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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην  εργασία  αυτή  αναλύονται  οι  κυριότερες  υποθέσεις  και  έρευνες  για  τη

βελτιστοποίηση  των  φορολογικών  συντελεστών.  Θα  δούμε  τις  απόψεις  μεγάλων

επιστημόνων ως προς τη βέλτιστη φορολόγηση και την προσέγγιση του καθενός.  Οι

κύριες έρευνες που παρατίθενται είναι αυτές των Ramsey, Mirlees, Laffer, Saez. Μέσω

των ερευνών  για τη βελτιστοποίηση καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα καθώς και

σε έναν εναλλακτικό τρόπο για την εξεύρεση της βέλτιστης φορολόγισης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη βελτιστοποίηση των φορολογικών συντελεστών. Οι

φόροι από τα αρχαία χρόνια ήταν αντικείμενο προστριβής και για τις δύο πλευρές. Οι

φορολογούμενοι  πάντα  διεκδικούσαν  χαμηλότερους  φόρους  και  οι  κυβερνήσεις

υψηλότερους. Η χρυσή τομή δεν έχει βρεθεί ακόμα καθώς οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται

για την μεγιστοποίηση της είσπραξης των φόρων παρά για την γενική επίπτωση στην

οικονομία που θα έχει μια ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση των φόρων. Στην εργασία αυτοί

αναφέρονται  κάποιες  μέθοδοι  και  θεωρίες  για  τη  βελτιστοποίηση  των  φορολογικών

συντελεστών και της φορολογίας γενικότερα.

Η θεωρία της βέλτιστης φορολογίας είναι η μελέτη του σχεδιασμού και της εφαρμογής

ενός φόρου για τη βελτιστοποίηση ενός δεδομένου οικονομικού κριτηρίου. Σε γενικές

γραμμές, το κριτήριο αυτό συνίσταται από την ατομική χρησιμότητα και το πρόβλημα

βελτιστοποίησης  περιλαμβάνει  την  ελαχιστοποίηση  των  στρεβλώσεων  που

προκαλούνται από τη φορολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1         Ιστορική Αναδρομή

Από τότε που υπάρχει γραπτή ιστορία, γίνεται αναφορά σε φόρους. Όταν ο άνθρωπος

άρχισε να καλλιεργεί τη γη και να παράγει, πλήρωνε φόρο στην κοινωνία. Στην αρχή οι

φόροι δεν ήταν μόνο χρηματικά ποσά αλλά και φόροι σε είδος. 

Οι πρώτες ενδείξεις για φορολογία έρχονται από τους αρχαίους Σουμέριους. Σε

μια περίοδο ενός δύσκολου πολέμου εφαρμόστηκε μια ιδιαίτερα βαριά φορολογία όπου

τα πάντα φορολογούνταν από τους φοροεισπράκτορες. Ακόμα και για τον ενταφιασμό

ενός νεκρού έπρεπε να πληρωθεί φόρος. Αυτό το σύστημα κράτησε και μετά τον πόλεμο

μέχρι τον ερχομό ενός βασιλιά που κατάργησε τους φόρους. Από εκείνη την εποχή έχουν

βρεθεί επιγραφές σε ιερογλυφικά οι οποίες αναφέρουν ότι : Μπορεί να έχεις άρχοντα,

μπορεί  να  έχεις  βασιλιά  αλλά  ο  άνθρωπος  που  πρέπει  να  φοβάσαι  είναι  ο

φοροεισπράκτορας. Αυτό το ρητό μπορεί να θεωρηθεί και διαχρονικό.

Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν φοροεισπράκτορες που έλεγχαν τα σπίτια για να

διαπιστώσουν αν οι πολίτες χρησιμοποιούσαν εύλογες ποσότητες μαγειρικού λαδιού και

ότι για “φόρο” προσφέρονταν καλό λάδι και όχι ξαναμαγειρεμένο. Αυτό είναι και από τα

πρώτα  είδη  ελέγχου  στη  φορολογία.  Αργότερα  υπήρχε  φόρος  σε  όλα  τα  είδη

συναλλαγών  όπως  πωλήσεις,  εισαγωγές,  εξαγωγές,δουλεμπόριο,  αλλά  υπήρχε  φόρος

20% στις παραγωγές ακόμα και στις οικιακές παραγωγές αγαθών

Στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, σε καιρό πολέμου

υπήρχε η λεγόμενη “εισφορά”. Την πλήρωναν όλοι οι πολίτες για την ενδυνάμωση του

στρατού σε περιόδους κρίσης. Το αξιοσημείωτο σε αυτή τη περίπτωση είναι ότι μετά το

πέρας του πολέμου, τυχόν πλεόνασμα επιστρεφόταν στους πολίτες και ο φόρος έπαυε να

ισχύει. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η τυραννία ήταν συνέπεια της λάθους

φορολόγησης.

Στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα φορολογικός
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συντελεστής 1% επί των πωλήσεων που τον ίδιο φόρο συνέχισε ο διάδοχός του, στην

Ρωμαϊκή  Αυτοκρατορία  πλέον,  ο  Αύγουστος  Καίσαρας.  Ο τελευταίος  εφάρμοσε  και

έναν φόρο κληρονομιάς 5% τα έσοδα του οποίου διατίθενται για την συνταξιοδότηση

των στρατιωτικών.

Κατά  το  πέρασμα  των  αιώνων  οι  φόροι  άλλαζαν  και  εκσυγχρονιζόντουσαν

ανάλογα με τον εκάστοτε κυβερνώντα. Η αλλαγή της φορολόγησης ήταν πολλές φορές

αιτία για εξεγέρσεις,  οι  οποίες μερικές φορές οδηγούσαν σε εμφύλιους πολέμους.  Η

φορολογία ήταν και θα είναι πάντα θέμα σύγκρουσης ανάμεσα στους φορολογούμενους

και τις  κυβερνήσεις  εκτός αν βρεθεί η χρυσή τομή που θα οδηγήσει στη σωστή και

δίκαιη  φορολόγηση.  Αλλά  για  να  φτάσουμε  σε  αυτό  το  σημείο,  θα  πρέπει  να

εκσυγχρονιστεί ολόκληρη η κοινωνία και να εμπλουτιστεί το μυαλό των ανθρώπων με

φορολογική παιδεία η οποία λείπει στις μέρες μας.

Στη νεώτερη ιστορία και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ το 1864 επί της προεδρίας του

προέδρου Lincoln εφαρμόζονται οι πρώτοι φορολογικοί συντελεστές στη χώρα οι οποίοι

είναι 3% για εισόδημα από 600$ και 5% για εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000$. Αυτοί

οι συντελεστές μεγάλωσαν στην περίοδο του εμφυλίου για να πέσουν μετά στο 5% για

όλα τα εισοδήματα άνω των 1.000$ όπου το 1870 ο φορολογικός συντελεστής έφτασε

στο  2,5%  για  όλα  τα  εισοδήματα  άνω  των  2.000$.  Αυτοί  οι  συντελεστές  άλλαξαν

μερικές φορές μέχρι τη δεκαετία του 30' όπου οι ατομικοί φόροι άγγιζαν το 1,4% του

ΑΕΠ και οι εταιρικοί φόροι το 1,6%. Το 1990 οι ίδιοι φόροι ανέρχονταν στο 8,77% και

1,99% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα το επίσημο φορολογικό σύστημα ξεκίνησε το 1919 με  το νόμο

1640/19 όπου καθιερώθηκε το αναλογικό σύστημα φορολόγησης. Με το σύστημα αυτό

ο φόρος παραμένει σταθερός σε οποιοδήποτε ύψος φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης

καθιερώθηκε σύστημα φορολόγησης ανάλογα με τις 7 πηγές εισοδήματος που ήταν οι

οικοδομές,  γαίες,  κινητές  αξίες,  εμπορικές  επιχειρήσεις,  γεωργικές

επιχειρήσεις,μισθωτές  υπηρεσίες  και  ελευθέρια  επαγγέλματα.  Ανάλογα  με  το  πόσες

πηγές εισοδήματος είχε ο καθένας, έπρεπε να υποβάλει ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε

μια.

Μετά  το  πέρας  του  δευτέρου  παγκοσμίου  πολέμου  και  του  εμφυλίου,  η  χώρα  είχε

ανάγκη ένα φορολογικό σύστημα που θα ευνοούσε την ανάπτυξη. Έτσι το 1955 εισήχθη

ο ενιαίος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων για όλες τις πηγές εισοδήματος με το

νόμο 3323/55. Οι εταιρίες ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ δεν υφίστανται φορολόγηση σε αυτό το στάδιο.
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Έπειτα το 1958 με τον νόμο 2843/58 εισάγεται ο ενιαίος φόρος εισοδήματος νομικών

προσώπων. Αυτά τα δύο νομοθετήματα είχαν ως βασική φιλοσοφία για τον υπολογισμό

του φόρου, ότι το συνολικό εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου μετά την αφαίρεση των

εκπτώσεων και μειώσεων υπόκειται σε φορολογία βάσει προοδευτικής κλίμακας.

Αυτή  η  φιλοσοφία  αλλάζει  με  το  προεδρικό  διάταγμα  129/89  όπου  εισάγεται  η

φιλοσοφία  αφαίρεσης  φόρου  από  φόρο.  Δηλαδή  για  να  προσδιοριστεί  ο  φόρος  που

αναλογεί στο εισόδημα, βρίσκεται σε πρώτο στάδιο ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό

εισόδημα  με  βάση  την  κλίμακα  και  σε  δεύτερο  στάδιο  ο  φόρος  που  αναλογεί  στα

αφορολόγητα ποσά.

Έπειτα αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο του συνολικού εισοδήματος, ο αναλογών

φόρος των αφορολόγητων ποσών και έτσι βρίσκουμε τον φόρο που αναλογεί. Αυτό το

σύστημα  ευνοούσε  τις  μεγάλες  επιχειρήσεις  διότι  είχαν  μεγάλες  μειώσεις  και

αφαιρούσαν  μεγάλο  αναλογούντα  φόρο  αφορολόγητων  ποσών.  Σε  αντίθεση  οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είχαν σχεδόν κανένα κέρδος.

Αργότερα, το 1992 με τον νόμο 2065/92 επαναφέρεται η παλαιότερη φιλοσοφία όπου τα

αφορολόγητα  ποσά  αφαιρούνταν  από  το  συνολικό  εισόδημα  όπου  προκύπτει  το

φορολογητέο εισόδημα. Ο τρόπος αυτός ισχύει μέχρι και σήμερα με τον νόμο 2238/94.

1.2         Έννοια Και Κατηγορίες Φορολογικών Συντελεστών

Σε ένα φορολογικό σύστημα, ο φορολογικός συντελεστής περιγράφει την επιβάρυνση

(που συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό), κατά την οποία μια επιχείρηση ή ένα πρόσωπο

φορολογείται. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστεί

ένας  φορολογικός  συντελεστής  όπως  ο  νομοθετημένος,  ο  μέσος,  ο  οριακός  και  ο

αποτελεσματικός. 

Προτού αναλύσουμε τις κατηγορίες πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε την ένοια της

φορολογικής βάσης η οποία είναι η αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των

επενδύσεων ή του εισοδήματος που υπόκειται σε φορολογία, ή η εκτιμημένη αξία ενός
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στοιχείου  που  υπόκειται  σε  φορολογία.  Οτιδήποτε  μπορεί  να  φορολογηθεί  έχει

φορολογική βάση. 

Ο νομοθετημένος φορολογικός συντελεστής είναι ο εκ του νόμου θεσπισμένος

που  ορίζει  το  ποσοστό  φορολόγησης  για  συγκεκριμένο  όριο  εισοδήματος.  Το

φορολογητέο  εισόδημα  μπορεί  να  έχει  διάφορους  φορολογικούς  συντελεστές  που

ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος αλλάζουν αλλά σε κάθε κλιμάκιο παραμένουν

σταθεροί. Δηλαδή για ένα εισόδημα ύψους 20.000 ευρώ μπορεί να υπάρχουν 2 κλιμάκια

φόρου, ένας φορολογικός συντελεστής 10 τοις εκατό για 0 έως 10.000 ευρώ και ένας

συντελεστής 20 τοις εκατό για 10.001 έως 20.000 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση ο

φορολογούμενος θα πληρώσει φόρο ύψους 5.000 ευρώ.

Ο μέσος φορολογικός συντελεστής είναι η αναλογία του συνολικού φόρου που

πληρώνεται ως προς τη φορολογική βάση και εκφράζεται με ποσοστό. 

Αν ορίσουμε ως “f” τον συνολικό φόρο και ως “b” την φορολογική βάση τότε ο μέσος 

φορολογικός συντελεστής θα ισούται με 
f
b

. Δηλαδή αν δούμε το προηγούμενο 

παράδειγμα και πάρουμε ως συνολικό φόρο τα 5.000 ευρώ και ως φορολογική βάση τα 

20.000 ευρώ τότε ο μέσος φορολογικός συντελεστής θα είναι 25 τοις εκατό.

Ο οριακός συντελεστής μας δείχνει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε 

για κάθε επιπλέον ευρώ εισοδήματος και αυξάνεται καθώς ανεβαίνει το εισόδημα. Στην 

ουσία είναι το ποσοστό του φόρου που καταβλήθηκε για το τελευταίο αποκτηθέν ευρώ 

του εισοδήματος. Αυτή η μέθοδος της φορολογίας έχει ως στόχο να φορολογήσει δίκαια 

βασιζόμενη στα κέρδη, τα χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται με χαμηλότερο 

συντελεστή από ότι τα υψηλότερα εισοδήματα. Βέβαια καθώς πολλοί πιστεύουν ότι 

αυτή είναι η πιο δίκαιη μέθοδος φορολογίας, άλλοι πιστεύουν ότι μεγαλύτερη 

φορολόγηση στα μεγαλύτερα κλιμάκια εισοδήματος θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις 

καθώς θα εξαφανίσει το κίνητρο των μεγαλύτερων κερδών.

Ο όρος αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής έχει διαφορετικές σημασίες

σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Γενικά, ο υπολογισμός του προσπαθεί να ρυθμίσει ένα

ονομαστικό  φορολογικό  συντελεστή  ώστε  να  γίνει  πιο  ουσιαστικός.  Μπορεί  να

ενσωματώσει οικονομετρικά, κατ 'εκτίμηση, ή υποθετικές προσαρμογές σε πραγματικά

δεδομένα, ή μπορεί να βασίζεται εξ ολοκλήρου σε εικασίες ή προσομοιώσεις.
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1.3         Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος   2238/1994    Κωδικοποιημένος

μέχρι Ν.4079/2012

Το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις  αντικειμενικές

δαπάνες  και  υπηρεσίες  και  δαπάνες  απόκτησης  περιουσιακών  στοιχείων  του

φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο Εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%)

≤ 5.000 0%

5.001 έως 12.000 10%

12.001 έως 16.000 18%

16.001 έως 26.000 25%

26.001 έως 40.000 35%

40.001 έως 60.000 38%

60.001 έως 100.000 40%

> 100.000 45%

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των

εξήντα  πέντε  ετών  και  τα  άτομα με  ειδικές  ανάγκες,  ή  συνταξιούχους  ανεξαρτήτως

ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες

(9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση

τις  αντικειμενικές  δαπάνες  και  υπηρεσίες  και  δαπάνες  απόκτησης  περιουσιακών

στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά

για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από

εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την

ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά

την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται  του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000)

ευρώ.
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Το  κατά  περίπτωση  αφορολόγητο  ποσό  ισχύει,  εφόσον  ο  φορολογούμενος

προσκομίσει  αποδείξεις  που  έχουν  εκδοθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κώδικα

Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες

πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται

σε  ποσοστό  είκοσι  πέντε  τοις  εκατό  (25%)  του  ατομικού  εισοδήματος  του

φορολογουμένου  του  δηλούμενου  και  φορολογούμενου  σύμφωνα  με  τις  γενικές

διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό

των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο

πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό

(10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους

δύο  συζύγους  μόνον  εφόσον  έχουν  περιληφθεί  στην  εμπρόθεσμη  δήλωση  και

επιμερίζονται  μεταξύ  των  συζύγων  ανάλογα  με  το  δηλούμενο  και  φορολογούμενο

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης

παραγράφου αυξάνεται  κατά δύο χιλιάδες  (2.000)  ευρώ για  κάθε  τέκνο από τα  δύο

πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για

κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.

Το ποσό με  το  οποίο  προσαυξάνεται  το  αφορολόγητο  ποσό του  πρώτου  κλιμακίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου

κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου

απαιτείται.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το

αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της  κλίμακας,  το αφορολόγητο ποσό που

αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά

τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των δύο χιλιάδων

(2.000)  ευρώ ως δαπάνη χωρίς  δικαιολογητικά,  για  τον ίδιο φορολογούμενο και  για

καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

α)  Παρουσιάζουν  αναπηρία  εξήντα  επτά  τοις  εκατό  (67%)  και  πάνω  από  νοητική

καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας

πρωτοβάθμιας  υγειονομικής  επιτροπής,  που  εδρεύει  σε  κάθε  νομό.  Δεν  λαμβάνεται
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υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

β) Είναι  τυφλοί  που είναι  γραμμένοι  στο γενικό μητρώο τυφλών,  που τηρείται  στην

οικεία νομαρχία.

γ) Είναι  νεφροπαθείς  που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν

κάνει  μεταμόσχευση νεφρού,  καθώς  και  τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή,

δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.

δ)  Είναι  ανάπηροι  αξιωματικοί  ή  οπλίτες,  οι  οποίοι  με  την  ιδιότητα  του  αναπήρου

παίρνουν  σύνταξη  από  το  δημόσιο  ταμείο  ή  αξιωματικοί  οι  οποίοι  έχουν  τεθεί  σε

κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος

ή  νοσήματος  που  επήλθε  λόγω  κακουχιών  σε  πολεμική  περίοδο,  βρίσκονται  σε

κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

ε)  Είναι  θύματα πολέμου.  Θύματα  πολέμου κατά  την έννοια  του  παρόντος  είναι  τα

πρόσωπα  που  λαμβάνουν  σύνταξη  από  πολεμική  αιτία.  Με  τα  θύματα  πολέμου

εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών,

οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο,

δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

στ)  Παίρνουν  σύνταξη  από  το  δημόσιο  ταμείο  ως  ανάπηροι  ή  θύματα  εθνικής

αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Επίσης  φορολογείται  αυτοτελώς  με  εξάντληση της  φορολογικής  υποχρέωσης,

κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε

λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με

το δικαιούχο της αποζημίωσης. 

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Κλιμάκιο Αποζημίωσης (Ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%)

≤ 60.000 0%

60.000,01 έως και 100.000 10%

100.000,01 έως και 150.000 20%

>150.000 30%
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Εισόδημα νομικών προσώπων

Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες

αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη

εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις

αυτού του Κώδικα, φορολογείται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά

την αφαίρεση: 

α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, 

β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή

συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή

από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2. 

Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες

κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις  οποίες μεταξύ των

κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους

εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο

όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), αφού αφαιρεθεί

επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή

μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε

περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι  δικαιούχοι επιχειρηματικής

αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική

ετήσια δήλωσή της.

Η  επιχειρηματική  αμοιβή  προσδιορίζεται  με  την  εφαρμογή  του  ποσοστού

συμμετοχής των εταίρων ή κοινωνών, στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της

εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της. 

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των

κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.

Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο

ποσό  αυτού  υποβάλλεται  και  σε  συμπληρωματικό  φόρο  ο  οποίος  υπολογίζεται  με

συντελεστή  τρία τοις  εκατό (3%).  Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής  της

παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο
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συνολικό εισόδημα του υπόχρεου.

Εισόδημα από ακίνητα

Επιβάλλεται αυτοτελώς φορολογία με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), στον

οποίο περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου και η εισφορά Ο.Γ.Α.

στο  χαρτόσημο,  στο  ακαθάριστο  εισόδημα  από  εκμίσθωση  κοινόχρηστων  χώρων,

γενικώς,  σε  οικοδομές,  που  από  τον  κανονισμό  της  οροφοκτησίας  ανήκουν  στους

ιδιοκτήτες  των  διηρημένων  ιδιοκτησιών  της.  Το  ποσό  του  φόρου  που  αναλογεί

αποδίδεται  από  το  διαχειριστή  της  πολυκατοικίας  με  δήλωση,  η  οποία  υποβάλλεται

μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα Δεκεμβρίου

του  οικείου  έτους,  στη  δημόσια  οικονομική  υπηρεσία  στην  περιφέρεια  της  οποίας

βρίσκεται το εκμισθούμενο ακίνητο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από

τα οποία το πρώτο κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή και τα άλλα δύο, αφού

θεωρηθούν,  παραδίδονται  στον  υπόχρεο.  Τα  αντίτυπα  αυτά  αντικαθιστούν  τα

πιστοποιητικά  που  απαιτούνται  από  οποιαδήποτε  αρχή  ή  ενδιαφερόμενο,  για  την

απόδειξη της εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης. Με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών,  που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  καθορίζεται  το

περιεχόμενο  της  δήλωσης  απόδοσης  αυτού  του  φόρου  και  κάθε  άλλη  αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

1.4         Ισχύουσες Διατάξεις

Οι  φορολογικοί  συντελεστές  στη  φορολογία  εισοδήματος  έχουν  υποστεί  διάφορες

αλλαγές  ανά  τα  έτη.  Σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  το  κράτος  δοκιμάζει  νέους

φορολογικούς συντελεστές και ευελπιστεί σε μεγαλύτερα έσοδα κάθε φορά. Η συχνή

αλλαγή των συντελεστών αποδεικνύει ότι  δεν έχουν βρεθεί οι  βέλτιστοι φορολογικοί

συντελεστές  οι  οποίοι  θα  αποφέρουν  τα  μεγαλύτερα  κέρδη  σε  συνάρτηση  με  την

ανάπτυξη.

Ο νέος  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος έρχεται να αντικαταστήσει τον παλιό

2238/1994 που ίσχυε για σχεδόν είκοσι χρόνια.

Μέχρι πρότινος οι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προέβλεπε 8 κλιμάκια
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εισοδήματος με ξεχωριστούς συντελεστές το κάθε ένα, οι οποίοι ξεκινούσαν από 0% και

έφταναν το 45%. Επίσης προβλεπόταν αφορολόγητο όριο των 5.000€ το οποίο για τους

νέους έως τριάντα ετών και για συνταξιούχους άνω των 65 αλλά και για συνταξιούχους

έως 65 ετών που είχαν παιδιά με αναπηρία, προβλεπόταν αφορολόγητο όριο των 9.000€

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος δεν προβλέπει αφορολόγητο όριο και

έχει μόνο 3 κλιμάκια εισοδήματος με ξεχωριστούς συντελεστές το κάθε ένα. Αυτά τα

κλιμάκια είναι τα εξής:

Φορολογητέο Εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%)

≤ 25.000 22%

25.000,01 έως και 42.000 32%

> 42.000 42%

Οι ανωτέρω φορολογικοί συντελεστές δεν εφαρμόζονται για το εισόδημα από

μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α)  οι  αξιωματικοί  που  υπηρετούν  σε  πλοία  του  εμπορικού  ναυτικού  και  το  οποίο

φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%, και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο

φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

 Επίσης  φορολογείται  αυτοτελώς  με  εξάντληση της  φορολογικής  υποχρέωσης,

κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε

λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με

το δικαιούχο της αποζημίωσης. 

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 
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Κλιμάκιο Αποζημίωσης (Ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%)

≤ 60.000 0%

60.000,01 έως και 100.000 10%

100.000,01 έως και 150.000 20%

>150.000 30%

Το  ασφάλισμα  που  καταβάλλεται  στο  πλαίσιο  ομαδικών  ασφαλιστήριων

συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

 α)  Με συντελεστή δεκαπέντε τοις  εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη

παροχή.

 β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ

καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό

(50%)  σε  περίπτωση  είσπραξης  από  τον  δικαιούχο  ποσού  πρόωρης  εξαγοράς.  Δεν

θεωρείται  πρόωρη  εξαγορά  κάθε  καταβολή  που  πραγματοποιείται  σε  εργαζόμενο  ο

οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας

του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε

περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

Πρέπει να αναφερθεί  ότι  παρά του ότι  καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο,  ο

νομοθέτης παραχωρεί μια φορολογική έκπτωση έως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό

(2.100€)  όταν  το  φορολογητέο  εισόδημα  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  είκοσι  ενός

χιλιάδων  (21.000€) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων

εκατό (2.100€) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος

φόρου. Επίσης για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός

χιλιάδων (21.000€) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100€) ευρώ ανά

χίλια  (1.000€)  ευρώ  του  φορολογητέου  εισοδήματος.  Για  τα  εισοδήματα  που
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υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000€) ευρώ, δεν χορηγείται μείωση

φόρου. 

Πρόσθετη  μείωση  φόρου  ποσού  διακοσίων  (200)  ευρώ  προβλέπεται  για  τα

ακόλουθα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου:

α)  πρόσωπα  με  τουλάχιστον  εξήντα  επτά  τοις  εκατό  (67%)  αναπηρία  βάσει

γνωμάτευσης  του Κέντρου Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ΚΕ.Π.Α.)  ή  της  Ανώτατης  του

Στρατού  Υγειονομικής  Υπηρεσίας  (Α.Σ.Υ.Ε.)  για  την  πιστοποίηση  αναπηρίας.  Δεν

λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,

β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί,

οι  οποίοι  υπέστησαν  τραύμα  ή  νόσημα  που  επήλθε  λόγω  κακουχιών  σε  πολεμική

περίοδο,

γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη

από πολεμική αιτία,  συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και

οπλιτών  που  απεβίωσαν  κατά  την  εκτέλεση  διατεταγμένης  υπηρεσίας,  τα  οποία

δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα

εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Στη περίπτωση που το εισόδημα δε ξεπερνά τις είκοσι μία χιλιάδες (21.000€)

ευρώ, υπάρχει αφορολόγητο όριο στα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (9.550€) ευρώ

καθώς ο φόρος του ποσού αυτού ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100€) ευρώ.  Σε

περίπτωση που το εισόδημα ξεπερνά τις είκοσι μία χιλιάδες (21.000€) ευρώ, δεν υπάρχει

αφορολόγητο όριο.

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων

από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών,

των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις

επιχειρηματικές  συναλλαγές  περιλαμβάνονται  και  τα  έσοδα  από  την  πώληση  των

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της,

όπως  αυτά  προκύπτουν  στη  διάρκεια  του  φορολογικού  έτους.  Ειδικά,  για  τον
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προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα

από  επιχειρηματικές  συναλλαγές  περιλαμβάνονται  τα  έσοδα  από  την  παραγωγή

γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Το  κέρδος  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα  προσδιορίζεται  για  κάθε

φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται

σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα

φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης

Η φορολόγηση των  κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Φορολογικός  Συντελεστής (%)

≤ 50.000 26%

>50.000 33%

Για  τα  φυσικά  πρόσωπα  με  πρώτη  δήλωση  έναρξης  επιτηδεύματος  από  1ης

Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο

φορολογικός  συντελεστής  του  πρώτου  κλιμακίου  της  κλίμακας  της  παραγράφου  1

μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους

από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 

δεκατρία τοις εκατό (13%).

Επίσης κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή 

αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας και φορολογείται με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%). 

Εισόδημα από κεφάλαιο

Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό 
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πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή 

μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, 

ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν 

απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, 

στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των 

προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών 

επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, ο 

παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά 

πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον 

Κ.Φ.Ε..

Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε 

εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 

του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, 

τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, 

συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών 

επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, 

ομολογίες ή χρεόγραφα.

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και 

εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ' εφαρμογή προγράμματος 

συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική 

αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό 

Δημόσιο στην Ελλάδα.

Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, ο παρακρατούμενος φόρος 

εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το 

συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..

Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για 

τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 
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εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή 

προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, 

σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων 

κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή 

επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή 

επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή 

τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, 

αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση 

δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα 

αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση 

βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και 

λοιπών συναφών δικαιωμάτων. Εάν το εισόδημα από δικαιώματα υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος

φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το 

συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.

Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε 

είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων 

συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού τους.

β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών 

και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, 

βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην 

επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, 

οι πηγές και τα φρέατα.

γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για 

την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.

δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από 

ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις 
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εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα

του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια 

τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς 

ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.

Οι φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα από κεφάλαιο είναι οι εξής.

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Συντελεστής (%)

≤ 12.000 11%

> 12.000 33%

Εισόδημα νομικών προσώπων

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 

είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν 

αποτελούν αντικείμενο φόρου,

δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,

ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,

στ) κοινοπραξίες,

ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται 

σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
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Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:

α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο 

και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,

β) η Τράπεζα της Ελλάδος,

γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 

σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ),

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει 

διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της 

αμοιβαιότητας,

ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που το διέπει.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα 

και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με 

συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε' στ' 

και ζ' της προηγούμενης παραγράφου τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που 

αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα 

φορολόγησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί 

συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις

εκατό (13%).

Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, 

περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του 

παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν

λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1         Συνεισφορά στη θεωρία της φορολογίας από τον    Frank Ramsey

1927

Η προσέγγιση του Ramsey για τη βέλτιστη φορολογία είναι μια λύση στο πρόβλημα της 

επιλογής του βέλτιστου φόρου όπου υπάρχει μόνο ο φόρος που επηρεάζει τις τιμές 

αγαθών σε μια αγορά. Στην ουσία το έργο του βασίστηκε στη μαθηματική αντιμετώπιση 

των “προτιμότερων αποτελεσμάτων”, ή της χρησιμότητας.

Ένα από τα κεντρικά αποτελέσματα της βιβλιογραφίας σχετικά με τη φορολογία

του Ramsey είναι η ομοιόμορφη φορολογία αγαθών. Ας σκεφτούμε ένα μοντέλο με ένα

πεπερασμένο σύνολο των καταναλωτικών αγαθών που μπορεί να διατεθεί μεταξύ της

κυβέρνησης και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Όλα αυτά τα προϊόντα παράγονται με την

εργασία.  Ας  υποθέσουμε  ότι  κάθε  καταναλωτικό  αγαθό  μπορεί  να  φορολογείται  με

γραμμικό ρυθμό. Στη συνέχεια, κάτω από ορισμένες διαχωριστικές και ομοθετικές (στις

οποίες η αναλογία των ζητούμενων εμπορευμάτων εξαρτάται μόνο από το λόγο των

τιμών τους) υποθέσεις,  η φορολογία αγαθών είναι  ομοιόμορφη, δηλαδή οι βέλτιστοι

φόροι εξισώνονται σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Ασχολήθηκε με το ποια τιμή θα

πρέπει να θέσει ένα μονοπώλιο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κοινωνική ευημερία,

με περιορισμό επί των κερδών. 

Ο  Ramsey συνέστησε πως αν η κυβέρνηση θέλει να συγκεντρώσει  φορολογικά

έσοδα  μόνο  από  αγαθά,  τότε  θα  πρέπει  τα  αγαθά  να  φορολογηθούν  αντιστρόφως

ανάλογα  με  την  ελαστικότητα  ζήτησης  του  προϊόντος,  έτσι  ώστε  τα  αγαθά  με

ανελαστική ζήτηση να φορολογούνται βαρύτερα. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  σύνολο  των  φόρων,  ένας  κοινωνικός  σχεδιαστής

(κυβέρνηση)  μεγιστοποιεί  την  αντικειμενική  συνάρτηση  του,  δεδομένου  ότι  οι

παράγοντες  (επιχειρήσεις  και  καταναλωτές)  βρίσκονται  σε  μια  ανταγωνιστική

ισορροπία.  Συνήθως,  είναι  δεδομένο  ότι  στόχος  της  κυβέρνησης  είναι  να

χρηματοδοτήσει ένα εξωγενές επίπεδο δαπανών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, εάν
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επιτρεπόταν οι εφάπαξ φόροι,  τότε θα ίσχυε το θεώρημα κοινωνικής πρόνοιας και η

βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Τα  κυριότερα  διδάγματα  από  τη  φορολογία  Ramsey:  ομοιόμορφη  φορολογία

αγαθών, μηδενική φορολόγηση του κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και

φορολογίες εξομάλυνσης. 

2.2         Αποτελεσματική φορολογία από τον James Mirrlees 1971

Στο έργο του Mirrlees, το πρόβλημα της βέλτιστης φορολογίας γίνεται ένα παιχνίδι της

ατελούς πληροφόρησης μεταξύ των φορολογουμένων και του κοινωνικού σχεδιαστή. Ο

σχεδιαστής θα ήθελε να φορολογήσει όσους έχουν υψηλή ικανότητα φορολόγησης και

να δώσει ελαφρύνσεις σε εκείνους με χαμηλή ικανότητα, αλλά ο κοινωνικός σχεδιαστής

θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το φορολογικό σύστημα δεν προκαλεί εκείνους των υψηλών

ικανοτήτων να προσποιούνται ότι είναι χαμηλής ικανότητας. Δηλαδή να αποτρέπει την

φοροαποφυγή.

Πράγματι,  η σύγχρονη Μιρλισιανή ανάλυση βασίζεται  συχνά στην «αρχή της

αποκάλυψης."  Σύμφωνα  με  αυτό  το  κλασικό  παιχνίδι,  κάθε  βέλτιστη  κατανομή των

πόρων μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσω μιας  πολιτικής  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  άτομα

αποκαλύψουν  οικειοθελώς  σε  ποια  κατηγορία  ανήκουν  ανάλογα  με  τα  κίνητρα  που

παρέχονται.  Με άλλα λόγια, ο κοινωνικός σχεδιαστής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το

φορολογικό  σύστημα  παρέχει  επαρκή  κίνητρα  για  τους  φορολογούμενους  υψηλής

ικανότητας  να  συνεχίσουν  να  παράγουν  στα  υψηλά  επίπεδα  που  αντιστοιχούν  στην

ικανότητά  τους,  παρόλο  που  ο  κοινωνικός  σχεδιαστής  θα  θέλει  να  στοχεύσει

υψηλότερους φόρους για αυτή την ομάδα. 

Η δύναμη του έργου του Mirrlees είναι ότι επιτρέπει τον κοινωνικό σχεδιαστή να

εξετάσει  όλα  τα  πιθανά  φορολογικά  συστήματα.  Η  αδυναμία  της  προσέγγισης  του

Mirrlees  είναι  το  υψηλό  επίπεδο  της  πολυπλοκότητας.  Η  παρακολούθηση  των

περιορισμών στην παροχή κινήτρων συμβατότητας που απαιτείται, έτσι ώστε τα άτομα

να μη παράγουν, όπως αν είχαν χαμηλότερα επίπεδα της ικανότητας, κάνει το βέλτιστο

φορολογικό πρόβλημα πολύ πιο δύσκολο.
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Η κυριότερη συνεισφορά του  Mlirlees  για τη βελτιστοποίηση της φορολογίας

έγκειται  στον  οριακό  φορολογικό  συντελεστή  του  εισοδήματος  από  εργασία.  Στο

μοντέλο του  Mlirlees οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές είναι το κύριο συστατικό της

διαμάχης μεταξύ της ισότητας και της αποτελεσματικότητας. Σε περίπτωση αύξησης του

οριακού  φορολογικού  συντελεστή  σε  ένα  δεδομένο  επίπεδο  εισοδήματος  έχει  ένα

κόστος  αποδοτικότητας,  διότι  αποθαρρύνει  τα  άτομα  που  κερδίζουν  λόγω

υπερβάλλουσας  προσπάθειας.  Αλλά  αυτή  η  φορολογική  αλλαγή  δε  μπορεί  να

επηρεαστεί από τα άτομα που απολαμβάνουν υψηλότερα εισοδήματα και επηρεάζει τον

μέσο φορολογικό συντελεστή αλλά όχι τον οριακό συντελεστή. Αυτό συμβαίνει γιατί η

αύξηση αντλεί εισόδημα από το πάνω μέρος της κατανομής του εισοδήματος και μπορεί

να  χρησιμοποιηθεί  ώστε  να  μεταφερθούν  πόροι  σε  όλους  τους  ανθρώπους  και  να

αποδοθεί ως όφελος της ισότητας.

Τα πρώτα αποτελέσματα του μοντέλου του Mirlees έδιναν έναν μηδενικό μέγιστο

οριακό φορολογικό συντελεστή αν και εν συνεχεία υπονομεύτηκε η πρακτικότητα του

μοντέλου.  Η  βασική  ιδέα  ήταν  ότι  αν  υπάρχει  ένας  θετικός  οριακός  φορολογικός

συντελεστής  για το άτομο με το μεγαλύτερο εισόδημα, το οποίο θα ονομάσουμε “χ”, σε

μια  οικονομία,  θα  αποθάρρυνε  το  άτομο  αυτό  από  την  περαιτέρω  προσπάθεια  για

αύξηση του εισοδήματός του και θα δημιουργούσε ένα κόστος αποτελεσματικότητας. Αν

τώρα,  ο  οριακός  φορολογικός  συντελεστής  μηδενιζόταν  για  τα  εισοδήματα  του

συγκεκριμένου ατόμου, τα οποία ξεπερνάνε το εισόδημα “χ”, το άτομο θα συνέχιζε να

δουλεύει και να παράγει εισόδημα καθώς δε θα υπήρχε κόστος αποτελεσματικότητας και

θα πλήρωνε τον ίδιο φόρο με πριν.  Έτσι ένας θετικός φορολογικός συντελεστής στο

άτομο με το μεγαλύτερο εισόδημα, δε θα ήταν αποτελεσματικός.
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2.3      Η Καμπύλη Του   Laffer    1974

Όλα ξεκίνησαν μια μέρα τον Δεκέμβριο του 1974 όταν ο Arthur B. Laffer  (καθηγητής

στο πανεπιστήμιο του Chicago), παρέστη σε ένα επαγγελματικό γεύμα στην Washington

με τους  Jude Wanniski ( συντάκτης του περιοδικού The Wall Street Journal), Donald

Rumsfeld  (Διευθυντής προσωπικού στον πρόεδρο Gerald Ford),  και τον  Dick Cheney

(αναπληρωτής του  Rumsfeld  και  συμμαθητής  του  Laffer  στο Yale).  Συζητώντας  την

πρόταση  του  προέδρου  Ford  για  αύξηση  των  φόρων  με  σκοπό  να  χτυπήσει  τον

πληθωρισμό (“WIN” Whip Inflation

Now), ο Laffer άρπαξε μια πετσέτα και σχεδίασε πάνω μια καμπύλη που απεικόνιζε τη

σχέση μεταξύ των φορολογικών συντελεστών και τα φορολογικά έσοδα. Το 1978 σε ένα

άρθρο του με τίτλο “Taxes, Revenues, and the Laffer Curve", ο Wanniski ονόμασε την

καμπύλη “Η καμπύλη του Laffer”.

Η βασική ιδέα πίσω από τη σχέση μεταξύ των φορολογικών συντελεστών και τα

φορολογικά έσοδα είναι  ότι  οι  αλλαγές  στους  φορολογικούς  συντελεστές  έχουν δύο

επιπτώσεις επί των εσόδων: την αριθμητική επίδραση και την οικονομική επίδραση.

Η αριθμητική επίδραση έχει ως αποτέλεσμα ότι αν οι φορολογικοί συντελεστές

μειωθούν, τα φορολογικά έσοδα (ανά ευρώ της φορολογικής βάσης) θα μειωθούν κατά

το ποσό της μείωσης του ποσοστού. Ενώ με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών

ισχύει το αντίθετο, δηλαδή θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα.

Η οικονομική επίδραση, ωστόσο, αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχουν

οι  χαμηλότεροι  φορολογικοί  συντελεστές  για  την  εργασία  την  παραγωγή  και  την

απασχόληση και συνεπώς, για τη φορολογική βάση, με την παροχή κινήτρων για την

αύξηση  των  δραστηριοτήτων  αυτών.  Αντιθέτως  η  αύξηση  των  φορολογικών

συντελεστών  έχει  την  αντίθετη  οικονομική επίδραση γιατί  στην  ουσία  είναι  σαν  να

τιμωρεί τις ανωτέρω φορολογητέες δραστηριότητες.

Η αριθμητική επίδραση λειτουργεί πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση από την

οικονομική επίδραση. Ως εκ τούτου, όταν συνδυάζονται η οικονομική επίδραση και η

αριθμητική επίδραση στη μεταβολή των φορολογικών συντελεστών, οι συνέπειες της

αλλαγής των φορολογικών συντελεστών επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων δεν
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είναι πλέον και τόσο προφανής. 

Γραφική απεικόνιση της καμπύλης του Laffer.

Όπως  βλέπουμε  στο  σχήμα,  για  φορολογικό  συντελεστή  0  τοις  εκατό,  η

κυβέρνηση δε συγκεντρώνει έσοδα ανεξαρτήτως του μεγέθους της φορολογικής βάσης.

Ομοίως, με φορολογικό συντελεστή της 100 τοις εκατό, η κυβέρνηση δε θα συλλέξει

επίσης τα φορολογικά έσοδα γιατί κανείς δεν θα προθυμοποιηθεί να δουλέψει για ένα

εισόδημα μετά φόρων ίσο με το μηδέν (δηλαδή δεν θα υπήρχε φορολογική βάση). 

Μεταξύ αυτών των δύο άκρων υπάρχουν δύο φορολογικοί συντελεστές όπου θα

εισπραχθεί το ίδιο ποσό των εσόδων: έναν υψηλό φορολογικό συντελεστή σε μια μικρή

φορολογική βάση και ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή σε μια μεγάλη φορολογική

βάση.
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Η ίδια καμπύλη του Laffer δεν λέει αν μια φορολογική περικοπή θα αυξήσει ή θα

μειώσει  τα  έσοδα.  Οι  αντιδράσεις  των  εσόδων  σε  μια  αλλαγή  των  φορολογικών

συντελεστών θα εξαρτώνται από το φορολογικό σύστημα που είναι σε ισχύ, τη χρονική

περίοδο της αλλαγής, το ύψος των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται ήδη, τα

παραθυράκια  των  νόμων  για  φοροαποφυγή,  και  οι  ροπές  των  παραγωγικών

συντελεστών.  Εάν  οι  υπάρχοντες  φορολογικοί  συντελεστές  είναι  πολύ  υψηλοί,  στο

"απαγορευτικό εύρος" (που φαίνεται με σκούρο γκρι στο σχήμα), τότε η μείωση των

φορολογικών συντελεστών θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Σε αυτό

το  σημείο  η  οικονομική  επίδραση  της  μείωσης  της  φορολογίας  θα  υπερέβαινε  την

αριθμητικό επίδραση της φορολογικής περικοπής.

Η καμπύλη εξηγεί και μια ακόμα συνιστώσα στην επίδραση του σύνολου των

φορολογικών εσόδων στον προϋπολογισμό. Εκτός από την αριθμητική και οικονομική

επίδραση υπάρχει και η επίδραση των δαπανών του προϋπολογισμού στη μείωση των

φορολογικών συντελεστών. Επειδή οι φορολογικές περικοπές δημιουργούν κίνητρο για

να αυξηθεί η παραγωγή, η απασχόληση και η παραγωγή, μπορούν επίσης να βοηθήσουν

στην εξισορρόπηση του προϋπολογισμού μειώνοντας μειώνοντας κάποιους πόρους από

τις δαπάνες. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω του ότι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία

σημαίνει μείωση της ανεργίας και υψηλότερα εισοδήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση

των επιδομάτων ανεργίας και άλλα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ο Laffer ανέλυσε 3 μεγάλες μειώσεις φόρων που πήραν θέση τα τελευταία 100

χρόνια  στις  Η.Π.Α.  Οι  οποίες  ήταν  οι  περικοπές  Harding-Coolidge  τα  μέσα  της

δεκαετίας του 1920, οι περικοπές Kennedy στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και οι

περικοπές Reagan στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Κάθε μία από αυτές τις περιόδους

των φορολογικών περικοπών ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Παρακάτω θα δούμε συνοπτικά

μία  εκ  των  περιόδων,  όμως  πρώτα  θα  πρέπει  να  εξηγηθούν  3  κρίσιμα  σημεία  που

αναφέρονται στο μέγεθος, τη χρονική στιγμή και τον τόπο των φορολογικών περικοπών.

Το μέγεθος φορολογικών περικοπών.

Οι  άνθρωποι  δε  δουλεύουν,  καταναλώνουν,  ή  επενδύουν  για  να  πληρώνουν

φόρους.  Εργάζονται  και  επενδύουν  για  να  κερδίσουν  εισόδημα  μετά  τον  φόρο,  και

καταναλώνουν για να αποκτήσουν τις καλύτερες μετά φόρων αγορές. Ως εκ τούτου, οι

άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το προ φόρων εισόδημα, αλλά εισόδημα που απομένει

μετά φόρων. Οι φόροι και τα μετά φόρων αποτελέσματα είναι παρόμοιες έννοιες αλλά
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έχουν κρίσιμες διαφορές. 

Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας  τις  φορολογικές  περικοπές  του προέδρου Kennedy

στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1960,  είναι  εύκολο  να  δείξουμε  ότι  όμοια  ποσοστά

φορολογικών περικοπών, όταν και όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλοί, έχουν

μεγαλύτερη επίδραση από όταν και όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλοί.

Όταν  ο  Πρόεδρος  John  F.  Kennedy  ανέλαβε  τα  καθήκοντά  του  το  1961,  ο

υψηλότερος ομοσπονδιακός οριακός φορολογικός συντελεστής ήταν 91 τοις εκατό και ο

χαμηλότερος ήταν 20 τοις εκατό. Αυτό σημαίνει ότι με την απόκτηση 1,00 δολαρίου προ

φόρων,  το  υψηλότερο  κλιμάκιο  εισοδήματος  θα  λάμβανε  0,09  δολάρια  μετά  τους

φόρους, ενώ το χαμηλότερο κλιμάκιο εισοδήματος θα λάμβανε 0,80 δολάρια μετά τους

φόρους. Αυτά τα κέρδη μετά τους φόρους ήταν τα σχετικές φορολογικά κίνητρα για να

κερδίσει το ίδιο ποσό (1,00 $) προ φόρων. Μέχρι το 1965, και αφού οι φορολογικές

περικοπές  του  Kennedy ήταν σε  πλήρη ισχύ,  ο  υψηλότερος  ομοσπονδιακός  οριακός

φορολογικός συντελεστής είχε μειωθεί στο 70 τοις εκατό (μείωση 23 τοις εκατό ή 21

ποσοστιαίες  μονάδες  από  91  τοις  εκατό)  και  ο  χαμηλότερος  οριακός  φορολογικός

συντελεστής  έχει  μειωθεί  σε  14  τοις  εκατό  (30  τοις  εκατό  χαμηλότερο).  Έτσι,

κερδίζοντας 1,00 δολάριο προ φόρων, ένα άτομο στην υψηλότερη φορολογική κλίμακα

θα λάμβανε 0,30 δολάρια μετά φόρων, δηλαδή έχουμε μια αύξηση 233 τοις εκατό από

τα 0,09 δολάρια μετά φόρων που απομείνανε όταν ο φορολογικός συντελεστής ήταν 91

τοις εκατό. Ένα άτομο στη χαμηλότερη φορολογική κλίμακα θα λάμβανε 0,86 δολάρια

μετά φόρων ή αύξηση 7,5 τοις εκατό από το 0,80 δολάριο κέρδισε όταν ο φορολογικός

συντελεστής ήταν 20 τοις εκατό. 

Τοποθετόντας  όλα  αυτά  μαζί,  η  αύξηση  των  κινήτρων  στην  υψηλότερη

φορολογική κλίμακα ήταν ένα επιβλητικό 233 τοις εκατό για ένα 23 τοις εκατό μείωση

των φορολογικών συντελεστών (αναλογία οφέλους /  κόστους δέκα προς ένα),  ενώ η

αύξηση των κινήτρων σε χαμηλότερη φορολογική κλίμακα ήταν μόνο 7,5 τοις εκατό για

ένα 30 τοις  εκατό μείωση των συντελεστών (αναλογία οφέλους  /  κόστους  ένα προς

τέσσερα).

Το μάθημα εδώ είναι απλό: Όσο μεγαλύτεροι είναι οι φορολογικοί συντελεστές,

τόσο  μεγαλύτερος  θα  είναι  ο  οικονομικός  αντίκτυπος  για  ένα  δεδομένο  ποσοστού

μείωσης  των  φορολογικών  συντελεστών.  Ομοίως,  σύμφωνα  με  μια  προοδευτική

φορολογική  δομή,  ίσο  ποσοστό  μείωσης  σε  όλη  την  κλίμακα  των  φορολογικών

συντελεστών θα έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην υψηλότερη φορολογική κλίμακα και

λιγότερο σε χαμηλότερες κλίμακες.
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Χρονική στιγμή των φορολογικών περικοπών. 

Η δεύτερη και εξίσου σημαντική έννοια των φορολογικών περικοπών αφορά το

χρονοδιάγραμμα  αυτών  των  περικοπών.  Στην  προσπάθειά  τους  να  κερδίσουν  μετά

φόρων εισόδημα, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο το πόσο εργάζονται, αλλά

το  πότε  θα  εργάζονται,  πότε  θα  επενδύουν,  και  πότε  θα  ξοδεύουν.  Μικρότεροι

αναμενόμενοι  φορολογικοί  συντελεστές  στο  μέλλον  θα  μειώσουν  τη  φορολογητέα

οικονομική  δραστηριότητα  στην  παρούσα  χρονική  περίοδο,  καθώς  οι  άνθρωποι  θα

προσπαθήσουν  να  μετατοπίσουν  τη  δραστηριότητα  έξω  από  τα  όρια  της  σχετικά

υψηλότερης παρούσας φορολόγησης στη σχετικά χαμηλότερη φορολόγηση στο μέλλον.

Ένα παράδειγμα είναι το ότι  οι  άνθρωποι έχουν την τάση να μην ψωνίζουν σε ένα

κατάστημα μια εβδομάδα πριν τη διαφημιζόμενη από το κατάστημα περίοδο εκπτώσεων.

Ομοίως,  για  τις  περιόδους  πριν  οι  νομοθετημένες  φορολογικές  περικοπές  τεθούν  σε

ισχύ, οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να αναβάλουν τυχών εισόδημα και στη συνέχεια θα

αποκτήσουν το συγκεκριμένο εισόδημα όταν οι φορολογικοί συντελεστές έχουν πέσει.

Εκτιμώντας  τις επιπτώσεις  της φορολογικής  νομοθεσίας,  είναι  επιτακτική ανάγκη να

ξεκινήσει η μέτρηση της περιόδου φορολογικών περικοπών αφού έχουν τεθεί σε ισχύ.

Τοποθεσία φορολογικών περικοπών. 

Ως τελευταίο σημείο, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να επιλέξουν πού κερδίζουν

το μετά φόρων εισόδημά τους, το που επενδύουν τα χρήματά τους, και που ξοδεύουν τα

χρήματά τους. Οι φορολογικοί συντελεστές μπορεί να διαφέρουν σε περιφερειακό και

εθνικό επίπεδο.

Παρακάτω παρατίθεται το παράδειγμα της περικοπής φόρων του προέδρου Kennedy.

Περικοπές φόρων του    Kennedy

Κατά τη διάρκεια της Ύφεσης και του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο ανώτερος οριακός

φορολογικός  συντελεστής  του  εισοδήματος  αυξήθηκε  σταθερά,  φτάνοντας  σε  ένα

απίστευτο 94 τοις εκατό το 1944 και το 1945. Το ποσοστό παρέμεινε πάνω από το 90

τοις εκατό και στην θητεία του Προέδρου John F. Kennedy. Η δημοσιονομική πολιτική

του  Kennedy  κατέστησε  σαφές  ότι  πίστευε  στην  εμπορική  ανάπτυξη  ή  την

εκμετάλλευση  της  γης  και  άλλων  φυσικών  πόρων,  ιδίως  με  τους  ελάχιστους

περιορισμούς από την κυβέρνηση. 
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Έτσι  θέσπισε  φορολογικά  μέτρα  τα  οποία  πίστευε  ότι  θα  αυξήσουν  την

κινητικότητα  του  χρήματος  προς  τις  επενδύσεις,  πράγμα  που  συμβαίνει  μέσω  της

μείωσης  των  φορολογικών  συντελεστών  στα  υψηλά  κλιμάκια  εισοδήματος.  Έτσι  το

πλεονάζον εισόδημα που θα προέκυπτε θα διοχετευόταν στην αγορά για επενδύσεις και

θα ερχόταν οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι προχώρησε σε μια περικοπή φόρων που θα κινούσε μια διαδικασία που θα

είχε  όφελος  για  όλους  καθώς  μέσω  των  επενδύσεων  θα  έβρισκαν  δουλειά  πολλοί

εργάτες  που  σε  αντίθετη  περίπτωση  δε  θα  εργάζονταν  επειδή  αν  και  υπήρχαν  τα

εργοστάσια δε θα υπήρχε αγορά για τα προϊόντα. Ωστόσο, πολλοί αμφέβαλαν για τους

καρπούς της μείωσης του φόρου, επειδή αμφισβητούσαν την οικονομική ευρωστία της

μείωσης των φόρων, όταν ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός ήταν ήδη ελλειμματικός.

Παρά τις  αμφιβολίες η πρόταση του Προέδρου  Kennedy  για μαζικές μεγάλες

μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και έγινε νόμος

μετά  τη  δολοφονία  του.  Η  φορολογική  περικοπή  μείωσε  τον  ανώτατο  οριακό

συντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από 91 τοις εκατό το 1964 σε 70

τοις εκατό το 1965. 

Η περικοπή μείωσε επίσης και τους συντελεστές των κατώτερων κλιμακίων.

 Στα τέσσερα χρόνια που προηγούνται των φορολογικών περικοπών του 1965, τα έσοδα

των  φόρων  για  την  ομοσπονδιακή  κυβέρνηση  (προσαρμοσμένα  στον  πληθωρισμό)

αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,1 τοις εκατό, ενώ το σύνολο των κρατικών εσόδων

του φόρου εισοδήματος (ομοσπονδιακός, κρατικός και τοπικός) αυξάνονταν κατά 2,6

τοις εκατό ανά έτος.

Στα τέσσερα χρόνια μετά η μείωση της φορολογίας, τα έσοδα των φόρων για την

ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυξάνονταν με ετήσιο ρυθμό 8,6 τοις εκατό σε ετήσια βάση

ενώ το σύνολο των κρατικών εσόδων του φόρου εισοδήματος αυξάνονταν κατά 9,0 τοις

εκατό  σε  ετήσια  βάση.  Τα  κυβερνητικά  έσοδα  του  φόρου  εισοδήματος  όχι  μόνο

αυξήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν τη μείωση της φορολογίας, αλλά αυξάνονταν

και με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Η μείωση του φόρου του Kennedy θέτει το παράδειγμα για τον Πρόεδρο Ronald

Reagan που θα ακολουθήσει περίπου 17 χρόνια αργότερα. Με την αύξηση των κινήτρων

για την εργασία, την παραγωγή και τις επενδύσεις, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά

τα  χρόνια  που  έπονταν  τις  φορολογικές  περικοπές  διότι  περισσότεροι  άνθρωποι

εργάστηκαν και η φορολογική βάση επεκτάθηκε. Επιπλέον, από πλευράς των δαπανών
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στον προϋπολογισμού υπήρξε σημαντική μείωση, καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε

σημαντικά.

Στο  επόμενο  σχήμα  φαίνεται  χαρακτηριστικά  πως  επηρέασε  η  μείωση  της

φορολόγησης το γενικό επίπεδο της οικονομίας στις Η.Π.Α. κατά τα επόμενα έτη αλλά

και η σύγκριση της προγενέστερης περιόδου των περικοπών. 

Έχοντας υπόψιν τις αλλαγές στη φορολογία, έγιναν προβλέψεις για τα συνολικά

έσοδα της κυβέρνησης από τους φόρους αλλά και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος
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φυσικών προσώπων όπως βλέπουμε στα επόμενα σχήματα.

Μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι προβλέψεις έπεσαν έξω κατά μεγάλα ποσοστά

καθώς  κανείς  δε  περίμενε  να  λειτουργήσει  τόσο  καλά  το  σύστημα  Kennedy  για  τη

μείωση των φόρων.
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2.4    Η  προσέγγιση  της  βελτιστοποίησης  με  ελαστικότητες  από  τον

Emmanuel Saez   2001

Ο  Saez  μας δείχνει τον δρόμο για αποτελεσματικούς φορολογικούς συντελεστές μέσα

από  τις  ελαστικότητες.  Στηρίχθηκε  κυρίως  πάνω  στις  υποθέσεις  του  Mirrlees  και

προσπάθησε να τις βελτιστοποιήσει χρησιμοποιώντας ελαστικότητες.

Εδώ  θα  δούμε  τη  διατύπωσή  του  πως  η  κλασική  μέθοδος  του  βέλτιστου

γραμμικού  φόρου  εισοδήματος,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  αποδώσει  ένα

υπόδειγμα βέλτιστων φορολογικών συντελεστών για υψηλά εισοδήματα.

Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση ορίζει ένα σταθερό οριακό συντελεστή  τ  πάνω από

ένα συγκεκριμένο (υψηλού) επιπέδου εισόδημα z και στη συνέχεια υπολογίζουμε την

ευημερία και τα φορολογικά έσοδα μετά από μια μικρή αύξηση του  τ χρησιμοποιώντας

ελαστικότητες. Ο βέλτιστος φορολογικός συντελεστής  τ  επιτυγχάνεται όταν μια μικρή

αλλαγή  στο  φορολογικό  συντελεστή  δεν  θα  έχει  επιπτώσεις  πρώτης  τάξης  επί  του

συνόλου της ευημερίας. 

Θεωρίες ελαστικότητας

Θεωρούμε  ένα  πρότυπο  μοντέλο  δυο  αγαθών.  Κάθε  φορολογούμενος

μεγιστοποιεί  μια  συνάρτηση χρησιμότητας καλής συμπεριφοράς  u = u(c,z) η οποία

εξαρτάται θετικά από την κατανάλωση  c και αρνητικά από τα έσοδα  z. Οι ατομικές

ικανότητες ή ιδιότητες ενσωματώνονται σε κάθε ατομική συνάρτηση χρησιμότητας. 

Υποθέτοντας  ότι  το  άτομο  αντιμετωπίζει  ένα  γραμμικό  περιορισμό  του

προϋπολογισμού  c = z (1-τ) + R, όπου τ είναι ο οριακός φορολογικός συντελεστής και

το R είναι εικονικό (μη εργατικό) εισόδημα. Η συνθήκη πρώτης τάξης του ατομικού

προγράμματος  μεγιστοποίησης,  (1−τ)uc+uz=0 ,καθορίζει  έμμεσα  μια  Marshallian

(χωρίς αποζημίωση) συνάρτηση προσφοράς-εσόδων z = z (1 - τ,R). 

Η ελαστικότητα χωρίς αποζημίωση ορίζεται ως  ζ u
=

1−τ
z

∂ z
∂(1−τ )

 (1)
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Οι επιδράσεις στα έσοδα βρίσκονται από τη παράμετρο  
η=(1−τ )

∂ z
∂ R . (2)

Στη  συνάρτηση  Hicksian  (αποζημίωσης)  των  κερδών  είναι  το  επίπεδο

εισοδήματος το οποίο ελαχιστοποιεί το κόστος  c-z που απαιτείται για να φθάσει ένα

συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας  u για ένα δεδομένο φορολογικό συντελεστή τ και

συμβολίζεται με zc
(1−τ , u) .

 Η ελαστικότητα των αποδοχών ορίζεται από 

ζ c
=

1−τ
z

∂ z
∂ (1−τ)

∣u . (3)

Οι ελαστικότητες και η παράμετρος της εισοδηματικής επίπτωσης σχετίζονται με

την εξίσωση Slutsky 

      ζ c=ζ u−η (4)

Η αντισταθμισμένη ελαστικότητα είναι πάντα μια μη αρνητική και η παράμετρος “η”

δεν είναι θετική αν ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι κατώτερο αγαθό.

Συντελεστής υψηλού εισοδήματος

Έστω  ότι  η  κυβέρνηση  θέτει  έναν  γραμμικό  συντελεστή  τ  για  εισοδήματα

μεγαλύτερα από ένα καθορισμένο εισόδημα z . Των πληθυσμό αυτών των εισοδημάτων

τον θεωρούμε ως ένα και θέτουμε ως  h(z) tη πυκνότητα της κατανομής κερδών στο

βέλτιστο φορολογικό καθεστώς. Για να λάβουμε τον βέλτιστο τ, θεωρούμε ότι υπάρχει

μια  μικρή  αύξηση  dτ  στον  ανώτερο  φορολογικό  συντελεστή  τ  για  εισοδήματα

μεγαλύτερα του z όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα.
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Αυτή η μικρή αύξηση του συντελεστή τ επηρεάζει με δύο τρόπους το εισόδημα από

φόρους.

Βλέπουμε  μία  μηχανική  επίδραση  των  εσόδων  από  φόρους  όπου  δεν  υπάρχει

συμπεριφορική αντίδραση και μια μείωση στο εισόδημα από φόρους επειδή μειώθηκε το

εισόδημα λόγω της συμπεριφορικής αντίδρασης. 
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Μηχανική επίδραση

Η μηχανική επίδραση Μ αντιπροσωπεύει την αύξηση των φορολογικών εσόδων

αν  δεν  υπήρχαν  οι  συμπεριφορικές  επιδράσεις.  Ο  φορολογούμενος  με  εισόδημα  z

(μεγαλύτεο του z ) θα πληρώσει (z- z ) πρόσθετο φόρο. Επομένως, αθροίζοντας όλο τον

πληθυσμό πάνω από z και δηλώνοντας το μέσο όρο των εισοδημάτων πάνω από z ως

zm , η συνολική μηχανική επίδραση Μ είναι ίση με

M =[z m−z ]dτ . (5)

Συμπεριφορικές επιδράσεις

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η φορολογική αλλαγή μπορεί να αναλυθεί

σε δύο μέρη. Το πρώτο, μια γενική αύξηση  dτ  στους οριακούς συντελεστές (ξεκινώντας

από το μηδενικό εισόδημα), και το δεύτερο μια γενική αύξηση στο εικονικό εισόδημα

dR = z dτ. Επομένως ένα άτομο με εισόδημα  z  μεταβάλει τα έσοδά του κατά

dz=−
∂ z

∂ (1−τ)
dτ+

∂ z
∂ R

dR=−(ζ u z−η z )
dτ

1−τ
(6)

όπου  χρησιμοποιήσαμε  τους  ορισμούς  (1)  και  (2).  Αυτή  η  μείωση  στο  εισόδημα

συνεπάγεται μείωση των φορολογικών εσόδων που ισούται με  τdz. Η συνολική μείωση

των  φορολογικών  εσόδων  λόγω  των  επιδράσεων  της  συμπεριφοράς  είναι  απλά  το

άθροισμα των όρων τdz για  όλα τα άτομα που κερδίζουν περισσότερα από z

Β=−(ζ u z m−η z)
τdτ

1−τ (7)

όπου ζ u
=∫

z

∞

ζ ( z)
u zh( z)dz / zm είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος της ελαστικότηταw.  Ο

όρος της ελαστικότητα ζ (z )
u

 μέσα στο ολοκλήρωμα είναι η μέση ελαστικότητα σε άτομα

που  κερδίζουν  εισόδημα z.  Ομοίως, η=∫
z

∞

η(z )h(z )dz  είναι  η  μέση  επίπτωση  στο

εισόδημα. Δεν είναι απαραίτητο να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που κερδίζουν το ίδιο

37



εισόδημα έχουν την ίδια ελαστικότητα. Οι σχετικές παράμετροι είναι απλά ο μέσος όρος

ελαστικότητας σε συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος. 

Για να βρούμε τον βέλτιστο φορολογικό συντελεστή, πρέπει να εξισώσουμε την

εισοδηματική επίδραση που βρίσκουμε προσθέτοντας  τις  σχέσεις  (5) και  (7),  με την

επίδραση  της  ευημερίας  λόγω  της  μικρής  φορολογίας.  Για  να  υπολογίσουμε  την

επίδραση  της  ευημερίας,  ας  θεωρήσουμε  ως g το  λόγο  της  κοινωνικής  οριακής

χρησιμότητας  για  τα  υψηλότερα  επίπεδα  φορολογούμενων,  με  την  οριακή  τιμή  των

δημόσιων κεφαλαίων για την κυβέρνηση.  Με άλλα λόγια το g ορίζεται  έτσι  ώστε  η

κυβέρνηση είναι αδιάφορη μεταξύ των g περισσότερα δολάρια των δημοσίων πόρων και

ένα ακόμη δολάριο που καταναλώνεται από τους φορολογούμενους με εισόδημα πάνω

από  z .  Όσο  μικρότερο  το  g τόσο  λιγότερο  υπολογίζει  η  κυβέρνηση  την  οριακή

κατανάλωση  των  υψηλών  εισοδημάτων.  Έτσι  η g είναι  μια  παράμετρος  που

αντικατοπτρίζει  τους  αναδιανεμητικούς  στόχους  της  κυβέρνησης.  Εν  συνεχεία

χρησιμοποιώντας  τις  εξισώσεις  (5)  και  (7)  μπορούμε  να  βρούμε  τον  βέλτιστο

φορολογικό συντελεστή μέσω της εξίσωσης

τ
1−τ

=
(1−g )( zm/ z−1)

ζ u zm/ z−η (8)

Αυτή η εξίσωση μια απλή απάντηση στο πρόβλημα της εύρεσης του βέλτιστου

φορολογικού συντελεστή για υψηλά εισοδήματα. Σημειώνουμε ότι αυτός ο τύπος δεν

απαιτεί  την  ταύτιση  των  ελαστικοτήτων  μεταξύ  των  φορολογουμένων  και  συνεπώς

ισχύει για πληθυσμούς με ετερογενείς προτιμήσεις ή ελαστικότητες. Οι μόνες σχετικές

παράμετροι της συμπεριφοράς είναι η μέση ελαστικότητα ζ u και η μέση επίδραση έσοδα

η για τους φορολογούμενους με εισόδημα πάνω από z .

Ο Saez  έδειξε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της υπόθεσης για την εξεύρεση του

βέλτιστου  φορολογικού  συντελεστή  και  των  ελαστικοτήτων  των  εσόδων.  Μέσω της

έρευνάς του κατέληξε σε διάφορα συμπεράσματα όπως ότι βάση της ελαστικότητας οι

ανώτεροι  οριακοί  συντελεστές  δεν  πρέπει  να  είναι  κάτω  από  50% και  μπορούν  να

φτάσουν έως και το 80%. Επίσης η μέθοδος της ελαστικότητας είναι αποτελεσματική

δεδομένου  ότι  χωρίζει  με  ακρίβεια  την  ατομική  συμβολή  της  κατανομής  του

εισοδήματος,  την  υποκατάσταση  και  την  εισοδηματική  επίδραση  και  τις

αναδιανεμητικές προτιμήσεις στον βέλτιστο οριακό φορολογικό συντελεστή. 
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2.5         Έρευνες στην Ελλάδα

Τον Μάρτιο του 2012 οι Δ.  Παπαγεωργίου, Τ. Ευθυμιάδης και Ι. Κωvσταντακοπούλου

δημοσίευσαν  μια  έρευνά  για  τον  υπολογισμό  των  τελικών  (ή  αποτελεσματικών)

φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα. 

Για την ανάλυσή τους ορίζουν ως τελικούς φορολογικούς συντελεστές το λόγο

μεταξύ  των  φορολογικών  εσόδων  από  μία  συγκεκριμένη  πηγή  εισοδήματος  και  της

αντίστοιχης φορολογικής βάσης. Για παράδειγμα, ο τελικός φορολογικός συντελεστής

στο εισόδημα από μισθωτή εργασία υπολογίζεται  ως  ο λόγος  μεταξύ της  συνολικής

επιβάρυνσης του εισοδήματος από εργασία (δηλαδή τα έσοδα από τη φορολόγηση των

καθαρών μισθών και  τις  πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών) και  του συνολικού

ακαθάριστου εισοδήματος  από εργασία.  Με τον  ίδιο τρόπο,  εκτιμάται  και  ο  τελικός

φορολογικός συντελεστής στο εισόδημα από κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται

ως ο λόγος των συνολικών εσόδων από τη φορολογία του εισοδήματος του κεφαλαίου

προς το συνολικό εισόδημα από κεφάλαιο. Τα έσοδα από τη φορολόγηση του κεφαλαίου

περιλαμβάνουν κυρίως φόρους από χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  (π.χ.  φόροι  στην

έκδοση  και  μεταπώληση  τίτλων,  φόροι  από  την  πώληση  ακίνητης  περιουσίας),

κληρονομιά, ακίνητη περιουσία, τόκους και εισοδήματα και κέρδη επιχειρήσεων. Πρέπει

να επισημανθεί ότι στα έσοδα από τη φορολόγηση του κεφαλαίου περιλαμβάνονται και

τα έσοδα από τη φορολόγηση του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων. Επομένως,

στη  φορολογική  βάση  του  κεφαλαίου,  περιλαμβάνεται  και  το  εισόδημα  των

αυτοαπασχολούμενων. 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους έδειξαν ότι συγκρίνοντας την Ελλάδα με τις

υπόλοιπες  χώρες  του ευρώ,  υπάρχουν σημαντικές  διαφορές  στους  αποτελεσματικούς

φορολογικούς  συντελεστές.  Ειδικότερα,  η  μεγαλύτερη  διαφορά  μεταξύ  των

φορολογικών συστημάτων στην Ελλάδα και τις χώρες της ζώνης του ευρώ αφορά το

πραγματικό φορολογικό συντελεστή για τα εισοδήματα αυτοαπασχόλησης, η οποία στην

Ελλάδα είναι  σημαντικά  χαμηλότερος.  Τη διαφορά αυτή  εξηγεί  ίσως  ο μεγαλύτερος

αριθμός των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι των των αυτοαπασχολούμενων

στη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, το 59% του φόρου εισοδήματος κεφαλαιουχικής βάσης

στην Ελλάδα αποτελείται από εισόδημα από αυτοαπασχόληση.
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Βάση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης τους έφτασαν στο συμπέρασμα ότι στο

εύρος  της  δημοσιονομικής  εξυγίανσης  που  απαιτείται  στην Ελλάδα δεν  απαιτούνται

μόνο  μειώσεις  των  δημοσίων  δαπανών  αλλά  απαιτείται  και  μια  αύξηση  των

φορολογικών  εσόδων  φιλική  προς  την  ανάπτυξη.  Συγκεκριμένα,  αναφέρουν  ότι  η

αύξηση των φορολογικών εσόδων μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της πραγματικής

φορολόγησης των εισοδημάτων αυτοαπασχόλησης που θα οδηγούσε επίσης σε μείωση

της  άνισης  κατανομής  της  φορολογικής  επιβάρυνσης  μεταξύ  του  εισοδήματος  από

αυτοαπασχόληση και την εργασία. Τα φορολογικά έσοδα μπορούν επίσης να αυξηθούν

με  την  αύξηση  της  πραγματικής  φορολόγησης  της  κατανάλωσης,  η  οποία  όπως

αναφέρουν, στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερη από τις  χώρες στη ζώνη του ευρώ.

Τέλος,  δεδομένης  της  υψηλής  φορολογικής  επιβάρυνσης  του  εισοδήματος  από  την

εργασία (μισθωτή απασχόληση), μια μετατόπιση μέρους της φορολογικής επιβάρυνσης

από την εργασία στην κατανάλωση, θα αυξήσει την απασχόληση και την αύξηση της

παραγωγής, και ως εκ τούτου να οδηγήσει σε μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό

του ΑΕΠ. Ωστόσο, τονίζουν ότι ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των παραπάνω

προτάσεων εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όπως

η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του συστήματος φορολογικής διοίκησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1         Σύνδεση Φορολογίας Με Τη Κατανάλωση

Για να έρθει η ανάπτυξη σε μία χώρα, πρέπει να κινηθεί η οικονομία. Ο μόνος τρόπος

για να κινηθεί η οικονομία είναι η παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.

Για να υπάρξει παραγωγή πρέπει να υπάρχει αγορά που να καταναλώνει τα αγαθά και

τις υπηρεσίες και για να υπάρξει αγορά πρέπει να υπάρχει εισόδημα. Δεν αρκεί όμως

μόνο να υπάρχει εισόδημα αλλά να υπάρχει πλεονάζων εισόδημα μετά την αφαίρεση

των πάγιων δαπανών των καταναλωτών. Αυτό το πλεονάζων εισόδημα θα διοχετευτεί

στην αγορά και όσο μεγαλύτερο είναι τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη για την αγορά.

Η μεγιστοποίηση του εισοδήματος  προς  κατανάλωση μπορεί  να γίνει  με  δύο

τρόπους, είτε με παραπάνω εργασία είτε με λιγότερα έξοδα. Στα δεδομένα της Ελλάδος

του 2013 οι επιπλέον ώρες εργασίας είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν καθώς ένα

πολύ μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού εργάζεται μέχρι και 12 και 15 ώρες τη

μέρα. Οπότε το μόνο που μένει είναι η ελαχιστοποίηση των εξόδων. Ο μόνος τρόπος για

να μειωθούν τα έξοδα αλλά να αυξηθεί το εισόδημα προς κατανάλωση είναι μέσω της

φορολογίας  διότι  ότι  εισόδημα  μένει  μετά  τους  φόρους  είναι  δυνητικά  προς

κατανάλωση.  Αυτό  σημαίνει  ότι  όσο  μικρότεροι  είναι  οι  φόροι  τόσο  περισσότερα

χρήματα εισρέουν στην αγορά που με τη σειρά τους ευνοούν την ανάπτυξη.

Σε όλες τις έρευνες που αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά

στο κόστος αποτελεσματικότητας και στην βελτιστοποίηση του οριακού φορολογικού

συντελεστή στα υψηλά εισοδήματα. Οι θεωρίες θα ήταν πραγματοποιήσιμες αν υπήρχε

το  κατάλληλο  φορολογικό  πλαίσιο  και  φυσικά  η  απόλυτη  ειλικρίνεια  ως  προς  τα

δηλούμενα εισοδήματα από τους φορολογούμενους. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κανένας

από αυτούς τους δύο παράγοντες σε μια πραγματική οικονομία και επομένως πρέπει να

δούμε μια διαφορετική προσέγγιση.

Στη σύγχρονη κοινωνία η πλειονότητα των ατόμων με τα υψηλά εισοδήματα,

καταναλώνει μεγάλο μέρος των χρημάτων του σε αγαθά και υπηρεσίες άλλων χωρών

όπως για παράδειγμα τα ταξίδια, καταθέσεις στο εξωτερικό και άλλα. Επομένως, αυτά
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τα χρήματα δεν επιστρέφουν στην αγορά από όπου δημιουργήθηκαν με αποτέλεσμα να

υπάρχει  ένα  καταναλωτικό  κενό.  Έτσι  πιστεύω ότι  η  μείωση του  μέγιστου  οριακού

φορολογικού συντελεστή δεν θα βοηθήσει τόσο την αγορά όσο η βελτιστοποίηση των

φορολογικών  συντελεστών  που  εφαρμόζονται  στο  μεγαλύτερο  μέρος  του  εγχώριου

καταναλωτικού κοινού. Ως το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού εννοώ τα

άτομα που δεν  έχουν άμεση δυνατότητα για  εξωχώρια κατανάλωση αλλά έχουν και

μπορούν  να  αποκτήσουν  μετά  τη  βελτιστοποίηση  τη  δυνατότητα  εγχώριας

κατανάλωσης.

Ας δούμε τα σημερινά δεδομένα για να καταλάβουμε πόσο πλεονάζον εισόδημα

μένει  για  κατανάλωση.  Θα  πάρουμε  την περίπτωση  ενός  επιχειρηματία.  Αν κάποιος

λοιπόν είναι νέος ελεύθερος επαγγελματίας το 2013, και έχει την τύχη να καταφέρει σε

υφεσιακή οικονομία να βγάλει 20.000€ φορολογητέο εισόδημα, ας δούμε τί μερίδιο από

τον παραγόμενο πλούτο του θα δώσει στο κράτος ετησίως ως άμεση φορολογία. Με τον

νέο  κώδικα  φορολογίας  εισοδήματος  ο  ελεύθερος  επαγγελματίας  φορολογείται  με

μηδενικό αφορολόγητο όριο και για εισοδήματα έως 50.000€ με συντελεστή 26%. Αυτό

σημαίνει φόρος ύψους 5.200€ και αν προσθέσουμε την προκαταβολή φόρου επόμενου

έτους 55% που είναι 2.860€, συγκεντρώνεται ένας φόρος 8.060€. Εδώ προσθέτουμε και

το τέλος επιτηδεύματος που είναι 650€ και έχουμε συνολικά 8.710€ σε άμεσους φόρους.

Το πλεονάζον εισόδημα από 20.000€ έπεσε σε 11.290€. Σε αυτό το σημείο αν βάλουμε

τα πάγια έξοδα τα οποία επιστρέφουν στο κράτος  όπως η πληρωμή του ηλεκτρικού

ρεύματος  και  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  και  των  μέσων μαζικής  μεταφοράς  τα  οποία

υπολογίζουμε σε 100€ άρα 1.200€ το χρόνο. Πλέον το εισόδημα ανέρχεται στα 10.090€.

Εδώ βλέπουμε ότι το πλεονάζον εισόδημα που απομένει για κατανάλωση ανέρχεται στο

μισό του αρχικού.

Στο προηγούμενο παράδειγμα πρέπει να σημειώσουμε ότι η προκαταβολή φόρου

λειτουργεί  σαν ένα είδος εφάπαξ φόρου ο οποίος πληρώνεται την πρώτη χρονιά και

αφαιρείται την επόμενη όπου υπάρχει και πάλι προκαταβολή. Δηλαδή αν το εισόδημα

μείνει  σταθερό   ο  φόρος  πληρώνεται  εφάπαξ.  Επίσης,  τα  20.000€  φορολογητέου

εισοδήματος είναι  τρομακτικά μεγάλο ποσό με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ωστόσο όσο

μειώνεται  το  εισόδημα  τόσο  αυξάνεται  το  ποσοστό  του  φόρου  καθώς  το  τέλος

επιτηδεύματος  και  τα πάγια έξοδα υπέρ του δημοσίου παραμένουν ίδια.  Μια ακόμα

παρατήρηση είναι ότι τα 8.710€ που πληρώνονται σε φόρους αντιστοιχούν σε 725 ευρώ

το μήνα δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο του βασικού μισθού. Αν αυτός ο επαγγελματίας

πλήρωνε  τους  μισούς  φόρους  θα  μπορούσε  να  προσλάβει  έναν  εργαζόμενο  με  τον
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βασικό μισθό και τις εισφορές του πληρωμένα.

Το  νόημα  του  παραδείγματος  είναι  να  καταλάβουμε  ότι  με  την  υπάρχουσα

φορολογική αντιμετώπιση όχι μόνο των επαγγελματιών αλλά και όλων των πολιτών,

δημιουργείται ένα κλίμα με ροπή προς την φοροδιαφυγή και την ανασφάλιστη εργασία.

Έτσι λοιπόν εισερχόμαστε σε έναν ατέρμονο βρόγχο όπου η κυβέρνηση ανεβάζει τους

φόρους γιατί δεν έχει έσοδα, οι φορολογούμενοι φοροδιαφεύγουν και ούτω καθεξής.

Ας δούμε τώρα τη θεωρία που συνδέει τη φορολογία με την κατανάλωση.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, η οικονομία για να κινηθεί χρειάζεται την κατανάλωση

και  για  να  υπάρχει  κατανάλωση  πρέπει  να  υπάρχει  εισόδημα  προς  κατανάλωση.  Η

θεωρία προσεγγίζει τη φορολόγηση βάση δαπάνης αλλά διαφέρει από αυτή.

Η  χρήση  του  εισοδήματος  έχει  δύο  εναλλακτικές,  την  κατανάλωση  και  την

αποταμίευση άρα όσο εισόδημα δε καταναλώνεται πηγαίνει προς αποταμίευση. 
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Το ύψος του εισοδήματος και άρα της κατανάλωσης και της αποταμίευσης, εξαρτάται

από  τους  φόρους  που  εφαρμόζονται  σε  αυτό,  άρα  κατά  συνέπεια  από  τα  είδη  των

φορολογικών συντελεστών. 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει το εισόδημα μεγαλώνει και η

κατανάλωση αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Η διαφορά μεταξύ της κατανάλωσης και  του

εισοδήματος είναι η αποταμίευση και και αυτή μεγαλώνει με τον ανάλογο ρυθμό του

φθίνει η κατανάλωση.

Όσο αυξάνει ένα εισόδημα αυξάνεται και η κατανάλωση, η οποία ισούται με το

εισόδημα στα αρχικά στάδια αύξησης. Όταν το εισόδημα είναι μικρό και καλύπτει τις

βασικές  ανάγκες  του  ατόμου  τότε  καταναλώνεται  εις  ολόκληρο  και  δε  περισσεύει

χρηματικό ποσό για αποταμίευση. Αυτό συμβαίνει έως το σημείο διαχωρισμού όπου από

εκεί  και  πέρα  η  κατανάλωση  αυξάνεται  με  φθίνοντα  ρυθμό.  Δηλαδή  στο  σημείο

διαχωρισμού έχουμε τη βέλτιστη απόδοση εισοδήματος κατανάλωσης. Επομένως δεν θα

ήταν αποτελεσματικό να φορολογήσουμε τα εισοδήματα πριν από αυτό το σημείο και αν

φορολογηθούν, η φορολόγηση να είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Έτσι λοιπόν το βέλτιστο σημείο φορολόγησης είναι το σημείο διαχωρισμού, καθώς όσο

εισόδημα παράγεται, επιστρέφει στην αγορά. Κάθε φορολόγηση εισοδημάτων κατώτερα

από αυτό το σημείο θα μειώνουν τα έσοδα της αγοράς.

Το πρόβλημα με αυτή τη θεωρία είναι ότι οι φορολόγηση βάσει κατανάλωσης

ευνοεί αυτούς που καταναλώνουν περισσότερο δηλαδή αυτούς που έχουν μεγαλύτερο

εισόδημα.  Μια  λύση  σε  αυτό  το  θέμα  θα  μπορούσε  να  δώσει   ο  διαχωρισμός  του

εισοδήματος σε κλιμάκια. Ανάλογα με το ύψος του εύρους του εισοδήματος το σημείο

μεταβάλλεται.  Έτσι  αν  για  κάθε  κλιμάκιο  του  εισοδήματος  βρεθεί  το  σημείο

διαχωρισμού τότε μπορεί να φορολογηθεί το κάθε εισόδημα στο βέλτιστο σημείο.

Επίσης η θεωρία αυτή κάνει την κατανάλωση πιο ελκυστική από την αποταμίευση οπότε

αυξάνεται  και  η  κυκλοφοριακή  ταχύτητα  των  χρημάτων  σε  μια  οικονομία  καθώς

αυξάνονται οι συναλλαγές. Έτσι η αποταμίευση είναι μικρής διάρκειας αλλά χωρίς να

υπάρχει  πρόβλημα  στις  τράπεζες  αφού  τα  χρήματα  αλλάζουν  χέρια  αλλά  πάλι

αποταμιεύονται αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η θεωρία αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί διότι θα πρέπει οι φορολογούμενοι

να είναι ειλικρινείς ή να γίνεται συστηματικός έλεγχος για παραβάτες. Κάτι τέτοιο θα

μπορούσε  να  πετύχει  αν  όλες  οι  συναλλαγές  γινόντουσαν  ηλεκτρονικά  οπότε  η

φοροδιαφυγή θα ήταν δυσκολότερη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
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3.2         Εναλλακτική Θεωρία Για Περίοδο Χρηματοπιστωτικής Κρίσης

Σε περίοδο χρηματοπιστωτικής κρίσης οι τράπεζες χρειάζονται χρηματικά διαθέσιμα και

αποθεματικά για τη σωστή λειτουργία τους. Η έλλειψη μετρητών οδηγεί τις τράπεζες

στην ανακεφαλαίωση και την αδυναμία χορήγησης δανείων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται

μετρητά  για  τη  συνέχιση  των  δραστηριοτήτων  τους.  Σε  περιόδους  κρίσης  όπου  οι

τράπεζες  δεν  έχουν μετρητά για  να  καλύψουν τις  δικές  τους  ανάγκες,  δεν  έχουν τη

θέληση και τη δυνατότητα να δανειοδοτούν επιχειρήσεις που ίσως δε καταφέρουν να

αποπληρώσουν το δάνειο.

Μια απλή λύση θα μπορούσε να δοθεί αν η κυβέρνηση αντί για μείωση των

φόρων να θεσμοθετήσει  ένα ποσοστό του φόρου να κατατίθεται  σε λογαριασμό του

φορολογούμενου σε κατάθεση προθεσμίας ενός έτους μέχρι την επόμενη πληρωμή του

φόρου τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή ο φορολογούμενος την πρώτη χρονιά που θα ισχύσει

το μέτρο θα καταθέσει ένα ποσοστό του φόρου ως πρώτη δόση, σε μια προθεσμιακή

κατάθεση στο όνομά του. Έτσι τα χρήματα παραμένουν δικά του με και μπορεί να τα

εκταμιεύσει την επόμενη χρονιά με την κατάθεση της φορολογικής του δήλωσης, όπου

θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου ένα ποσοστό του νέου φόρου στον λογαριασμό. Στην

ουσία αν το εισόδημά του δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις  και δεν αλλάζει  το ποσοστό

φόρου  και  οι  συντελεστές,  το  ποσό  της  κατάθεσης  θα  παραμένει  ίδιο,  οπότε  ο

φορολογούμενος επιβαρύνεται μόνο την πρώτη χρονιά.

Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να χαρακτηριστεί ως εφάπαξ φορολόγηση και

το ποσοστό του ποσού για κατάθεση μπορεί να οριστεί ανάλογα με τις  ανάγκες του

τραπεζικού συστήματος. Επίσης οι επιστροφές φόρων εισοδήματος που ανέρχονται σε

πολλά εκατομμύρια  ευρώ κάθε χρόνο,  μπορούν να επιστρέφονται  με  τον ίδιο τρόπο

δηλαδή ως κατάθεση προθεσμίας ενός έτους.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να δώσει μια ανάσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να

τα ισχυροποιήσει  τα  οποία  με  τη  σειρά τους  θα  μπορέσουν να  δανειοδοτήσουν την

αγορά και να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης μετρητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1         Αλλαγές Συντελεστών Εισοδήματος Ανά Έτη

Ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  τα  τελευταία  χρόνια  οι  φορολογικοί  συντελεστές

εισοδήματος  μεταβάλλονταν  και  αυτό  δείχνει  τη  μεταβλητότητα  του  φορολογικού

συστήματος της χώρας. 

Ας δούμε τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων στους παρακάτω πίνακες.

Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος έτους 2011-2012

Φορολογητέο

Εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

Σύνολο Εισοδήματος

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου (Ευρώ)

≤ 5.000 0% 5.000 0

5.001 έως 12.000 10% 12.000 700

12.001 έως 16.000 18% 16.000 1.420

16.001 έως 26.000 25% 26.000 3.920

26.001 έως 40.000 35% 40.000 8.820

40.001 έως 60.000 38% 60.000 16.420

60.001 έως 100.000 40% 100.000 32.420

> 100.000 45%
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Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος έτους 2010

Φορολογητέο

Εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

Σύνολο Εισοδήματος

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου (Ευρώ)

≤ 12.000 0% 12.000 0

12.000 έως 16.000 18% 16.000 720

16.001 έως 22.000 24% 22.000 2.160

22.001 έως 26.000 26% 26.000 3.200

26.001 έως 32.000 32% 32.000 5.120

32.001 έως 40.000 36% 40.000 8.000

40.001 έως 60.000 38% 60.000 15.600

60.001 έως 100.000 40% 100.000 31.600

> 100.000 45%

Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος  έτους 2009

Φορολογητέο

Εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

Σύνολο Εισοδήματος

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου (Ευρώ)

≤ 12.000 0% 12.000 0

18.000 έως 30.000 25% 30.000 4.500

45.001 έως 75.000 35% 75.000 20.250

> 75.000 45%

Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος έτους 2008

Φορολογητέο

Εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

Σύνολο Εισοδήματος

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου (Ευρώ)

≤ 12.000 0% 12.000 0

18.000 έως 30.000 27% 30.000 4.860

45.001 έως 75.000 37% 75.000 21.510

> 75.000 40%
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Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος οικονομικού έτους 2007

Φορολογητέο

Εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

Σύνολο Εισοδήματος

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου (Ευρώ)

≤ 12.000 0% 12.000 0

18.000 έως 30.000 29% 30.000 5.220

30.001 έως 75.000 39% 75.000 22.770

> 75.000 40%

Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος οικονομικού έτους 2005-2006

Φορολογητέο

Εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής (%)

Σύνολο Εισοδήματος

(Ευρώ)

Σύνολο Φόρου (Ευρώ)

≤ 11.000 0% 11.00 0

11.00 έως 13.000 15% 13.000 300

13.001 έως 23.000 30% 23.000 3.300

> 23.000 40%

Από τους ανωτέρω πίνακες διακρίνουμε μια διαρκή μεταβολή των συντελεστών

οι οποίοι αλλάζουν ανά έτος. Εκτός από τους συντελεστές αλλάζουν και τα κλιμάκια και

το αφορολόγητο όριο.

Για παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε τρεις μισθωτούς, μισθωτός Α με εισόδημα

15.000  ευρώ,  μισθωτός  Β  με  25.000  ευρώ,  μισθωτός  Γ  με  60.000  ευρώ  και  να

συγκρίνουμε το ποσό του φόρου εισοδήματος που πληρώνουν.

Για τα έτη 2005 και 2006 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός  Α:  

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

11.000 0% 0

2.000 15% 300

2.000 30% 600

Σύνολο Φόρου 600 + 300 = 900€
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Μισθωτός  Β:

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

11.000 0% 0

2.000 15% 300

10.000 30% 3.000

2.000 40% 800

Σύνολο Φόρου 300 + 3.000 + 800 = 4.100€

Μισθωτός  Γ:

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

11.000 0% 0

2.000 15% 300

10.000 30% 3.000

37.000 40% 14.800

Σύνολο Φόρου 300 + 3.000 + 14.800 = 18.100€

Για το έτος 2007 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός  Α:  

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

3.000 29% 870

Σύνολο Φόρου 870€

49



Μισθωτός  Β:  

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

13.000 29% 3.770

Σύνολο Φόρου 3.770€

Μισθωτός  Γ:

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

30.000 29% 8.700

18.000 39% 7.020

Σύνολο Φόρου 8.700+ 7.200 = 15.900€

Από το έτος 2006 στο έτος 2007 διακρίνουμε μια μείωση φόρου για τον μισθωτό Α τις

τάξεως του 3%, για τον Β 8% και για τον Γ 13,8%

Για το έτος 2008 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός Α

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

10.500 0% 0

1.500 15% 225

3.000 27% 810

Συνολικός Φόρος 225 + 810 = 1.035€
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Μισθωτός Β

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

10.500 0% 0

1.500 15% 225

13.000 27% 3.510

Συνολικός Φόρος 225 + 3.510 = 3.735€

Μισθωτός Γ

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

10.500 0% 0

18.000 27% 4.860

30.000 37% 11.100

Συνολικός Φόρος 225 + 4.860 + 11.100 = 15.960€

Από το έτος 2007 στο έτος 2008 διακρίνουμε μια αύξηση φόρου για τον μισθωτό Α τις

τάξεως του 18,9%, για τον Β 0,9% και για τον Γ έχουμε αύξηση 0,3%

Για το έτος 2009 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός  Α

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

3.000 25% 750

Συνολικός Φόρος 750€
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Μισθωτός  Β

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

13.000 25% 3.250

Συνολικός Φόρος 3.250€

Μισθωτός  Γ

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

30.000 25% 7.500

18.000 35% 6.300

Συνολικός Φόρος 7.500 + 6.300 = 13.800€

Από το έτος 2008 στο έτος 2009 διακρίνουμε μια μείωση φόρου για τον μισθωτό Α τις

τάξεως του 38%, για τον Β 14,9% και για τον Γ 15,6%

Για το έτος 2010 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός  Α

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

3.000 18% 540

Σύνολο Φόρου 540€
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Μισθωτός  Β

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

4.000 18% 720

6.000 24% 1.440

3.000 26% 780

Σύνολο φόρου 720 + 1.440 + 780 = 2.940€

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

12.000 0% 0

4.000 18% 720

6.000 24% 1.440

4.000 26% 1.040

6.000 32% 1.920

8.000 36% 2.880

20.000 38% 7.600

Σύνολο Φόρου 720 + 1.440 + 1.040 + 1.920 + 2.880 + 7.600 = 15.600€

Από το έτος 2009 στο έτος 2010 διακρίνουμε μια μείωση φόρου για τον μισθωτό Α τις

τάξεως του 38%, για τον Β 10,5% και για τον Γ έχουμε αύξηση 13%

Για τα έτη 2011 και 2012 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός  Α

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

5.000 0% 0

7.000 10% 700

3.000 18% 540
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Σύνολο Φόρου 700 + 450 = 1.240€

Μισθωτός  Β

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

5.000 0% 0

7.000 10% 700

4.000 18% 720

9.000 25% 2.250

Σύνολο Φόρου 700 + 720 + 2.250 = 3.670€

Μισθωτός  Γ

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

5.000 0% 0

7.000 10% 700

4.000 18% 720

10.000 25% 2.500

14.000 35% 4.900

20.000 38% 7.600

Σύνολο Φόρου 700 + 720 + 2.500 + 4.900 + 7.600 = 16.420€

Από το έτος 2010 στο έτος 2011 διακρίνουμε μια σημαντική αύξηση φόρου για τον

μισθωτό Α τις τάξεως του 129,6%, για τον Β 24,8% και για τον Γ 5,2%

Το  2012  ήταν  η  πρώτη  χρονιά  από  την  είσοδο  της  Ελλάδας  στο  ευρώ,  που  οι

συντελεστές φορολογίας εισοδήματος δε μεταβλήθηκαν.
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Για το έτος 2013 οι τρεις μισθωτοί πληρώνουν φόρο ως εξής:

Μισθωτός  Α

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

15.000 22% 3.300

Δεν υπάρχει αφορολόγητο αλλά υπάρχει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ

Σύνολο Φόρου 3.300 – 2.100 = 1.200€

Μισθωτός  Β

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

25.000 22% 5.500

Δεν υπάρχει αφορολόγητο αλλά υπάρχει έκπτωση φόρου  η οποία μειώνεται κατά 100

ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος τα οποία ξεπερνούν τις 21.000 ευρώ. Δηλαδή η

έκπτωση φόρου για τα 25.000 ευρώ είναι 1.700 ευρώ

Σύνολο Φόρου 5.500 – 1.700 = 3.800€

Εισόδημα Κλιμακίου Συντελεστής Φόρος

25.000 22% 5.500

17.000 32% 5.440

18.000 42% 7.560

Για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ δεν υπάρχει μείωση φόρου.

Σύνολο Φόρου 5.500 + 5.440 + 7.560 = 18.500€

Από το έτος 2012 στο έτος 2013 διακρίνουμε μια μείωση φόρου για τον μισθωτό Α τις

τάξεως του 3,3%, για τον Β αύξηση 3,5% και για τον Γ αύξηση 12,6%
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4.2         Αλλαγές Στη Φορολογία

Από  τα  παραπάνω  παραδείγματα  παρατηρούμε  ότι  το  φορολογικό  σύστημα  στην

Ελλάδα δεν είναι  σταθερό.  Παρόμοιες  μεταβολές  υπάρχουν και  στους  φορολογικούς

συντελεστές για τους επαγγελματίες. Οι οποίοι έχασαν τελείως το αφορολόγητο όριο

διότι μέχρι πρότινος ο μισός πληθυσμός τους δήλωνε εισόδημα κάτω του αφορολόγητου

ορίου.

Επίσης,  αλλάζει  και  η  φορολογία  στα  νομικά  πρόσωπα  όπου  ό,τι  αφορά  τη

φορολόγηση των κερδών της διαχειριστικής χρήσης 2013 των νομικών προσώπων ΑΕ,

ΕΠΕ,  ΙΚΕ,  κ.λπ.),  ο  ονομαστικός  φορολογικός  συντελεστής  που  επιβάλλεται  στα

καθαρά  κέρδη  αυξήθηκε  από  το  20%  στο  26%,  ενώ  αντίθετα  ο  συντελεστής

παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα διανεμόμενα κέρδη μειώθηκε από το 25% στο

10%  μειώνοντας  τη  συνολική  φορολογική  επιβάρυνση  στο  33,03%  από  39%.

Αξιοσημείωτη  όμως  είναι  η  παράλληλη  αύξηση  της  συνολικής  φορολογικής

επιβάρυνσης των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.), από το 17,34% στο 29,50% αν

τηρούν απλογραφικά βιβλία ή στο 33,40% αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

Ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία  που  λειτουργεί  ως  δείκτης  αναφοράς  μιας

οικονομίας  είναι  το  σταθερό  φορολογικό  σύστημα.  Η  ύπαρξη  ενός  σταθερού

φορολογικού καθεστώτος αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά για τη δημιουργία

ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η συνεχής μεταβολή του φορολογικού

πλαισίου με κύριο σκοπό τη βραχυπρόθεσμη εξυπηρέτηση δημοσιονομικών αναγκών

και  την  τόνωση  των  φορολογικών  εσόδων,  έχει  σημαντικές  αρνητικές  συνέπειες

μακροπρόθεσμα, οι οποίες δεν πρέπει να παραβλέπονται. Ένα αβέβαιο οικονομικό κλίμα

επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να τηρούν στάση

αναμονής ως προς τις επιχειρηματικές τους κινήσεις εντός της χώρας ή ακόμη χειρότερα

να στρέφονται σε αγορές άλλων χωρών με ευνοϊκότερο οικονομικό και επιχειρηματικό

κλίμα. Επιπλέον, κάθε άλλο παρά κίνητρο μπορεί να χαρακτηριστεί κατά τη διαδικασία

επιλογής της χώρας μας ως τόπο εγκατάστασης δραστηριοτήτων από ξένους επενδυτές. 

Οι συνεχείς μεταβολές του φορολογικού συστήματος εντείνουν την ανασφάλεια

των  επενδυτών  και  τους  αποθαρρύνουν  από  την  ανάληψη  νέων  επενδυτικών

δραστηριοτήτων γιατί δεν μπορούν να γνωρίζουν το ύψος της συνολικής φορολογικής

τους  επιβάρυνσης,  έτσι  ώστε  να  προβούν  σε  μακροπρόθεσμο  προγραμματισμό  των

επενδυτικών τους κινήσεων.
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Ένα  σταθερό  φορολογικό  σύστημα  είναι  σημαντικός  παράγοντας  ανάπτυξης,

γιατί θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός γενικότερα κατάλληλου επενδυτικού κλίματος,

το οποίο θα παρέχει στους επενδυτές την ασφάλεια για τη δημιουργία και ανάπτυξη

βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης και

στην ταχύτερη έξοδο της χώρας μας από την ύφεση.

4.3         Συμπεράσματα Ερευνών Βελτιστοποίησης

Το βασικό στοιχείο των προσεγγίσεων για τη βέλτιστη φορολογία είναι κοινό και είναι η

χαμηλή φορολόγηση για τα μεγάλα εισοδήματα. Ο λόγος είναι το κόστος ευκαιρίας το

οποίο αποτρέπει το άτομο από την περαιτέρω εργασία και κατ' επέκταση συγκέντρωση

μεγαλύτερου  εισοδήματος,  καθώς  η  αναλογία  της  αξίας  της  εργασίας  και  της

ξεκούρασης κάνει πιο ελκυστική την ξεκούραση.

Ένα άλλο στοιχείο που διακρίνεται σε όλες τις θεωρίες είναι ότι αν η φορολογία

πέσει κάτω από κάποιο επίπεδο τότε τα έσοδα του κράτους θα πέσουν και δεν θα είναι

στο βέλτιστο ύψος. Το πρόβλημα είναι δεν να βρεθεί το σημείο όπου μεγιστοποιούνται

τα  κρατικά φορολογικά  έσοδα  αλλά  το  σημείο  όπου  μεγιστοποιείται  το  πλεόνασμα.

Αυτό είναι λογικό καθώς το κράτος μπορεί να μεγιστοποιήσει τα φορολογικά έσοδα

αλλά να μεγαλώσουν παράλληλα και τα ποσά που δίνονται στις κοινωνικές παροχές,

όπως τα επιδόματα, επιδοτήσεις, βοηθήματα και άλλα. 

Ο  Ramsey  στη θεωρία του στηρίχθηκε περισσότερο στη βελτιστοποίηση των

φόρων των αγαθών. Διατύπωσε ότι αν η κυβέρνηση θέλει να συγκεντρώσει  φορολογικά

έσοδα  μόνο  από  αγαθά,  τότε  θα  πρέπει  τα  αγαθά  να  φορολογηθούν  αντιστρόφως

ανάλογα  με  την  ελαστικότητα  ζήτησης  του  προϊόντος,  έτσι  ώστε  τα  αγαθά  με

ανελαστική ζήτηση να φορολογούνται βαρύτερα. Αυτό θα αποτρέψει τους καταναλωτές

από την κατανάλωση προϊόντων με ανελαστική ζήτηση άρα οι  τιμές των προϊόντων

αυτών θα πέσουν λόγω του φαινομένου της προσφοράς – ζήτησης και επομένως θα

ενισχυθεί  ο  ανταγωνισμός.  Με αυτόν  τον  τρόπο  θα  χτυπηθεί  το  μονοπώλιο  και  θα

διευρυνθεί η φορολογική βάση σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Αυτό συμβαίνει γιατί από

τι στιγμή που η τιμή του προϊόντος με την ανελαστική ζήτηση ανέβει λόγω φορολογίας,

θα γίνει ασύμφορο για μεγαλύτερο μέρος ατόμων τα οποία θα στραφούν σε φτηνότερα
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προϊόντα με αποτέλεσμα να καταναλώσουν περισσότερα αγαθά άρα και σε μεγαλύτερο

εύρος παραγωγών και  εμπόρων. Από την άλλη πλευρά όμως, αν κάποιο προϊόν έχει

ανελαστική ζήτηση αλλά είναι αναγκαίο στις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς δε

θα υπάρχει υποκατάστατό του στην αγορά, τότε πολλοί καταναλωτές δε θα καταφέρουν

να το αποκτήσουν.

Προχωρώντας  στη  θεωρία  του  Mirrlees  διαπιστώνουμε την  χρησιμότητα  του

οριακού  φορολογικού  συντελεστή.  Στον  οριακό  συντελεστή  θα  στηριχθούν  και  οι

μεταγενέστεροι του για τη βελτιστοποίηση των φορολογικών συντελεστών. Ο  Mirrlees

διατύπωσε ότι δεν είναι αποτελεσματικό να υπάρχει οριακός φορολογικός συντελεστής

πέραν  ενός  συγκεκριμένου  εισοδήματος.  Αυτό  το  επιχείρημα  έχει  σαν  βάση  του  το

κόστος αποτελεσματικότητας, επομένως το άτομο που θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό

το εισόδημα και  να  παράξει  περισσότερο,  θα  προτιμήσει  την ανάπαυση και  άρα θα

εισρεύσει λιγότερο χρήμα στην αγορά. Το πρόβλημα αυτής της θεωρίας βρίσκεται στο

ότι  για  να  ισχύσει  κάτι  τέτοιο  πρέπει  οι  φορολογούμενοι  α  είναι  ειλικρινείς  και  να

δηλώνουν όλο τους το εισόδημα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι αδύνατο να βρεθεί το

εισόδημα πέραν του οπίου ο οριακός φορολογικός συντελεστής πρέπει να μηδενιστεί.

Ο  Laffer  στη  θεωρία  του  τονίζει  την  ανάγκη  για  βελτιστοποίηση  των

φορολογικών συντελεστών καθώς στο βέλτιστο σημείο, κερδίζουν και το κράτος και οι

φορολογούμενοι.  Για  φορολογία  μεγαλύτερη  του  σημείου  αυτού  το  κράτος  κερδίζει

λιγότερα  λόγω  των  μεγαλύτερων  δαπανών  για  κοινωνικές  παροχές  καθώς  επίσης

δημιουργείται  ένα  κλίμα  με  ροπή  προς  φοροδιαφυγή  επειδή  δεν  έχει  νόημα  να

δουλεύουν οι άνθρωποι και να μην εισπράττουν εισόδημα. Για φορολογία μικρότερη του

βέλτιστου σημείου το κράτος θα κερδίζει λιγότερα λόγω της μικρής φορολογίας. Αυτό

ακριβώς είναι  το πρόβλημα που πρέπει  να λυθεί  σύμφωνα με τον  Laffer  αλλά είναι

σχεδόν αδύνατο να βρεθεί το ακριβές σημείο καθώς κάθε οικονομία είναι διαφορετική

και δε μπορεί να καθιερωθεί ένα μοντέλο για όλες τις χώρες. Το πλήθος των συνιστωσών

που πρέπει α εξεταστεί είναι τόσο μεγάλο που καθιστά το σύστημα χαοτικό. Ωστόσο,

αυτό το σημείο μπορεί να βρεθεί κατά προσέγγιση, αλλά και πάλι τα δεδομένα μπορεί

να μην είναι αληθοφανή καθώς  συνήθως η υπάρχουσα φορολογία είναι μεγαλύτερη της

βέλτιστης με αποτέλεσμα να ευνοείται η φοροδιαφυγή, αλλά και επειδή κάθε χώρα έχει

τους δικούς της ξεχωριστούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Ακόμα και να βρεθεί

το σημείο κατά προσέγγιση χρειάζεται η εφαρμογή της θεωρίας για να δούμε αν θα

φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Ο Laffer μας ανέλυσε τέτοιες εφαρμογές οι οποίες

έδειξαν ότι υπό κατάλληλες συνθήκες, η μείωση της φορολογίας επιφέρει μεγαλύτερα
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κέρδη για την κυβέρνηση αλλά και μεγαλύτερη ευημερία.

Σε μια πιο σύγχρονη έρευνα ο Saez στηρίχθηκε κυρίως πάνω στις υποθέσεις του

Mirrlees  και  προσπάθησε  να  τις  βελτιστοποιήσει  χρησιμοποιώντας  ελαστικότητες.

Μέσω των ελαστικοτήτων προσπαθεί να αναδείξει τον οριακό φορολογικό συντελεστή

που πρέπει να εφαρμοστεί στα υψηλά εισοδήματα.

Η  ελληνική  έρευνα  για  τους  αποτελεσματικούς  (ή  τελικούς  όπως  αναφέρει)

φορολογικούς συντελεστές, στην ουσία βρίσκει τους μέσους φορολογικούς συντελεστές

και τους συγκρίνει με τους συντελεστές των υπολοίπων χωρών στη ζώνη του ευρώ για

να  καταλήξει  στο  αυθαίρετο  συμπέρασμα  ότι  η  Ελλάδα  χρήζει  αύξησης  των

φορολογικών συντελεστών. Μια απλή σύγκριση των μέσων φορολογικών συντελεστών

και το βάπτισμα αυτών σε αποτελεσματικούς, δεν εξισώνει τα μεγέθη των οικονομιών

και  τις  φορολογικές  βάσεις  της  κάθε  χώρας.  Δε  μπορεί  να  γίνει  αποτελεσματική

σύγκριση σε ανόμοια πράγματα. Από χώρα σε χώρα δε διαφέρουν μόνο οι συντελεστές

αλλά και οι κοινωνικές παροχές και το επίπεδο ευημερίας. Δεν γίνεται σύγκριση στους

φορολογικούς συντελεστές ανάμεσα σε δύο χώρες όπου το επίπεδο τιμών της μίας είναι

μεγαλύτερο και ο βασικός μισθός μικρότερος με μία άλλη όπου ισχύει το αντίθετο.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι έρευνες αυτές λειτουργούν μόνο σε θεωρητικό

επίπεδο καθώς αναφέρονται σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα με συγκεκριμένες μεταβολές

στους  διάφορους  παράγοντες.  Σε  μια  πραγματική  οικονομία  βρίσκουν  αδυναμία

εφαρμογής διότι έρχονται αντιμέτωπες με ένα μεγάλο σύνολο μεταβλητών που δε τις

αφήνουν να εφαρμοστούν όπως έχουν διατυπωθεί. Ωστόσο η βασική ιδέα των θεωριών

αυτών  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  καλό  αρχικό  βήμα  μιας  κυβέρνησης  προς  την

βελτιστοποίηση του φορολογικού της συστήματος.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όταν  ξεκίνησα  τη  συγγραφή  της  εργασίας  είχα  την  άποψη  ότι  αν  φορολογηθούν

περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, το βάρος της φορολόγησης θα έφευγε από τις

πλάτες των μικρότερων εισοδημάτων. Κατά τη διάρκεια κατάλαβα ότι τα υψηλότερα

εισοδήματα  διοχετεύουν  την  αγορά  με  χρήμα  για  να  μπορούν  να  δουλεύουν  οι

μικρότερες  τάξεις  εισοδήματος.  Επίσης  είναι  πιο  εύκολο  για  κάποιον  με  υψηλό

εισόδημα να αποκρύψει μέρος του και να μη φορολογηθεί. Εδώ έγκειται το θέμα της

βελτιστοποίησης των φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι εξισώνουν τα φορολογικά

έσοδα του κράτους με την κοινωνική ευημερία.

Αυτό που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή είναι βαρύτερη φορολόγηση για να

συγκεντρώσει το κράτος όλα τα μετρητά της αγοράς. Άλλωστε όπως είπε ο Φραγκίσκος

Βάκων  (φιλόσοφος  1561-1626)  τα  λεφτά  είναι  σαν  την  κοπριά.  Αν  τα  σκορπίσεις

τριγύρω, κάνουν καλό. Αν τα μαζέψεις σε έναν σωρό, βρωμάνε απαίσια. Έτσι το έργο

της κυβέρνησης πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη η οποία θα έρθει μόνο από την

εισροή μετρητών στην αγορά και μάλιστα όχι από επενδυτές του εξωτερικού αλλά από

τους πολίτες της χώρας. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει πλεονάζον εισόδημα στο

κάθε άτομο για να μπορεί να καταναλώσει. Από τη στιγμή που ένα κράτος δε μπορεί να

διαχειριστεί το χρήμα που έχει στα χέρια του, τότε καλύτερα να το επιστρέψει στην

αγορά και αυτή θα βρει τον δρόμο της.

Με την τωρινή κατάσταση όπου ευνοείται η φοροδιαφυγή λόγω ελλιπών ελέγχων

και του γενικού φορολογικού πλαισίου, το βάρος της φορολόγησης πέφτει στις πλάτες

των μισθωτών οι οποίοι δε μπορούν να αποφύγουν τη φορολόγηση. Αυτή η κατάσταση

μαζί με τις απίστευτες σπατάλες που λαμβάνουν χώρα ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη

περίοδο, μου φέρνει στο μυαλό μια φράση του Orson Wells. Ο γιατρός μου συνέστησε

να σταματήσω τα δείπνα για τέσσερις. Εκτός αν παρευρίσκονται και άλλοι τρεις.

Το πρόβλημα της χώρας είναι πιο βαθύ από ότι φαίνεται. Δεν είναι ένα απλό

πρόβλημα  φορολόγησης  γιατί  αυτό  μπορεί  με  έναν  νόμο  να  λυθεί  σε  μια  μέρα.  Το

πρόβλημα είναι πρόβλημα παιδείας καθώς όλοι κοιτάζουμε το πως θα βολευτούμε μόνοι

μας και όχι το πως θα βολευτούμε όλοι μαζί. Και όπως είπε ο Σωκράτης, η παιδεία σαν

την πλούσια χώρα, παράγει όλα τα αγαθά.

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος,

έτσι πρέπει να δράσει η κυβέρνηση και να θεσπίσει μέτρα και νόμους που να ευνοούν

την ανάπτυξη, καθώς η ανάπτυξη βρίσκεται πέρα από απλές πράξεις που θα γεμίσουν τα

ταμεία του κράτους στο βραχυχρόνιο μέλλον και θα τα αδειάσουν στο μακροχρόνιο.

Αυτή τη χρονική περίοδο χρειάζεται ένα “New Deal” από την πολιτική ηγεσία για να

περάσει η χώρα σε φάση ανάπτυξης. Εδώ θα κλείσω με μια φράση του Arthur Clarke.

Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές. Ένας πολιτικός τις επόμενες γενιές.
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