
Έπί της προτάσεως Νόμου «Γιά τήν έφ’ άπαξ τροποποίηση 
τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου. 7 έδ. 1 τοΰ Ν. 814/11/ 
13.9.1978 «περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως 
φορολογικών καί άλλων πινών συναφών διατάξεων».

Προς την Βουλήν ττΖν 'Ελλήνων

Με την παράγραφο 2 τοΰ άρθρου / τοΰ Ν. 814/197S τρο
ποποιήθηκε ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 3323/ 
1955 καί μέ τό προτεινόμενο σέ άντικατάσταση εδ. 1 αύτης 
ορίζεται οτι :

«'Η δήλωσις υποβάλλεται αύτοπροσώπως υπο τοΰ υπό
χρεου ή παρά τοΰ ΰπ’ αΰτοϋ εξουσιοδοτούμενου η ταχυδρο
μείται επί άποδείξει εις τον κατά τό άρθρον 13 αρμόδιον 
Οικονομικόν Έφορον μέχρι τής 25 Φεβρουάριου τοΰ οικείου 
Οικονομικού έτους».

Λόγω τής συνεχιζομένης άπεργίας τών ταχυδρομικών 
υπαλλήλων ή οποία, κατά τις ενδείξεις, πρόκειται να συνεχι
στή'καί γιά αρκετές ακόμα ήμέρες, είναι άδύνατον νά έφο- 
διασθοϋν οί φορολογούμενοι πολίτες μέ τις έντυπες δηλώ
σεις τους, πού έχουν άλλωστε ήδη στολή προς αυτούς άπό 
τις Εφορίες. Έξ άλλου κανένα θετικό μέτρο δέν έλήφθη 
έγκαιρα άπό τό Υπουργείο Οικονομικών ώστε νά προβλεφθή 
ή εξυπηρέτηση τοΰ φορολογουμένου πολίτη καί νά διαφυλα- 
χθή άπό'τις ποινές τοΰ προστίμου πού κατά Νόμον θά τοΰ 
επιβληθούν σέ περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τής Δηλώ- 
σεώς του. Γιά τον λόγο αύτό προτείνω τήν, μόνο κατά τό 
τρέχον έτος, τροποποίηση τοΰ άνωτέρω άρθρου έτσι ώστε
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Γιά τήν έφ’ άπαξ τροποποίηση τής παραγράφου 2 έδ. 1 
τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. S14 τής 11-13.9.1978 «περί συμπλη
ρώσεως καί τροποποιήσεως φορολογικών καί άλλων 
τινών συναφών διατάξεων».
Στή παράγραφο 2 εδάφιο 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 814/1978 

προστίθεται τό εξής :

«1. 'Η δήλωσις υποβάλλεται αύτοπροσώπως υπό τοΰ 
ΰποχρέου ή παρά τοΰ ΰπ’αύτοΰ εξουσιοδοτημένου ή ταχυ
δρομείται έπί αποδείξει εις τον κατά τό άρθρον 13 άρμόδιον 
Οικονομικόν Έφορον μέχρι τής 25ης Φεβρουάριου τοΰ οικείου 
οΐκονομικοΰ έτους.

Εΐδικώτερον διά τάς δηλώσεις τοΰ οΐκονομικοΰ έτους 1978 
ή προθεσμία υποβολής των παρατείνεται μέχρι 30ής Μαρτίου 
1979».

Έν Άθήναις τη 7 Φεβρουάριου 1979

Ό προτείνων Βουλευτής 
ΚΏΣΤΗΣ Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ


