
 Έννοια & φύση των φόρων, Διακρίσεις των φόρων, Πλεονεκτήματα & 

Μειονεκτήματα άμεσων & έμμεσων φόρων 

**** 

Α) Έννοια & φύση των φόρων: Δεν προκύπτει ορισμός της έννοιας του φόρου από το 

Σύνταγμα & τη νομοθεσία. Όμως, γίνεται δεκτό τόσο από τη θεωρία όσο και από τη 

νομολογία ότι φόρος είναι η χρηματική, οριστική, υποχρεωτική χωρίς αντάλλαγμα 

παροχή των ιδιωτών προς το κράτος ή άλλα νπδδ προς πορισμό εσόδων & 

εκπλήρωση δημοσίων σκοπών οικονομικής & κοινωνικής πολιτικής. 

i.χρηματική παροχή: Δεν αποκλείεται και φόρος σε είδος σε ορισμένες ειδικές 

περιπτώσεις, πχ φόρος κληρονομιάς (82 παρ.6 ΚΦΚ) 

ii.οριστική παροχή: οριστικό χαρακτήρα που τον διαφοροποιεί από το εκούσιο 

δημόσιο δάνειο & από το αναγκαστικό δημόσιο δάνειο 

iii.υποχρεωτική παροχή: επιβάλλεται μονομερώς από τη δημόσια εξουσία 

(=ενεργεί ως imperium, χαρακτηριστική εκδήλωση κρατικής κυριαρχίας) & η 

καταβολή του εξασφαλίζεται με μέσα καταναγκασμού. Ενοχή εκ του νόμου 

iv.παροχή χωρίς ειδικό αντάλλαγμα: ≠ ανταποδοτικός τέλος (δεν εφαρμόζεται 

το αρ. 78Σ) 

v.παροχή των ιδιωτών προς το κράτος ή άλλα νπδδ: Αρ. 4§5Σ: υποκείμενο της 

παροχής του φόρου είναι κατ' αρχάς οι ιδιώτες (έλληνες, αλλοδαποί, φπ ή νπ, ενώ 

κράτος, οτα & νπδδ μόνο όταν ενεργούν ως fiscus, δηλαδή δεν ενεργούν ως 

φορείς δημοσίας εξουσίας) 

vi.παροχή προς εκπλήρωση δημοσίων σκοπών: ταμιευτικός σκοπός = πορισμός 

εσόδων υπέρ του Δημοσίου & άλλων δημοσίων νπ για την κάλυψη δαπανών που 

εξασφαλίζουν την λειτουργία των δημ. υπηρεσιών. Ο ταμιευτικός σκοπός 

διαφοροποιεί το φόρο από άλλα δημοσιονομικά βάρη, παρέχεται στο Δημόσιο 

αόριστα υπέρ των σκοπών του γενικά 



Β) S.O.S Διατάξεις:  

-Αρ. 4§5Σ: "Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, 

ανάλογα με τις δυνάμεις τους." 

-Αρ. 78Σ: 1. Kανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που 

καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις 

δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. 

2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο 

αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο 

εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. 

3. Kατ' εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή 

φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή τους από την ημέρα που κατατέθηκε στη 

Bουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον όρο ότι ο νόμος θα δημοσιευθεί μέσα στην 

προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 παράγραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα 

ημέρες από τη λήξη της συνόδου. 

4. Tο αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή 

εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

Δεν είναι αντίθετος προς την απαγόρευση αυτή ο καθορισμός με νόμο του τρόπου που 

βεβαιώνεται η συμμετοχή του Kράτους και των δημόσιων γενικά οργανισμών στην 

αυτόματη υπερτίμηση, που προκαλείται αποκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων έργων 

στην παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία. 

5. Kατ' εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων 

εξισωτικές ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά 

μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Xώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή 

μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικής θέσης της Xώρας. 

Γ) Διακρίσεις των φόρων:  

1)Άμεσοι Φόροι: Επιβάλλονται σε βάρος προσώπων αναφορικά με το αντικείμενο του 



φόρου (εισόδημα ή περιουσία) με β'αση στοιχεία που προσδιορίζουν τη φοροδοτική 

ικανότητα. Ταύτιση των ιδιοτήτων του α) υποκείμενου του φόρου & β) καταβάλλοντος 

το φόρο. 

Ι) Πλεονεκτήματα άμεσων φόρων:  

Πιο δίκαιοι επειδή επιβάλλονται βάσει εισοδήματος 

Σταθερότητα Απόδοσης 

Μικρό Κόστος Είσπραξης 

Ακριβής Γνώση Ποσών από τους Φορολογούμενος Οι φορολογούμενοι 

γνωρίζουν ακριβώς τι θα επιβαρυνθούν. 

II) Μειονεκτήματα άμεσων φόρων: 

μη άμεση απόδοση 

ευνοούν τη φοροδιαφυγή 

γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης (αλλαγή βάσης) 

δυσκολότερη η διαδικασία είσπραξης 

2)Έμμεσοι φόροι: Επιβάλλονται επί αντικειμένου, αδιάφορη η φοροδοτική ικανότητα 

του φορολογομένου. Μη ταύτιση των ιδιοτήτων του α) υποκείμενου του φόρου & β) 

καταβάλλοντος το φόρο. Ο φορολογικός οφειλέτης καταβάλλει στο δημόσιο ταμείο ενώ 

τρίτος υφίσταται το σχετικό βάρος, πχ ΦΠΑ. 

Ι) Πλεονεκτήματα Έμμεσων Φόρων:  

Εύκολη είσπραξη 

εύκολη καταβολή 

δυσκολότερη φοροδιαφυγή 

μεγαλύτερη απόδοση 



εισπράττονται & από ξένους πολίτες 

ΙΙ) Μειονεκτήματα Έμμεσων Φόρων:  

Αβέβαιη είσπραξη σε περιόδους οικονομικής κρίσης λόγω περιορισμού της 

κατανάλωσης  

Καθυστέρηση ή μη απόδοσή τους στο Δημόσιο από τους ενδιάμεσους που τους 

εισπράττουν  

3)Προοδευτικοί, αναλογικοί, πάγιοι φόροι: Οι άμεσοι φόροι είναι συχνά και 

προοδευτικοί φόροι δηλαδή αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με την αύξηση της 

φορολογητέας ύλης (προοδευτικότητα κατά κλιμάκια, κάθε κλιμάκιο & διαφορετικός 

συντελεστής). 

Αναλογικοί φόροι: Υπολογίζονται βάσει σταθερών συντελεστών με εκατόστωση 

ανεξαρτήτως ύψους & αξίας της φορολογητέας ύλης. 

Πάγιοι Φόροι: Εκφράζονται σε χρηματική αξία & καταβάλλονται λόγω χρήσης 

δημοσίων υπηρεσιών πχ τέλη χαρτοσήμου 

4) Πραγματικοί & προσωπικοί φόροι: Οι μεν πραγματικοί επιβάλλονται σε πράγμα, 

αντικείμενο ή πράξη πχ φαπ, οι δε προσωπικοί επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη της 

προσωπικής κατάστασης του φορολογουμένου  

5) Ειδικοί & κατ' αξία φόροι: Ειδικοί προσδιορίζονται ποσοτικά, κατ' αριθμό μονάδας 

ή βάρους κλπ. Φόροι κατ αξία = η αξία τους υπολογίζεται πραγματικά ή τεκμαρτά σε 

χρήμα 

6) Φόροι εισοδήματος, περιουσίας, δαπάνης: Κριτήριο αυτής της διάκρισης είναι το 

αντικείμενο. Επιβάλλονται επί της δημιουργίας ή απόκτησης εισοδήματος, κεφαλαίου, 

περιουσίας. Ειδικότερα για τη φορολόγηση κεφαλαίου ή περιουσίας, αυτή μπορεί να 

είναι είτε περιστασιακή είτε συστηματική 

7) Φόροι επί της δαπάνης ή φόροι κατανάλωσης: βάση η αξία συναλλαγής, 

επιβάλλονται για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών για καταναλωτικούς ή 



επενδυτικούς σκοπούς 

Διάκριση φόρου & ανταποδοτικού τέλους: Ανταποδοτικό τέλος = υποχρεωτικότητα 

επιβολής + ειδική ανταπόδοση υπηρεσίας προς όφελος του υπόχρεου. Μονομερώς 

επιβαλλόμενη χρηματική υποχρέωση η καταβολή της οποίας συνδέεται με την απροχή 

ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, ήτοι την απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημοσίου 

πράγματος.  

Προσοχή! Αρ. 102§6Σ Διάκριση μεταξύ δημοτικού φόρου & δημοτικού τέλους  

Κατά το ΣτΕ για την ύπαρξη ανταποδοτικού τέλους αρκεί να συντρέχουν 2 στοιχεία:  

i) ειδική παροχή: το ανταποδοτικό τέλος να καλύπτει εν όλω ή εν μέρει το κόστος έργου 

ή λειτουργίας παρεχόμενων υπηρεσιών για τις οποίες επιβάλλεται 

ii) η αντιπαροχή να μην ωφελεί αόριστο κύκλο προσώπων  

Δ) Συνταγματική βάση & όρια φορολογικής εξουσίας: 

-Αρχή της νομιμότητας του φόρου: i) απαραίτητος τυπικός νόμος = νομοθετική 

πράξη κοινοβουλλευτικής προέλευσης που καθορίζει το υποκείμενο, το αντικείμενο, το 

φορολογικό συντελεστή & τις φορολογικές απαλλαγές ή εξαιρέσεις, ii) απαγόρευση κατ' 

αρχήν της κανονιστικής αρμοδιότητας για τον καθορισμό των εξ αντικειμένου  

ουσιωδών στοιχείων του φόρου, iii) απαγόρευση της αναδρομικής νομοθετικής 

κύρωσης των φορολογικών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν τα αντικειμενικώς 

ουσιώδη στοιχεία του φόρου, iv) το ανεπίτρεπτο ρυθμίσεων φορολογικών αντικειμένων 

με σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου & του φορολογούμενου χωρίς κύρωση με τυπικό 

νόμο, v) στενή ερμηνεία φορολογικών διατάξεων, vi) επιστροφή φόρων που 

καταβλήθηκαν αχρεωστήτως  

-Δημοκρατική συναίνεση:  

-Νομοθετική Συναίνεση 

-Αρχή ενιαυσίου  

-Ανάγκη βεβαιότητας του φόρου  



-Αρχή φορολογικής ισότητας: α) καθολικότητα φορολογικής υποχρέωσης β) 

φορολογία βάσει φοροδοτικής ικανότητας  

-Aρχή της απαγόρευσης της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων: 

i) Είδη αναδρομικότητας 

ii) Ειδικά το αρ. 78§2Σ 

Ερωτήσεις εμπέδωσης & κατανόησης: 

1) Είναι σύννομη η αναπροσαρμογή των συντελεστών υπολογισμού της αξίας των 

ακινήτων με Υπουργική Απόφαση; 

2) Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε μία από τις κάτωθι κατηγορίες φόρων:  

α) άμεσος φόρος:  

β) έμμεσος φόρος: 

γ) φόρος με προοδευτικό συντελεστή: 

δ) φόρος με αναλογικό συντελεστή: 

ε) φόρος επί της κατοχής περιουσίας: 

στ) φόρος επί της δαπάνης: 

3) Επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ευμενούς φορολογικής διάταξης; 

4) Κατατίθεται σχέδιο νόμου για τροποποίηση της κλίμακας φόρου του εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. Ποια εισοδήματα δύναται να καταλαμβάνει & γιατί; 

 

 

 


