμα 

του πολύπλοκου συστήματος της εν Ελλάδι Δημο

σίας Οικονομίας. 

*Ας έξετάσωμεν εν πρώτοις τον Ο.Γ.Α. Έ κ τ ο ς 

τών εισφορών τών καταβαλλομένων υπό τών ήσφα-

λισμένων (και του τόκου τών επενδύσεων), ούτος 

έχει εξ πηγάς εσόδων: 

α) πρόσθετος έπιβάρυνσις επί του φόρου εισο

δήματος* 

β) πρόσθετος έπιβάρυνσις έπί του χαρτοσήμου' 

γ ) ειδικός φόρος έπί του καπνού, έπί πλέον του 

φόρου καταναλώσεως' 

δ) πρόσθετοι φόροι έπί του καφέ, κακάο, χαβια-

ρίου, ουίσκι, κ.λ.π. 

ε) φόρος 5 δρχ. κατά κιλον έπί της βύνης (θεω

ρούμενος ως φόρος έπί του ζύθου )' 

στ) τα 2/3 της αποδόσεως του φόρου 3 % έπί 

τών χονδρικών πωλήσεων γεωργικών προϊόντων. 

Το παράδειγμα τοΰτο εξελέγη δια να έκθεση την 

πολιτικήν του κράτους έπί του θέματος της γεωρ

γικής ασφαλίσεως και αντανακλά την άποψιν τής 

κυβερνήσεως περί του πολιτικώς άποδεκτέου τρό

που κατανομής του κόστους τής κοινωνικής ασφα

λίσεως διά την γεωργίαν μεταξύ πλουσίων και 
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πτωχών, αστών και επαρχιωτών, ποτών και κα

πνιστών, κ.λ.π. 

"Ετερον σημαντικόν ταμεΐον κοινωνικής ασφαλί

σεως είναι το Τ.Ε.Β.Ε., καλύπτον καταστηματάρ-

χας ως και αυτοτελώς απασχολουμένους βιοτέ-

χνας. Έ κ τ ο ς τών εισφορών τών υπό των ήσφα-

λισμένων καταβαλλομένων, το ταμεΐον έχει επί

σης εν άσήμαντον εσοδον έκ χαρτοσήμου επί τών 

μή έξοφλουμένων συναλλαγματικών κατά την λή-

ξιν και έκ μιας προσθέτου επιβαρύνσεως 1 0 % έπί 

τών προστίμων τών επιβαλλομένων υπό τών δικα

στηρίων εις τα μέλη του ταμείου δια παραβάσεις 

τών κανονισμών τών αναφερομένων εις την καθα

ριότητα, τας τιμάς, την έργασίαν, κ.λ.π. 

Μίαν εξ 'ίσου ασυνήθη, άλλα πλέον σημαντικήν 

πηγήν εσόδου συνιστά εις φόρος έπί τών κρατικών 

προμηθειών (συμπεριλαμβανομένων ενοικίων κτι

ρίων). Τα προκύπτοντα έκτου φόρου έσοδα περιέρ

χονται εις το ασφαλιστικών ταμεΐον εις το όποιον 

συμμετέχουν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δια την 

οποίαν αϊ προμήθειαι έγένοντο. Τα ταμεία Τ . Π . Δ . Τ . 

και Μ.Τ.Π.Τ. (διά δημοσίους υπαλλήλους) καθώς 

και Μ.Τ.Σ. (δια τάς ενόπλους δυνάμεις) αποτελούν 

παραδείγματα της ανωτέρω περιπτώσεως. Ούτω 

το Μ.Τ.Π.Τ. πορίζεται έσοδα πηγάζοντα έκ της 

εκπτώσεως ποσοστού 3 % έπί του ποσοΰ του κατα

βαλλομένου υπό τών υπηρεσιών του Κράτους εις προ-

μηθευτάς, εργολάβους και ίδιοκτήτας ακινήτων δι' 

ενοίκια του Δημοσίου, καθόσον αϊ έν λόγω ύπηρε-
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σίαι ασφαλίζονται υπό του ταμείου τούτου. Ε π ο μ έ 

νως το εσοδον τοΰτο δέον να θεωρήται έν μέρει, ώς 

φόρος. Τοΰτο θα άπετέλει απλώς μίαν καθαράν 

πληρωμήν μεταβιβάσεως εντός του κυβερνητικού 

τομέως εάν ύπήρχεν απείρως ελαστική προσφορά 

διά τήν προμήθειαν απάντων τών ανωτέρω προς 

την κυβέρνησιν, ούτως ώστε ή υπαρξις του 3 % ού-

Φ δόλως να επηρέαζε τάς πραγματικάς εισπράξεις 

του πωλητού. 

Τινά τών ταμείων δι' υπαλλήλους του Δημοσίου 

περιλαμβάνουν μεταξύ τών εσόδων των τήν πώλη-

σιν πλεονάσματος υλικών. Ταύτα θα έπωλοΰντο 

οπωσδήποτε τελικώς, οΰτω το κονδύλιον τοΰτο συν

ιστά καθαράν μεταβίβασιν ειδικής μορφής εσόδου 

και κατ* ούδένα τρόπον δύναται νά χαρακτηρισθή 

ώς φόρος. Το τέλος χαρτοσήμου εκ δρχ. 3 εφ' δλων 

τών αιτήσεων τών υποβαλλομένων εις τάς τρεις ε

νόπλους δυνάμεις συνιστά έν τούτοις φόρον. 

Το ταμεΐον δπερ παρέχει ίατρικήν περίθαλψιν 

και συντάξεις εις ναυτικούς, υπό τον τίτλον Ναυτι-

κον Άπομαχικον Ταμεΐον, έχει τρεις πηγάς εσόδων 

εκ φόρων: εν τμήμα τοΰ φόρου επί της μισθοδοσίας 

(A.N. 843/1948)* τό μεγαλύτερον μέρος εξ ενός 

φόρου 3 % επί τοΰ μικτού κύκλου εργασιών τών επι

χειρήσεων θαλασσίων μεταφορών επιβατών (βεβαι

ουμένου και εισπραττομένου ταυτοχρόνως προς 

τον γενικόν φόρον κύκλου εργασιών 6 % εφ' δλων 

τών μεταφορών)* μέρος της αποδόσεως τοΰ βασι-

κοΰ δασμολογίου τών εισαγωγών. 
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Το ταμειον των φαρμακοποιών, ιατρών και έτε

ρων μελών του ιατρικού επαγγέλματος,το Τ.Σ.Α.Υ., 

πορίζεται έσοδα εκ του φόρου επί τών ιατρικών 

συνταγών, επί τών εκθέσεων τών παθολόγων, ακτι

νογραφικών εξετάσεων, φαρμάκων και δικαιώμα

τος χρήσεως κλινών εις νοσοκομεία. 

Το ταμειον αρτεργατών μυλεργατών, Τ.Α.Α.Μ., 

όπερ καλύπτει άρτεργάτας, μυλεργάτας και έργά-

τας εις εργοστάσια ζυμαρικών, εισπράττει φόρον 

εκ δρχ. 0,125 κατά κιλον άλεθομένου σίτου και δρχ. 

0,12 κατά κιλον αλεύρου πολυτελείας πωλουμένου 

υπό τών μύλων, με αντιστοίχους επιβαρύνσεις έπί 

τών εισαγωγών. 

Το τελευταΐον εκ τών δέκα μεγαλυτέρων ταμεί

ων, τά όποια ή παρούσα μελέτη διερευνά, είναι το 

ταμειον δια δικηγόρους, δικαστάς, υπαλλήλους τών 

δικαστηρίων και του 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, το 

όνομαζόμενον Τ.Ν. (Ταμειον Νομικών). Τοΰτο εί

ναι το πλέον πολύπλοκον δλων, δεδομένου οτι πο-

ρίζεται έσοδα εξ ε'ίκοσιν και ενός εισφορών και φό

ρων. Αι είσφοραί περιλαμβάνουν πάγια ποσά ή πο

σοστά έπί τών αυξήσεων μισθού λόγω προαγωγών 

ως επίσης και τας κανονικάς καταβολάς. 

Φόροι εν ε'ίδει ένσημων εισπράττονται έπί δια

φόρων ειδών νομικών αιτήσεων, υποβαλλομένων εγ

γράφων, καταγραφών, συμβολαίων κ.τ.λ. Το τα

μειον εισπράττει επίσης πρόσθετον έπιβάρυνσιν έπί 

τών φόρων μεταβιβάσεως ακινήτων, ποσοστον έπί 

τών προστίμων τών επιβαλλομένων υπό τών δικα-
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στηρίων και φόρον επί των προμηθειών του 'Υπουρ

γείου Δικαιοσύνης. 

Ό κατωτέρω εκτιθέμενος πίναξ, τα στοιχεία του 

οποίου συνεκεντρώθησαν υπό του κ. Κ. Κώνστα, 

δύναται να παράσχη ίδέαν τίνα περί της σημα

σίας την οποίαν κέκτηται ή κοινωνική άσφάλισις, 

καθόσον συνετάγη έκ στατιστικών στοιχείων ανα

φερομένων εις τα καθ' εκαστον ταμεία. Τα εις τον 

πίνακα εμφανιζόμενα δέκα ταμεία καλύπτουν 

κατά προσέγγισιν τα δύο τρίτα τών συνολικών 

έσόδο^ν απάντων τών ταμείων κοινωνικής ασφα

λίσεως. Έ ν τούτοις, ό πίναξ δεν αναφέρεται εις 

το συνολικόν εισόδημα, καθόσον τα έσοδα έκ κε

φαλαίου και μεταβιβάσεων έκτος τών τοιούτων 

«προορισμένου φόρου» δεν έχουν περιληφθή. 

Τοπική Αντοδίοίκησις 

'Ολόκληρος ή 'Ελλάς, έκτος της περιοχής του 

'Αγίου "Ορους, διαιρείται εις δήμους και κοινότη

τας, διοικούμενων παρ' αιρετών οργάνων. Οι δήμοι 

διαφέρουν τών κοινοτήτων κατά το μέγεθος μάλ

λον ή τον τύπον. 'Υπάρχουν σήμερον περίπου 225 

δήμοι, οι όποιοι απέκτησαν τήν ιδιότητα ταύτη ν 

είτε διότι έχουν πληθυσμον άνω τών δέκα χιλιάδων 

κατοίκων, ε'ίτε λόγω 'ιστορικής σημασίας. Το ύπό-

λοιπον μέρος τής χώρας διαιρείται εις 5.778 κοι

νότητας, τινές τών οποίων έχουν πληθυσμον μόνον 

ολίγας εκατοντάδας. 
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Αϊ κυριώτεραι λειτουργίαι των δήμων και κοι

νοτήτων είναι ή ύδρευσις, αποχέτευσης, κατασκευή 

οδών και γεφυρών, καθαριότης και φωτισμός τών 

οδών, συλλογή άπορριμάτων, πάρκα, νεκροταφεία, 

σφαγεία και δημοτικαί άγοραί. Τινές έξ αυτών κα

τασκευάζουν μικρά αρδευτικά και αποχετευτικά έρ

γα, ως επίσης και εγκαταστάσεις παραθερισμού, 

τινές δέ κατέχουν περιουσίαν, ως π.χ. βοσκότοπους 

και δάση. Έ ν αντιθέσει προς άλλας χώρας ή έκπαί-

δευσις είναι σχεδόν άποκλειστικον έργον της Κεν

τρικής Διοικήσεως. 

Ή καλύτερα πηγή διά στατιστικάς πληροφορίας 

επί θεμάτων χρηματοδοτήσεως τοπικής αυτοδιοι

κήσεως είναι ή ετησία έπισκόπησις εσόδων δήμων 

και κοινοτήτων, δημοσιευομένη υπό του Υπουρ

γείου Εσωτερικών. Τα έσοδα δπως δίδονται έκεΐ, 

δέν συμφωνούν τελείως μέ τα εις τους Εθνικούς 

Λογαριασμούς τοιαύτα. Άφαιροΰντες τα έσοδα «πο

σόν προς μεταφοράν», «προσωρινον έσοδον υπέρ 

τρίτων» και «δάνεια και προκαταβολαί», δυνάμεθα 

νά λάβωμεν μίαν σαφή ένδειξιν της σειράς σπου

δαιότατος ταξινομοΰντες τους αριθμούς ως εις τον 

άκόλουθον πίνακα. 

Πρόσοδοι της Κεντρικής Διοικήσεως μεταβιβα-

ζόμεναι περαιτέρω συνιστούν κατά μεγάλην έκτασιν 

«προωρισμένα» έσοδα. Τα σοβαρώτερα κονδύλια 

προέρχονται άπο πρόσθετον έπιβάρυνσιν έπί του 

φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, έπί του φόρου κλη

ρονομιών και τμήμα του φόρου 3 % έπί του είσοδήμα-
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τος εξ οικοδομών. Ούτω το όλικόν ποσόν τών μετα
βιβαζομένων προσόδων του Κράτους και ουχί ή κα
τανομή των μεταξύ δήμων και κοινοτήτων εξαρ
τάται πρωταρχικώς εκ τών γενομένων μεταβιβά
σεων ακινήτων, του εισοδήματος εξ οικοδομών, τών 
εισαγωγών κλπ. μάλλον παρά εκ τών ετησίων οι
κονομικών αναγκών της τοπικής αυτοδιοικήσεως. 
*Η κατανομή τών μεταβιβαζομένων προσόδων 
γίνεται με κριτήριον το ποσόν του απολεσθέντος 
εισοδήματος άπο άντικατασταθέντας φόρους, τον 
πληθυσμόν, τά προγραμματιζόμενα έξοδα και τας 
«άνάγκας». 

Έ φ ' όσον τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
άπο άκίνητον περιουσίαν, δωρεάς κλπ. είναι ομοίως 
ανεξάρτητα τών αναγκών της, θα ανέμενε κανείς 
οι τοπικοί φόροι να χαρακτηρίζωνται άπο ικανό
τητα προσαρμογής εις τήν εκάστοτε περίπτωσιν. 
"Οπου π.χ. παρουσιάζεται ή περίπτωσις νέων εξό
δων, θα ανέμενε κανείς δτι, εάν ό περί οδ πρόκειται 
δήμος δεν ήδύνατο να απόκτηση τα επί πλέον έσοδα 
δια τήν κάλυψιν τών εξόδων τούτων, θα ήδύνατο να 
χρηματοδοτηθή δια προσθέτου φορολογίας. Ή πρα-
γματικότης δμως είναι δτι ή τοπική αύτοδιοίκη-
σις δεν έχει τοιούτον δικαίωμα. 

Ή ελλειψις τοπικής οικονομικής αυτονομίας εί
ναι βεβαίως σύνηθες φαινόμενον. Περιορίζοντες τήν 
ερευναν εις τον τομέα τών εσόδων, διαπιστοΰμεν δτι 
αυτό το όποιον όντως φαίνεται ασύνηθες εις τήν 
Ελλάδα είναι ή σχεδόν παντελής Ιλλειψις οίκονο-
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μικής αυτονομίας υπό την οποίαν ή τοπική αυτο

διοίκησης λειτουργεί. Τοΰτο προέρχεται άπο δύο 

αιτίας. e Η πρώτη είναι Οτι ή τοπική αύτοδιοίκησις 

ούδεμίαν αρμοδιότητα έχει δσον άφορα τήν ρύθμισιν 

του συντελεστού βάσει του οποίου επιβάλλονται οι 

φόροι εκ των οποίων αύτη πορίζεται μέγα μέρος των 

εσόδων της. Το φορολογικόν βάρος επί τώνλογαρια-

σμ.ών ξενοδοχείων και εστιατορίων, διαφημίσεων, 

λεωφορείων, ακαλύπτων χώρων και μερικών άλλων 

τελών καθορίζονται υπό της γενικής νομοθεσίας. 

' Η δευτέρα αιτία είναι δτι εις τας περιπτώσεις δπου 

οι δήμοι ή αϊ κοινότητες έχουν αύτονομίαν ώς εις 

τήν περίπτωσιν του τέλους καθαριότητος, υδρεύσεως 

και φωτισμού, τα προκύπτοντα έσοδα διατίθενται 

προς κάλυψιν του σκοπού δια τον όποιον επεβλήθη

σαν. Οι δήμοι και αϊ κοινότητες δεν δύνανται να 

διαχειρίζονται ελευθέρως τυχόν πλεόνασμα προερ-

χόμενον άπο τοιούτου είδους έσοδα. 

Αύται είναι απλώς κατά προσέγγισιν αί αίτίαι 

τής ελλείψεως οικονομικής αυτονομίας εις τήν το-

πικήν αύτοδιοίκησιν. Βασικώς, εν τούτοις, ή ελλει-

ψις αΰτη προέρχεται άπο το Σύνταγμα, το όποιον 

απαγορεύει εις τήν Βουλήν όπως παραχώρηση νο-

μοθετικήν έξουσιοδότησιν εις τους οργανισμούς το

πικής αυτοδιοικήσεως προς έπιβολήν φορολογίας. 

Τυχόν αλλαγή του Συντάγματος απαιτεί πλειονο-

ψηφίαν τών δύο τρίτων τής Βουλής και τήν απόλυ

τον πλειονοψηφίαν κατά τήν έπομένην συνεδρίασιν. 

Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι αί τοπικαί άρχαί 
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εις τήν Ελλάδα πρέπει να καταφεύγουν σχεδόν πάν

τοτε εις τον δανεισμόν για να εξασφαλίσουν την συ

νέχισαν των λειτουργιών των και δτι σπανίως είναι 

έλεύθεραι να αναλάβουν την πρωτοβουλίαν νέων εξό

δων, όσονδήποτε μεγάλης χρησιμότητος και αν εί

ναι ταΰτα. Έξαίρεσιν αποτελούν οι δήμοι μεγάλης 

κτηματικής περιουσίας ή γενναιόδωρων κληροδο

σιών. Παράδειγμα είναι ή περιοχή τών Ζαγοριών, 

εις την κατά τα άλλα πτωχήν "Ηπειρον, δπου ή 

κατοχή εκτεταμένων δασών και ή επιστροφή τών 

Έλληνοαμερικανών προς μόνιμον έγκατάστασιν κα

τέστησαν δυνατήν εις τίνα χωρία τήν έγκατάστα

σιν συστήματος υδρεύσεως εις δλας τας οικίας, ως 

επίσης τήν ίδρυσιν πανδοχείου, κ.τ.λ. Πέραν τών 

τοιούτων εξαιρέσεων, ό οικονομικός περιορισμός τον 

όποιον ή Τοπική Αύτοδιοίκησις υφίσταται, είναι 

τόσον αυστηρός ώστε αυτή νά περιορίζεται μετα

βιβάζουσα τό μέγιστον της πρωτοβουλίας της 

εις τήν Κεντρικήν Διοίκησιν. "Εχει ήδη πολλάκις 

ύποστηριχθή Οτι τοΰτο συνεπάγεται τήν κακήν κα-

τανομήν τών πόρων. 

"Ετερα Δημόσια Ταμεία 

Ώ ς ήδη εξετέθη, τα ταμεία ταΰτα διαφέρουν 

κατά πολύ μεταξύ των ώς προς τήν φύσιν, τινά 

δέ εξ αυτών εισπράττουν φόρους άπ' ευθείας, 

καθ' ον χρόνον τό πλείστον εξ αυτών πορίζεται 
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«προωρισμένα» έσοδα έκ των φόρων της Κεντρικής 

Διοικήσεως. Έ φ ' δσον ή γενική περιγραφή δεν 

δύναται να έπεκταθή περαιτέρω, εκείνο το όποιον 

ενδείκνυται είναι να εκτεθούν εν τή παρούση μελέ

τη παραδείγματα τίνα ταμείων, τα όποια πορίζον-

ται μέρος μόνον των εσόδων των έκ φόρων της 

μιας ή της άλλης κατηγορίας. Κατωτέρω παρατί

θενται επτά τοιαύτα παραδείγματα. 

Το Κεντρικον Ταμεϊον Γεωργίας και Δασών, το 

όποιον παρουσιάζει ποικιλίαν λειτουργιών, ως έρευ

νας, ταξινόμησιν προϊόντων, κ.λ.π. λαμβάνει το με-

γαλύτερον μέρος τών εσόδων του έκ μιας έπιχορη-

γήσεως της κυβερνήσεως και έκ τελών δια παρα

σχεθείσας υπηρεσίας. Έ ν τούτοις, επιπροσθέτως 

πορίζεται τμήμα τι τών εσόδων του έκ φόρων. Τοι

ούτον κονδύλιον εσόδων συνιστά το 4 % έπι τών 

στοιχημάτων κατά τάς ιπποδρομίας του Φαλήρου. 

"Ετερον κονδύλιον του αύτοΰ είδους αποτελεί το 0,01 

δρχ. κατά κιλον σίτου αγοραζομένου υπό του κρά

τους προς ύποστήριξιν τών τιμών, αφαιρουμένου έκ 

της τιμής τής καταβαλλομένης εις τους γεωργούς. 

Τής αυτής φύσεως προς τα ανωτέρω τυγχάνει μία 

πρόσθετος έπιβάρυνσις 1 5 % έπί του φόρου πολυ

τελείας δια τήν έν Ελλάδι παραγομένην τεχνητήν 

μέταξαν. 

Ό 'Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς πορίζεται το 

μέγιστον μέρος τών εσόδων του έκ λιμενικών επι

βαρύνσεων, λαμβάνει δμως επίσης έν μικρόν τμήμα 

του φόρου επί τής μισθοδοσίας και τών ε'ισαγωγι-

29 



κών δασμών ώς και εσοδόν τι έκ του Κρατικού 

Διυλιστηρίου. 

Τα δύο Πανεπιστήμια και το Πολυτεχνεΐον πο-

ρίζονται περίπου το εν τέταρτον των εσόδων των 

εξ ενός δασμού 0,5% έπί τών εισαγωγών. Το Πο

λυτεχνεΐον επιπροσθέτως εισπράττει ποσοστά επί 

τών αμοιβών τών μηχανικών. Τα ποσοστά ταΰτα 

εισπράττονται υπό του επαγγελματικού συνδέσμου 

τών μηχανικών ταυτοχρόνως προς έσοδα προορι

ζόμενα προς έκπλήρωσιν τών ιδίων αύτοΰ σκοπών. 
e H Εθνική Λυρική Σκηνή ώς και το Βασιλικον 

Θέατρον πορίζονται το ήμισυ τών εσόδων των έκ 

συμμετοχής εις τον φόρον ψυχαγωγίας επί τών εισι

τηρίων και έκ τών στοιχημάτων τών ιπποδρομιών 

Φαλήρου. 

Το "Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, όπερ παρ

έχει υποτροφίας εις πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, 

χρηματοδοτείται κυρίως έξ επιχορηγήσεων της κυ

βερνήσεως, ποσοστόν δμως έκ 1 0 % τών εσόδων 

του, προέρχεται έκ συμμετοχής 1,5% επί τών ακα

θαρίστων εσόδων του λαχείου τών συντακτών, ώς 

επίσης και 1 0 % επί τών ακαθαρίστων εσόδων του 

'Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. 

Το Είδικον Ταμεΐον Μονίμων Όδοστρωμάτων 

'Αθηνών, του οποίου τα προς έκτέλεσιν έργα είναι 

ακόμη πολλά, λαμβάνει το μέγιστον μέρος τών εσό

δων του έξ ενός φόρου έπί τών εισιτηρίων τών λεω

φορείων, πορίζεται δμως έσοδα και έκ φόρων έπί 
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των εισαγομένων ελαστικών τροχών, αεροθαλάμων 
και βενζίνης. 

Διάφορα λιμενικά ταμεία (έκτος του ομωνύμου 
του Πειραιώς) συμμετέχουν εις το έσοδον εκ του 
φόρου έπί της μισθοδοσίας και εκ τών τελωνεια
κών δασμών, οιτινες όμοΰ δίδουν εις αυτά περίπου 
το ήμισυ του τρέχοντος εισοδήματος των. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ή φορολογία εισοδήματος αποτελεί 'ίσως την 

πλέον σύγχρονον μορφήν φορολογίας εις την Ε λ 

λάδα, διότι ό νόμος άνεθεωρήθη εκ θεμελίων εντός 

της δεκαετίας 1950 - 1960. Τούτο δεν σημαίνει δτι 

ό νόμος είναι άπλοΰς, διότι ουδείς νόμος περί φορο

λογίας εισοδήματος υπήρξε ποτέ τοιούτος. Τούτο, 

εν τούτοις, σημαίνει ότι τα σχετικά προς την εν 

λόγω φορολογίαν προβλήματα έχουν έξετασθή επι

σταμένως και δτι ή διαδικασία εφαρμογής αποτε

λεί το αποτέλεσμα λεπτομερούς προγραμματισμού. 

Κατά τήν περιγραφήν ήτις θα άκολουθήση, ή 

προσοχή θα συγκεντρωθή επί της φορολογίας φυ

σικών και νομικών προσώπων, ήτοι ανωνύμων εται

ρειών. Δέον να σημειωθή, δτι τα κέρδη τών ετερορ

ρύθμων εταιρειών (εις τάς οποίας οι ετερόρρυθμοι 

εταίροι έχουν περιωρισμένην εύθύνην) ως και τών 

εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, φορολογούνται 

εις τας χείρας τών μελών τής εταιρείας κατά τον 

αυτόν τρόπον ως και τα κέρδη τών συνήθων ομορ

ρύθμων εταιρειών. Οΰτω τά κέρδη εκ βιομηχανικών 

και εμπορικών επιχειρήσεων, ατινα δέον να γράφουν 
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εις την φορολογικήν δήλωσιν ενός φυσικού προσώ

που περιλαμβάνουν το πλήρες ποσόν της συμμετο

χής του εις τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων εις 

τας όποιας κέκτηται δικαιώματα, έκτος μόνον τής 

κατηγορίας των νομικών προσώπων (ανωνύμων ε

ταιρειών). 

Τα κέρδη έκ ναυτιλιακών επιχειρήσεων ως και 

δημοσιογραφικών επιχειρήσεων υπόκεινται εις ει

δικούς φόρους, δπως και τα κέρδη τών εταιρειών 

τών εμπορευομένων καπνά του εξωτερικού. 

Αϊ πηγαί τον Εισοδήματος 

Το εισόδημα διακρίνεται εις επτά κατηγορίας αί-

τινες θα περιγράφουν κατωτέρω. Την πρώτην συνι

στά το εισόδημα έξ οικοδομών. Τοΰτο περιλαμβάνει 

το πραγματικώς είσπραττόμενον ένοίκιον ή εις την 

περίπτωσιν ιδιοκατοικουμένων οικοδομών το τεκ-

μαρτον ένοίκιον τών ιδιοκατοικουμένων οικοδομών, 

αι όποΐαι έχουν καθαρον εισόδημα έκ τεκμαρτών 

ενοικίων άνω του ποσοΰ δρχ. 3.600. Τα μισθώματα 

τών ως άνω οικοδομών υπολογίζονται εις ποσοστον 

6 % επί τής πραγματικής αξίας τής οικοδομής, ήτις 

εκτιμάται άνα τέσσαρα ετη υπό του οικονομικού 

εφόρου, δστις τηρεί στοιχεία εφ' όλων τών συναλ

λαγών τών άφορωσών ακίνητα εντός τής περιοχής 

τής αρμοδιότητος του δια μέσου του φόρου επί τών 

μεταβιβάσεων ακινήτων. Το ποσοστον 6 % εξελέγη 

σκοπίμως τοσούτον χαμηλόν, έναντι του πραγμα-
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τικου εισοδήματος εκ μισθουμένων οικοδομών, δπερ 

συνήθως ανέρχεται εις 1 0 % περίπου, δια νά βοη-

θήση και ένθαρρύνη την ίδιοκατοίκησιν των οικο

δομών. 

Έ κ του πραγματικού ή του τεκμαρτού ενοικίου, 

αφαιρούνται τυχόν τόκοι ενυπόθηκων δανείων κα

θώς και εν πάγιον ποσοστον 2 5 % δι' ασφάλιστρα, 

αποσβέσεις καί συντήρησιν δια να πρόκυψη το φο-

ρολογητέον εισόδημα. Είδικαί άπαλλαγαί έχουν 

προβλεφθή υπό του νόμου άναφερόμεναι εις οίκο-

δομάς εύρισκομένας εις σεισμόπληκτους περιοχάς. 

Εις το σημεΐον τοΰτο αξίζει να άναφέρωμεν δτι 

υπάρχει εις επί πλέον φόρος επί πραγματικών καί 

τεκμαρτών ενοικίων μόνον εις την περιοχήν τέως 

Διοικήσεως Πρωτευούσης. Ούτος εισπράττεται ώς 

πάγιον ποσοστον 3 % , βεβαιοΰται δε καί εισπράττε

ται ταυτοχρόνως προς τον φόρον επί του εισοδήμα

τος. Ούτος προορίζεται δια την κάλυψιν τών δαπα

νών υδρεύσεως καί αποχετεύσεως τών 'Αθηνών. 

Έ κ τ ο ς του ανωτέρω φόρου, υπάρχει επίσης τέλος 

χαρτοσήμου 3 % επί τών αποδείξεων ενοικίων, δπερ 

μετετράπη εις φόρον 3 % επί τών ενοικίων δια τα 

όποια καταβάλλεται φόρος εισοδήματος ώστε να 

διευκολυνθή ή ε'ίσπραξις. 

Την δευτέραν κατηγορίαν αποτελεί το εισό

δημα εξ ενοικιάσεως γαιών, δπερ εϊναι άσήμαντον, 

διότι σχεδόν άπαντες οι Έλληνες γεωργοί είναι 

χωρικοί μικροκτηματίαι. 

Τήν τετάρτην κατηγορίαν αποτελεί το εισόδημα 
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εκ κινητών άξιων. Τοΰτο δεν περιλαμβάνει μόνον 
τόκους και μερίσματα άλλ' επίσης άπάσας τάς ά-
μοιβάς διευθυντών έκτος του μισθού των (καίτοι 
δεν υπάρχει ειδικός χώρος επί της φορολογικής δη
λώσεως δι' άπολαυας εις είδος ως επί παραδείγματι 
ή χρήσις αυτοκινήτου μιας εταιρείας). Δέον να ση-
μειωθή δτι οι τόκοι τών τραπεζικών καταθέσεων και 
τίνων δανείων της κυβερνήσεως ή δημοσίων επι
χειρήσεων απαλλάσσονται του φόρου. 

Τα κέρδη εκ βιομηχανικών και εμπορικών επι
χειρήσεων συνιστούν την τετάρτην κατηγορίαν εισο
δήματος. Ταΰτα είναι λογιστικά κέρδη αυξομειούμε
να αναλόγως τών τυχών διαφορών μεταξύ τών εις 
τα βιβλία εμφανιζομένων αποσβέσεων και τών υπό 
του νόμου δια φορολογικούς σκοπούς επιτρεπομένων 
ανωτάτων συντελεστών αποσβέσεως (οιτινες καθ
ορίζονται πάγιοι ειδικώς δια τάς διαφόρους κατηγο
ρίας ενεργητικού) ε'ίτε τυχόν μη έκπεστέων δαπα
νών. Αι πωλήσεις φήμης και πελατείας (αέρος) ως 
και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διανεμόμεναι εις τρία 
ετη, ανήκουν επίσης εις την εν λόγω κατηγορίαν. 
Εις είδικήν περίπτωσιν, μεταφορά ζημίας υπάρχει 
εις τα δύο επόμενα ετη. Τέσσαρες κατηγορίαι βι
βλίων τηρούνται* ή τετάρτη τηρείται υπό νομικών 
προσώπων, ή πρώτη υπό μικροεπιχειρηματιών. Τα 
βιβλία της τετάρτης κατηγορίας τηρούνται εν πά
ση λεπτομέρεια ενώ τα της πρώτης ολίγον διαφέ
ρουν άπο μίαν κατάστασιν αγορών με δικαιολογη
τικά αύτης τα τιμολόγια. Ούτω δια τους μικρούς 
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επιτηδευματίας ό οικονομικός έφορος υπολογίζει 

τα κέρδη αυτών επί τη βάσει των αγορών του 

συνήθους περιθωρίου ακαθαρίστων κερδών καί του 

επιπέδου δαπανών. Εις την περίπτωσιν παντοπω-

λών καί κρεοπωλών επί παραδείγματι, το εισό

δημα των, προφανώς, υπολογίζεται ε'ις ποσοστόν 

2 % καί 3 % αντιστοίχως επί τών υπολογιζόμενων 

ακαθαρίστων των εισπράξεων τα ποσοστά ταΰτα 

θεωρούνται ως λίαν χαμηλά. Υπολογισμός τεκμαρ

τού εισοδήματος λαμβάνει χώραν επίσης δια με-

γαλυτέρας επιχειρήσεις, εις περιπτώσεις καθ' ας ό 

οικονομικός έφορος αμφιβάλλει περί της ακριβείας 

(ειλικρίνειας) τών εις αυτόν επιδειχθέντων βιβλίων. 

Το εισόδημα εκ γεωργικών επιχειρήσεων απο

τελεί την πέμπτην κατηγορίαν. Το ποσόν του φόρου 

εκ της κατηγορίας ταύτης είναι μάλλον άσήμαντον, 

καίτοι το ήμισυ περίπου του εργαζομένου πληθυ

σμού απασχολείται εις την γεωργίαν, διότι δεν εισ

πράττεται φόρος δι' ακαθάριστους εισπράξεις του 

άγρότου μέχρι δρχ. 125.000 ετησίως. Μόνο δύο 

εκατοντάδες γεωργών καταβάλλουν φόρον εισοδή

ματος, καίτοι ποσόν τι φόρου καταβάλλεται δι' 

εισόδημα εκ γεωργικών επιχειρήσεων παρά φορο

λογουμένων δια τους οποίους ή γεωργία συνιστά 

δευτερεύουσαν πηγήν εισοδήματος. Οι γεωργοί υπό

κεινται εις φόρον μόνον διά το ποσόν του ακαθα

ρίστου εισοδήματος των, δπερ υπερβαίνει τάς 

δρχ. 50.000. Ούτως ό μέσος αγρότης δεν έχει 

ποτέ ϊδει εντυπον φορολογικής δηλώσεως. 
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Την εκτην κατηγορίαν συνιστά το εισόδημα εκ 

μισθωτών υπηρεσιών, ήτοι: μισθοί, ημερομίσθια και 

συντάξεις μη συμπεριλαμβανομένων τών υποχρεω

τικών ασφαλιστικών εισφορών. Αι συντάξεις πολέ

μου απαλλάσσονται του φόρου. Εισόδημα εις είδος 

παρεχόμενον υπό της επιχειρήσεως δέον να περι-

λαμβάνηται εις τήν δήλωσιν εισοδήματος του φο

ρολογουμένου, ως επί παραδείγματι ή παροχή κα

τοικίας υπό της επιχειρήσεως. Ούτως εμφανίζεται 

το πρόβλημα τών επαγγελματικών δαπανών, ήτοι ή 

διαπίστωσις του έαν αϊ δηλούμεναι επαγγελματικά! 

δαπάναι είναι πράγματι δαπάναι ή συνιστούν εισό

δημα εκ της επιχειρήσεως. 

Τέλος υπάρχει το εισόδημα εξ υπηρεσιών ελευ

θερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνον άμοιβάς, διά

φορα δικαιώματα, κλπ. Ώ ς και εις άλλας χώρας, 

τα προβλήματα της επιτεύξεως ειλικρινών φορο

λογικών δηλώσεων δι* αυτήν τήν κατηγορίαν του 

εισοδήματος και της διακρίσεως τών έκπεστέων 

δαπανών εμφανίζονται δυσχερή εις τήν έπί-

λυσιν. 

Τα κέρδη εκ κεφαλαίου, άτινα πραγματοποιούν

ται παρ 5 ατόμων ανεξαρτήτως της ασκήσεως του 

επαγγέλματος ή επιτηδεύματος των, δεν περιλαμ

βάνονται εις το εισόδημα έκτος της πωλήσεως φή

μης κα! πελατείας (αέρος) ή διπλωμάτων ευρεσιτε

χνίας. 'Υπάρχουν έν τούτοις έτεροι φόροι οίτινες 

αν και δεν αποτελούν άμεσα υποκατάστατα ενός 

φόρου επί τών εκ κεφαλαίου κερδών, είναι σχε-
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τικοί προς αυτόν είς εξ αυτών δστις δέον να ση-

μειωθή είναι ό φόρος επί μεταβιβάσεως ακινήτων. 

Φόρος Είσοοήματος Φυσικών Προσώπων 

Μόνον το εν δωδέκατον περίπου του δλου εργα

ζομένου πληθυσμού συμπληρώνει φορολογικας δη

λώσεις εισοδήματος, εφ' δσον ως ήδη διεπιστώ-

σαμεν, εις τήν πραγματικότητα απαλλάσσονται οι 

γεωργοί' είς το έτερον ήμισυ του εργαζομένου 

πληθυσμού δι' ενα αριθμόν φορολογουμένων λαμ

βάνει χώραν ολοκληρωτική παρακράτησις του φό

ρου είς τήν πηγήν παρά τών εργοδοτών των, το 

πλείστον δε του υπολοίπου έχουν φορολογητέο ν 

εισόδημα κάτω του απαλλασσομένου ορίου των 

δρχ. 5.000 ετησίως. Ζεύγος μετά δύο τέκνων και 

ηλικιωμένης μητρός δέον δπως κερδίζη ημερο

μίσθια ή μισθούς υπερβαίνοντας τας δρχ. 40.000 

ετησίως δια να υποχρεούται είς φόρον, ενώ οι μή 

ειδικευμένοι έργάται ακόμη και είς τάς 'Αθήνας 

λαμβάνουν μόνον περί τάς δρχ. 20.000 - 25.000 

ετησίως. 

Ώ ς μονάς δια τήν φορολογίαν εισοδήματος λαμ

βάνεται ή οικογένεια, του εισοδήματος συναθροιζο-

μένου έκτος α ) του εισοδήματος της συζύγου εκ μι

σθωτών υπηρεσιών και ελευθερίων επαγγελμάτων, 

έάν τοΰτο δεν ύπερβαίνη τάς δρχ. 40.000, β) του 

εισοδήματος της συζύγου εξ οικοδομών, εάν τούτο 

δεν ύπερβαίνη τάς 25.000 δρχ. και γ ) του είσοδήμα-
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τος των τέκνων κάτω των 18 ετών έκ κληρονομη-

θεισών οικοδομών ή εκ της ιδίας αυτών εργασίας, 

εάν αΰτη ύπερβαίνη δρχ. 4.000. 

Ή φορολογική κλΐμαξ εφαρμόζεται επί του συ

νόλου του εισοδήματος και τών επτά κατηγοριών, 

μειουμένου κατά τάς ακολούθους εκπτώσεις: 

α) 3 0 % του εισοδήματος έκ μισθωτών υπηρε

σιών και 2 5 % του εισοδήματος εξ ελευθερίων επαγ

γελμάτων με ανώτατα όρια επιτρεπομένης εκπτώ

σεως δρχ. 18.000 και 12.500 αντιστοίχως. 

β) Δαπάναι ασφάλιστρα ζωής, ύποχρεωτικαί 

άσφαλιστικαί είσφοραί, δωρεαί εις κρατικά φιλαν

θρωπικά ιδρύματα, διατροφή συζύγου, επίδομα α

γάμων θυγατέρων, έξοδα ιατρικής και νοσοκομια-

κής περιθάλψεως, τόκοι δανείων, ή πρόσθετος έπι-

βάρυνσις του Ο.Γ.Α. επί φόρου εισοδήματος (δρα 

κατωτέρω ) του παρελθόντος έτους. 

γ ) Προσωπικαί εκπτώσεις δρχ. 12.000 δια τον 

φορολογούμενον και την σύζυγον εάν το εισόδημα 

αυτής προστίθεται εις το του ανδρός, ως επίσης 

δρχ. 4.000 δι' εκαστον έκ τών βαρυνόντων αυτόν 

προσώπων. 

Ή φορολογική κλΐμαξ εκφράζεται ως κλΐμαξ δια

φόρων ποσών, άτινα δέον όπως προσαυξάνωνται δια 

μιας προσθέτου επιβαρύνσεως, της οποίας το έσο-

δον προορίζεται δια τον Ο.Γ.Α. Έ φ * δσον ή έπιβά-

ρυνσις αυτή είναι μεταγενεστέρως έκπεστέα, τά πο

σοστά του φόρου δέν είναι εις τήν πραγματικότητα 

τόσον υψηλά ως θα ήδύναντο να φάνουν έκ πρώτης 
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όψεως. Το όριακόν ποσοστον αρχίζει άπό 3 % και 

δεν προχωρεί πολύ πέραν του 6% δια τους πλέον 

πλουσίους. Επιπροσθέτως προς τον κλιμακωτόν 

φόρον υπάρχει εν πάγιον ποσοστον 3 % επί των εισ

οδημάτων εκ κεφαλαίου, ήτοι εξ οικοδομών, γαιών 

και κινητών άξιων, επιβληθέν δια λόγους δικαιο

σύνης και ίσότητος μεταχειρίσεως. 

Νομικά πρόσωπα 

'Υπάρχει εις νόμος, όστις διέπει τα ελληνικά νο

μικά πρόσωπα και τα αλλοδαπά τοιαύτα, ως επί

σης τους συνεταιρισμούς* ποσοστον περίπου 90% εκ 

του προκύπτοντος συνολικού εσόδου προέρχεται έκ 

τών ελληνικών νομικών προσώπων. Το εισόδημα 

των βεβαιοΰται κατά τον αυτόν τρόπον προς τον εν 

χρήσει δια τα φυσικά πρόσωπα και ό φόρος εισ

πράττεται έπί τών μη διανεμομένων κερδών κατά 

ποσοστον 3 5 % πλέον 1 5 % πρόσθετον έπιβάρυνσιν 

έπί τούτου ύπερ του Ο.Γ. Α. Ώ ς καί δια φυσικά πρό

σωπα, ή πρόσθετος αύτη έπιβάρυνσις αποτελεί έκ-

πεστέαν δαπάνην, κατά τρόπον ώστε εις επιχειρή

σεις δια τάς οποίας τά κέρδη δεν παρουσιάζουν δια

κυμάνσεις άπό έτους εις έτος ό πραγματικός συντε

λεστής δεν είναι 40,25%, άλλα 38,25%. 

'Εκπτώσεις δι επενδύσεις 

Κανονικοί καί πρόσθετοι συντελεσταί αποσβέ

σεων έχουν όρισθή υπό του νόμου δια τάς διαφόρους 
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κατηγορίας ενεργητικού" επιτρέπεται επίσης από

σβεσης των δαπανών πρώτης εγκαταστάσεως συμ

περιλαμβανομένων των τόκων κατά την διάρκειαν 

κατασκευής νέων εργοστασίων. Τούτο είναι άπλοΰν 

κατά το δτι ό αριθμός κατηγοριών του ενεργητικού 

είναι μικρός, άλλα και πολύπλοκον κατά τον τρόπον 

κατά τον όποιον εκφράζεται τό έπιτρεπόμενον πο-

σοστόν αποσβέσεως (δι* ένεργητικόν κτηθέν μετά 

τό έτος 1947 ) ως τό σύνολον ενός κανονικού και 

ενός προσθέτου συντελεστού. Δι' επενδύσεις ανα

ληφθείσας εντός της περιόδου 1958 - 1962 υπό επι

χειρήσεων μεγέθους άνω ενός ώρισμένου κατωτά

του ορίου εις ώρισμένους καθορισθέντας κλάδους 

(αίτινες εις τήν πραγματικότητα καλύπτουν τόν 

ογκον της βιομηχανίας) έχει έπιτραπή επίσης μία 

πρόσθετος άπόσβεσις συντελεστού 50%. Ούτω μη

χανήματα αγορασθέντα υπό τίνος τών βιομηχανιών 

τούτων εντός της περιόδου 1958 - 1962 άποσβέν-

νυνται συνολικώς δια συντελεστού 2 1 % , ήτοι 8 % 

κανονική πλέον 6 % πρόσθετος άπόσβεσις, έπαυξα-

νομένη κατά 50%. 

'Εκτός της αυξήσεως του 50%, εις περίπτωσιν 

στοιχείων ενεργητικού κτηθέντων πρό της λήξεως 

του 1964 υπό βιομηχανιών, ξενοδοχειακών ή επι

χειρήσεων μεταλλείων μεγέθους άνω ενός ώρισμένου 

κατωτάτου ορίου, οι κανονικοί και πρόσθετοι συντε-

λεσταί αποσβέσεως διπλασιάζονται δια τάς επαρ

χίας καΐ αυξάνονται κατά 5 0 % δια περιοχάς της 'Ατ

τικής μη ανήκουσας εις τήν τέως Διοίκησιν Πρωτευ-

41 



ούσης. Ούτως αϊ έπαρχιακαί βιομηχανίαι δύνανται 

σήμερον να άποσβέσουν τάς νέας εγκαταστάσεις 

και τα μηχανήματα των με συντελεστήν 2 8 % . Έ α ν 

ή έπιχείρησις αποτελεί άλλοδαπήν ιδιοκτησίαν επι

τυγχάνει την παραχώρησιν ταύτην μόνον εάν το 

προκύπτον κέρδος δεν απορροφάται υπό των φορο

λογικών αρχών εις τήν χώραν προελεύσεως αυτής. 

Τά ανωτέρω δίδουν περιγραφήν του εύρέος πε

δίου της αποσβέσεως, καθώς και της προσθέτου 

αποσβέσεως. Αι έπιτρεπόμεναι αποσβέσεις εμφανί

ζονται επαρκώς γενναιόδωροι, τουλάχιστον εις τάς 

επαρχίας όπου προβλέπονται συντελεσται 28 % δια 

μηχανήματα, 1 5 % δια κτίρια εργοστασίων και 30 % 

δια φορτηγά αυτοκίνητα και έπιπλα. Επιπροσθέ

τως δμως, υπάρχουν αϊ όνομαζόμεναι εις τήν Βρετ-

τανίαν «Εκπτώσεις δι' Επενδύσεις.» 
e H πλέον σημαντική μορφή εκπτώσεως δι' επεν

δύσεις καθιερώθη ύπό του νόμου 4.002 του 1959 

και εφαρμόζεται εφ' όλων των «παραγωγικών)) 

επενδύσεων τών πραγματοποιούμενων υπό μεγά

λων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

μέχρι του πέρατος του έτους 1964. Ειδικώς εις τήν 

περιοχήν της 'Αττικής, ως παραγωγικαι επενδύ

σεις θεωρούνται μόνον ό εκσυγχρονισμός και ή έπέ-

κτασις τών υφισταμένων ήδη επιχειρήσεων. Ή δα

πάνη δια τήν επένδυσιν δύναται να έκπεσθή εκ τών 

μή διανεμομένων κερδών άτινα, εις τήν περίπτωσιν 

προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιωρισμένης 

ευθύνης κλπ., είναι τα καθαρά κέρδη μείον αϊ άπο-
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λήψεις των εταίρων. Το έκπιπτόμενον ποσόν δεν 

δύναται να ύπερβή το ποσοστον 5 0 % των μή διανε

μομένων κερδών εις τήν περιοχήν της 'Αττικής, 

το 6 0 % εις τάς επαρχίας και το 9 0 % εις τάς νήσους. 

Έ ά ν ή δαπάνη δια τήν έπένδυσιν ύπερβαίνη το άνώ-

τατον έκπεστέον δριον δύναται να μεταφερθή προς 

εκπτωσιν εις τα επόμενα έτη. Οΰτως υπάρχει έκ-

πτωσις δια τάς επενδύσεις 100%, ήτις δύναται, εάν 

είναι άναγκαιον, να κατανεμηθή εις πολλά έτη όταν 

το ποσόν της επενδύσεως ύπερβαίνη το σχετικον 

ποσοστον του τμήματος των συνολικών κερδών, 

δπερ παρακρατείται εις τήν έπιχείρησιν. Προγε

νέστερος τις νόμος είχε θεσπίσει κάτι παρόμοιον 

μόνον δια τάς έπαρχιακάς επιχειρήσεις και δ νό

μος του 1959 εισήγαγε παρόμοιας διευθετήσεις δια 

τά μεταλλεία. 

Είναι εμφανές δτι σκοπός δλων των εν λόγω 

νομοθετημάτων είναι δπως ενθαρρύνουν τάς επεν

δύσεις εις μεταλλεία, βιοτεχνίας και εις τήν βιομη-

χανίαν και να προωθήσουν ταύτας ιδιαιτέρως εις τάς 

νήσους και ολιγώτερον εις τήν περιοχήν της τέως 

Διοικήσεως Πρωτευούσης. 'Ολόκληρος σειρά φο

ρολογικών κινήτρων έχει πράγματι άφιερωθή εις 

τον σκοπον τούτον δσον άφορα τον φόρον επί 

του εισοδήματος μόνον δύο κίνητρα παραμένουν 

ακόμη προς περιγραφήν. Το πρώτον, όπερ περι

ορίζεται εις τάς βιομηχανικάς επιχειρήσεις εις τάς 

επαρχίας, επιτρέπει δπως μέρος των κερδών τίθε

ται εις ειδικά αποθεματικά ελεύθερα φόρου προς 
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άντιμετώπισιν μελλουσών ζημιών. Το δεύτερον 

αναφέρεται μόνον εις προγράμματα μεγάλων επεν

δύσεων, άτινα κατόπιν ειδικής εγκρίσεως υπό της 

κυβερνήσεως δύνανται να επιτύχουν σειράν όλόκλη-

ρον φορολογικών προνομίων. Τα προγράμματα ταύ

τα υπόκεινται εις παγίους συντελεστάς φορολογίας 

εισοδήματος μέχρις ότου άπασαι αϊ μακροχρόνιαι 

όφειλαί των εξοφληθούν μή ύποκείμεναι εις φόρον 

επί της αξίας τών Ίδιοχρησιμοποιουμένων υπ' αυ

τών κτιρίων. 

Ή άποτελεσματικότης τών εκπτώσεων δι' επεν

δύσεις εξαρτάται μεταξύ τών άλλων, έκ της χρονι

κής περιόδου ήτις μεσολαβεί μεταξύ τής πραγματο

ποιήσεως τής δαπάνης εις την οποίαν αύται αναφέ

ρονται και τής τελικής απαλλαγής έκ του φόρου. 

Δι' άπαντα κατ' αρχήν τα ελληνικά νομικά πρό

σωπα ή λογιστική χρήσις ταυτίζεται προς το ήμε-

ρολογιακον έτος. *0 φόρος ο οφειλόμενος δια τά μή 

διανεμηθέντα κέρδη, επί παραδείγματι του έτους 

1962, καταβάλλεται εν μέρει ως προκαταβολή κατά 

τήν διάρκειαν του εν λόγω έτους, το δε άπομένον αυ

τού ύπόλοιπον κατά τήν διάρκειαν του επομένου 

έτους. 

Το μέρος του φόρου δμως όπερ προκαταβάλλε

ται, δεν δύναται προφανώς να αντανακλά τά απο

τελέσματα του 1962 και εις τήν πραγματικότητα 

καθορίζεται ως ποσοστον 5 0 % του φόρου επί τών 

κερδών του 1961. Ούτω το άπομένον τμήμα του 

φόρου, όπερ καταβάλλεται εντός του 1963 ('ίσον 

44 



προς τον συνολικόν όφειλόμενον φόρον μείον το ήδη 

προκαταβληθέν ποσόν) είναι εκείνο δπερ αντανα

κλά το αποτέλεσμα του 1962. Ε π ί σ η ς τα αποτελέ

σματα του έτους 1962 αντανακλά ή προκαταβολή 

φόρου δια τα κέρδη του 1963. Το ώς άνω άπομένον 

τμήμα του φόρου καταβάλλεται εις εξ μηνιαίας δό

σεις άρχομένας άπό του Μαΐου, ενώ ή προκαταβο

λή του φόρου καταβάλλεται εις οκτώ μηνιαίας δό

σεις άρχομένας από του Μάιου. 

Δια να έκθέσωμεν παράδειγμα τι, ας θεωρήσω-

μεν νομικον πρόσωπον του όποιου τα ετήσια φορο

λογητέα μή διανεμηθέντα κέρδη παρέμειναν εις εν 

σταθερον έπίπεδον των 100.000 δρχ. μέχρι του έ

τους 1962, οπότε ή πραγματοποίησις επενδύσεως 

δρχ. 40.000 μειώνει ταΰτα ε'ις δρχ. 60.000: 

Φορολογητέα Σύνολον Α ^ ™ " Χ λ ^ τ ί ε - " 
"Ετος μή διανεμηθέντα Πληρωτέου ™ Ti w rAÄ 

κέρδη Φόρου M a W - Ό κ τ . Νοεμ.-Δεκ. 

1961 

1962 

1963 
1964 

1965 

100.000 

60.000 

100.000 

100.000 

100.000 

38.242 

38.242 

16.294 

44.890 
38.242 

5.681 

5.681 

2.300 

6.789 
5.681 

2.078 

2.078 

1.247 
2.078 

2.078 

Εμφανές καθίσταται εκ του πίνακος δτι ή δα

πάνη δι* έπένδυσιν ή πραγματοποιηθείσα εντός του 

1962 θα έπιφέρη μείωσιν εις τάς καταβολάς του 

φόρου κάτω του ποσοΰ το όποιον θα κατεβάλ-

λετο δια φόρον μή γενομένης της επενδύσεως κατά 

τήν διάρκειαν των οκτώ τελευταίων μηνών του 

1963. 'Ακολούθως θα έπιφέρη αυξησιν εις αύτας 
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υπεράνω του ποσοΰ φόρου δπερ θα κατεβάλλετο 

άλλως (καίτοι εις μίαν μικροτέραν εκτασιν) εντός 

του 1964. Ούτως ή δι' έπένδυσιν εκπτωσις παρέχει 

μίαν καθαράν μείωσιν φόρου, ήτοι μίαν έπιχορήγη-

σιν εκ δρχ. 15.300 διαρκείας (προθεσμίας) ενός 

έως δύο ετών και εν δάνειον ελεύθερον τόκων ενός 

έτους, μετά εν έτος άπο της εκπτώσεως εκ δρχ. 

6.648 (υποτιθεμένου ότι τα κέρδη επαρκούν). 

Δέον να σημειωθή δτι το πλείστον των κινή

τρων τούτων δι' επενδύσεις δεν ισχύουν δι' επι

χειρήσεις τηρούσας βιβλία της πρώτης ή της δευ

τέρας κατηγορίας. "Αλλοις λόγοις, ισχύουν ταΰτα 

μόνον δια την μειονότητα των μεγάλων επιχειρή

σεων. 

"Ελεγχος επί της φοροδιαφυγής 

Δι' ενα "Αγγλον συγγραφέα, ό πλέον εμφανής 

τρόπος δια να έλέγχηται ή φοροδιαφυγή είναι να 

καθιερωθή παρακράτησις του φόρου εις τήν πηγήν 

δι' ενα δσον το δυνατόν εύρύτερον πεδίον φορολο

γουμένων. Εις τήν εν Ελλάδι φορολογίαν του εισο

δήματος, το σύστημα τοΰτο έχει υίοθετηθή εις τρεις 

τομείς. Ή ολιγώτερον σημαντική άλλα πλέον ασυ

νήθης μορφή παρακρατήσεως φόρου είναι ή περί-

πτωσις τών επιχειρήσεων, αίτινες χρησιμοποιούν 

τάς υπηρεσίας ιατρών, δικηγόρων και ετέρων επαγ

γελματιών και αιτινες υποχρεούνται νά παρακρα

τούν φόρον εκ τών καταβαλλομένων ακαθαρίστων 
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αμοιβών εις τα ανωτέρω πρόσωπα κατά εν πάγιον 

ποσοστον 8 % . 'Υπάρχει επίσης παρακράτησες φό

ρου δια τόκους και μερίσματα (καθώς και ετέρας 

άμοιβάς συμβούλων) κατά γενικον ποσοστον 2 5 % , 

του παρακρατουμένου φόρου εις την περίπτωσιν 

τών ονομαστικών μετοχών υπολογιζόμενου βάσει 

της φορολογικής κλίμακος. Τέλος, οι έργοδόται πα

ρακρατούν φόρον επί τών μισθών και ημερομισθίων 

ως εάν ταΰτα άπετέλουν το συνολικον εισόδημα 

τών φορολογουμένων μισθωτών, δια τον ύπολογι-

σμον δε του ποσοΰ του παρακρατουμένου φόρου ενερ

γούνται προηγουμένως ή προβλεπομένη υπό του νό

μου εκπτωσις 3 0 % δι* εισόδημα εκ μισθωτών υπη

ρεσιών καθώς και αϊ προσωπικαί εκπτώσεις, απο

κλειομένων τυχόν άλλων εκπτώσεων. Ούτως άπαξ 

του έτους λαμβάνει χώραν έκκαθάρισις του φόρου 

του φορολογουμένου καί ε'ίτε ούτος καταβάλλει επί 

πλέον φόρον ε'ίτε καταβάλλεται εις αυτόν το άχρε-

ωστήτως καταβληθέν υπ' αύτοΰ, του ποσοΰ τών ώς 

άνω γενομένων τακτοποιήσεων τηρουμένου εις χα-

μηλον έπίπεδον εκ του γεγονότος δτι προκαταβολή 

του φόρου λαμβάνει χώραν καθ' εκαστον έτος ίση 

προς το ήμισυ του οφειλομένου φόρου κατά το προ-

ηγούμενον έτος. (Το πολύπλοκον τών σχετικών προ

θεσμιών περιεγράφη εις το ανωτέρω κεφάλαιον ). Το 

αποτέλεσμα της ώς άνω παρακρατήσεως, εν τού

τοις, είναι εις τήν πράξιν ότι ό υπάλληλος όστις δεν 

έχει εισόδημα εξ έτερων πηγών έκπληροΐ τήν εκ του 

φόρου οφειλήν του δια της παρακρατήσεως, μή άπο-
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μενούσης τακτοποιήσεως τυχόν εκατέρωθεν υπο

λοίπων. Ό φόρος δια μισθωτάς υπηρεσίας παρα

κρατείται μόνον εάν το καθαρόν εισόδημα εκ μι

σθών ή ημερομισθίων, το προκύπτον κατόπιν της 

εκπτώσεως του ποσοΰ 3 0 % και τών προσωπικών 

εκπτώσεων, ύπερβαίνη τας δρχ. 5.000. 'Ακόμη καί 

αν παρακρατηται δια τον μισθωτον φόρος, ούτος 

δεν υποχρεούται να ύποβάλη φορολογικήν δήλωσιν 

έάν το ήμερομίσθιον, ό μισθός ή ή σύνταξίς του 

συνιστούν το σύνολον του εισοδήματος του (οΰτως 

ώστε δεν απομένει τυχόν τακτοποίησις φόρου ) καί 

δεν υπερβαίνουν ταύτα το ποσόν τών δρχ. 60.000 

Καίτοι ή παρακράτησις φόρου δι' ώρισμένα ει

σοδήματα εξ ελευθέρων επαγγελμάτων συνδυάζει 

και ελεγχόν τίνα επί τών δηλώσεων εισοδήματος 

τών ελευθέρων επαγγελματιών, επικρατεί ευρέως ή 

γνώμη δτι ή δήλωσις εισοδήματος ποσοΰ κατωτέ

ρου του πραγματικού υπό τών ανωτέρω φορολογου

μένων, είναι σύνηθες φαινόμενον εις την Ελλάδα. 

Κατά μέγα μέρος ένεκα του λόγου τούτου, άλλ* επί

σης δια να αντιμετώπιση καί ετέρας κατηγορίας ει

σοδηματιών, ή κυβέρνησις προσφάτως εισήγαγε εν 

νέον ευφυές σύστημα δια τόν ύπολογισμόν του τεκ

μαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου επί τη βά

σει ευχερώς δυναμένων να διαπιστωθούν γεγονότων 

εκ της καταγραφής 'ιδιοκτησίας, κοινωνικής ασφα

λίσεως κλπ. άφορώντων δαπανάς του. Τό εισόδημα 

τούτο υπολογίζεται ως το σύνολον τών ακολούθων 

κονδυλίων: 
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α) Το έτήσιον ένοίκιον της κυρίας κατοικίας του 

φορολογουμένου πολλαπλασίαζα μενον έπί 3,5 δΥ 

έτήσιον ένοίκιον ποσού μέχρι. 60.000 δρχ., επί 4 

δια έτήσιον ένοίκιον ποσοΰ δρχ. 60.000 - 84.000, 

έπί 5 St' έτήσιον ένοίκι,ον άνω του ποσοΰ τών δρχ. 

84.000. 

β) Το έτήσιον ένοίκιον θερινής διαμονής ή δευ-

τερευούσης κατοικίας πολ/μενον έπί πολ/σιον του 

ενοικίου τής κυρίας κατοικίας προσηυξημένον καθ' 

ήμίσειαν μονάδα (0,5 ). 

γ ) 20.000 δρχ. δι' εκαστον αύτοκίνητον ιδιω

τικής χρήσεως κάτω τών 15 φορολογήσιμων 'ίππων 

και δρχ. 30.000 δι' εκαστον αύτοκίνητον ισχύος άνω 

τών 15 φορολογουμένων ίππων. 

δ) 30.000 δρχ. δι' εκαστον όδηγον αυτοκινήτου. 

ε ) 10.000 δρχ. δια τον πρώτον εμμισθον βοηθον 

και 20.000 δρχ. δι' εκαστον πέραν του πρώτου. 

στ) 30.000 δρχ. δι' εκαστον διδάσκαλον. 

ζ ) 20.000 δρχ. δι' έκάστην βενζινάκατον ή κό-

τερον μήκους άνω τών 5 μέτρων, ίδιόκτητον ή μι-

σθωθέν. 

η) 150.000 και 300.000 δρχ. δι' έκάστην θαλα-

μηγον ολικής χωρητικότητος ή μεγαλυτέρας τών 

40 κόρων, αντιστοίχως. 

Μείον 2 0 % προκειμένου περί φορολογουμένων 

μή διαμενόντων εντός τής περιοχής τέως Διοική

σεως Πρωτευούσης. 

Εις τήν περίπτωσιν καθ' ην το τεκμαρτόν εισό

δημα υπερβαίνει το δηλωθέν τοιούτον επιβάλλεται 
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δπως ο φόρος εισπράττεται επί του τεκμαρτού εισο

δήματος ακόμη και άν ό φορολογούμενος δύναται 

να απόδειξη δτι το χαμηλότερον ποσόν είναι άκρι-

βές. 

Έ ά ν το σύστημα τούτο έξυπηρετη τον σκοπον 

δια τον όποιον καθιερώθη, ήτοι όπως εκτιμά το α

κριβές εισόδημα εκείνων, οίτινες παραλείπουν να 

δηλώσουν σημαντικον μέρος του εισοδήματος των 

μετά τίνος τάσεως υποτιμήσεως μάλλον ή ύπερτι-

μήσεως τούτου, καθίσταται φανερον δτι τοΰτο δεν 

θα εξυπηρέτηση μόνον την ματαίωσιν της υπό τού

των έπιχειρηθείσης φοροδιαφυγής, αλλ' δτι τοΰτο 

συνιστά επίσης είδικον φόρον επί της κατοικίας, αυ

τοκινήτων, λέμβων ως και εμμίσθων βοηθών των 

φοροφυγάδων. 

Α κ ό μ η και άν ό φόρος ούτος κατάληξη εις πλήρη 

έπιτυχίαν εν τούτοις δύναται να έπιφέρη ασυνήθεις 

τινάς επιδράσεις επί της κατανομής των πόρων. 

Το σύστημα τοΰτο ετέθη εν ίσχύϊ μόνον άπο ενός 

έτους και επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατι

στικά στοιχεία άφορώντα τα αποτελέσματα του. 

Έ ν τούτοις, ή έντύπωσις τοΰ πλείστου τών οικο

νομικών εφόρων είναι δτι καίτοι σχετικώς ολίγοι 

φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερον τοΰ 

τεκμαρτού των εισοδήματος, έν τούτοις το σύστημα 

τοΰτο ειχεν ως αποτέλεσμα να αύξηθή το ποσόν τοΰ 

δηλωμένου εισοδήματος υπό τίνων εκ τών φορολο

γουμένων. Πράγματι, ό βαθύτερος λόγος δια τον 

όποιον τοΰτο εισήχθη ήτο ή έξακρίβωσις δτι πολ-
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λοί φορολογούμενοι, έδήλουν εισοδήματα, άτινα ή 

σαν εμφανώς ανεπαρκή δια να καλύψουν τον τρόπον 

ζωής, εις τον όποιον ούτοι ήσαν προφανώς συνηθι

σμένοι. 

Οι μέχρι τοΰδε εκτεθέντες τρόποι δια τήν συγ-

κράτησιν τής φοροδιαφυγής δεν είναι οι μόνοι. 'Υ

πάρχει διασταυρούμενος έλεγχος ποικίλων μορφών 

εις μεγάλην Ικτασιν, δστις συνίσταται εις τήν άντ-

αλλαγήν πληροφοριών μεταξύ τών διαφόρων φο

ρολογικών υπηρεσιών. Πλήρης περιγραφή τών ανω

τέρω είναι αδύνατος, καίτοι αξίζει να σημειωθή Οτι 

ό αυτός οικονομικός έφορος χειρίζεται όμοΰ τόν 

φόρον επί του εισοδήματος, τόν φόρον κύκλου εργα

σιών, τό τέλος χαρτοσήμου (επί αποδείξεων ενοι

κίων ) και τόν φόρον επί τής μισθοδοσίας. Τοΰτο κα

θιστά τήν δια τών βιβλίων άπάτην δυσχερεστέραν 

παρ* ότι θα ήτο αύτη, εάν οι ανωτέρω φόροι διεχει-

ρίζοντο κεχωρισμένως. 

Κατωτέρω έκθέτομεν δύο παραδείγματα του ως 

άνω λαμβάνοντος χώραν ελέγχου. Τό πρώτον συνι

στά ή ύποχρέωσις τών ιατρών (καθώς και ετέρων 

ελευθέρων επαγγελματιών), όπως εκδίδουν απο

δείξεις δι' άπάσας τάς υπ5 αυτών πραγματοποι-

ουμένας εισπράξεις. Αϊ αποδείξεις δέον να είναι 

ήριθμημέναι, θεωρημέναι και χαρτοσημασμέναι 

υπό τών φορολογικών άρχων. Τα στελέχη τών 

αποδείξεων τούτων θα παράσχουν ούτω μαρτυ-

ρίαν περί του ακαθαρίστου εισοδήματος του ια

τρού. Δεν τίθεται βεβαίως τοιούτον πρόβλημα εις 
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περίπτωσιν καθ' ην ό ιατρός αμείβεται παρ' υπηρε

σίας κοινωνικής ασφαλίσεως ή υπό εταιρείας, ήτις 

παρακρατεί φόρον 8 % επί των αποδοχών του. Έ ν 

τούτοις, το σύστημα των αποδείξεων παρέχει βοή-

θειαν εις την περίπτωσιν των ιδιωτικών ασθενών, 

εφ' όσον αί δαπάναι δι' ίατρικήν περίθαλψιν είναι 

έκπεστέαι δια τον ύπολογισμον του φόρου επί του 

εισοδήματος και αί αποδείξεις αύται αποτελούν μαρ-

τυρίαν περί της αληθείας των τοιούτων δαπανών. 

Παρά ταΰτα, διεπιστώθη μία περίπτωσις διακεκρι

μένου ιατρού, όστις συνεπλήρωσεν δι' άλλοδαπον 

άπόδειξιν έπί συνήθους φύλλου επιστολόχαρτου. 

Το δεύτερον παράδειγμα συνιστά ή ύπαρξις 

τριών ή τεσσάρων σημείων έν Ελλάδι οπού άπαν

τα τα φορτηγά σταματώνται καί ελέγχονται δια το 

εάν είναι έφωδιασμένα διά τίνος αντιγράφου του τι

μολογίου ή του δελτίου αποστολής ως προβλέπει ό 

νόμος, ως καί δια το εάν τα μεταφερόμενα δια του 

φορτηγού εμπορεύματα ανταποκρίνονται, τουλάχι

στον έπιφανειακώς, εις τα διά τών ως άνω εγγρά

φων περιγραφόμενα εμπορεύματα. Δεν υφίσταται 

όντως διασταυρούμενος έλεγχος υπό οικονομικών 

εφόρων δια να διαπιστωθή δτι το τιμολόγιον απει

κονίζει άντίστοιχον έγγραφήν εις τά βιβλία του 

φορτωτοΰ ή του παραλήπτου τών εμπορευμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟ

ΣΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΩΝ 

Ό νόμος εις την Ελλάδα δεν επιτρέπει εις τους 

"Ελληνας να διαθέσουν ελευθέρως την περιουσίαν 

των μετά θάνατον καθ* δν τρόπον ακριβώς επιθυ

μούν, άλλα απαιτεί όπως ώρισμένον τμήμα ταύτης 

περιέρχεται ε'ις ειδικώς καθοριζόμενους κληρονό

μους. Εντός του πλαισίου τούτου, υπάρχει μία 

συντονισμένη σειρά φόρων επί μεταβιβάσεων περιου

σίας αίτια θανάτου ή μεταβιβάσεως μεταξύ ζώντων 

δια δωρεάς ή προικός. Θεωρητικώς εάν δχι και 

πρακτικώς, τοΰτο σημαίνει δτι εκπληρούνται δύο 

σκοποί : πρώτον, ενθαρρύνεται ή μεταβίβασις εις τους 

πλησιέστατους μάλλον συγγενείς παρά εις τους α

πωτέρους ή εις έκτος της οικογενείας άτομα' δεύ

τερον, επιτυγχάνεται ή φορολόγησις όλων τών τοι

ούτων μεταβιβάσεων περιουσίας ανεξαρτήτως τό

που και τρόπου καθ' δν αύται λαμβάνουν χώραν. 
ΜΑς έξετάσωμεν πρώτον τους φόρους επί κληρο

νομιών, δωρεών και κληροδοσιών, ο'ίτινες υπολογί

ζονται μέ τους αυτούς συντελεστάς. Ό πρώτος και 

ό τελευταίος εκ τών ως άνω φόρων, θα έδει να ση-
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μειωθή, είναι ανάλογοι, προς το μέγεθος της κλη

ρονομιάς ή της κληροδοσίας και ουχί, ως εις το 

Ήνωμένον Βασίλειον, ανάλογοι προς το συνολικον 

μέγεθος της περιουσίας (ιδιοκτησίας). Εις τους φό

ρους των ανωτέρω τριών κατηγοριών υπόκειται πάν 

στοιχεΐον περιουσίας εις την Ελλάδα καθώς και 

πάσα κινητή περιουσία εις την αλλοδαπή ν, ανή

κουσα εις 'Έλληνας (ούτως ώστε ανακύπτουν ζητή

ματα διπλής φορολογίας).Ή καταβαλλομένη ασφά

λεια λόγω θανάτου υπόκειται εις τον φόρον περί 

τών δωρεών. 'Υπάρχουν επίσης πρόσθετοι επιβα

ρύνσεις εις περιπτώσεις καθ' ας το εσοδον είναι «προ-

ωρισμένον» δια τοπικάς αρχάς και διά δημόσια έργα. 

Ό πληρωτέος φόρος παρ' οιουδήποτε κληρονό

μου, δωρεοδόχου ή κληροδότου υπολογίζεται δια 

προσθέσεως παρελθουσών τυχόν δωρεών ή προικών 

προσδιορίζεται εν αρχή ό επί του συνόλου οφειλόμε

νος φόρος και κατόπιν εκπίπτεται ό ήδη καταβλη

θείς δια τάς ως άνω δωρεάς ή προίκας. Οΰτως ή προ

οδευτική φύσις του φόρου διαφυλλάσσεται άπό τήν 

ένθάρρυνσιν σειράς μικρών μεταβιβάσεων έχουσών 

προφανώς σκοπον δπως μειώσουν τήν εκ του φό

ρου ύποχρέωσιν. 

Εντός του πλαισίου τούτου του τεθέντος όπως 

διαφύλαξη τήν προοδευτικήν φύσιν του φόρου, το 

καταβαλλόμενον ποσόν του φόρου εξαρτάται έκ του 

βαθμού της εξ αίματος συγγενείας. Ούτω δια τον 

σύζυγον, τήν σύζυγον ή το τέκνον ή φορολογία άρ

χεται από του ποσοστού 4 , 4 % δια ποσά ύπερβαί-
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νοντα τάς δρχ. 30.000, ανερχομένου τούτου εις άνώ-

τατον ποσοστον 27,5% δια ποσά υπερβαίνοντα τά 

δύο εκατομμύρια δραχμών. Δια συγγενείς εξ αίμα

τος, πέραν του τετάρτου βαθμού καθώς και δια μή 

συγγενείς, ό φόρος άρχεται άπο ποσοστον 19,8% 

επί ποσών άνω τών 10.000 δρχ. και ανέρχεται εις 

εν άνώτατον ποσοστον 8 2 , 5 % δια ποσά άνω τών 

δύο εκατομμυρίων δραχμών. Οι συντελεσταί ούτοι 

φορολογίας αποτελούν τα υπό τών σχετικών νόμων 

επιβαλλόμενα ποσοστά όμοΰ με μίαν πρόσθετον 

έπιβάρυνσιν 3 % (επί του φόρου) υπέρ της τοπικής 

αυτοδιοικήσεως και 7 % υπέρ του Ταμείου Ε π α ρ 

χιακής 'Οδοποιίας. 

Στοιχεία περιουσίας παντός είδους υποβάλλον

ται εις τον φόρον, μή προβλεπομένης απαλλαγής 

δια τυχόν ε'ίδη ατομικής χρήσεως, ως βάσις δε δια 

τον ύπολογισμον του φόρου λαμβάνεται ή αγοραία 

αξία του στοιχείου. Τυχόν χρέη είναι βεβαίως έκ-

πεστέα κατά τον ύπολογισμον του φόρου. 'Υπάρ

χουν είδικαί διατάξεις αίτινες μειώνουν τον φόρον 

κληρονομιάς επί περιουσίας ήτις υπεβλήθη εις φόρον 

δις εντός πέντε ετών καθώς και επί αγροκτημάτων 

περιερχομένων εις τον σύζυγον του αποθανόντος. 

Ό φόρος επί τών προικών εισπράττεται κατά 

φορολογικούς συντελεστάς 'ίσους προς το ήμισυ τών 

συντελεστών του φόρου δωρεών, δια ποσά υπερβαί

νοντα τάς δρχ. 30.000, σκοπός δε τής τοιαύτης μει

ώσεως δια τάς προίκας είναι προφανώς ή ένθάρ-

ρυνσις τών γάμων Ή διαπίστωσις του εάν αυτή 
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έπιτυγχάνη ή οχι θα άπετέλει μίαν λίαν ένδιαφέρου-
σαν ερευναν τόσον εις το πεδίον της οικονομικής 
δσον και της κοινωνιολογίας. 

Τέλος θα έδει να άναφερθή δτι υπάρχει φόρος 
22% έπί τών κερδών έκ λαχείων των υπερβαινόν
των τας δρχ. 2.000, εξαιρουμένων έκ τούτου τών 
κερδών του έθνικοΰ λαχείου, ως και δύο άλλων λα
χείων ελευθέρων φόρου. (Τα λαχεία Έθνικόν και 
Λαϊκόν απέδωσαν περί τα 100 έκ. δρχ. κέρδη κατά 
το 1961, έκ τών όποιων το κράτος έκράτησε περί 
τα 40 έκ. δρχ., το δε ύπόλοιπον διενεμήθη εις διά
φορα ταμεία). 

Τα δύο κύρια προβλήματα τών φόρων τούτων 
είναι ως συνήθως, πρώτον το της αποφυγής τής 
φοροδιαφυγής και δεύτερον το τής αποτιμήσεως τών 
περιουσιακών στοιχείων. "Οσον άφορα την φορο-
διαφυγήν, το πρόβλημα στρέφεται περί το εάν ή οχι 
είναι δυνατόν να λάβη χώραν μεταβίβασις περιου
σίας χωρίς να έλθουν εις γνώσιν τής τοιαύτης μετα
βιβάσεως αϊ φορολογικαί άρχαί. Έ φ ' δσον το πλεί
στον τών μεταβιβάσεων απαιτούν τήν σύνταξιν συμ
βολαιογραφικού εγγράφου ή χαρτοσημαίνονται, ή 
μεγαλύτερα δυσκολία γεννάται ως προς τήν μετα-
βίβασιν μετρητών μεταξύ ζώντων. Εις τινας περι
πτώσεις, εν τούτοις, δυνατόν να στοιχίζη όλιγώ-
τερον το να πωλήση τις οίκίαν καΐ να μεταβίβαση 
το έκ τής πωλήσεως εσοδον (καταβάλλων ούτω τους 
φόρους έπί τής μεταβιβάσεως περιουσίας, άλλα δια
φεύγων τον φόρον έπί τής δωρεάς ) παρά να παρα-
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χωρήση την οίκίαν αμέσως (και να καταβάλη τον 

φόρον επί της δωρεάς). Το πόσον ευρεία είναι ή εκ-

τασις της εφαρμογής της τοιαύτης άπατης είναι βε

βαίως αδύνατον να διαπιστωθή. 'Αξίζει, εν τούτοις, 

να σημειωθή Οτι οι προικολήπται θεωρείται οτι 

έχουν κίνητρον δπως ή συμφωνία της προικός λαμ-

βάνη χώραν δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, 

διότι άλλως θα ήτο δυνατόν να μή λάβουν τήν μη 

συμβολαιογραφικώς παραχωρηθεΐσαν προίκα εις 

περίπτωσιν καθ' ην θα διεκόπτοντο αϊ καλαί σχέ

σεις του προικολήπτου μετά του πενθεροΰ. Ή 

άποτίμησις των περιουσιακών στοιχείων διενερ

γείται υπό συνήθων οικονομικών εφόρων ελλείψει 

ειδικευμένων εκτιμητών - άποτιμητών Αι φορολο-

γικαί άρχαί, διάτων ποικίλων φόρων επί τών μετα

βιβάσεων περιουσίας, είναι πλέον ενήμεροι τών φο

ρολογουμένων περί τών προσφάτων συναλλαγών. 

Ούτω δύνανται να παράσχουν πλείονα στοιχεία 

περί της αξίας τών περιουσιακών στοιχείων παρ' οτι 

οι φορολογούμενοι, ούτως ώστε, εις περίπτωσιν 

εφέσεως, συνήθως κερδίζει ό οικονομικός έφορος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Βασικαϊ αρχαί 

Ό φόρος ούτος εισπράττεται επί πωλήσεως ή 

έπ' άνταλλάγματι μεταβιβάσεως ακινήτων. Ό συν

τελεστής του φόρου είναι 11% επί της εκτιμώ

μενης αγοραίας αξίας του ακινήτου. "Οταν πω

λητής ή αγοραστής εις μίαν μεταβίβασιν ακινήτου 

είναι ή κεντρική ή αϊ τοπικαί διοικήσεις (το Δη

μόσιον, ή οι Δήμοι και αί Κοινότητες), όταν το 

άκίνητον αγοράζεται υπό έπιστρέψαντος μετανά-

στου δι' εισαχθέντων κεφαλαίων και ακόμη εις πε

ρίπτωσιν διανομής ακινήτου μεταξύ συγκυρίων 'ι

σχύει μειωμένος συντελεστής και υπάρχει μία σπα

νίως άπαντωμένη απαλλαγή δια τήν άγοράν οικίας 

υπό δημοσίων υπαλλήλων. *0 συντελεστής 1 1 % 

συνίσταται εξ ενός γενικού φόρου 9 % καί μιας εισ

φοράς 2 % υπέρ της Πυροσβεστικής * Υπηρεσίας (ή

τις ισχύει ε'ις δλας τάς άστικάς περιοχάς). Λόγω 

των προβλεπομένων υπό του νόμου απαλλαγών καί 

μειωμένων συντελεστών, ή αναλογία του συνολικώς 

βεβαιωθέντος φόρου επί τών δηλώσεων του έτους 
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1961 προς την δηλωθεΐσαν άξίαν ήτο μόνον 8,5%. 

( Έ κ της αποδόσεως του φόρου 9 % προορίζονται 

διά το Ταμεΐον Νομικών ποσοστόν 1 0 % και 

ποσοστόν 2 , 5 % διά το Ταμεΐον Όδοποι ίας) . 

Αι μεταβιβάσεις ακινήτων δέον δπως συνάπτον

ται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, δπερ στοι

χίζει 2 % επί της επί του συμβολαίου αξίας δι' άμοι-

βήν του συμβολαιογράφου και ό νόμος απαιτεί άπό 

τον συμβολαιογράφον δπως ούτος διαπιστώνη την 

καταβολήν του φόρου πριν προβή εις την σύνταξιν 

του συμβολαίου. Έ ν τούτοις, ό συμβολαιογράφος 

δεν φέρει εύθύνην δσον άφορα τήν άκρίβειαν της 

αναγραφομένης άξιας, ήτις κανονικώς δέον να σύμ

φωνη προς τήν ήδη δηλωθεΐσαν άξίαν εις τάς φορο-

λογικάς αρχάς. 

Υπάρχουν παρόμοιοι φόροι έπί της μεταβιβάσεως 

πλοίων και λεωφορείων. 

Δ ιαχείρησις τον φόρου 

Ό πωλητής και ό αγοραστής άπό κοινού δηλώ

νουν τήν άγοραίαν άξίαν του ακινήτου και καταβάλ-

λουν αρχικώς φόρον έπί της δηλωθείσης άξιας. 

Ό πωλητής είναι ό νομικώς ύπόχρεως, άλλ' εις 

τήν πράξιν, τήν εύθύνην προς καταβολήν αποδέχε

ται ό αγοραστής. Μετά πάροδον χρονικού τίνος 

διαστήματος, ό αρμόδιος οικονομικός έφορος της πε

ριοχής θα προβή εις τον έλεγχον της ακριβείας της 

αποτιμήσεως. Εις τάς 'Αθήνας και τήν Θεσσαλονί-
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κην ό έλεγχος διενεργείται υπό ειδικής υπηρεσίας 

επιθεωρήσεως, την οποίαν δμως δεν αποτελούν 

έπιθεωρηταί ειδικώς εκπαιδευθέντες ε'ις την άπο-

τιμητικήν. 

Έ ά ν ή τελικώς διαπιστωθείσα αξία δεν ύπερβαί-

νη την αρχικώς δηλωθεΐσαν άξίαν κατά ποσοστον 

μεγαλύτερον του 2 0 % περίπου, δεν επιβάλλεται 

ποινή, έκτος της υποχρεώσεως καταβολής του επί 

πλέον φόρου' έάν δμως ή προκύπτουσα διαφορά 

ύπερβαίνη το ως άνω ποσοστον, επιβάλλεται πρό-

στιμον. Τοΰτο έχει ώς συνέπειαν να δίδεται ή δυνα-

τότης εις τον φορολογούμενον να καρποΰται ώς δά-

νειον ποσόν μέχρι 2 0 % του φόρου, άνευ καταβολής 

τόκων και ούτω δέν είναι περίεργος ή διαπίστωσις 

δτι εντός του έτους 1962, εις το ποσοστον 2 8 % δπερ 

αποτελούν αί όριστικοποιηθεΐσαι άνευ ασκήσεως εν

στάσεως μεταβιβάσεις, ή μέση διαφορά τής τελικώς 

βεβαιωθείσης αξίας υπεράνω τής αρχικώς δηλωθεί

σης τοιαύτης ήτο δ,5 % ( 2 0 % κατά το παρελθόν 

έτος). Δι' εν ποσοστον 5 7 % τών περιπτώσεων 

έπήλθεν όριστικοποίησις κατόπιν συμβιβασμού εις 

4 9 % υπεράνω τής δηλωθείσης αξίας, ενώ δια πο

σοστον 1 5 % εκ τών περιπτώσεων, αί όποΐαι ήχθη-

σαν ενώπιον έκδικαστικών επιτροπών, ό σχετι

κός αριθμός ήτο 6 3 % . 

Ό φόρος ούτος εισήχθη κατά το έτος 1950 διά 

να άντικαταστήση ένα ανεπιτυχή φόρον περιουσίας. 

'Αρχικώς την βάσιν του φόρου άπετέλει το πρά

γματι καταβαλλόμενον ποσόν δια την κτήσιν άκινή-
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του, αλλ* ή έξακρίβωσις του ποσοΰ τούτου απεδεί

χθη δυσχερής. Ούτως έθεωρήθη προτιμωτέρα ή μέ

θοδος αγοραίας άξιας, ήτοι ή αξία την οποίαν δ οι

κονομικός έφορος θεωρεί δτι ό αγοραστής θά έδει 

να εχη καταβάλει, της μεθόδου δηλώσεως υπό των 

συμβαλλομένων μερών ποσοΰ κατά πολύ χαμηλότε

ρου εκείνου, όπερ πράγματι κατεβλήθη. Ούτω το 

ποσόν το άναγραφόμενον επί του συμβολαίου δεν 

λαμβάνεται πλέον ως βάσις δια τον φόρον, άλλ' ούχ' 

ήττον ό οικονομικός έφορος λαμβάνει γνώσιν τούτου 

εξ αντιγράφου του συμβολαίου, αποστελλομένου εις 

αυτόν ύπο του συμβολαιογράφου, ούτως ώστε δεν 

είναι περίεργος ή διαπίστωσις δτι αϊ άρχικαί δηλώ

σεις και τα συμβόλαια συνήθως αναγράφουν ποσόν 

χαμηλότερον του πραγματικού. 

Μέχρι του 1962, ό φόρος έφηρμόζετο έπί της α

ξίας του ακινήτου κατά τον χρόνον της μεταβιβά

σεως. Τούτο ενεθάρρυνε την μεταβίβασιν μη απο

περατωμένων διαμερισμάτων καθώς και μή κτι-

σθέντων τοιούτων, του αγοραστού καταβάλλοντος 

περαιτέρω δια να συμπληρωθή ή κατασκευή του 

διαμερίσματος. Ούτως έχρηματοδοτοΰντο οι εργο

λάβοι οικοδομών και μέρος του φόρου άπεφεύγετο, 

άλλα εις τάς συνεπείας ταύτας εκ του ως άνω συ

στήματος ετέθη τέλος δια της θεσπίσεως υπό του 

νόμου όπως ό φόρος βεβαιοΰται έπί της συνολικής 

αξίας του ακινήτου αποπερατωμένου. Συνεπώς, ή 

μέση δηλούμενη αξία τών διαμερισμάτων εντός της 

περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης άνήλθεν 
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περί τάς 30.000 δρχ. κατά το τελευταΐον τρίμηνον 
του έτους 1962. Σήμερον, ό φόρος έπί της συνολι
κής άξιας καταβάλλεται εις πασαν περίπτωσιν, ε
ξαιρουμένης της περιπτώσεως καθ' ην ή κατασκευή 
δεν έχει συμπληρωθή δύο Ιτη μετά τήν σύνταξιν του 
συμβολαίου, οπότε μέρος του φόρου επιστρέφεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

Ώ ς ήδη ανεφέρθη, ό φόρος 1% επί ημερομισθί

ων, μισθών και συντάξεων καθώς και ό φόρος 

3 % επί τών ενοικίων αποτελούν τέλη χαρτοσήμου 

άπο απόψεως καθαρώς νομικής. Εις το τμήμα 

τοΰτο τής μελέτης θέμα θα αποτελέσουν τα 

καθαρώς τέλη χαρτοσήμου. Ταΰτα αποτελούν φό

ρους καταβαλλομένους δι' έγγραφα ποικίλων κα

τηγοριών δια κινητών επισημάτων, σφραγιστού 

χάρτου και διπλοτύπων πληρωμής εκδιδομένων υπό 

Δημοσίου Ταμείου. Επίσης, ποικίλα ταμεία εκδί

δουν 'ίδια χαρτόσημα. Ή ε'ίσπραξις τών τελών χαρ

τοσήμου υπό του Κράτους πραγματοποιείται δια 

μέσου τών Δημοσίων Ταμείων, καίτοι μικρας αξίας 

χαρτόσημα και σφραγιστός χάρτης πωλούνται επί

σης εις το κοινον υπό διαφόρων ιδιωτών κατά τρόπον 

καθοριζόμενον ύπό εξαιρετικώς πολύπλοκων και πε

ριοριστικών κανονισμών. 

Τινά τών τελών είναι καθωρισμένα κατά πάγιόν 

τι ποσόν (π.χ. 10 δρχ. επί πάσης αποφάσεως τών 

Εκκλησιαστικών 'Αρχών, ήτις άφορα ίδιώτας) 

ενώ άλλα καθορίζονται κατ' άξίαν (π.χ. 3 % επί με-
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γάλης ποικιλίας συμβολαίων καί 1% επί πολλών 

τραπεζικών εγγράφων). Καλύπτουν ταΰτα μίαν τό

σον μεγάλην ποικιλίαν δικαιολογητικών, πιστο

ποιητικών, αποδείξεων, εγγραφών, άδειων, λογα

ριασμών, συμβάσεων, απαιτήσεων καί ούτω καθ' 

έξης, ώστε δεν είναι δυνατόν να έπιχειρηθή γενική 

περιγραφή των. 'Αντί ταύτης, εκτίθενται κατωτέρω 

δύο παραδείγματα, το εν άπλοΰν, το έτερον πολύ-

πλοκον, ΐνα παράσχουν εις τον άναγνώστην ίδέαν 

περί τών Ελληνικών Τελών Χαρτοσήμου. 

Ώ ς πρώτον παράδειγμα δυνάμεθα να λάβωμεν 

εν πιστοποιητικον άναφερόμενον εις τήν στρατιω-

τικήν θητείαν (όπερ δέον απαραιτήτως να έχουν οι 

άρρενες άνω του 21ου έτους δια νά δύνανται νά απο

κτήσουν έκλογικον βιβλιάριον, διαβατήριον κ.τ.λ. ). 

Τοΰτο λαμβάνεται δια καταβολής τέλους χαρτοσή

μου 3 δρχ. πλέον δρχ. 3 εις χαρτόσημα δια τήν άσ-

φάλισιν τών ένοπλων δυνάμεων. Το πιστοποιητικον 

τούτο ισχύει μόνον δια τρεις μήνας, οΰτω νέον τοι

ούτον δέον να έκδοθή εάν χρειασθή πέραν τών τριών 

μηνών. 

Ώ ς δεύτερον παράδειγμα επιβολής τελών χαρτο

σήμου, θα λάβωμεν παράδειγμα τελών καταβαλ

λομένων άναφορικώς προς μίαν ύπόθεσιν ιδιωτών 

ενώπιον Πρωτοδικείου, ήτις άφορα άπαίτησιν έκ 

δρχ. 100.000. Κατά το πρώτον στάδιον, έγέρσεως 

της αγωγής, δέον αυτή να χαρτοσημανθή ώς ακο

λούθως: 

α) 3 δρχ. δι' εν προγραμματιζόμενον μέγαρον 
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δικαιοσύνης, 10 δρχ. δια το Ταμεΐον Προνοίας Δι

κηγόρων 'Αθηνών, 10 δρχ. δια το Ταμεΐον Ε π ι 

κουρικής 'Ασφαλίσεως Δικηγόρων, 10 δρχ. δια το 

Ταμεΐον Νομικών. Τα χαρτόσημα ταΰτα αγοράζον

ται εις θυρίδα πλησίον του δικαστηρίου. Ή τελευ

ταία κατηγορία χαρτοσήμου φέρει εικόνα του ιδρυ

τού του Ταμείου. 

β ) "Εν χαρτόσημον 10 δρχ. άνα σελίδα, εν χαρ-

τόσημον 2 δρχ. επί της πρώτης σελίδος. Τα χαρτό

σημα ταΰτα αγοράζονται εις έτέραν θυρίδα. 

Το άποσταλέν άντίγραφον εις τον κατηγορούμε-

νον χαρτοσημαίνεται δια χαρτοσήμου 5 δρχ. ανά 

πάσαν σελίδα πλέον εν μόνον άντιγραφόσημον 
4 δρχ. 

Κατά τήν συζήτησιν της υποθέσεως δέον να κα

ταβληθούν ώς τέλη χαρτοσήμου 0 , 8 8 % του ποσού 

της απαιτήσεως πλέον δρχ. 55 (δια διπλοτύπου κα

ταβολής εκ μιας άλλης θυρίδος αυτήν τήν φοράν εν

τός του κτιρίου του δικαστηρίου). 

Επιπροσθέτως δέον να καταβληθούν δρχ. 33 ώς 

εις τήν ανωτέρω περίπτωσιν (α) δι' έκάστην πρό-

τασιν τής απαιτήσεως. Ε π ί σ η ς δέον να καταβλη

θούν 10 δρχ. δια χαρτόσημον επί τής πρώτης σελί

δος και άνα 4 δρχ. εις έκάστην των επομένων δια 

συνήθων χαρτοσήμων πλέον εν είδικον χαρτόσημον 

3 δρχ. δια το μέγαρον τής δικαιοσύνης. 

Έ ά ν έκδοθή προδικαστική άπόφασις, εκάστη σε-

λίς ταύτης δέον να φέρη σύνηθες χαρτόσημον των 

5 δρχ. καθώς και άντιγραφόσημον των 4 δρχ. Το 
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τελευταΐον τοΰτο εν τούτοις, ούδεμίαν σχέσιν έχει 

με τα αντίγραφα, άτινα δέον να φέρουν σύνηθες 

χαρτόσημον των 5 δρχ. άνα πάσαν σελίδα. 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν πρόκειται να 

εξετασθούν μάρτυρες, σχετικόν εγγραφον άπευθυ-

νόμενον εις το Δικαστήριον δέον να φέρη χαρτόση

μον 10 δρχ. άνα πασαν σελίδα πλέον δρχ. 33 ως ε'ις 

την περίπτωσιν (α). Εις περίπτωσιν πέντε μαρτύ

ρων, επί παραδείγματι, τα καταβλητέα τέλη χαρτο

σήμου διαφόρων ειδών θα στοιχίσουν περίπου 150 

δρχ. επί πλέον τών ανωτέρω. Έ κ τ ο ς τούτων, εκα-

στον φύλλον τών καταθέσεων τών μαρτύρων δέον 

να χαρτοσημανθή δια χαρτοσήμου 5 δρχ. και άντι-

γραφοσήμου 4 δρχ. 

*Η διαδικασία της χαρτοσημάνσεως εξακολουθεί 

κατά τον αυτόν τρόπον και εις τα υπόλοιπα στά

δια της δικαστικής διαδικασίας. 'Υπάρχουν ακόμη 

πολλαί περιπτώσεις αϊ όποΐαι γεννούν ύποχρέωσιν 

προς καταβολήν χαρτοσήμου μέχρι της εκδόσεως 

της αποφάσεως υπό του Δικαστηρίου, ήτις και χαρ-

τοσημαίνεται. Τελικώς, το συνολικον ποσόν το κα

ταβληθέν δια χαρτόσημα παντός είδους ως και δια 

διπλότυπα πληρωμής τελών χαρτοσήμου ανέρχεται 

περί τάς 1.100 δραχμάς, δια μίαν δε τυπικήν δικα-

στικήν περίπτωσιν έπεκολλήθησαν άνω τών τεσ-

σαράκοντα επισημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 

ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ Τ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Είναι ασύνηθες το γεγονός δτι ή Ελλάς μεταξύ 

των υπό άνάπτυξιν χωρών φορολογεί επιτυχώς την 

γεωργίαν της, συνισταμένην κατά το μέγιστον αυ

τής μέρος εκ μικροκτηματιών γεωργών, μολονότι οι 

γεωργοί φορολογούνται ουχί έπί του εισοδήματος 

των και εις μη υψηλούς συντελεστάς. Φαίνεται πιθα

νόν δτι ή προθυμία τών αγροτικών κοινοτήτων όπως 

αποδεχθούν τους κατωτέρω περιγραφόμενους δύο 

φόρους εξαρτάται εν μέρει έκ του γεγονότος δτι το 

εκ τούτων εσοδον προορίζεται δια τον Ο.Γ.Α., τον 

οργανισμον κοινωνικής ασφαλίσεως δια την γεωρ

γίαν, τάς κοινότητας και την άγροφυλακήν. 'Όταν 

ίδρύθη ό Ο.Γ.Α., αριθμός τις νέων και προσαυξη

μένων φόρων επεβλήθη δια να χρηματοδότηση τού

τον, οι φόροι δε ούτοι καταβάλλονται κυρίως υπό 

του πληθυσμού τών πόλεων. Το καθαρον αποτέλε

σμα ήτο επομένως μία ανακατανομή εισοδήματος 

υπέρ του αγροτικού πληθυσμού. 

Φόρος επί τών πωλήσεων γεωργικών προϊόντων 

Ό φόρος ούτος επιβάλλεται έπί τών χονδρικών 

πωλήσεο^ν γεωργικών προϊόντων, έκπτιπτόμένος έκ 
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της τιμής της καταβαλλομένης υπό του αγοραστού 

και αποδιδόμενος υπ' αύτοΰ, εντός 40 ημερών άπό 

της εκδόσεως του τιμολογίου, εις το άρμόδιον Δη

μόσιον Ταμεΐον της περιοχής. Ό γενικός συντελε

στής του φόρου τούτου είναι 3 % , άλλ' ό καπνός φο

ρολογείται με συντελεστήν 2,8%, τα σφάγια καίτό 

εριον με συντελεστήν 2%, το γάλα δέ, τα ώα και τα 

πουλερικά με συντελεστήν 1%. Δεν προβλέπεται 

απαλλαγή ή επιστροφή του φόρου εις περίπτωσιν 

εξαγωγών. 

Το εσοδον κατανέμεται ως κατωτέρω: 6/9 δια 

τον Ο.Γ.Α., 2/9 δια Δήμους και Κοινότητας, 1/9 

δια τήν Άγροφυλακήν. Κατ' αρχήν, τό ποσόν το 

μεταβιβαζόμενον εις έκάστην μονάδα τοπικής αυτο

διοικήσεως αποτελεί τα 2/9 του ποσοΰ του εισ

πραττομένου επί τών πωλήσεων τών δημοτών της. 

Δεδομένου δτι τοΰτο θα άπήτει μεγάλην διαδικασίαν 

δια τήν τήρησιν στοιχείων, τό ποσόν καθορίζεται 

ως ακολούθως: προσωρινώς αποδίδεται εις εκαστον 

Δήμον και Κοινότητα ποσόν ύπολογιζόμενον επί 

της συνολικής αποδόσεως του εσόδου και εις ποσο-

στόν τό όποιον έδίδετο κατά τά προγενέστερα ετη 

(πρό τής ιδρύσεως του Ο. Γ.Α. ) Οταν ό φόρος άπετέ-

λει καθαρώς ύπόθεσιν τής τοπικής αυτοδιοικήσεως. 

Ό φόρος καταβάλλεται ύφ' όλων τών αγοραστών 

οιτινες εκδίδουν τιμολόγια. Ούτως αϊ πωλήσεις απ* 

ευθείας προς τόν καταναλωτήν καθώς και αί εις εί

δος άνταλλαγαί διαφεύγουν άμφότεραι τόν φόρον, 

ως βεβαίως, τόν διαφεύγει άπασα ή παραγωγή προς 
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αύτοκατανάλωσιν. Το πρόβλημα της επιβολής του 

φόρου, συνεπώς, αποτελεί κυρίως ζήτημα επο

πτείας τών αγοραστών και της κινήσεως τών προ

ϊόντων επί τών οδών δια να έξακριβοΰται το εάν 

έξεδόθησαν πράγματι τιμολόγια δια τάς σχετικας 

ποσότητας. Δεν γεννάται ζήτημα δια την άποτίμη-

σιν, διότι άπαντες οι υπάλληλοι επιθεωρήσεως 

γνωρίζουν τας τρέχουσας τιμάς της αγοράς. 

ΕΙσφοραί δια το Ο.Γ.Α. 

Το πρόβλημα του υπολογισμού του εισοδήματος 

ή της ιδιοκτησίας τών χωρικών παρεκάμφθη κατά 

λίαν ευφυή τρόπον. Οι ακτήμονες άγροτοεργάται, 

κατέβαλον πάγιον ποσόν δρχ. 100 ετησίως, ενώ 

οι γεωργοί, οι έχοντες αγροκτήματα κατέβαλον 

180,240 ή 300 δρχ. ετησίως αναλόγως του αριθμού 

τών «μονάδων» τής περιουσίας την οποίαν είχον. 

"Εν στρέμμα γής έμετράτο ως 6 μονάδες, 12 εάν 

τοΰτο άπετέλει οπωρόκηπον ή αμπελώνα, εν έλαιό-

δενδρον έμετράτο ως 0,3 τής μονάδος, μία αϊξ ή εν 

πρόβατον ως 1 μονάς, μία άγελας ως 5 μονάδες, 

κ.ο.κ. 

Ποσοστον περίπου 8 0 % τών αγροτών έχουν χρέη 

προς την Άγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, ήτις 

άπήτησεν άπ* αυτούς δπως αναγράψουν άπαντα τα 

στοιχεία τής περιουσίας των κατά τον χρόνον καθ' 

δν ούτοι έζήτησαν το δάνειον. Αϊ ύποβληθεΐσαι 

δηλώσεις κατά τον χρόνον εκείνον έχρησιμοποιή-

69 



θησαν δια τον ύπολογισμόν των εισφορών προς 

τον Ο.Γ.Α. Τοΰτο είχε διττον αποτέλεσμα, το της 

εξοικονομήσεως μεγάλης ποσότητος εργασίας άφ' 

ενός, και άφ' έτερου, της παρακάμψεως υπάρξεως 

εύρέος μηχανισμού δι' εφέσεις, εφ' δσον, ως θα αν

τελήφθη ό αναγνώστης, οι άγρόται δεν θα ήθελον 

να παραδεχθούν δτι έμεγαλοποίησαν τήν καθαράν 

των περιουσίαν δταν έζήτησαν δάνειον. Ή Τρά

πεζα άνέλαβεν τήν ύποχρέωσιν ως προς τήν έκτίμη-

σιν της αγροτικής ιδιοκτησίας και τήν εϊσπραξιν 

τών ποσών. 

Αι είσφοραί, ως τόσον, έλάμβανον λίαν μικρόν 

τμήμα εκ του εισοδήματος, δεδομένου δτι οι πρα

γματικοί μισθοί τών γεωργών εις τήν Ελλάδα είναι 

αρκετά χαμηλοί. Οΰτω τινές τών πτωχότατων α

γροτών της 'Ηπείρου λέγουν δτι θα επαυον να επι

θυμούν τήν μετανάστευσιν, έαν ήτο δυνατόν νά 

κερδίζουν εν καθαρον ήμερομίσθιον 60 - 70 δρχ. 

ημερησίως ί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VU 

ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ό φόρος κύκλου εργασιών εις τήν Ελλάδα εισ

πράττεται επί της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και έπί 

του ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, έπί μεταφορών επι

βατών, ασφαλιστικών καΐ τραπεζικών επιχειρή

σεων. 

Βιομηχανία και βωτεχνίαι 

Ό φόρος οΰτος είναι εις τήν πραγματικότητα φό

ρος έπί της χονδρικής τιμής του προϊόντος, εφ' 

δσον εισπράττεται έπί του κύκλου εργασιών, μείον 

τας αγοράς μόνον τών ήδη υποβληθέντων εις φό-

ρον υλικών. "Ητοι, ό φόρος ούτος έχει πολλά στά

δια άλλα μετά ταυτοχρόνων εκπτώσεων οΰτως ώστε 

να μή έπέρχηται συσσώρευσις. Ό κύκλος εργασιών 

καθορίζεται κατά τον αυτόν τρόπον ως καί δια τον 

ύπολογισμόν του φόρου έπί του εισοδήματος καί ή 

εφαρμογή τών δύο φόρων λαμβάνει χώραν ένιαίως, 

εξαιρουμένου του φόρου κύκλου εργασιών έπί εισ-

αγοιγών, τον όποιον χειρίζονται τα τελωνεία. 

Υπάρχουν κυρίως τρεις ομάδες απαλλαγών: έμ-
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πορεύματα ειδικώς και κεχωρισμένως φορολογού

μενα (οινόπνευμα, φωταέριον, ηλεκτρισμός, σά-

πων, έκρητικαΐ ύλαι, προϊόντα καπνού ), προϊόντα 

ώρισμένων μεγάλων εργοστασίων (τύπου, φω

σφορικών λιπασμάτων, ναυπηγήσεως κ.λ.π. ) και 

αριθμός τις γεωργικών προϊόντων (τυρός, βούτυρον 

ελαιον, οίνος, βάμβαξ, δημητριακά, άλευρον και άρ

τος). Τα γεωργικά προϊόντα φορολογούνται μόνον 

κατά το στάδιον της περαιτέρω επεξεργασίας, ως 

κλώσις του βάμβακος, κονσερβοποίησις φρούτων, 

παραγωγή τοματοπολτού και εξευγενισμός ελαίου, 

με τας ήδη σημειωθείσας εξαιρέσεις βουτύρου, τυ

ρού και άρτου. 

Αϊ οίκοδομαί και κατασκευαί δεν υπόκεινται εις 

τον φόρον. Οι μικροί βιοτέχναι επίσης δεν υπόκειν

ται εις τον φόρον ούτως ώστε ό υποδηματοποιός 

και ό ράπτης έχουν το πλεονέκτημα της απαλλα

γής εκ του φόρου έναντι των εργοστασίων υπο

δημάτων και ενδυμάτων. Το πόσον μικρά και 

ασήμαντου μηχανικού εξοπλισμού δέον να είναι μία 

βιοτεχνία ώστε ό βιοτέχνης να άποφύγη τον ως άνω 

φόρον, φαίνεται να εξαρτάται εν μέρει εκ της κρί

σεως του τοπικού οικονομικού εφόρου, άλλ' εν γένει 

ο βιοτέχνης όστις εργάζεται κυρίως δια τών ιδίων 

χειρών και δέν κερδίζει εκ της εργασίας του 

πλείονα παρ* δσον ημερομίσθιος τις εργάτης δέν 

υποχρεούται εις τον φόρον. Ή έπίδρασις του αντι

κινήτρου τούτου είναι προφανής. 

Τα ανωτέρω εξηγούν τον λόγον δια τον όποιον 
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εις τά στοιχεία τα τηρούμενα παρά των φορολογι

κών άρχων περιλαμβάνονται, περίπου 24.000 απαλ

λασσόμενοι επιχειρήσεις εκ των οποίων τα 6/7 

πραγματοποιούν κύκλον εργασιών χαμηλότερον του 

ήμίσεος εκατομμυρίου* μόνον δε ολίγον πλείονες 

τών 3.000 επιχειρήσεων καταβάλλουν τούτον, εκ τών 

οποίων το ήμισυ μόνον πραγματοποιούν φόρον κύ

κλου εργασιών κάτω του ήμίσεος εκατομμυρίου. 

(Οι αριθμοί ούτοι, παλαιοτέρων ετών, ελήφθησαν 

εκ της εκθέσεως του έτους 1961 υπό της επιτροπής 

επί της κωδικοποιήσεως τών εμμέσων φόρων ). 

Ό τυπικός συντελεστής του φόρου είναι 6 % επί 

τών εσόδων προ του υπολογισμού του φόρου, εξαι

ρουμένων κατηγοριών τίνων αυτοκινήτων, του πλεί

στου τών μηχανημάτων, φρούτων και λαχανικών 

διατετηρημένων, άσβεστου και κτηνοτροφών, άτινα 

φορολογούνται κατά 3 % και ίχθυηρών εν γένει, 

βρωσίμων ελαίων και ζυμαρικών, άτινα φορολο

γούνται μόνον 1,5%. 

Αϊ έξαγωγαί απαλλάσσονται του φόρου κύκλου 

εργασιών και επιπλέον προβλέπεται δι' αύτάς επι

στροφή του καταβληθέντος φόρου εις προγενέστερα 

στάδια της παραγωγής έπί τών πρώτων υλών, αι-

τινες ένεσωματώθησαν εις αύτάς. Αίείσαγωγαί, άπο 

το άλλο μέρος, τυγχάνουν γενικώς μεταχειρίσεως 

τοιαύτης ώστε να έπέρχηται έξίσωσις της μεταχει

ρίσεως εισαγομένων και εις τήν χώραν παραγομέ

νων προϊόντων. Έ ν γένει, εις τήν πραγματικότητα 

άπασαι αϊ είσαγωγαί αίτινες υπόκεινται εις είσα-
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γωγικόν δασμον υπόκεινται επίσης εις φόρον κύ
κλου εργασιών. Ό νόμος όστις εισήγαγε τον φό
ρον έπί του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει είδικήν 
διάταξιν δίδουσαν την δυνατότητα εις την Κυβέρνη-
σιν να τροποποίηση τον κανόνα τούτον ώστε να 
φορολογούνται εξ ίσου τα εις τήν χώραν παρα
γόμενα και τα εισαγόμενα εμπορεύματα. "Ισως ού
τος να είναι ό σκοπός δια τον όποιον ό φόρος κύ
κλου εργασιών δια τας εισαγωγας υπολογίζεται έπί 
της άξιας C.I.F. πλέον τους εισαγωγικούς δασμούς, 
πλέον περιθώριόν τι κυμαινόμενον μεταξύ 15% και 
35% δια να έπιτευχθή μία εθνική χονδρική τιμή. 
Δεν θα ήτο αναγκαία ή προσαύξησις δια τοιούτου 
περιθωρίου, έαν οι έμποροι εισαγωγών ύπεχρεοΰντο 
επίσης εις φόρον κύκλου εργασιών έπί τών πωλή
σεων των, δπερ δεν συμβαίνει, διότι εις τοιαύτην 
περίπτωσιν άπαντα τα χονδρικώς πωλούμενα εμ
πορεύματα θα έφορολογοΰντο έπί της χονδρικής τι
μής ανεξαρτήτως προελεύσεως αυτών. 

Έτερα συνέπεια του ως άνω επιδιωκομένου σκο
πού της ίσότητος εις τήν μεταχείρισιν καίτοι ουχί 
εμφανής, είναι οτι αϊ ύποκείμεναι είσαγωγαί εις 
τους συντελεστας 6%, 3 % και 1,5% υπόκεινται 
επίσης εις πρόσθετα ποσοστά 1,5%, 0,75% και 
0,375% αντιστοίχως. Ό λόγος τούτου είναι δτι 
τα ελληνικά προϊόντα υπόκεινται εις τον φόρον 6% 
έπί της μισθοδοσίας (payroll tax), άλλ' αϊ είσα
γωγαί βεβαίως δεν υπόκεινται εις τον φόρον τούτον 
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(όστις έφηρμόζετο εις άπασαν την Ελλάδα κατά το 

παρελθόν ). 

'Ως καΐ πολλοί άλλοι φόροι εις την Ελλάδα, 

ό φόρος κύκλου εργασιών σκοπόν έχει όπως παρά-

σχη οίκονομικον κίνητρον δια την άποκέντρωσιν της 

βιομηχανίας. Ό σταθερός συντελεστής 6 % λαμβά

νεται μειωμένος εις τάς ακολούθους περιπτώσεις: 

4 , 8 % δι' επιχειρήσεις ιδρυθείσας εις τας επαρχίας 

πρό του 1952, 4 , 2 % δι'επιχειρήσεις ιδρυθείσας εις 

τάς νήσους προ του 1952 και δια τας ιδρυθείσας ή 

μεταφερθείσας εις τάς επαρχίας άπο του 1952, 3,6% 

δια τας επιχειρήσεις τάς ιδρυθείσας ή μεταφερ

θείσας εις τάς νήσους άπο του 1952. 

Εις περίπτωσιν καθ' ην λόγω εφαρμογής τών ως 

άνω μειωμένων συντελεστών το προϊόν και αί πρώ-

ται ύλαι φορολογούνται με διαφόρους συντελεστάς, 

ή αρχή κατά τήν οποίαν ό φόρος εισπράττεται επί 

τών πωλήσεων μείον τάς αγοράς τών φορολογηθει-

σών πρώτων υλών τροποποιείται ώστε ό συνολικός 

φόρος επί του προϊόντος και της πρώτης ύλης όμοΰ 

είναι ό αυτός, ως θά ήτο ό συντελεστής φόρου 

εφαρμοζόμενος επί του προϊόντος, και της πρώτης 

ύλης. Ούτως όμοΰ προϊόν και πρώτη ύλη υπό

κεινται εις φόρον 'ίσον προς εκείνον δστις θα κατε-

βάλλετο εάν ή παραγωγή ήτο ενιαία. Περίεργος 

συνέπεια τούτου είναι ότι ή έπίδρασις έκ τών δια 

τάς επαρχίας ισχυόντων διαφόρων συντελεστών εκ

μηδενίζεται εις τήν περίπτωσιν επαρχιακών ενδια

μέσων προϊόντων πωλουμένων εις παραγωγούς της 
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'Αττικής. Οΰτως οι μειωμένοι φορολογικοί συντε

λεστού παρέχουν πλεονεκτήματα εις την έπαρχιακήν 

βιομηχανίαν μόνον όσον άφορα τα τελικά προϊόντα. 

Τραπεζικοί και άσφαλιοτικαί επιχειρήσεις, ηλε

κτρισμός, τηλέφωνον και μεταφοραί. 

Αι τράπεζαι υπόκεινται εις φόρον 3 % έπί τών 

ακαθαρίστων εσόδων. Αι άσφαλιστικαί έταιρεΐαι 

καταβάλλουν φόρον 1 3 % έπί τών ασφαλίστρων κλά

δου πυρός (ποσοστον 3 % εκ τών οποίων προορί

ζεται δια τήν Πυροσβεστικήν Ύπηρεσίαν), 2 % 

έπί τών ασφαλίστρων κλάδου ζωής και 5 % έπί τών 

ασφαλίστρων τών λοιπών κλάδων. Αι επιχειρήσεις 

μεταφορών προσώπων υπόκεινται εις φόρον 6 % έπί 

τών ακαθαρίστων εσόδων των, με μειωμένον συν-

τελεστήν 5 % δια τους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους 

και μίαν πρόσθετον έπιβάρυνσιν έπί τών θαλασσίων 

μεταφορών (ήτις παρέχει «προωρισμένον» εσοδον 

εις τήν κοινωνικήν άσφάλισιν τών ναυτικών), ύψώ-

νουσαν τον συντελεστήν εις 9%. Τα ταξί καθώς και 

αϊ λέμβοι χωρητικότητος κάτω τών 50 κόρων απαλ

λάσσονται του φόρου, προφανώς διότι ό φόρος 

δεν δύναται να έπιβληθή έπ' αυτών άποτελεσμα-

τ ι κ ώ ς . Ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία επίσης απαλλάσ

σεται. Ό ηλεκτρισμός φορολογείται εις τήν περιο-

χήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης μόνον με συντε

λεστήν 5%, του ηλεκτρισμού δια βιομηχανικήν χρή-

σιν απαλλασσομένου του φόρου. Τέλος, υπάρχει φό-
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ρος 6 % επί των τηλεφωνικών και τηλεγραφικών 

αποδείξεων. 

Αι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν φορολο

γούνται δια φόρου κύκλου εργασιών. *0 κανών είναι 

δτι έκτος τών ήδη άναφερθεισών, αϊ υπόλοιποι ύ-

πηρεσίαι δεν φορολογούνται έκτος έαν παρέχωνται 

υπό βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως, ή 

τις παράγει ενσώματα αγαθά. Συνεπώς τα γκαράζ, 

τα όποια προμηθεύονται έξ άλλων επιχειρήσεων 

ανταλλακτικά δι* έπισκευας και τα καθαριστήρια 

δέν υπόκεινται εις φόρον κύκλου εργασιών. 

'Εφαρμογή τον φόρον. 

Ή άξια τών πρώτων υλών δύναται να εκπίπτε

ται κατά τον ύπολογισμόν τής υποχρεώσεως προς 

καταβολήν του φόρου κύκλου εργασιών τών βιο

μηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, μόνον 

έφ* όσον είναι δυνατόν να άποδειχθή δτι αύται υπε

βλήθησαν ήδη εις τον φόρον. Ούτως 6 αγοραστής 

τών πρώτων υλών δυνατόν να χρειασθή δπως επί

δειξη εις τάς φορολογικάς αρχάς τα τιμολόγια τών 

αγορών του, έπί τών οποίων ό φόρος εμφανίζεται 

ως ϊδιον κονδύλιον. Τοΰτο σημαίνει δτι ό αγοραστής 

παρέχει στοιχεία δια τον έλεγχον έπί τής καταβο

λής του φόρου υπό του πωλητού. Έ ξ άλλου, οι π ω -

ληταί παρέχουν στοιχεία δια τον έλεγχον έπί τυχόν 

μεγαλοποιήσεως τών αγορών δια μέσου τών πλη

ροφοριών τών διερχομένων δια τής Μηχανογραφι

κής 'Υπηρεσίας. 
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Κατά το 1951, εισήχθη νέος ενδιαφέρων τρόπος 
δια να άντιμετωπισθή ή απώλεια εσόδων. Κατηργή-
θη ό φόρος κύκλου εργασιών δι' ώρισμένα προϊόντα, 
τών οποίων ή φορολόγησις απεδείχθη δυσχερής και 
εις τήν θέσιν του επεβλήθη ειδικός φόρος κύκλου ερ
γασιών, συμπληρωματικός του συνήθους φόρου επί 
του κύκλου εργασιών, επί τών κυρίων πρώτων υ
λών τών χρησιμοποιουμένων δια τήν παραγωγήν 
τών ανωτέρω προϊόντων. ( Ό ανωτέρω δοθείς αριθ
μός απαλλασσομένων επιχειρήσεων περιλαμβάνει 
4.711 τοιαύτας, α'ίτινες απαλλάσσονται επί του πε
δίου τούτου). 'Από απόψεως εφαρμογής τοΰτο α
ναμφιβόλως άπετέλει μίαν βελτίωσιν κατά το 6τι 
ό ειδικός φόρος κύκλου εργασιών περιωρίζετο εις 
προϊόντα, άτινα σχετικώς ήσαν ευχερώς φορολογή
σιμα. Έ ν τούτοις ή διαδικασία δεν είναι τελείως 
απλή, διότι υπάρχουν περιπτώσεις καθ'άς οι άγο-
ρασταί υλικών, ο'ίτινες υπόκεινται εις τον ειδικό ν 
φόρον κύκλου εργασιών δεν απαλλάσσονται του συν
ήθους φόρου επί του κύκλου εργασιών. "Οταν συμ-
βαίνη τοΰτο, είδικαί διατάξεις ε'ίτε απαλλάσσουν τον 
πωλητήν άναφορικώς προς εκείνο το μέρος τών πω
λήσεων του δπερ πραγματοποιείται προς τοιού
τους άγοραστάς (όθεν ή σόδα φορολογείται μόνον 
όταν χρησιμοποιήται δια τήν παραγωγήν του σά
πωνος ), ε'ίτε δίδουν τήν δυνατότητα εις τον άγορα-
στήν να έκπέση τον επί πλέον φόρον επί τών αγο
ρών του εκ του φόρου του οφειλομένου δια τάς πω
λήσεις του. 
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Tè οδζο, ou ψήκτραι, τα μωσαϊκά και τα έπιπλα 

αποτελούν παραδείγματα προϊόντων απαλλασσομέ

νων του συνήθους φόρου κύκλου εργασιών. Υ π ά ρ 

χει αντιστοίχως ειδικός φόρος κύκλου εργασιών 2 % 

έπί του οινοπνεύματος, 3 % επί τριχών ψηκτρών, 

6 % έπί του λευκού τσιμέντου και 6 % και 2 ,4% έπί 

της ξυλείας. 'Έτερον σημαντικόν παράδειγμα απο

τελούν τα μέταλλα τα χρησιμοποιούμενα υπό επι

χειρήσεων διαθετουσών όλικήν κινητήριον δύναμιν 

μέχρις εκατόν ίππων, οΰτως ώστε τό πλήθος τών 

μικρών εργαστηρίων μετάλλων εις τάς διαφόρους 

παρόδους τών ελληνικών πόλεων καταβάλλουν κα

τά τα φαινόμενα μεγαλύτερον ποσόν δια τα μέταλ

λα παρ' όσον αί μεγαλύτεραι επιχειρήσεις, αίτινες 

έχουν τάς οίκονομικάς δυνατότητας όπως καταβά-

λουν μεγαλύτερον φόρον. 

Ώ ς συμβαίνει και ε'ις άλλας χώρας εις τό πεδίον 

τών φόρων έπί του κύκλου εργασιών, αί άπαλλαγαί 

και οι χορηγούμενοι μειωμένοι συντελεσταί έχουν 

μεταβάλει ενα κατά βάσιν απλούν φόρον εις πολύ-

πλοκον. Έ π ί παραδείγματι, γεννάται ή απορία, ποι

ος είναι ό λόγος της καθιερώσεως απαλλαγής έκ του 

ειδικού φόρου κύκλου εργασιών τής καυστικής σό

δας τής πωλούμενης εις τα φιλανθρωπικά ιδρύματα 

δια την άποκλειστικήν αυτών χρήσιν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Vili 

ΕΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ 

ΕΠΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Ποτά 

Οι αμπελουργοί καταβάλλουν φόρον άνάλογον 

προς την χωρητικότητα και τον αριθμόν τών ημερών 

χρησιμοποιήσεως του άμβυκός των. Το εκ τούτου 

εσοδον έχει την περίεργον ονομασίαν «Δικαίωμα 

Καταναλώσεως Οινοπνεύματος Διημέρων Οίνο-

πνευματοποιών». 

Πλέον σημαντικός τούτου, άπο απόψεως αποδό

σεως εσόδου είναι ό φόρος τών 12,6 και 4 δρχ. κατά 

κιλον αντιστοίχως παραγομένου υπό ο'ινοπνευμα-

τοποιείων καθαρού οινοπνεύματος, αποστάγματος 

οίνου και προοριζομένου δια βιομηχανικήν χρήσιν 

οινοπνεύματος. Το έξαγόμενον οινόπνευμα απαλλάσ

σεται του φόρου, ως επίσης το οινόπνευμα το χρη-

σιμοποιούμενον δια τήν παραγωγήν εξαγομένων πο

τών εις το έξωτερικόν. Το είσαγόμενον οινόπνευ

μα επιβαρύνεται με δρχ. 16,8 κατά κιλον και τα 

εισαγόμενα οινοπνευματώδη ποτά, ενισχυμένοι οί

νοι κλπ. φορολογούνται βάσει της περιεκτικότατος 

εις οινόπνευμα. 'Υπάρχει πρόσθετος έπιβάρυνσις 
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1 0 % επί των φόρων τούτων, προοριζομένη δια μίαν 

ύπηρεσίαν, ήτις υπάγεται εις το Γενικον Χημεΐον 

του Κράτους καΐ φέρει τήν εύθύνην όπως έποπτεύη 

δια τήν καταβολήν του φόρου. 

"Ετι σπουδαιότερος είναι ό φόρος επί του ζύθου 

όστις έχει έπιβληθή υπό τήν μορφήν φόρου επί της 

βύνης της χρησιμοποιούμενης εις τήν Ελλάδα, με 

έπιστροφήν φόρου εις περίπτωσιν εξαγωγών ζύθου. 

Ώ ς και δια το οινόπνευμα, ό φόρος εισπράττεται 

ύπο των τελωνείων εις περίπτωσιν εισαγωγής και 

παρά του παράγωγου, όστις υπόκειται εις αύστηρον 

ελεγχον και έποπτείαν, εις περίπτωσιν ζύθου πα

ραγομένου εις τήν Ελλάδα. Ό συντελεστής φόρου 

είναι 35,5 δρχ. κατά κιλόν, εκ τών οποίων 5 δρχ. 

προορίζονται δια τον Ο.Γ.Α. 

Τέλος, τοπικαί τίνες άρχαί φορολογούν επίσης τα 

ποτά. Ε π τ ά εκ τών μεγαλυτέρων δήμων εισπράτ

τουν φόρουν 1 0 % επί της λιανικής τιμής του ζύθου 

του πωλουμένου λιανικώς εις καφενεία, κτλ., και εις 

καταστήματα. Ό φόρος εισπράττεται άπό τους χον

δρεμπόρους αντιπροσώπους τών ζυθοποιών άνευ 

μεγάλων δυσχερειών. 

*Ας σημειωθή δτι οι άποσταγματοποιοί και ζυ

θοποιοί καταβάλλουν επίσης τον φόρον κύκλου ερ

γασιών και δτι ή παραγωγή οινοπνεύματος υπό

κειται εις φόρον πολυτελείας. 
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Καπνός 

Καίτοι μάλλον πολύπλοκος εις τάς λεπτομέρειας 

της, έφ' όσον συνεπάγεται εν είδος ελέγχου έπί της 

τιμής, ή έπίδρασις του φόρου τούτου (συμπεριλαμ

βανομένης συμπληρωματικής εισφοράς δια τον 

Ο.Γ.Α. ) είναι 6τι περίπου τα δύο τρίτα τής τιμής 

των ελληνικών σιγαρέττων αποτελούν δημόσιον ε-

σοδον. Τα εισαγόμενα σιγαρέττα καταβάλλουν είσ-

αγωγικον δασμόν εκ δρχ. 252 κατά χιλιόγραμμον και 

φόρον καταναλώσεως καπνού έκ δρχ. 350 κατά χι

λιόγραμμον (ήτοι 70% έπί μιας πλασματικής λια

νικής τιμής ). Το σύνολον των 602 δρχ. αντιστοιχεί 

εις δρχ. 220 μόνον δια τα πλέον δαπανηρά ελληνι

κά σιγαρέττα. "Ετερα προϊόντα καπνού επίσης φο

ρολογούνται. 

Σάκχαρις 

Υπάρχει φόρος καταναλώσεως έκ δραχμών εξ 

κατά χιλιόγραμμον έπί τής παραγόμενης εις την 

Ελλάδα καθώς και τής εισαγομένης σακχάρεως, 

με αντιστοίχους επιβαρύνσεις έπί τών εισαγωγών 

προϊόντων περιεκτικότητος εις σάκχαριν ποσοστού 

άνω του 5 % (10% εις την περίπτωσιν τών φαρ

μάκων ). 

Φόροι καταναλώσεως γενικωτερας φύσεως 

Μία ολόκληρος σειρά εισαγομένων ειδών πολυ

τελείας υπόκεινται εις είδικον φόρον καταναλώσεως 
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κατά την εισαγωγή ν. Έ φ * δ σον ποικίλα αγαθά φο

ρολογούνται με ποικίλους συντελεστας φόρου και 

εφ* όσον τα πλέον διάφορα αγαθά υπόκεινται εις τον 

ώς άνω φόρον, σύντομος και γενική περιγραφή δεν 

είναι δυνατόν να δοθή. 

Νομικώς, ό δρος «φόρος πολυτελείας» έχρη-

σιμοποιήθη δι' ενα φόρον επιβληθέντα το 1945 

επί μιας ποικιλίας υλικών αγαθών και παραγομέ

νων εις τήν χώραν, μετά τίνων μεταγενεστέρων 

επεκτάσεων. Ούτος καλύπτει το οινόπνευμα το 

χρησιμοποιούμενον δια τήν κατασκευήν οινοπνευ

ματωδών ποτών, υλικά χρησιμοποιούμενα εις τήν 

άρωματοποιΐαν, πλήθος δερματίνων ειδών πολυτε

λείας, συνθετικας ύφανσίμους ίνας, επιτραπέζια τί

να σκεύη, αθύρματα, σισσύρας καί κοσμήματα. Ό 

φόρος ούτος είναι κατά πολύ πλέον πολύπλοκος κα

τά τήν έφαρμογήν του ήδη αναφερθέντος φόρου επί 

τών εισαγωγών, διότι καλύπτει τα προϊόντα μικρών 

βιοτεχνιών καί λόγω της ανάγκης δπως διακριθούν 

τα φορολογήσιμα αγαθά άπο τα απαλλασσόμενα. 

Ώ ς ήτο φυσικόν πρόχειροι καί πρακτικοί τρόποι 

έχρησιμοποιήθησαν προς άντιμετώπισιν τών εν λό

γω προβλημάτων. Ούτως ό κύκλος εργασιών τών 

μικρών βιοτεχνών δύναται να ύπολογισθή εμμέσως, 

αναλόγως του μεγέθους του καταστήματος των καί 

εντεύθεν το τμήμα εκείνο του κύκλου δπερ αντιστοι

χεί εις απαλλασσόμενα εμπορεύματα δύναται να καθ-

ορισθή εις τι στρογγύλον ποσοστόν.*Εκ νέου το πρό

βλημα του καθορισμού της ποιότητος τών δερματί-
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νων χειροκτίων, άτινα δύνανται να χαρακτηρισθούν 

ώς πολυτελή, άντιμετωπίσθη κατά τρόπον απλούν 

δια της θεσπίσεως δτι δέον ταΰτα να στοιχίζουν πλέ

ον των 80 δρχ. κατά ζεύγος. 

Τρίτον, υπάρχει ό Ειδικός Φόρος Καταναλώσε

ως του 1958, δστις καλύπτει μίαν εύρεΐαν σειράν 

εμπορευμάτων, τόσον παραγομένων εις την ήμε-

δαπήν (εις την χονδρικήν τιμήν μείον 2 0 % ) όσον 

και εισαγομένων έκ τής αλλοδαπής (εις τήν ά-

ξίαν G I F ) . Ή σειρά αύτη περιλαμβάνει άπο όλ-

λανδικον τυρον εως ανελκυστήρας και φωτογραφι-

κάς μηχανάς, άτινα φορολογούνται δια συντελεστών 

κυμαινόμενων μεταξύ 1 5 % και 8 0 % . Ό φόρος 

ούτος βεβαιοΰται και εισπράττεται ταυτοχρόνως 

προς τον φόρον κύκλου εργασιών. 

Οι τρεις ούτοι φόροι αμοιβαίως αποκλείουν αλ

λήλους. Τούτο δεν ισχύει δια τον φόρον τον επιβαλ

λόμενο ν υπέρ του Ο.Γ.Α. επί μιας ολοκλήρου ομά

δος ειδών πολυτελείας.Ό έν λόγω φόρος, άλλοις λό-

γοις, συχνάκις επιβάλλεται επιπροσθέτως προς ενα 

έκ τών τριών άλλων. Και εις αυτήν τήν περίπτωσιν 

δέν υπάρχει γενικός συντελεστής και ή εκτασις του 

φόρου επιτρέπει σύντομον μόνον περιγραφήν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX 

Τ Ε Λ Η Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α Σ 

"Αδειαι λειτουργίας 

Δια την χορήγησιν αδείας τελέσεως θεάματος δέ

ον δπως καταβάλληται δι' έκάστην παράστασιν ενώ

πιον του κοινού τέλος εκ δρχ. 3, 6 καί 9 δια τας 

πρωϊνάς, άπογευματινάς καί βραδινάς παραστάσεις 

αντιστοίχως. Εις πόλεις πληθυσμού κάτω τών δέκα 

χιλιάδων κατοίκων καί δια θεάματα τών οποίων 

τα εισιτήρια δεν στοιχίζουν πλέον τών 10 δρχ., τα 

ως άνω τέλη ισχύουν μειωμένα κατά το ήμισυ. 

Καταβάλλονται επίσης τέλη δια την χορήγησιν 

αδείας δια ψυχαγωγικάς εγκαταστάσεις ετέρων κα

τηγοριών. Ούτω μικρόν καφενεΐον εις άπομεμακρυ-

σμένον χωρίον της Η π ε ί ρ ο υ καταβάλλει δρχ. 28 

κατ' έτος, διότι οι πελάται του χαρτοπαίζουν εντός 

αύτου. 

Κέντρα διασκεδάσεως, κλπ 

Εισπράττεται φόρος επίσης έπί του κύκλου ερ

γασιών τών καμπαρέ, τών χορευτικών καί έτερων 

ειδών νυκτερινών κέντρων. Ό κύκλος εργασιών δεν 

υπολογίζεται δι' άμεσου τρόπου, άλλα λαμβάνεται 
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κατά προσέγγισιν. Δια τά κέντρα διασκεδάσεως, ά-

τινα χαρακτηρίζονται ώς πολυτελείας ή Α κατηγο

ρίας εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρω

τευούσης, υπάρχει ειδική επιτροπή, ήτις προβαίνει 

εις ύπολογισμόν τών μέσων εισπράξεων κατά πε-

λάτην καί το προκύπτον ποσόν πολλαπλασιάζεται 

επί τον αριθμόν τών πελατών δια να πρόκυψη ό κατ' 

έκτίμησιν κύκλος εργασιών. Εις τήν πράξιν λαμ

βάνει χώραν ιδιαιτέρως έκτίμησις τών εισπράξεων 

κατά πελάτην καί υπάρχει ιδιαίτερος συντελεστής 

φόρου δι' έκάστην τών τριών κατηγοριών τών κέν

τρων διασκεδάσεως. Οΰτως ό συντελεστής είναι 

1 0 % δια τα νυκτερινά κέντρα πολυτελείας εις τα 

όποια εμφανίζονται νούμερα, 7 % διά τα τοιαύτα 

χωρίς νούμερα, καθώς καί δια τα κέντρα της κατη

γορίας Α με νούμερα καί 4 % δια τα κέντρα της κα

τηγορίας Α χωρίς νούμερα. 

Δι* άπαντα τα λοιπά κέντρα διασκεδάσεως, άτινα 

υπόκεινται εις τον φόρον, ή προσέγγισις είναι ακό

μη προχειρότερα. Πάγιόν τι ποσόν μέχρι 1000 δρχ. 

βαρύνει έκάστην ήμέραν λειτουργίας (ή ετι ύψηλό-

τερον εις περιόδους εορτών), του ποσοΰκαθοριζο

μένου έπί τη βάσει της εμφανίσεως του κέντρου, 

της κινήσεως αύτοΰ καί της κοινωνικής θέσεως τών 

πελατών του. 

Τα μπαρ υπερπολυτελείας καταβάλλουν φόρον 

2 0 % , έπί τών ακαθαρίστων εισπράξεων, ενώ τα 

μπαρ, εστιατόρια καί πολυτελείας καταβάλλουν 

μίαν παγίαν έπιβάρυνσιν (μέχρι δρχ. 400, ή πλέον 
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εις περιόδους εορτών ) δι' έκάστην ήμέραν λειτουρ

γίας. 

Τά κέντρα πολυτελείας, αντιθέτως προς τα λοι

πά, απαλλάσσονται της εποπτείας της αγορανομίας 

και ούτω διακρίνονται εις τήν πραξιν δια των υψη

λών τιμών τάς οποίας επιβάλλουν. 

Εισιτήρια 

Τα δημόσια θεάματα υπόκεινται εις φόρον επί 

τών εισιτηρίων, δστις ποικίλει αναλόγως της τιμής 

του εισιτηρίου (το ποσοστόν του φόρου ανέρχεται 

καθώς αυξάνει ή τιμή ) καί του είδους του θεάμα

τος. "Οσον άφορα τάς άπαλλαγάς καί τάς είδικάς 

μειώσεις, αϊ περιπλοκαί του φόρου τούτου συνιστούν 

θαυμάσιον παράδειγμα ελληνικής δημοσιονομικής 

νομοθεσίας. 

Ό πλέον χαμηλός συντελεστής, 12-20%, κατα

βάλλεται διάποδοσφαιρικάς συναντήσεις, αθλητικά, 

θέατρον, όπερα, διαλέξεις, κτλ. (Υπάρχει εν τού

τοις μείωσις κατά ποσοστον 5 0 % έφ* δσον το παι-

ζόμενον έργον έγράφη υπό ελληνος συγγραφέως 

καί κατά 2 5 % εάν υπό ξένου συγγραφέως). Ή χα

μηλή αύτη κλΐμαξ ισχύει επίσης δια λοΰνα - πάρκ 

ανήκοντα εις αναπήρους πολέμου. Τά λοιπά λοΰνα -

πάρκ ως καί τά θέατρα επιθεωρήσεως κατα-

βάλλουν φόρον 2 2 % - 30%* οι κινηματογράφοι 

καταβάλλουν 3 0 % - 3 3 % * δια χορούς καί παγο-

δρομίας καταβάλλονται 4 0 % - 4 6 % . "Απαντα τά 
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ποσοστά ταΰτα υπολογίζονται, επί της τιμής του 

εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένου του φόρου. 

Τινές εκ των ώς άνω συντελεστών ισχύουν μειω

μένοι δια πόλεις κάτω ώρισμένου πληθυσμού. Ού

τως αϊ ποδοσφαιρικά! συναντήσεις εις πόλεις 30.000 

- 60.000 κατοίκων υπόκεινται εις τον συντελεστήν 

του φόρου μειωμένον κατά 50%* εις μικροτέρας πό

λεις ουδείς φόρος καταβάλλεται. Πράγματι, εις 

τόπους δπου ό πληθυσμός είναι κάτω των 4.000 

κατοίκων, υπάρχει απαλλαγή δι5 απαντάς τους ώς 

άνω φόρους. Το Βασιλικον Θέατρον και ποικίλα άλ

λα μορφωτικά ιδρύματα είναι επίσης άπηλλαγμένα 

του φόρου τούτου. 

Έ κ τ ο ς των ώς άνω φόρων εισπράττεται ειδικός 

φόρος επί των εισιτηρίων υπέρ της Βασιλικής Προ

νοίας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοι

χεία δι* αυτόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ 

ΟΔΙΚΑΙ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Ι 

Έ κ τ ο ς του φόρου κύκλου εργασιών επί της μετα

φοράς επιβατών και τών ποικίλων φόρων τών εισ

πραττομένων κατά την είσαγωγήν αυτοκινήτων, υ

πάρχει αριθμός τις φόρων, ο'ίτινες δύνανται να πε

ριληφθούν υπό τήν παροΰσαν επικεφαλίδα. 

Βενζίνη καί Πετρέλαιον ώς καύσιμοι νλαι 

'Απαιτείται τα πρατήρια τών καυσίμων υλών 

δπως προμηθεύωνται ταύτας έκ του Κρατικού 

Διυλιστηρίου, το όποιον εις περίπτωσιν καθ' ην 

δεν δύναται να άνταποκριθή εις τήν ύπάρχουσαν 

ζήτησιν φέρει τήν εύθύνην δπωςκαλύψη ταύτην δι' 

εισαγωγών. Αι τιμαί πωλήσεως καθορίζονται άνα 

τρίμηνον επί τη βάσει τών τιμών τών εις το έξωτε-

ρικον πετρελαιοειδών κατά τους τελευταίους τρεις 

μήνας. 

Ή φορολογία τών εν λόγω προϊόντων συνδυάζε

ται με ελεγχον επί τών περιθωρίων τών πρατηρίων 

καί λειτουργεί κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δια-

τηρή πλήρη σταθερότητα τών τιμών, ταύτης προ-
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φανώς θεωρούμενης ώς αυτοτελούς επιδιώξεως. Οί 

διανομείς τών προϊόντων καταβάλλουν φόρον κα

ταναλώσεως δι' εκαστον προϊόν 'ίσον προς πά-

γιόν τι ποσόν μείον την τιμήν την καθορισθεΐσαν 

υπό του Κρατικού Διυλιστηρίου, ούτως ώστε το 

συνολικόν ποσόν δια την καύσιμον υλην είναι πάντο

τε 'ίσον προς το καθορισθέν ποσόν. Δια προσθέσεως 

τών καθορισθέντων εισαγωγικών δασμών και του 

περιθωρίου λαμβάνεται ή λιανική τιμή. 

Τέλη κυκλοφορίας 

Ταΰτα είναι εξαμηνιαία. Οί συντελεσταί είναι 

υψηλότεροι δι' αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως παρά 

δια τα συνήθη φορτηγά. Ούτοι εξαρτώνται εκ του 

αριθμού και του μεγέθους τών κυλίνδρων εις τήν 

περίπτωσιν αυτοκινήτων, εκ του εις τόννους ωφε

λίμου φορτίου εις τήν περίπτωσιν φορτηγών και εκ 

του αριθμού τών θέσεων εις τήν περίπτωσιν λεω

φορείων.Υπάρχουν επίσης συντελεσταί εφαρμοζό

μενοι επί τών σκούτερ, μοτοσυκλεττών και νεκρο

φόρων. Παρόμοιον τέλος καταβάλλεται και δια 

τάς βενζινακάτους. Υπάρχει πρόσθετος έπιβάρυν-

σις 1 0 % έπί τών τελών τούτων, ήτις προορίζεται 

δια τήν τοπικήν αύτοδιοίκησιν. 

Επιπροσθέτως, καταβάλλονται τέλη δια τήν τα-

ξινόμησιν και δια τήν χορήγησιν αδείας κυκλοφορίας. 

Πολύ σπουδαιότερα εν τούτοις είναι ή παγία εισ

φορά, ήτοι μία ειδική πρόσθετος έπιβάρυνσις πλη-
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ρωτέα διά τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, τάς 

μοτοσυκλέττας και τα σκούτερ δταν ταΰτα χρησιμο

ποιούνται διά πρώτην φοράν. Αυτή κυμαίνεται με

ταξύ 15.000 και 75.000 δρχ. εις την περίπτωσιν 

τών αυτοκινήτων. 'Υπάρχει παρόμοιον άλλα κατά 

πολύ χαμηλότερον τέλος επί τών φορτηγών αυτο

κινήτων. 

Λεωφορεία 

'Αντί τών τελών κυκλοφορίας τα αθηναϊκά λε

ωφορεία καταβάλλουν ενα είδικον φόρον. Ούτος 

εθεωρείτο δτι εξαρτάται εκ της καταναλώσεως 

τών λεωφορείων εις άκάθαρτον πετρέλαιον κατά 

συντελεστήν 'ίσον προς την διαφοράν του φόρου έπί 

της βενζίνης έπί πλέον του φόρου έπί του ακα

θάρτου πετρελαίου. Εις την πραξιν έν τούτοις το 

ποσόν καθωρίσθη εις δρχ. 3.300 κατά μήνα δι' εκα-

στον λεωφορείον έν πλήρει απασχολήσει. 'Υπάρχει 

επίσης φόρος έκ δρχ. 0,35 δι' εκαστον έκδιδόμενον 

είσιτήριον, του οποίου το εσοδον προορίζεται διά το 

Ταμεΐον Μονίμων 'Οδοστρωμάτων 'Αθηνών. Ό 

φόρος ούτος έχει μεγαλυτέραν άπόδοσιν εκείνης του 

ειδικού φόρου. Τά υπεραστικά λεωφορεία καταβάλ

λουν ποσοστον 1 0 % έπί τής άξιας τών εκδιδομένων 

εισιτηρίων διά ταμεία επαρχιακών οδών. Ταΰτα 

υπόκεινται επίσης εις τέλος 8 % έπί έκαστου εισι

τηρίου, άλλα δεν είναι φανερον εάν τούτο άποτελή 

μέρος τών εσόδων τής κεντρικής διοικήσεως. 
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Φορτηγά αυτοκίνητα 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα υπόκεινται εις τρεις κε-

χωρισμένως έπιβληθέντας φόρους άνα 1% έκαστος 

επί των ακαθαρίστων εσόδων των. *Η άπόδοσις 

των φόρων και εντεύθεν ή κάλυψις αυτών, διαφέρει 

τμηματικώς (οΰτως εις εκ τών φόρων εφαρμόζε

ται μόνον επί πετρελαιοκινήτων φορτηγών ) άλλα 

γενικώς ισοδυναμούν με Ινα φόρον συντελεστού 

3%. Δεν καταβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΙΣ 

'Υπαίθριοι και κινηματογραφικαί διαφημίσεις 

Εις τους μεγαλύτερους δήμους εισπράττεται το

πικός φόρος δια τας τοιχοκολλήσεις, τάς φωτεινάς 

διαφημίσεις και τας κινηματογραφικάς ταινίας εις 

συντελεστας καθοριζόμενους υπό της εθνικής νομο

θεσίας. Ούτως έγχρωμοι τοιχοκολλήσεις υπόκεινται 

εις μεγαλύτερον φόρον παρ* όσον αϊ λευκά! και μαΰ-

ραι τοιαΰται, αί μεγάλαι εις μεγαλύτερον φόρον άπο 

τας μικράς, κ.τ.λ. Ή καταβολή λαμβάνει χώραν 

κατά τον χρόνον καθ' δν χορηγείται ή άδεια προς 

έμφάνισιν της διαφημίσεως, έκαστου αντιγράφου 

εγκριθείσης τοιχοκολλήσεως χαρτοση μαινόμενου 

επί της όπισθεν αύτου πλευράς. Εις τινας δήμους 

ή ε'ίσπραξις και επιβολή του φόρου τούτου έκμι-

σθοΰνται. 

"Ετεραι διαφημίσεις 

Ποσοστόν 15% του έκ της διαφημίσεως εσόδου 
προορίζεται δι' εν ταμεϊον συντάξεως δημοσιογρά
φων. Ποσοστόν 1,643% του εσόδου έκ της διαφη-
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μίσεως μέσω τών ραδιοφωνικών σταθμών οι όποιοι 
ανήκουν εις τας 'Ενόπλους Δυνάμεις κατανέμεται 
μεταξύ του Ο.Γ.Α. και τών ταμείων συντάξεων α
ξιωματικών. 'Ασυνήθη τέλη και χαρτόσημα επι
προσθέτως προς τα ανωτέρω, βαρύνουν συναλλα-
γάς ειδικού τύπου. 

ΈπΙ παραδείγματι, στοιχίζει περί ταςδρχ. 14.000 
εις φόρον και έτερα βάρη δια να χορηγηθή άδεια 
άνυψώσεως φωτεινής διαφημίσεως 15 Χ 3 μέτρα 
και τοΰτο είναι τελείως άνεξάρτητον του ανωτέρω 
αναφερθέντος φόρου (τών 100 δρχ. άνα τετραγω
νικών μέτρον δι' εξ μήνας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΑΙ είσφοραί δια την κοινωνικήν άσφάλισιν, αϊ ό-

ποΐαι καταβάλλονται, υπό των εργοδοτών καΐ ύπο 

των υπαλλήλων διαφέρουν εκείνων αϊ όποιαι κατα

βάλλονται, με βάσιν άλλην και ουχί τας άποδοχάς 

(π.χ. αί είσφοραι κοινωνικής ασφαλίσεως των 

αγροτών ), ομοιάζουν δε μάλλον προς φόρον έπί της 

μισθοδοσίας. Συνεπώς αύται δύνανται να εξετα

σθούν όμοΰ μετά του φόρου έπί της μισθοδοσίας. 

Ή κυρία διαφορά αυτών είναι βεβαίως ότι 

ό εργάτης λαμβάνει άνταπόδοσιν ή άντίστοιχον ώ-

φέλειαν εις την περίπτωσιν της κοινωνικής ασφαλί

σεως. Ούτως ή επιβολή μιας νέας εισφοράς συνδυα

ζόμενη μετά εισαγωγής νέων συντάξεων ή ηύξη-

μένης ιατρικής περιθάλψεως θα αντιμετώπιση διά-

φορον άντίδρασιν εκείνης τήν οποίαν θα αντιμετώπι

ση ή επιβολή παρομοίου φόρου, δστις δεν είναι συν

δεδεμένος με τυχόν νέας ωφελείας. Έ ξ άλλου, το 

γεγονός δτι ό φόρος έπί της μισθοδοσίας αποτελεί 

αποκλειστικώς ύποχρέωσιν του εργοδότου, ενώ αϊ 

ε'ισφοραί κοινωνικής ασφαλίσεως κατανέμονται με-
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ταξύ αύτοΰ και των εργατών του, είναι μικρας οι

κονομικής σημασίας. Σημασίαν έχει ή βάσις του 

φόρου καθ' εαυτή και μακροχρονίως ούδεμίαν σημα-

σίαν έχει το πώς ό φόρος κατανέμεται μεταξύ αγο

ραστού και πωλητού. 

Ό φόρος επί της μισθοδοσίας εισπράττεται παρά 

τών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

αιτινες έχουν έτήσιον ποσόν ημερομισθίων υπερ

βαίνον τάς δρχ. 180.000 μόνον εις την Άττικήν. 

Ό συντελεστής του φόρου είναι 6 % , προκειμέ

νου δε περί σιδηροβιομηχανιών ή σιδηροβιοτε-

χνιών, αιτινες παράγουν μή τυποποιημένα προϊόντα 

ως και επιχειρήσεων κατασκευής πιλημάτων ό 

συντελεστής είναι 1%. Αι επιχειρήσεις καπνού, 

ναυπηγήσεως πλοίων, αϊ τυπογραφικαί και έκδο-

τικαί επιχειρήσεις καθώς και οι αρτοποιοί και 

υποδηματοποιοί απαλλάσσονται του ως άνω φόρου. 

"Ολως ανεξαρτήτως του φόρου επί τής μισθο

δοσίας υπάρχει φόρος, ισχύων καθ' άπασαν τήν 

χώραν, συντελεστού 1,1% εκπιπτόμενος εξ δλων 

τών ημερομισθίων, μισθών και συντάξεων (εξαι

ρουμένων τών συντάξεων τών δημοσίων υπαλλή

λων, αναπήρων πολέμου και ναυτικών). Εις τήν 

περίπτωσιν καταβολής ημερομισθίων και μισθών, 

ούτος εισπράττεται ταυτοχρόνως με τον φόρον επί 

του εισοδήματος, παρακρατούμενος υπό τών εργο

δοτών. Ούτος συνίσταται περιέργως, ως ανωτέρω 

παρετηρήθη, εκ τέλους χαρτοσήμου 1%, επιβλη

θέντος υπό τής σχετικής νομοθεσίας περί τελών χαρ-
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τοσήμου συνεπαγομένου την πρόσθετον επιβάρυν
ση 10% υπέρ του Ο.Γ.Α. 

Δεν είναι δυνατή βεβαίως γενική περιγραφή τών 
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως εφ' όσον υπάρ
χουν τόσον πολλά ταμεία. Το Ι.Κ.Α. εν τούτοις 
είναι αναμφισβητήτως το πλέον σημαντικον εξ 
αυτών, καλύπτον άπαντα τα μή απασχολούμενα εις 
τήν γεωργίαν πρόσωπα, και μή καλυπτόμενα υπό 
ειδικών ταμείων. Τοΰτο εισπράττει περί τα τρία -
τέταρτα άπασών τών εργοδοτικών εισφορών και 
άνω του ενός τρίτου τών εισφορών δλων τών 
υπαλλήλων και αυτοτελώς απασχολουμένων. (Το 
εισπραττόμενο ν ποσόν περιλαμβάνει τάς εισφοράς 
δια λογαριασμον του Ο.Α.Α.Α. και του Ο.Ε.Κ. ). 
Οι σχετικοί συντελεσταί είναι: 

Έργοδόται — 17 % | 
'Υπάλληλοι — 7,5% j = 24,5% μέχρις ανωτά

του ορίου δρχ. 5.250 κατά 
μήνα 

Αυτοτελώς απασχολούμενοι — 18,5% 

με εν επί πλέον καταβλητέον ποσοστον 1% υπό τών 
εργοδοτών της 'Αττικής. 

Σήμερον υπάρχει επίσης μία μείωσις 10% δια 
τάς εισφοράς εργοδοτών και υπαλλήλων εις τάς 
επαρχίας (20% εις τάς νήσους), αλλ* ή πρόσθετος 
αΰτη διαφορετική μεταχείρισις πρόκειται να κα-
ταργηθή. Αι είσφοραί καλύπτουν τήν άνεργίαν, 
Ίατρικήν περίθαλψιν, συντάξεις γήρατος και τήν 
κατοικίαν ώρισμένων εργατών. 
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Το σύστημα των εισφορών εμφανίζει πολλάς πε-
ριπλοκάς. Έ π ί παραδείγματι, γεννώνται προβλήμα
τα, κατά τον προσδιορισμον τών αποδοχών τών 
αυτοτελώς απασχολουμένων και κατά τον έλεγχο ν 
του εάν άπαντες οι υπόχρεοι καταβάλλουν πράγμα
τι την είφοράν. Αι λεπτομέρειαι αύται εν τούτοις δέν 
είναι δυνατόν να εξετασθούν δια της παρούσης με
λέτης. *Ως τόσον υπάρχει εν είδικον χαρακτηριστι
κών τών εισφορών του Ι.Κ.Α., όπερ παρουσιάζει 
μέγα ενδιαφέρον, διότι ενεργεί ως κίνητρον δι' έξα-
γωγάς. Έάν μία έπιχείρησις έξάγη ποσοστον χ % 
τών προϊόντων της, επιστρέφεται εις αυτήν ποσο-
στον χ % έπί του τμήματος εκείνου της εισφοράς 
του εργοδότου όπερ εϊναι έπί πλέον της εισφοράς 
τών απασχολουμένων—ήτοι 9,5% ύπό κανονικας 
συνθήκας. Τοΰτο σημαίνει, έπί παραδείγματι, δτι 
μία έπιχείρησις, ήτις εξάγει εν τρίτον τών προϊόν
των αύτης θα κερδίση ποσόν (προ του φόρου ) 'ίσον 
προς 3,2% περίπου του κόστους της εργασίας έναντι 
της περιπτώσεως καθ' ην αύτη δέν πραγματοποιεί 
έξαγωγάς. Ή σχετική επιστροφή χρημάτων λαμ
βάνει χώραν αναδρομικώς, έπί τη βάσει τελωνεια
κών έγγραφων πιστοποιούντων τήν έξαγωγήν. 

Ή έπινόησις αυτή, παρόμοια προς τήν έπιστρο-
φήν φόρου έπί της μισθοδοσίας εις περίπτωσιν εξα
γωγής ήτις ισχύει εις Αύστραλίαν, δεν δύναται να 
καθιερωθή εις τήν πλειονότητα τών κρατών λόγω 
διεθνών δεσμεύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII 

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

Ή διάκρισις της εννοίας μεταξύ «φόρου» και 

τιμής» είναι σαφής κατ' αρχήν άλλα δυσκόλως δύ

ναται να έφαρμοσθή εις τήν πρακτικήν. Ή τιμή 

ευρίσκεται εις άνάλογον σχέσιν προς τήν λαμβανο-

μένην ποσότητα και ποιότητα των αγαθών ή υπη

ρεσιών, ένώ ό φόρος αποτελεί μίαν συνεισφοραν 

έναντι συλλογικώς παρεχομένων αγαθών ή υπηρε

σιών και δεν εμφανίζει παρομοίαν άναλογίαν. Ού

τως οι φόροι επιβάλλονται επί αγαθών ή υπηρεσιών 

εις ας περιπτώσεις ή σχέσις μεταξύ πληρωμής 

και άπολαμβανομένης ώφελιμότητος θεωρείται ε'ίτε 

μη επιθυμητή εϊτε μή εφαρμόσιμος. Ή κρίσις 

περί του μή επιθυμητού της σχέσεως πληρωμής -

ώφελιμότητος είναι πολιτική τοιαύτη. 

Το θέμα της δυνατότητος εφαρμογής, ώστό-

σον, είναι θέμα οίκονομικόν και διοικητικόν. Εις 

τας τυπικάς περιπτώσεις της αμύνης, αστυνομίας 

και δικαιοσύνης ή αναλογία τής ωφελείας και ως 

εκ τούτου ή θέσπισις μιας τιμής είναι εντελώς 

αδύνατος. Εις άλλας περιπτώσεις ή δυνατότης εφαρ

μογής είναι απλώς θέμα έλαχιστοποιήσεως του 

99 



κόστους. Οΰτως ή κατανάλωσες του ύδατος δύναται 

να μετρηθή καί αναλόγως να καθορισθή μία τιμή, 

άλλ' οσάκις το κόστος μετρήσεως είναι πολύ μεγά-

λον, προτιμώτερον είναι να εχωμεν μηδέν όριακον 

κόστος ύδατος εις τους καταναλωτας καί να άντι-

μετωπίσωμεν τα κόστα δια της φορολογίας — εϊτε 

άπο τά γενικά έσοδα ε'ίτε άπο είδικον ανταποδοτι

κών τέλος. 

Καθ' δσον μόνον μερικοί δήμοι μετρούν καί επι

βαρύνουν δια την κατανάλωσιν του ύδατος επί τη 

βάσει μετρητών, ενώ άλλοι δχι, το εσοδον το όποιον 

ονομάζεται «τέλος υδρεύσεως» είναι εν μέρει μό

νον φορολογικον εσοδον. Εις την παροΰσαν μελέτην 

δεν θα το θεωρήσωμεν ώς φόρον καί θα περιορίσω-

μεν την άκόλουθον περιγραφήν εις έκείνας τάς πε

ριπτώσεις εσόδων τοπικής αυτοδιοικήσεως, αϊ ό-

ποΐαι θεωρούνται προφανώς τοπικοί φόροι. 

Τέλος Καθαριότητος 

Τούτο αποτελεί ύποχρέωσιν τών ιδιοκτητών, εύ-

ρισκόμενον εις άνάλογον σχέσιν: πρώτον, προς τον 

αριθμόν τών δωματίων εις τήν περίπτωσιν τών οι

κιών (με διάφορον έπιβάρυνσιν κατά δωμάτιον ανα

λόγως της περιοχής εις ην ευρίσκεται ή οικία) καί 

δεύτερον, προς τήν εκτασιν του δαπέδου εις τήν πε

ρίπτωσιν τών καταστημάτων (με διάφορον έπιβά

ρυνσιν κατά τετραγωνικών μέτρον αναλόγως του 

είδους του καταστήματος). Οι συντελεσταί του τέ-
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λους τούτου ορίζονται δι' αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου υποκείμενης εις την εγκρισιν του νο

μάρχου, το δε εσοδον εκ τούτου διατίθεται καθ' ο

λοκληρίαν δια καθαρισμον των οδών και άποκομι-

δήν των άπορριμάτων. 

Το ούτως είσπραττόμενον εσοδον συχνάκις υπο

λείπεται ουσιωδώς του βεβαιουμένου τοιούτου καί

τοι ή ε'ίσπραξις ευρίσκεται εις χείρας ειδικών υπη

ρεσιών ενιαίων δι 'ομάδας γειτονικών μονάδων τοπι

κής αυτοδιοικήσεως, και επί πλέον οι απασχολούμε

νοι υπάλληλοι εισπράττουν προμήθειαν επί τών εισ

πραττομένων. Έ κ τ ο ς τών αρχικών σφαλμάτων ο

φειλομένων εις την ύπερβεβαίωσιν, ή κάτωθεν του 

εκτιμώμενου ύψους ε'ίσπραξις οφείλεται εις την δυ-

σκολίαν συλλογής αύτου έκ τών πτωχότερων λαϊ

κών τάξεων. Υπάρχει βεβαίως νομική διέξοδος πα

ρεχομένη εις την ύπηρεσίαν τών ταμείων, άλλα τα 

έξοδα τής δικαστικής διαδικασίας πολλάκις υπερ

βαίνουν το όφειλόμενον ποσόν. Έ κ τ ο ς τούτου, 

τα εκλεγόμενα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

είναι δύσκολον να ασκήσουν εντονον πίεσιν επί 

τών άπορωτέρων τάξεων λόγω κινδύνου απώ

λειας τής δημοτικότητός των. Έ ν τούτοις, το πρό

βλημα σήμερον έχει ευρέως άντιμετωπισθή δια τής 

αναθέσεως τής εισπράξεως εις την Δημοσίαν Έ π ι -

χείρησιν 'Ηλεκτρισμού, ή οποία διαθέτει δίκτυον 

γραφείων εισπράξεων και όλως άποτελεσματικήν 

έξουσίαν όπως διακόπτη τήν παροχήν φωτισμού 

101 



εις τους μή καταβάλλοντας το τέλος φορολογου

μένους. 

Το τέλος καθαριότητος επιβάλλεται επίσης έπί 

των τελών κυκλοφορίας τών αυτοκινήτων. Τοΰτο 

ανέρχεται εις 1 0 % έπί τούτων εις την περίπτωσιν 

τών ιδιωτικών αυτοκινήτων και εις ενα σταθερον 

ποσόν δια τα λεωφορεία και φορτηγά. 

Τέλος Φωτισμού 

Αυτό είναι επίσης άνταποδοτικόν, εντεύθεν και 

το ονομά του. Εις τους δήμους και κοινότητας 

οπού υπάρχει τέλος καθαριότητος, το τέλος φωτι

σμού υπολογίζεται έπ' αύτοΰ ως πρόσθετος έπιβά-

ρυνσις. "Αλλως, το άναγκαΐον έσοδον δύναται να 

αύξηθή δι* επιβολής βάρους έπί της αξίας τών οι

κιών. Τοΰτο συνιστά άπλοΰν φόρον καθ' Οτι αϊ κοι

νότητες αϊ όποϊαι στερούνται του τέλους καθαριό

τητος είναι αϊ μικρότεραι και πτωχότεραι τοιαΰται" 

εις αύτας αϊ οίκίαι αποτελούν το μόνον είδος κτι

ρίων, εις δε μόνον υπάλληλος της κοινότητος δύνα

ται να παράσχη ταχειαν και πρόχειρον άποτίμη-

σιν, άποδεκτήν υπό του δημότου, προς έπιβολήν 

του τέλους. 

Φόρος επί τών εκδιδομένων νπο ξενοδοχείων και 

εστιατορίων λογ/σμών 

Εις τους δήμους και κοινότητας οι όποιοι χα

ρακτηρίζονται ως αρχαιολογικοί χώροι ή θέρετρα 
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παραθαλάσσια, ήτοι χώροι οι όποιοι εμφανίζουν ου

σιώδη τουριστικήν κίνησιν, επιβάλλεται φόρος 5 % 

επί των λογαριασμών τών ξενοδοχείων και των 

εστιατορίων Α και Β κατηγορίας. ( Ό φόρος οδ-

τος δεν επιβάλλεται εις τους δήμους της περιοχής 

τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης). Το ασύνηθες χα-

ρακτηριστικον του εν λόγω φόρου είναι ότι συν

ήθως ό δήμος εκμισθώνει το δικαίωμα αυτό εις τον 

μεγαλύτερον πλειοδότην κατά τον δημόσιον πλεί

στη ρ ιασμόν. 

Τέλος επί τών εισιτηρίων λεωφορείων 

Το εν λόγω τέλος ανέρχεται εις 1 0 % επί τών 

ακαθαρίστων εσόδων τών αστικών λεωφορείων και 

επιβάλλεται μόνον εις τους μεγαλύτερους δήμους. 

Εισφορά λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως 

Ή ώς άνω εισφορά είναι έφ'άπαξ και σκοπόνεχει 

τήν κάλυψιν μέρους του κόστους τής επεκτάσεως 

καίτοι τούτο συνδέεται με τήν δημοσίευσιν του σχε

δίου μάλλον παρά με τήν έκτέλεσιν αύτοΰ τούτου 

του έργου. Το σχέδιον προφανώς ορίζει λεπτομερώς 

διάφορα θέματα ώς τήν χάραξιν του δρόμου, τήν 

εκτασιν τής περιοχής και ή έπέκτασίς του δια τήν 

κάλυψιν νέων περιοχών έχει ώς αποτέλεσμα ούσια-

στικήν υψωσιν εις τήν άξίαν τήςγής τών περιοχών 

τούτων. Ή εισφορά εκτιμάται υπό μιας επιτροπής 
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ειδικώς διοριζόμενης υπό του 'Υπουργού των Ε σ ω 

τερικών. Ή βάσις είναι ή αξία του οικοπέδου κατά 

τον χρόνον της δημοσιεύσεως του σχεδίου, και ό 

συντελεστής είναι 1 0 % επί αξίας μέχρι 25.000 δρχ., 

1 5 % επί των επομένων 10.000 δρχ. και 2 5 % δια 

το πέραν τών 35.000 δρχ. ποσόν. 

Εισφορά επί τών ωφελουμένων εκ της εκτελέσεως 

έργων 

Ίδιοκτήται ακινήτου περιουσίας ώφεληθέντες εκ 

της εκτελέσεως δημοσίων έργων δαπάναις δήμου ή 

κοινότητος υποχρεούνται εις είσφοραν ύπολογιζο-

μένην εις 1 5 % επί της ένεκα τών έργων απο

κτηθείσης υπεραξίας της περιουσίας, ή οποία βε-

βαιοΰται μετά τήν άποπεράτωσιν τών έργων. Ή 

συνολικώς είσπραχθησομένη εισφορά δεν πρέπει 

να ύπερβαίνη το ήμισυ της αξίας του εκτελε

σθέντος έργου. Ή εισφορά είναι πληρωτέα εις εξ ε

τησίας δόσεις, έκτος της περιπτώσεως μεταβιβά

σεως της ιδιοκτησίας οπότε το δλον ποσόν καθίστα

ται ληξιπρόθεσμον. 

Προσωπική εργασία 

Αί άγροτικαί κοινότητες δύνανται να εξασφαλί

σουν τήν προσωπικήν έργασίαν τών πολιτών των, 

ηλικίας 1 8 - 6 0 (έκτος θυμάτων πολέμου, ιερέων, 

και δημοσίων υπαλλήλων), και μέχρι δέκα ημέρας 

104 



κατ* έτος οσάκις πρόκειται, περί έργων άφορώντων 

την κοινότητα. Κάτοχοι ζώων ή φορτηγών πιθανόν 

να χρειασθή να συνεισφέρουν τάς υπηρεσίας των. 

'Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κοινοτήτων κάμνει 

χρήσιν του δικαιώματος τούτου, κυρίως Ομως όσον 

άφορα τους άνδρας μόνον και δι* έργασίαν διαρ

κείας όλιγώτερον τών δέκα ημερών. Ή κοινότης 

χρησιμοποιεί την έργασίαν ταύτην ε'ίτε δια καθα

ρώς κοινοτικά έργα, δπως π.χ. έπισκευαί οδών, ή 

ως είσφοράν κοινότητος ή οποία απαιτείται προς 

έκτέλεσιν δημοσίων έργων χρηματοδοτηθέντων υπό 

της Κυβερνήσεως. 

Οί υποχρεωμένοι εις χειρονακτικήν έργασίαν δύ

νανται να απαλλαγούν δια χρηματικής καταβολής 

αναλόγου ποσοΰ ή δια μισθώσεως εργασίας άλλων. 

'Αμφότεροι οι τρόποι είναι συνήθεις εις τήν περί

πτωσιν επαγγελματιών. 

Φόροι επί τών ακαλύπτων χώρων 

Δήμοι με πληθυσμον 20.000 κατοίκους και πλέ

ον δύνανται να επιβάλλουν έτήσιον φόρον επί ακα

λύπτων χώρων ευρισκομένων εντός σχεδίου πό

λεως. Ό συντελεστής είναι μηδέν δι' οικόπεδα α

ξίας μέχρι 50.000 δρχ. Εις περίπτωσιν κατά τήν 

οποίαν κατέχει τις πλέον του ενός ακάλυπτους 

χώρους τότε φορολογείται έπί τής συνολικής αξίας 

αυτών. 
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Τέλος εκδόσεως αδειών οίκοδομών 

Και αυτό επίσης είναι τέλος έπιβαλλόμενον μό

νον εις την περίπτωσιν δπου υπάρχει σχέδιον πόλε

ως. Ό συντελεστής είναι 1% επί του κόστους του 

αναλαμβανομένου έργου, το όποιον εκτιμάται υπό 

του άρχιτέκτονος. 

Οι τεχνικοί έκάστΌυ δήμου επιχειρούν ενα σύν-

τομον έλεγχον προς διαπίστωσιν της ακριβείας της 

δηλώσεως του υπόχρεου, άλλ' εφ' όσον ή αμοιβή 

του άρχιτέκτονος ευρίσκεται εις άνάλογον σχέσιν 

προς το έκτιμώμενον κόστος, Ιν είδος έλεγχου επι

τυχούς πλέον και αξιόπιστου δύναται να έξασφαλι-

σθή δια μέσου αύτης της όδοΰ. Οι υπάλληλοι, του

λάχιστον δήμου τινός, φαίνεται να πιστεύουν δτι αϊ 

δηλούμεναι άξίαι υπολείπονται της πραγματικό-

τητος κατά 30%, άλλα παραδέχονται δτι τοΰτο 

πιθανόν να προέρχεται εκ της αποτυχίας να παρα

δεχθούν το ένδεχόμενον της πραγματικής εις το κό

στος εκτιμήσεως. 

Τα τρία τέταρτα του οΰτως εισπραττομένου εσό

δου αποδίδονται εις το Κράτος και μόνον το εν τέ

ταρτον παρακρατείται άπό τήν τοπικήν αύτοδιοί-

κησιν. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Περαίνοντες το περιγραφικον μέρος της παρού-
της παραθέτομεν κατωτέρω παραδείγματα τίνα, 
εκ τών οποίων δύνανται να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα. Εις ταΰτα δεν θά περιληφθη παρά
δειγμα φορολογίας νομικών προσώπων καθόσον 
παράδειγμα λεπτομερές και αύθεντικον υπάρχει ήδη 
διαθέσιμον. Τοΰτο ευρίσκεται εις το άγγλικον δη
μοσίευμα του Ο.Β.Α. «Φορολογία εισοδήματος Βιο
μηχανικών Εταιρειών έν Ελλάδι». 

Εισόδημα Οικογενείας (Εις Δρχ.) 

1 ) Τα εισοδήματα φυσικού τίνος προ

σώπου κατά το έτος 1963 είναι τά ακό

λουθα : 

Το ύπολογιζόμενον εισόδημα εκ της Ι

διοκατοικούμενης οικίας του 24.000 

Τόκοι έξ ομολογιών (ομολογιακού δα

νείου επιχειρήσεως) 10.000 

Άμοιβαί του ως νομικού συμβούλου είς 

Έταιρείαν 72.000 

Τά εισοδήματα της συζύγου του κατά 

το έτος 1963 έχουν ως ακολούθως: 

Μίσθωμα διαμερίσματος 26.400 

Μισθός 24.000 

Μερίσματα 4 .000 

Ή οικογένεια αριθμεί επίσης δύο νεαρά 

τέκνα μη έχοντα ίδιον εισόδημα. 

Αί δαπάναι δι' ίατρικήν περίθαλψιν της 

οικογενείας δια το έτος 1963 ανέρχονται 

είς δρχ. 4.000. 
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2) Tò φορολογητέον εισόδημα θα ύ-

πολογισθη ώς ακολούθως: 

α) Το εισόδημα τοϋ συζύγου: 

Εισόδημα εκ της ιδιοκατοικούμενης οι

κοδομής 24.000 

μείον: 2 5 % έκπτωσις δι' άπόσβεσιν κλπ. 6.000 

Καθαρον εισόδημα έξ οικοδομών 18 .000 

πλέον: το εισόδημα τοϋ συζύγου έξ δμο-

μολογιών (ομολογιακού δανείου 

επιχειρήσεως ) 10.000 

πλέον: το εισόδημα της συζύγου έκ μερι

σμάτων 4.000 

πλέον: το είσόδημά του έκ της ασκή

σεως τοϋ επαγγέλματος 72 .000 

μείον: 2 5 % έκπτωσις (δι' ελευθέρια ε

παγγέλματα) 12.500 

Καθαρον εισόδημα έκ τοϋ επαγ

γέλματος του 59.500 

Συνολικον εισόδημα τοϋ συζύγου 91.500 

'Εκπτώσεις: 

Συνολικον εισόδημα τοϋ συζύγου 91.500 

μείον: άπαλλασσόμενον Οριον συντηρή

σεως 12.000 

79.500 

μείον: έκπτωσις δια τα δύο τέκνα 8.000 

71.500 

μείον: δαπάναι δι' Εατρικήν περίθαλψιν . 4.000 

67.500 

μείον: εισφορά υπέρ τοϋ Ο.Γ.Α. (βεβαι-

ωθεϊσα κατά το παρελθόν έτος ) . . 1.111 

Καθαρον φορολογητέον εισόδημα 

τοϋ συζύγου 66.389 

β) Το εισόδημα της συζύγου: / 

Εισόδημα έκ μισθωμάτων 26.400 

μείον: εκπτωσις 2 5 % 6.600 
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Καθαρον εισόδημα έκ μισθωμά

των 19.800 

πλέον: μισθοί 24.000 

μείον: Ικπτωσις 3 0 % (δι* εισοδήματα 

έκ μισθωτών υπηρεσιών ) 7.200 

Καθαρον εισόδημα έκ μισθών . . . 16.800 

Συνολικόν εισόδημα της συζύγου. 36.600 

Εκπτώσεις : 

Συνολικόν εισόδημα της συζύγου 36.600 

μείον: άπαλλασσόμενον δριον συντηρή

σεως 12.000 

Καθαρον φορολογητέον εισόδημα 

της συζύγου 24.600 

3 ) Ό φόρος έπί τοΰ ως άνω εισοδήμα

τος θα ύπολογισθη ως ακολούθως: Εισόδημα Φόρος 

α) τοϋ συζύγου 66.389 6.235 

β ) τ η ς σ υ ζ ύ γ ο υ 24.600 1.494 

πλέον: Συμπληρωματικός φόρος 3 % έπί 

τών έκ κεφαλαίου εισοδημάτων 

(έξ οικοδομών: ( 5 0 . 4 0 0 - 2 5 % ) 

Χ 3%, έκ μερισμάτων και τοκο

μεριδίων: 14.000 Χ 3%) 1.554 

πλέον: 3 % χαρτόσημον έπί ενοικίων 

( 2 6 . 4 0 0 X 3 % ) 792 

μείον: χαρτόσημον προκαταβληθέν . . . . 396 396 

πλέον: 3 % διά τέλη υδρεύσεως έπί τοϋ 

εισοδήματος έξ οικοδομών 1.512 

πλέον: εισφορά υπέρ τοΰ Ο.Γ.Α. (10% 

έπί τοΰ φόρου 11 191 Χ 1 0 % . . 1.119 

πλέον: 10% έπί χαρτοσήμου έπί ενοικίων 

υπέρ τοΰ Ο.Γ.Α 40 

Συνολικός φόρος 12 .350 

Συνολικός φόρος βεβαιωθείς έπί τοΰ εισο

δήματος τοΰ 1963 12.350 

μείον: Φόρος παρακρατηθείς εις τήν π η -

γήν έπί μερισμάτων και τοκομε

ριδίων (συμφώνως προς μίαν προ-

οδευτικήν κλίμακα) 680 
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μείον: Φόρος παρακρατηθείς έπί μισθού 

(συμφώνως προς κλίμακα επί του 

μισθού μειωμένου κατά το άφορο-

λόγητον βριον συντηρήσεως καΐ 

κατά τήν έπιτρεπομένην έκπτωσιν 

δια το εισόδημα έκ μισθωτών υ

πηρεσιών) 178 

11.492 

μείον: Φόρος παρακρατούμενος δι' άμοι-

βάς έκ της ασκήσεως επαγγέλμα

τος ( 7 2 . 0 0 0 X 8 % ) + (72.000 Χ 

8%) Χ 1 0 % δια τον Ο.Γ.Α. . . . 6.336 

5.156 

μείον: Φόρος παρακρατηθείς: 5 0 % επί 

τοΰ συνολικού φόρου τοϋ βεβαιω

θέντος επί τοΰ εισοδήματος τοΰ 

παρελθόντος έτους 3.500 

Συνολικός φόρος πληρωτέος . . . . 1.656 

Άνέγερσις πολυκατοικίας 

Έ α ν ύποτεθή δτι ή άξια ενός οικοπέδου ανέρχεται είς ποσόν δρχ. 

200.000, ό φόρος έπί της μεταβιβάσεως τούτου θά άνέλθη είς δρχ. 

22.000 (ή αμοιβή τοΰ συμβολαιογράφου θα άνέλθη εις δρχ. 4.000) 

Προ της ενάρξεως της κατασκευής, δέον να προηγηθή εγκρισις τοΰ 

σχεδίου, ή δέ υποβολή της αιτήσεως προς έ*γκρισιν συνεπάγεται τήν 

καταβολήν ποικίλων τελών χαρτοσήμου. Ή αϊτησις αυτή παρέχει 

είς τάς αρχάς λεπτομέρειας έπί τοΰ κτιρίου δπερ πρόκειται να άνεγερ-

θή, έκ τών οποίων αύται δύνανται να υπολογίσουν εν πλασματικον κό

στος κατασκευής δια της εφαρμογής κόστους κατά κυβικον μέτρον 

καθοριζόμενον υπό κανονισμοΰ. Το κόστος τοΰτο, δπερ εξαρτάται 

έκ τοΰ τύπου τοΰ κτιρίου και (τουλάχιστον εντός τών Αθηνών) έκ 

της περιοχής, είναι κατά κανόνα, άλλ' ουχί κατά σταθερον συντελε-

στήν διά τάς διαφόρους περιπτώσεις, χαμηλότερον τοΰ πραγματικοΰ 

κόστους κατασκευής. Τά κάτωθι ποσά δέον να καταβληθούν έπί τοΰ 

πλασματικοΰ κόστους κατά διαφόρους περιοχάς, τά πλείστα έκ τών 

οποίων υπολογίζονται διά της εφαρμογής παγίων συντελεστών. Έ π ί 

πλασματικοΰ κόστους δρχ. 415.000, να καταβληθούν τά κάτωθι: 
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1 ) Ή εισφορά εργοδότου και υπαλλήλων εις το ΙΚΑ (ΕΙς Δρχ.) 

(είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή κατά κανόνα λαμβα

νομένη ώς βάσις καταβολή των ημερομισθίων προ

φανώς αντικαθίσταται ύπό της βάσεως του ώς άνω 

κόστους, προς διευκόλυνσιν διοικητικήν) 29.050 

β) Εισφορά δια τήν έπικουρικήν άσφάλισιν εργατών 

δομικών καΐ ξυλουργικών εργασιών 4.482 

γ) Είσοφρά του διατάγματος Κ Η τοϋ 1946 6.450 

δ) Va δια τους δήμους 2.100 

ε ) 1 ι j2 διά το Ταμειον Συντάξεως Μηχανικών και 

το Πολυτεχνεΐον 624 

στ ) 3 % έπί της αμοιβής του μηχανικού διά τους αυτούς 

σκοπούς 1.074 

ζ) 0,25% διά το Τεχνικόν Έπιμελητήριον 105 

η) Παρακράτησις μέρους της άμοιδής τοϋ πολιτικού 

μηχανικού 3.580 

θ) 1,1% φόρος μισθοδοσίας επί ταύτης 358 

Ευθύς ώς καταβληθούν τά ώς άνω ποσά δύναται 

να άρχίση ή άνέγερσις τοϋ κτιρίου. 

Φόρος επί εισαγομένου ψυγείου (ΕΙς Δρχ.) 

Υποτιθεμένη αξία C Ι F 5.000 

Εισαγωγικός δασμός 52,5% (μικρότερος 

συντελεστής διά προϊόντα της Κ.'Αγοράς ) 2 .625 

0,5% έπί της αξίας C.I.F. διά τά Πανε

πιστήμια 25 

1 0 % υπέρ τοϋ Ο.Γ.Α. έπί της αξίας CIF 

πλέον τον είσαγωγικόν δασμον 763 

Συνολική μέχρι τοΰδε αξία 8.413 

+ 3 0 % αϋξησις διά νά ληφθή ή χονδρική 2.524 

αξία " 1 0 . 9 3 7 

6 % φόρος κύκλου εργασιών έπί τούτου 656 

Έ π ί πλέον 1 1 / 2 % έπί εισαγωγών 164 

Σύνολον μέχρι τοΰδε 11.756 

0 , 5 % τέλος χαρτοσήμου έπί τούτου. . . . 59 

1 0 % πρόσθετος έπιβάρυνσις έπί τοϋ χαρ

τοσήμου ύπο τοϋ Ο.Γ.Α 6 

Συνολικός φόρος έπί της εισαγωγής . . 4.296 

Χονδρική αξία και αοξησις 4 0 % 3.704 

Λιανική τιμή 13.000 
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Φόροι έπι αυτοκινήτων (ΕΙς Δρχ.) 

V O L K S W A G E N F O R D GALAXY 

Τιμή εργοστασίου Γ.Μ. 3.439 $ 1 . 8 1 1 
+ 1 0 % δια προμήθεια πράκτορος . . 344 181 

3.783 _Α^12 

Τρεπόμενον είς δραχμάς 28.660 Δρχ. 60.059 Δρχ. 
Κόστος μεταφοράς $ 1 0 0 $ 400 
Τρεπόμενον είς δραχμάς 3.015 12.060 

Τιμή GIF 31.675 72.119 
Τελωνειακός δασμός 26% των 40 % των 

31.675 8.236 72.119 28.848 

0,5 % της αξίας CIF δια το Πανεπι-
στήμιον 159 361 

2 5 % των 
Φόρος πολυτελείας 72.119 18.030 
4 0 % πρόσθετος έπιβάρυνσις υπέρ 

ΟΓΑ έπι τοϋ φόρου πολυτελείας 7.212 
Συνολική μέχρι τοϋδε αξία 40.070 126.570 

+ 3 0 % αΰξησις δια να πρόκυψη ή χον
δρική αξία 12.021 37.971 

52.091 164.541 

6% Φόρος κύκλου εργασιών έπ' αυ
τής 3.125 9.873 

Ειδικός φόρος 1,5% επί της αξίας 
εισαγωγής 782 2.469 

0,55% τέλος χαρτοσήμου (συμπερι
λαμβανομένης της προσθέτου επι
βαρύνσεως 1 0 % υπέρ του ΟΓΑ) 
έπι τοϋ μέχρι τοϋδε συνόλου 242 765 

Συνολικοί φόροι κατά τήν είσαγωγήν 12.554 67.558 
Περιθώριον λιανικής τιμήα κατά προ

σέγγισιν* 6.781 50.323 
Παγία εισφορά 15.000 55.000 
ΠινακΙς άριθμοϋ κυκλοφορίας 2.500 2.500 
Ταξινόμησις (καταγραφή) 1.500 2.500 

~ 19.000 60.000 
Σύνολον, ήτοι: κόστος θέσεως αυτοκι

νήτου είς κυκλοφορίαν 70.000 250.000 

"Απαντες οι ως άνω φόροι ώς ποσο-
στον επί τοϋ συνόλου 4 5 % 5 1 % 

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας συμπερι
λαμβανομένης προσθέτου επιβαρύν
σεως 10% υπέρ Δήμων καΐ Κοινο
τήτων 3.250 21.120 

* Δι' αυτοκίνητα πολυτελείας το περιθώριον είναι ύψηλον διότι ταΰτα εισάγονται 

μεμονωμένως. 



Φόροι καταβαλλόμενοι διά τα λεωφορεία μηνιαίως 

(Εις Δρχ.) 

' Αστικόν ' Υπεραστικό ν 
λεωφορείον λεωφορείον 

Κύκλος εργασιών 60.000 51.480 
Φόρος υπέρ Ταμείων 'Οδοποιίας 12.000 5.148 
Φόρος κύκλου εργασιών επί του υπολοίπου. 2.280 2.280 
Φόρος επί τοϋ προσωπικού της ηλεκτρικής 

εταιρείας μεταφορών (0,10 δρχ. κατά είσι-
τήριον) 3.430 

Φόρος καθαριότητος 60 65 
Ειδικός φόρος λεωφορείων 'Αθηνών 3.300 
Τέλη κυκλοφορίας (150 ετησίως άνα θέσιν) . 4.500 
Μισθοί και ημερομίσθια 13.000 13.000 
Ι.Κ.Α. (εργοδοτική εισφορά) 2 .730 2.730 
Είδικον τέλος (8% επί τοϋ κύκλου εργασιών) 4.118 
Φόρος αποσκευών 20 
'Ακαθάριστος είσπραξις του ιδιοκτήτου 22.600 19.020 
Έ κ τούτων το καθαρον φορολογητέον εισόδη

μα συνάγεται, ελλείψει λεπτομερών στοι
χείων, βτι είναι 10.800 2 .850 

Φόροι καταβαλλόμενοι υπό μιας Εταιρείας είς τάς 'Αθήνας 

Α. Φόροι Δημοσίου 

α) Φόρος έπί τών νομικών προσώπων: 35% επί των μή διανε
μομένων κερδών πλέον 15% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Φόρος επί της μισθοδοσίας 6% πλέον 1,1% «τέλος χαρτοσή
μου». 

γ) Τέλη χαρτοσήμου έπί τιμολογίων, μερισμάτων και δανείων. 
δ) Τέλη κυκλοφορίας τών (οχημάτων) αυτοκινήτων. 
ε) Φόρος έπί τών μεταβιβάσεων ακινήτων. 
στ) Φόρος κύκλου εργασιών. 
ζ) Φόροι παρακρατούμενοι διά: 

1. 'Ημερομίσθια και μισθούς 
2. Άμοιβας ελευθερίων επαγγελμάτων 8% 
3. 'Εργολάβους 1,5% 

113 
8 



Β. Δημοτικοί φόροι 

α) Τέλη καθαριότητος και φωτισμού. 
β) Πρόσθετος έπιβάρυνσις 10% έπί των τελών κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων, 
γ) Φόρος έπί των διαφημίσεων. 
δ) Φόρος έπί των ακαλύπτων χώρων. 

Γ. Είσφοραί Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

α) Εργοδοτική εισφορά 17% έπί μισθών και ημερομισθίων δια 
το Ι.Κ.Α. 

β) Είσφοραί εργοδότου δι' έτερα ασφαλιστικά ταμεία. 
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