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Τύποι Φορολογίας 

1. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών: είναι ένας φόρος που επιβάλλεται επί των 

αποδοχών των εργαζομένων. Γνωστά παραδείγματα τέτοιων φόρων αποτελούν οι 

εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση, Επίδομα ανεργίας κ.λ.π. 

2. Φορολογία Φυσικών Προσώπων: είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στα άτομα 

επί του εισοδήματος που είχαν κατά τη διάρκεια του έτους και διαφέρει από τον 

φόρο του μισθωτών υπηρεσιών στο γεγονός ότι επιβάλλεται σε ένα πιο ευρύ  

σύνολο πηγών εισοδήματος (όπως τόκοι και καταθέσεις) και επειδή σε πολλές 

περιπτώσεις επιβάλλεται επί του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και όχι 

μόνο στο εισόδημα ενός εργαζομένου. Γνωστό παράδειγμα αποτελεί ο φόρος επί 

των κεφαλαιακών κερδών δηλαδή τις αποδοχές από την πώληση κεφαλαιακών 

περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, πολύτιμα αντικείμενα και σπίτια. 

3. Φόροι επί του Εταιρικού Εισοδήματος: είναι ο φόρος που επιβάλλεται επί των 

κερδών των επιχειρήσεων. το γνωστότερο παράδειγμα τέτοιου φόρου είναι ο φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων.  

4. Φόρος επί της περιουσίας: είναι ένας φόρος που δεν καταβάλλεται επί του 

εισοδήματος, που λαμβάνουν τα άτομα αλλά επί της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων  που κατέχουν τα άτομα ή μια οικογένεια, όπως οικόπεδα, κοσμήματα, 

έργα τέχνης, ακίνητα και μετοχές. Παραδείγματα τέτοιων φόρων είναι οι φόροι 

ακίνητης περιουσίας και οι φόροι κληρονομιάς. 

5. Φόροι επί της Κατανάλωσης: Η πιο κοινή μορφή φορολογίας είναι ο φόρος 

κατανάλωσης ο οποίος καταβάλλεται επί της ατομικής ή οικογενειακής 

κατανάλωσης αγαθών. Οι φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται συχνά με τη μορφή 

φόρων επί των πωλήσεων, φόροι οι οποίοι πληρώνονται από τους καταναλωτές 

προς τους παρόχους στο σημείο πώλησης. Αυτοί οι φόροι μπορούν να 

εφαρμοστούν είτε επί μιας ευρείας ποικιλίας καταναλωτικών αγαθών είτε επί ενός 

συγκεκριμένου αγαθού. Όταν εφαρμόζονται επί συγκεκριμένων αγαθών, για 

παράδειγμα τσιγάρα, αυτοκίνητα ή βενζίνη, ο φόρος επί των πωλήσεων 

αποκαλείται ειδικός φόρος κατανάλωσης. 

Άμεσοι φόροι: καταλογίζονται ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, οι φόροι περιουσίας και οι 

φόροι εισοδήματος. 

Έμμεσοι φόροι: καταλογίζονται οι φόροι  κατανάλωσης διότι φορολογούν τα άτομα 

έμμεσα μέσω φορολογίας των συναλλαγών τους. 

 

Β7) Ποιος από τους παρακάτω φόρους δεν είναι έμμεσος φόρος; 

 

A. ένας ειδικός φόρος στα τσιγάρα. 

B. ένας φόρος επί των πωλήσεων αυτοκινήτων. 

C. ένας φόρος στην εστίαση. 
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D. o φόρος κληρονομιάς. 

 

Χρήσιμοι ορισμοί και έννοιες για το υπόλοιπο του κεφαλαίου 

• Οριακός φορολογικός συντελεστής: Το ποσοστό του επόμενου δολαρίου (Ευρώ, 

κ.ο.κ.) που βγάζει κάποιος σε εισόδημα το οποίο πηγαίνει σε φόρους. 

• Μέσος φορολογικός συντελεστής: Το ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος που 

δίνει κάποιος σε φόρους. 

• Κάθετη ισότητα: Η αρχή σύμφωνα με την οποία ομάδες με περισσότερους πόρους 

θα πρέπει να πληρώνουν υψηλότερους φόρους σε σχέση με ομάδες με 

χαμηλότερους πόρους. 

• Οριζόντια ισότητα: Η αρχή σύμφωνα με την οποία παραπλήσια μεταξύ τους 

άτομα που κάνουν διαφορετικές οικονομικές επιλογές θα πρέπει να τυγχάνουν 

παρόμοιας μεταχείρισης από το φορολογικό σύστημα.  

• Προοδευτικό Φορολογικό σύστημα: καλείται το φορολογικό σύστημα  στο οποίο 

ο πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το 

εισόδημα.  

• Αναλογικό Φορολογικό Σύστημα: Καλείται ένα φορολογικό σύστημα στο οποίο 

ο πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής δε μεταβάλλεται καθώς 

μεταβάλλεται και το εισόδημα και επομένως όλοι οι φορολογούμενοι καταβάλλουν 

την ίδια αναλογία του εισοδήματος τους σε φόρους. 

• Αντίστροφα Αναλογικό Φορολογικό σύστημα: καλείται το φορολογικό σύστημα  

στο οποίο ο πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής μειώνεται καθώς 

αυξάνεται και το εισόδημα. 

• Ορισμός συνολικού εισοδήματος των Haig-Simons: Ορίζει τους φορολογητέους 

πόρους ως τη μεταβολή στις δυνατότητες κατανάλωσης ενός ατόμου κατά τη 

διάρκεια του έτους. Εναλλακτικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ορισμός του συνολικού 

εισοδήματος των Haig-Simons ορίζει τι πραγματικά μπορεί να φορολογηθεί από 

ένα άτομο βασιζόμενο στη δυνατότητα που έχει για να πληρώσει το άτομο αυτό 

τους φόρους του. 

 

B8) Σύμφωνα με την αρχή της κάθετης φορολογικής ισότητας: 

A. Άτομα που είναι παρόμοια μεταξύ τους, αλλά κάνουν διαφορετικές επιλογές στα 

οικονομικά ή στον τρόπο ζωής τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από 

το φορολογικό σύστημα. 

B. Άτομα που είναι παρόμοια μεταξύ τους, αλλά κάνουν τις ίδιες επιλογές στα οικονομικά 

ή στον τρόπο ζωής τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από το 

φορολογικό σύστημα. 

C. Άτομα με περισσότερους πόρους θα πρέπει να πληρώνουν υψηλότερους φόρους σε 

σχέση με άτομα με λιγότερους πόρους. 

D. Άτομα με περισσότερους πόρους θα πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους φόρους με άτομα 

με λιγότερους πόρους. 
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Άσκηση 1 

Έστω, ότι όταν το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 10.000€ σε 15.000€, ο μέσος 

φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 10% σε 15%. (α) Ποιο είναι ύψος του οριακού 

φορολογικού συντελεστή όταν αυξάνεται το εισόδημα από 10.000€ έως 15.000€; (β) Να 

χαρακτηρίσετε την φορολογία (αναλογική, προοδευτική, αντιστρόφως προοδευτική). 

 

Χρήσιμοι Τύποι 

Οριακός φορολογικός συντελεστής: t′ =
𝛥𝛵

𝛥𝑌
 

Σημείωση!!! Ο παραπάνω τύπος προϋποθέτει την ύπαρξη των 𝑇1, 𝑇2, 𝑌1, 𝑌2, με Τ να 

συμβολίζει το φόρο που πληρώνει ο εκάστοτε πολίτης για μια συγκεκριμένη χρονιά και Υ 

το εισόδημα που έχει ο πολίτης την εκάστοτε χρονιά βάσει του οποίου φορολογήθηκε το 

αντίστοιχο ποσό.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα παραπάνω στοιχεία για να εφαρμοστεί ο 

τύπος θα πρέπει να παρθεί η πρώτη παράγωγος του Τ ως προς Υ, αν υπάρχει η αντίστοιχη 

εξίσωση που δίνει το φόρο βάσει του εισοδήματος, π.χ. 𝑇 = 0,25 ∗ 𝑎𝑌. 

 

Μέσος φορολογικός συντελεστής:   𝑡̅ =
𝑇

𝑌
 

 

Σημαντικές σχέσεις  

1. Όταν ισχύει 𝑡′ = 𝑡̅, τότε το φορολογικό σύστημα είναι αναλογικό. 

2. Όταν ισχύει 𝑡′ > 𝑡̅, τότε το φορολογικό σύστημα είναι προοδευτικό. 

3. Όταν ισχύει 𝑡′ < 𝑡̅, τότε το φορολογικό σύστημα είναι αντιστρόφως προοδευτικό. 

  


