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Αξιότιµε κύριε Υ̟ουργέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει α̟οδέκτης αρκετών αναφορών α̟ό ̟ολίτες, οι ο̟οίοι είτε
άµεσα είτε έµµεσα αµφισβητούν τη νοµιµότητα των φορολογικών ε̟ιβαρύνσεων ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στο ν. 3986/2011 και ειδικότερα της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Φυσικών
Προσώ̟ων και του Τέλους Ε̟ιτηδεύµατος Ελευθέρων Ε̟αγγελµατιών. Σε όλες αυτές τις
̟ερι̟τώσεις η Αρχή τόνισε στους ενδιαφερόµενους ̟ολίτες ότι η αρµοδιότητά της εκ του
νόµου, ̟εριορίζεται στον έλεγχο νοµιµότητας των ατοµικών διοικητικών ̟ράξεων, ενεργειών
ή ̟αραλείψεων της διοίκησης και η ̟αρέµβασή της συνίσταται κυρίως στην διαµεσολάβηση
µε τους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας ̟ρος την κατεύθυνση της εφαρµογής των
κανονιστικών διατάξεων.
Με την ευκαιρία αυτή και στο ̟λαίσιο του ελέγχου νοµιµότητας ̟ου διενεργεί, ο Συνήγορος
του Πολίτη έχει εκφράσει και στο ̟αρελθόν αρκετές φορές τις ε̟ιφυλάξεις και τον
̟ροβληµατισµό του σχετικά µε το κατά ̟όσο κά̟οιες φορολογικές διατάξεις βρίσκονται σε
αρµονία µε τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και της νοµιµότητας του φόρου. Η Αρχή,
στο ̟λαίσιο της εξέτασης των αναφορών ̟ου δέχεται α̟ό τους ̟ολίτες, διατυ̟ώνει και
α̟οστέλλει στη ∆ιοίκηση τις ̟αρατηρήσεις της για τις ε̟ί µέρους ρυθµίσεις, τον τρό̟ο ̟ου
εφαρµόζονται στις ευάλωτες οµάδες φορολογουµένων και τις διαδικασίες είσ̟ραξης των
φόρων. Στο ̟αρόν έγγραφο θα ήθελα να σας µεταφέρω κά̟οιους ̟ροβληµατισµούς ̟ου
αφορούν τις ̟ροαναφερόµενες φορολογικές ε̟ιβαρύνσεις και ίσως α̟οτελέσουν αφορµή για
ε̟ανεξέταση συγκεκριµένων ρυθµίσεων.
Είναι α̟οδεκτό ότι ο νοµοθετικός χαρακτηρισµός ενός οικονοµικού βάρους ως τέλους δεν
είναι δεσµευτικός. Έτσι κρίθηκε α̟ό τα δικαστήρια ότι µια σειρά α̟ό ε̟ιβαρύνσεις ̟ου είχαν
εισαχθεί ως τέλη, συνιστούν στην ̟ραγµατικότητα φόρο (βλ. ΣτΕ 60/2010, 2462/1999,
783/1982, 1706/1964, Α.Π. 751/1986, κα) και ̟ρέ̟ει να συγκεντρώνουν τα στοιχεία του
φόρου. Ο χαρακτηρισµός των ̟ροβλε̟οµένων µέτρων ως “τελών“ και ο αναµφισβήτητα
εξαιρετικός λόγος ε̟ιβολής τους, της αντιµετώ̟ισης δηλαδή µίας ιδιαίτερης οικονοµικής
κρίσης, δεν ε̟ηρεάζει την ιδιότητά τους ως “φόρων” και την αυτονόητη εισαγωγή των

διατάξεων ̟ου τα ̟ροβλέ̟ουν στις γενικές αρχές του φορολογικού δικαίου. Για τον
χαρακτηρισµό αυτόν δεν έχει σηµασία το ότι ̟ρόκειται για εφά̟αξ εισφορές (µεταξύ άλλων
ΣτΕ Ολ. 1317/1979, ΣτΕ 3434/2007), ̟ολύ ̟ερισσότερο αφού ελλεί̟ει η έννοια της άµεσης και
ειδικής αντα̟οδοτικότητας α̟ό το Κράτος ή α̟ό άλλο δηµόσιο φορέα, ̟ου είναι το
χαρακτηριστικό του “τέλους”.
Τα ως άνω µέτρα, ε̟οµένως, συγκεντρώνουν όλα τα εννοιολογικά στοιχεία του φόρου,
σύµφωνα µε το γενικά α̟οδεκτό στην ελληνική και αλλοδα̟ή θεωρία και νοµολογία ορισµό
του φόρου: «αναγκαστική και χωρίς αντάλλαγµα ̟αροχή των ιδιωτών ̟ρος το κράτος ή άλλα ν̟δδ ̟ρος
̟ορισµό εσόδων και εκ̟λήρωση σκο̟ών οικονοµικής και κοινωνικής ̟ολιτικής». Οι ̟αρα̟άνω
̟ροβλε̟όµενοι φόροι καθορίζονται µονοµερώς α̟ό το Κράτος, ̟ου ενεργεί ως imperium,
ασκώντας δηµόσια εξουσία, ενώ η καταβολή τους εξασφαλίζεται µε µέσα εξαναγκασµού (αρ.
2 ΚΕ∆Ε), χωρίς ειδικό αντάλλαγµα και καταβάλλονται α̟ό τους ιδιώτες ̟ρος εκ̟λήρωση
δηµοσίων σκο̟ών. Συνε̟ώς, έχουν φορολογικό χαρακτήρα και η κατανοµή της οικονοµικής
ε̟ιβάρυνσης ̟ου θεσ̟ίζουν ̟ρέ̟ει να διέ̟εται α̟ό την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης
̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 4 §5 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το ο̟οίο: «Οι Έλληνες ̟ολίτες
συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους». Σύµφωνα µε την
αρχή αυτή η συνεισφορά του κάθε φορολογούµενου θα ̟ρέ̟ει να είναι ανάλογη µε τη
φοροδοτική ικανότητά του. Η κατανοµή δηλαδή του φορολογικού βάρους θα ̟ρέ̟ει να
γίνεται όχι µε την έννοα της αριθµητικής ισότητας, αλλά της ισότητας στη φορολογική
̟ροσ̟άθεια.
Στο ̟λαίσιο αυτό, οι ̟ολίτες διαµαρτύρονται όχι µόνο για το γεγονός ότι οι ̟ρόσθετες
φορολογικές ε̟ιβαρύνσεις ̟λήττουν εισόδηµα ̟ου έχει ήδη φορολογηθεί σύµφωνα µε το
συνήθη φόρο εισοδήµατος, αλλά και γιατί αυτές δεν αντιστοιχούν ̟λέον στη φοροδοτική
τους ικανότητα. ΄Ενας µεγάλος αριθµός νοικοκυριών είναι υ̟ερχρεωµένα (α̟ο̟ληρώνουν
ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό δάνειο) εν µέσω συνεχόµενης µείωσης διαθέσιµου
εισοδήµατος (µείωση α̟οδοχών – κύκλου εργασιών και αύξηση εµµέσων φόρων). Οι
κατηγορίες αυτές ̟ολιτών αδυνατούν να συνεισφέρουν ̟εραιτέρω στα δηµόσια βάρη,
ορισµένοι ̟ολίτες µάλιστα αντιµετω̟ίζουν και ̟ρόβληµα βιο̟ορισµού. Έτσι το ύψος των
νέων έκτακτων φόρων εµφανίζεται, τις ̟ερισσότερες φορές να είναι δυσανάλογα µεγάλο σε
σχέση µε την ̟ραγµατική φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων, οι ο̟οίοι ενδέχεται
να εκ̟οιήσουν ιδιοκτησία ή να λάβουν ̟ρόσθετα δάνεια, ̟ροκειµένου να αντα̟εξέλθουν
στις υ̟οχρεώσεις τους. Σε ̟ερί̟τωση δε µη συµµόρφωσης υ̟άρχει κίνδυνος ε̟ιβολής µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης, ό̟ως η κατάσχεση ακίνητης ̟εριουσίας τους. Πολύ ̟ερισσότερο την
̟ερίοδο της οικονοµικής κρίσης ̟ου ̟λήττει άνισα τις διάφορες κοινωνικές οµάδες, έχει
σηµασία η εξέταση των µέτρων αυτών υ̟ό το ̟ρίσµα της συνταγµατικά κατοχυρωµένης
αρχής της αναλογικότητας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι σε άλλες έννοµες τάξεις της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης έχει κριθεί ότι η φορολόγηση του εισοδήµατος σε ̟οσοστό άνω του 50%
αυτού, ̟ροσδίδει στο φόρο α̟αγορευµένο δηµευτικό χαρακτήρα.
Στην Ελλάδα, ό̟ως και στην ̟λειοψηφία των χωρών του ∆υτικού κόσµου, ακολουθείται το
σύστηµα φορολογίας µε διαφορο̟οιηµένους συντελεστές, ανάλογα µε το ύψος του συνολικού
εισοδήµατος, δηλαδή η υ̟αγωγή σε ̟ροοδευτική κλίµακα (Προοδευτική Φορολογία), αφού

γίνεται καθολικά δεκτό ότι το σύστηµα αυτό συνάδει ̟ερισσότερο µε την αρχή της
φορολογικής δικαιοσύνης και την αρχή της φορολογικής ισότητας. Έτσι οι ̟ολίτες µε
µεγαλύτερο

εισόδηµα,

δηλαδή

µεγαλύτερη

φοροδοτική

ικανότητα,

συνεισφέρουν

̟ερισσότερο µε την εφαρµογή υψηλότερου φορολογικού συντελεστή. Οι νέες φορολογικές
ε̟ιβαρύνσεις διαφορο̟οιούνται ως ̟ρος την αρχή αυτή. Αφενός, το Τέλος Ε̟ιτηδεύµατος
δεν θεσ̟ίζει ̟ροοδευτικούς συντελεστές και ε̟οµένως δεν διαφορο̟οιεί τις ε̟ιχειρήσεις µε
µικρό κύκλο εργασιών α̟ό τις ε̟ικερδέστερες. Αφετέρου, η Εισφορά Αλληλεγγύης
ε̟ιβάλλεται µεν µε ̟ροοδευτικούς

συντελεστές, αλλά στο σύνολο των εισοδηµάτων των

̟ολιτών και χωρίς να ̟ροβλέ̟εται για µέρος αυτών ̟ρώτο κλιµάκιο µε µηδενικό συντελεστή,
ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο φόρο εισοδήµατος φυσικών ̟ροσώ̟ων.
Αναφορικά µε την ε̟ιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών ̟ροσώ̟ων
ανακύ̟τουν ̟ρόσθετα ̟ροβλήµατα α̟ό τη φορολόγηση α̟αλλασσοµένων ̟ροαιρετικά
αναγραφοµένων εισοδηµάτων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στον Πίνακα 6 του Ε1 της
δήλωσης

φόρου

εισοδήµατος

{«Πρόσθετα

Πληροφοριακά

στοιχεία»,

̟ερί̟τωση

3:

«Εισοδήµατα ̟ου α̟οκτήσατε το 2010, τα ο̟οία α̟αλλάσσονται α̟ό το φόρο,
φορολογούνται µε ειδικό τρό̟ο, καθώς και µερίσµατα ηµεδα̟ών Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλ̟» (ΚΑ 659,
660)}, µόνο εφόσον το ε̟ιθυµούσε ο φορολογούµενος και δεν ε̟ηρέαζαν τη διαµόρφωση του
φόρου εισοδήµατος. Όσοι λοι̟όν φορολογούµενοι δήλωσαν αυτά τα έσοδά τους βρίσκονται
τώρα σε δυσµενέστερη θέση α̟ό αυτούς ̟ου ε̟έλεξαν να τα α̟οσιω̟ήσουν. Οι µεν ̟ρώτοι
καλούνται να καταβάλουν αυξηµένη έκτακτη εισφορά, ενώ οι δεύτεροι ακόµα και αν έχουν
µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα δεν θα υ̟οστούν καµία ε̟ιβάρυνση σχετικά µε τα έσοδα
αυτά1.
Οι διατάξεις ̟ου ̟ροβλέ̟ουν το τέλος ε̟ιτηδεύµατος, α̟ό την άλλη ̟λευρά, δεν ορίζουν µε
σαφήνεια τη φορολογητέα βάση του2, αλλά αντίθετα ̟ροχωρούν σε ταύτιση υ̟οκειµένου και

1

Με το Άρθρο 1§5 ΠΟΛ 1167/2011 ε̟ιχειρείται η διόρθωση αυτής της άνισης µεταχείρισης µέσω της

δυνατότητας υ̟οβολής συµ̟ληρωµατικής δήλωσης των εισοδηµάτων αυτών α̟ό τους ̟ολίτες ̟ου δεν
τα συµ̟εριέλαβαν στην αρχική φορολογική τους δήλωση. Προβλέ̟εται δε ότι: «Όσοι φορολογούµενοι δεν
έχουν δηλώσει στους κωδικούς 659-660 της δήλωσης του οικονοµικού έτους 2011 όλα τα ̟οσά των αφορολόγητων
ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρό̟ο εισοδηµάτων, µε α̟οτέλεσµα να υ̟ολογιστεί ειδική εισφορά
µικρότερη της οφειλόµενης, δύνανται να υ̟οβάλλουν εντός 2 µηνών α̟ό την έκδοση του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος τους, δήλωση µε τα ακριβή ̟οσά των εισοδηµάτων αυτών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, γίνεται δεκτό, ότι δεν
θα ε̟ιβάλλεται καµία κύρωση, καθόσον δεν υ̟ήρχε υ̟οχρέωση για δήλωση των υ̟όψη εισοδηµάτων». Για
ευνόητους λόγους το µέτρο αυτό φαίνεται α̟ρόσφορο για την αντιµετώ̟ιση των άνω ανισοτήτων.

2

Αρ. 31§1 Ν. Ν.3986/11: «Οι ε̟ιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο ε̟άγγελµα, εφόσον τηρούν

βιβλία Β` ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υ̟οχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους ε̟ιτηδεύµατος, το
ο̟οίο ορίζεται ως εξής: α) Για τις ε̟ιχειρήσεις ή ελεύθερους ε̟αγγελµατίες ̟ου έχουν την έδρα τους σε
τουριστικούς τό̟ους και σε ̟όλεις ή χωριά µε ̟ληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε
τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως. β) Για ε̟ιχειρήσεις ή ελεύθερους ε̟αγγελµατίες ̟ου έχουν την έδρα τους
σε ̟όλεις µε ̟ληθυσµό ̟άνω α̟ό διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε ̟εντακόσια (500) ευρώ

αντικειµένου του φόρου. Ο λόγος ε̟ιβολής του φαίνεται να είναι α̟οκλειστικά η ιδιότητα
του ε̟ιτηδευµατία ή ελεύθερου ε̟αγγελµατία ή η ύ̟αρξη ε̟ιχείρησης και το ύψος του
διαµορφώνεται µε κριτήριο τον ̟ληθυσµό του τό̟ου ̟ου είναι εγκατεστηµένη η έδρα των
̟αρα̟άνω. Η ρύθµιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει στην όµοια µεταχείριση
ανόµοιων ̟ερι̟τώσεων και δεν συνάδει α̟όλυτα µε την αρχή της νοµιµότητας του φόρου, ο
ο̟οίος ̟ρέ̟ει να ε̟ιβάλλεται σε εισόδηµα, ̟εριουσία, δα̟άνες ή συναλλαγές (άρθρο 78
§1Σ) 3 και όχι σε ̟ρόσω̟ο.

Αξιότιµε κύριε Υ̟ουργέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ε̟ίγνωση της α̟οστολής του ως φορέας ελέγχου της
νοµιµότητας της δράσης της δηµόσιας διοίκησης, ̟ροσ̟αθεί µε την ̟αρέµβασή του να
υ̟οστηρίξει τους ̟ολίτες, ώστε να αντα̟εξέλθουν όσο το δυνατόν ̟ληρέστερα στις
οικονοµικές ε̟ιβαρύνσεις ̟ου ε̟ιφέρουν τα µέτρα εφαρµογής του µεσο̟ρόθεσµου σχεδίου,
αλλά και στο δυσµενές οικονοµικό ̟λαίσιο ̟ου διαµορφώθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα
µας. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη βελτίωση των ̟αρεχόµενων α̟ό τη δηµόσια
διοίκηση υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ̟ολίτες και τις ε̟ιχειρήσεις, καθώς και για την τήρηση της
νοµιµότητας, α̟ευθυνόµαστε σε εσάς, θεωρώντας εν τέλει ότι αυτό ̟ου ̟ρέ̟ει να
διασφαλιστεί είναι το ότι α̟ό τη διαδοχική φορολογική ε̟ιβάρυνση, τόσο σε ε̟ί̟εδο
άµεσης φορολογίας (φόρος εισοδήµατος, έκτακτες εισφορές και τέλη, φορολογία
ακινήτων), όσο και σε ε̟ί̟εδο έµµεσης φορολογίας (Φ.Π.Α. και ειδικοί φόροι κατανάλωσης
̟ετρελαιοειδών, κα̟νών κλ̟) δεν ̟λήττονται ουσιαστικά τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
̟ολιτών, ό̟ως αυτά ̟ροστατεύονται τόσο α̟ό το Σύνταγµα, όσο και α̟ό την Ευρω̟αϊκή
Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου.
Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.

Με τιµή,
Καλλιό̟η Σ̟ανού
Συνήγορος του Πολίτη

ετησίως. Η ̟εριοχή του Νοµού Αττικής λογίζεται ως µια ̟όλη, καθώς και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
Θεσσαλονίκης.»
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Βλ. αναλυτικά Κ. Φινοκαλιώτη, Φορολογικό ∆ίκαιο, 2005, ιδίως σελ. 140 ε̟. και τις εκεί ̟αρα̟οµ̟ές

