
Στην πρόταση νόμου «.για τη ρύθμιση της φορολογίας
εισοδήματα: των ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων
και άλλων διατάςεων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η — ρόταση νόμου αποσκοπεί στην υποβοήθηση των 
Χ,ατά πλειοψηφία ασθενών επιχειρήσεων του ημερησίου 
επαρχιακού τύπου να εκπληρώσουν απλούστερα τις φορο
λογικέ: υποχρεώσεις τους από το εισόδημα χωρίς και να 
•ίί-'Ονται αντίστοιχα τα έσοδα του Λημοσίου. Ανάλογη ρύθμιση 
είχε Οεσπισθεί με το άρθρο Η του .V 4041/1960. που καταρ- 
-ήθηκε από τη Λικτατορία με το άεΟρο 4 του Ν.Λ. ·»45'

Η επίτευεη του προβλεπομένου σκοπού επιδιώκεται με 
ττν κατ' αποκοπή φορολογία του εισοδήματος των α ωτερω 
επ.χειεησεων. ανα/.ογικά μεν κατά φύλλο και με κλιμάκια 
ανάλογα με την κυκλοφορία τους, (άρθρα. 1 και 2) πάγια 
δε με την πρόσθετη πληρωμή τέλους, που κλιμακώνται σε 
τεεις κατηγορίες, ανάλογες επίσης με την κυκλοφορία των 
αυτών εντύπων (άρθρο ·’!). Με τα άρθρα 4 και 5 καθορί
ζεται ο χρόνος εφαρμογής τη; προβλεπομένης φορολογίας, 
ως και ο υπολογισμός του συνολικού εισοδήματος και του 
αναλογούντος φόρου, εάν ο υπόχρεως έχει εισοδήματα και 
εξ άλλων πηγών.

Η κατ' αποκοπή φορολογία δεν είναι υποχρεωτική για 
τις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες, που έχουν το δικαίωμα 
να επιλέγουν μέσα σε ορισμένη ανατρεπτική προθεσμία, 
αν Οα φορολογηθούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή 
κατά το σύστημα του προτεινόμενου σχέδιου νόμου.

Η πράξη, εξ άλλου, έχει αποδείξει ότι ο αναλογών Φ.Κ.Ε. 
στις διαφημίσεις επιβαρύνει τις επαρχιακές εφημερίδες και 
όχι τους διαφημιζόμενους. Γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να 
απαλλαγεί ο ημερήσιος επαρχιακός τύπος από την εφαρμογή 
της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του Ν. 1249/1982 με τη 
σχετική διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος.

Τέλος, τα άρθρα 7 έως 9 της προτάσεως νόμου προβλέ
πουν την ανάλογη ρύθμιση των θεμάτων εργασίας και κοινω
νικής ασφάλισης των τεχνικών τύπου για την επέκταση της 
νέας τεχνολογίας και στον ημερήσιο επαρχιακό τύπο όπως 
έγινε με το S’. 1186/1981 .για τ.ς εφημερίδες της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης ως και την αντιμετώπιση ορισμένων 
εργατικών θεμάτων.

Η παρούσα πρόταση νόμου καλύπτει θέματα που δεν είχαν 
προβλεφθεί στο νόμο 1446/1984 και για τα οποία είχε 
δεσμευθεί η κυβέρνηση κατά τη σχετική συζήτηση στη 
Βουλή στις 17.5.1984.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ
Για τη ρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος των Ημε
ρησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και άλλων διατάξεων.

Άρθρο 1.

1. Ο οόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων εκδόσεως 
ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων ορίζεται κατ' αποκοπή 
και με βάση την ακόλουθη κλίμακα :

Κλιμάκιο
φύλλων

Φόρος κατά
o'j/JSj

ΦόρΟΕ
κλιμακίων

Η μερήσια 
φύ/λ.α

Σύνολο
φόρου

1.000 _____ 1.000 ____

500 0.005 2.5 1.500 2.50
500 0.007 3.5 2.000 6.—
500 0.010 5.— 2.500 11.—
500 0.012 6.— 8.000 17.—

1.000 0.015 15.— 4.000 32.—
1.000 0.015 20.— 5.000 52.—

Υπερβάλλον 0.025 — — —

2. Με την καταβολή του φόρου κατ' αποκοπή εξαντλείτα- 
η υποχρέωση απο το φόρο εισοδήματος του υ.δ. 1*323/ 
1955 και 3848/1958 που προέρχεται από επιχείρηση έκδοσης 
ημερήσιας επαρχιακής εφημερίδας, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, προκειμένου δε περί Ανωνύαων Εταιρειών των 
μετόχων και των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, 
ως προς τα κέρδη, αμοιβές, μερίσματα, κ.λπ.. τα προερχό
μενα αποκλειστικά από την έκδοση των ως άνω εφημερίδων.

8. Το πάγιο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 δύ- 
ναται να αναπροσαρμόζεται κάθε τρία χρόνια με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προεδρίας δημο
σιευόμενης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2.
1. Για τον καθορισμό της ημερήσιας κυκλοφορίας των 

ανωτέρω εφημερίδων διαιρείται το σύνολο των πωληθέντων 
φύλλων μέσ;: στο μήνα με τον αριθμό των εκδόσεων. Προ
κειμένου δε για επιχειρήσεις που εκδίδουν περισσότερες 
από μια ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες, ο υπολογισμός 
του φόρου γίνεται χωριστά για κάθε μία από αυτές.

2. Η βεβαίωση της κυκλοφορίας των χνωτέρων έντυ
πων ενεργείται από τα κατά τοπους κεντρικά πρακτορεία, 
που υποχρεούνται να παρακρατούν τον αναλογούντα φόρο 
και να τον καταβάλλουν στο Λημόσιο Ταμείο μέσα στο μεθε
πόμενο από την παρακράτηση μήνα, με βάση σχετική δήλωση 
στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. Ως κεντρικά πρακτορεία 
για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται τα υποπρακ,ο- 
ρεία των αθηναϊκών εφημερίδων της έδρας κάθε ημερήσιας 
επαρχιακής εφημερίδα;. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια υποπρα
κτορεία. ή τα ανωτέρω έντυπα δεν κυκλοοορούν. μερικά 
ή συνολικά, μέσω αυτών, η σχετική βεβαίωση θα γίνεται 
από την αρμόδια Οικονομική Εφορία ύστερα από έλεγχο 
του βιβλίου του άρθρου 3 παράγραφος 2, ο δε φόρος θα κατα
βάλλεται απ' ευθείας από τους υπόρχεους κατά την ίδια 
διαδικασία.

Άρθρο 3.
1. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ανωτέρω οορολο- 

γία εκτός από τον οριζόμενο φόρο, υποβάλλονται και στην 
καταβολή πάγιου ετήσιου τέλους για κάθε έντυπο ως εξής :

α) Μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) φύλλων δραχμές δέκα 
χιλιάδες (10.000)

S) Άνω των δύο χιλιάδων (2.000) και μέχρι τρεις χιλιά
δες (3.000) φύλλα δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
και

γ) Άνω των τριών χιλιάδων (3.000) φύλλων δραχμές 
πενήντα (50.000). Το πάγιο τέλος καταβάλλεται σε τέσσερις 
ίσες τριμηνιαίες δόσεις μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Απρί
λιο. Ιούλιο και Οκτώβριο κάθε χρόνου με την υποβολή σχε
τικής δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο ο τύπος 
και το περιεχόμενο της οποίας ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποχρεούνται να 
τηρούν ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τον Οικονομικό Έφορο 
πριν από τη χρήση του. που περιλαμβάνει για κάθε έκδοση 
αναλυτικά το σύνολο των εκ τυπουμένων και πωλουμένων 
φύλλων ή και τον αριθμό που διατίθενται σε συνδρομητές.

Άρθρο 4.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των εισο
δημάτων από 1η Ιανουάριου 1984 και εφεξής.

Άρθρο 5.
1. Προκειμένου περί των υποχρέων στην καταβολή φόρου 

του παεόντας νόμου, εχόντων δε εισοδήματα και εξ άλλων 
πηγών, για τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος και 
του αναλογούντος φόρου του ν.δ. 3325/1955 λαμβάνεται 
τεκμαρτό εισόδημα από την επιχείρηση εκδόσεως εφημερί
δας ποσό ίσο προς το πενταπλάσιο του φόρου της παραγρ. 1


