
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «π ερί άναθέσεως της έκδικάσεως των 
φορολογικών διαφορών δήμων καί κοινοτήτων εις τα 
τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια».

// οόρ r>/>· ΰονλήν rev)· 'Ελλήνων

1. Διά τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ν. 3845/1958 «περί 
Κώδικος ’Οργανισμού των Φορολογικών Δικαστηρίων», 
παρεσχέθη ή έξουσιοδότησις όπως διά διαταγμάτων έκδιδο- 
μένων τή προτάσει τοϋ ’ Υπουργοϋ Οικονομικών (ήδη Δι
καιοσύνης) καί τοϋ αρμοδίου ’Υπουργού, ανατίθενται εις τά 
τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια ή έκδίκασις τών διαφορών, 
τών άναφυομενων κατά την εφαρμογήν τών διατάξεων περί 
επιβολής πάσης φύσεως φορολογιών υπέρ δήμων καί κοινο
τήτων καί άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Ή ανάΟεσις εις τά Φορολογικά Δικαστήρια τών έκ τής 
επιβολής φόρων κλπ. υπέρ δήμων καί κοινοτήτων διαφορών, 
δέν έγένετο μέχρι σήμερον μέ συνέπειαν νά έπιλαμβάνωνται 
τής έκδικάσεως τών ασκούμενων κατά τών πράξεων καταλο
γισμού δημοτικών καί κοινοτικών φόρων προσφυγών καί έφέ- 
σεων, αί εν τώ Β. Δ. 166/1967 Έπιτροπαί.

3. Μετά την επιτυχή λειτουργίαν τών τακτικών Φορολο
γικών Δικαστηρίων έπί 14 ήδη ετη καί κατόπιν τής έν άρθρω 
94 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος έπιταγής περί άναθέσεως τής 
έκδικάσεως άπασών τών διοικητικών διαφορών, ουσίας 
έντός πενταετίας εις τά τακτικά, διοικητικά δικαστήρια, (ώς 
τοιούτων νοουμένων, κατά τήν.ύπδ τό άρΟρον τοϋτο έρμηνευ- 
τικήν δήλωσιν τών τακτικών Φορολογικών Δικαστηρίων), 
έκρίΟη επιβεβλημένον όπως, ώς πρώτον βήμα έπεκτάσεως τής 
δικαιοδοσίας τών ώς εΐρηται δικαστηρίων, άνατεθή εις ταϋτα 
ή έκδίκασις τών ώς άνω φορολογικών διαφορών.

4. 'Η διά Προεδρικού,' ,όμως, διατάγματος δυνάμει τής 
ώς άνω νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως, υπαγωγή τών δια
φορών τούτων εις. την δικαιοδοσίαν τών Φορολογικών Δι
καστηρίων, καθίσταται δυσχερής διότι ή διάταξις αότη, δέν 
προβλέπει τον τρόπον έκδικάσεως αύτών, έν δψει τοϋ ότι 
πρόκειται περί διαφορών τής αυτής φύσεως μέ τάς υπό τών 
Δικαστηρίων τούτων, κατά τήν Φορολογικήν δικονομίαν 
έκδικαζομένας. "Ομως, ή έν μέρει διάφορος φύσις τών υπέρ 
δήμων καί κοινοτήτων, φορολογιών, καθιστά άναγκαίας 
δικονομικάς τινας προσαρμογάς, ή θέσπισις τών οποίων 
κεϊται έκτος τών ορίων τής παρασχεθείσης, έξουσιοδοτήσεως 
δι’ ο, διά τοϋ ΰπό κρίσιν σχεδίου νόμου, τό μέν άνατίθεται ή 
έκδίκασις τών ώς άνω διαφορών εις τά τακτικά Φορολογικά 
Δικαστήρια, τό δέ, τίθενται, κατά συμπλήρωσιν τοϋ Κώδικος 
Φορολογικής Δικονομίας, εΐδικώς διά τήν έκδίκασιν τών 
διαφορών τούτων, δικονομικαί τινες διατάξεις, περιλαμβα
νόμενα! είς τό ισχϋον ΰπ’ άριθ. 166/67 Βασ. δ)μα, δι’ ού 
ρυθμίζονται τα τής έκδικάσεως τών ώς άνω διαφορών ΰπό

τών Φορολογικών ’Επιτροπών Δήμων καί Κοινοτήτων.
4. Προκειμένου ν’ άποφευχΟή, κατά τό πρώτον τουλά

χιστον στάδιον τής υπαγωγής τών διαφορών τούτων εις τά 
τ. Φ.δ. ή μετακίνησις τών φορολογουμένων τών μικρών δή
μων καί κοινοτήτων είς τάς έδρας τών Δικαστηρίων προς 
συζήτησιν τών ΰποθέσεών των, έκρίθη έπιβεβλημένον όπως 
υπαχθή εις τά Δικαστήρια ταϋτα ή έκδίκασις τών φορολο
γικών διαφορών α) τών δήμων τών πρωτευουσών νομών, 
β) τών δήμων καί κοινοτήτων τής περιφερείας τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης καί πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης 
καί γ) τών δήμουν πληθυσμού άνω τών 10.000 κατοίκων, 
δοθέντος ότι είς τάς ώς άνω πόλεις εδρεύουν ήδη Φορολογικά 
Δικαστήρια ή λειτουργούν μεταβατικαί έδραι αύτών.

5. Σημειωτέον ότι κατά το έτος 1975 ήσκήθησαν ένώπιον'
τών φορολογικών έπιτροπών δήμων καί κοινοτήτων τής 
"έως διοικήσεως πρωτευούσης ’ 10.CC0 περίπου πρόσφυγα 
καί 4.000 εφέσεις είς δέ τήν λοιπήν χώραν 11.500 πρόσφυγα:ί 
καί 4.000 έφέσεις. · ·

'Ο ώς άνω αριθμός υποθέσεων, είναι δυνατόν νά έκδικα- , 
σΌή ΰπό τών Φορολογικών Δικαστηρίων, άνευ αύξήσεως τών - 
οργανικών θέσεων τών δικαστών καί τών υπαλλήλων της

ΕΙΣΗΓΙΓΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Γραμματείας καί συνεπώς άνευ έπιβαρύνσεως τοϋ κρατικοϋ_ 
προϋπολογισμού._·’-Επίσης ούδεμία μείωσις τών εσόδων ή 
αϋξησις τών δαπανών τών δήμων καί κοινοτήτων προκαλεΐ- 
ται έκ τών διατάξεων τού ΰπ’ οψιν σχεδίου νόμου.

6. Περί τοϋ νομίμου καί σκόπιμου τής ΰπαγωγής τών φο
ρολογικών διαφορών δήμων καί Κοινοτήτων είς τά Φορολογικά 
Δικαστήρια έγνωμοδότςσε καί ή ολομέλεια τοϋ Συμβου
λίου Επικράτειας διά τής ΰπ’ άριθ. 4/1976 άποφάσεως.

7. Τό ποσόν σχέδιον νόμου περιλαμβάνον έν συνόλω έξ 
(6) άρθρα υποβάλλεται ΰπό τήν κρίσιν τής Βουλής προς 
ψήφισιν.

Έν ΆΙ'ήναις τή 20 Σεπτεμβρίου 1976

Ο ι ’ Υπουργοί ^-{-^3 "
Δικαιοσύνης ' ’Εσωτερικών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΛΝΛΚΗΣ 111 Π. 10ΡΔΛΝΌΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
• Περί υπαγωγής εις τά τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια τών

φορολογικών διαφορών δήμων καί κοινοτήτων.

Άρθρο·; 1.
1. Ή έπιλυσις τών φορολογικών διαφορών καί τών έν γένε: 

αμφισβητήσεων περί-τήν βεβαίωσιν ή τήν επιστροφήν ή τήν ά/ά-
. κλησιν δήλωσε ως ή ά;αγ;ώρ:σ>ν .φορολογικής απαλλαγής ή 

μειώσεως οίουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, 
εισφορών, αντιτίμου προσωπικής εργασίας καί προστίμου, με
ταξύ δήμου ή κοινότητος ή συνδέσμου δήμων καί κοινοτήτων 
και φορολογούμενου ή ένοικιαστοϋ καί φορολογούμενοι προ- 
κειμενου περί α) δήαων προπευοσών 'νομών, ί) δήμων > ιί κοι
νοτήτων τής περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης

• καί πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης καί γ) δήμων πληθυσμού άνω 
τών δέκα χιλιάδων κατοίκων οίτινες έχουν ή ήθελον όρισθή

^ έδρα: μεταβατικών Πρωτοβαθμίων Φορολογικών Δικαστη- 
ρίων, ανατίθεται είς τά τακΤικά Φορολογικά Δικαστήρια είς 
πρώτον καί δεύτερον βαθμόν. Διά τήν έφαρμογήν τής περι- 

ύ πτώσεως γ’ λαμβάνετα^ ΰπ' όψιν ό πραγματικές πληθυσμός, 
ό έμφαινομενος είς τούς δημοσιεύοντας επισήμους πίνακας 
τών αποτελεσμάτων τής τελευταίας άπογραφής τοΰ πληθυ- 
σμοϋ. * ; ...

2. Ή καθ’ ύλην και κατά τόπον άρμοδιότης τών Δικα
στηρίων τούτων έπί τών ώς άνω διαφορών ρυθμίζεται κατά 
τάς διατάξεις τών άρθρων 6 έως 8 τοϋ Κώδικος Φορολογι
κής Δικονομίας, ή έδρα δέ τοϋ δήμου ή τής κοινότητοξ ή τοΰ 
συνδέσμου, λαμίάνετα: ΰπ’ όψιν διά τήν κατά τόπον άρμοδιέτη-

' τα καί έφί τών διαφορών μεταξύ ένοικιαστοϋ καί φορολογουμέ- 
νου. . χ

3. Αί έκ τών κατά τήν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου διάφο
ρά:, αί άφορώσα: είς τά τέλη καθαριότητάς καί φωτισμού δι
κάζονται ώς νέμω προτετιμημέναι.

; . Άρθρον 2. ■· ·■■
1. Δικαιούται εις προσφυγή·; πάς φορολογούμενος έγγραφείς 

. εις βεβαιωτικόν κατάλογοτ; δι’. οίονδήποττε αυτοτελή φόρον,
τέλος..-δικαίωμά, εισφορά;, ά/τ?τιμσν 'προσωπικής έργασίας 
και πρόστιμο·;, ίεβαιούμενον είτε άπ’ ευθείας ΰπό τοΰ δήμου 

.· ή τής κοινότητος ή τοϋ συνδέσμου δήμων καί κοινοτήτων, είτε, 
έν περτπτώσει ένοικιάσεως. παρ’ ένο ικι αστού, ένώπιον τοϋ 

. αρμοδίου Φορολογικού Πρωτοδικείου.
'Ωσαύτως είς προσφυγήν δικαιούται καί ό εγγραφείς εις 

βεβαιωτικό; κατάλογον βάσει δηλώσεωξ. έφ’ όσον ή έν αΰτώ 
έγγραφή, του, είναι διά ποσόν μεγαλύτερον τοϋ δηλωθέντος.

2. Ή προθεσμία άσκήσεως τής προσφυγής είναι, είκοσι·; 
ημερών, άπό τής έπομένης τής κατ’ έφαρμογήν τής κείμενης

. περί δήμων καί κοινοτήτων νομοθεσίας έπιδόσεως εις τον φο- 
• ρολογούμενον τής περί βεβαιώσεως τοΰ φόρου, τέλους, δι

καιώματος, εισφοράς, αντιτίμου, προσωπικής έργασίας ή προσ-


