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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου · Τροποποίηση του ν. 170311987 
*Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Οι μισθώσεις κατοικιών ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νουου 
1703/1987, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του νόμου 
1810/1988 και την Α4-1063/89 κοινή υπουργική απόφαση

Οι διατάξεις αυτές, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 
1703/1987, ισχύουν μέχρι 31-1-1990 και με τροπολογία που κατα 
τέθηκε στις 24-1-1990 στο νομοσχέδιο «Διαρρυθμίσεις στον Ενιαίο 
Ειδικό Φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων» πο 
ρατεΐνεται η ισχύς των διατάξεων αυτών μέχρι 2S 2-1990.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπάρχει νΐ«*·. /ος να δη- 
μιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην «αγοοό» της ενοικιαζόμε
νης κατοικίας, που θα αφορούν τις αυξήσεις των μισθωμάτων και 
τις καταγγελίες των υπαρχουσών μισθώσεων /εξώσεις).

Η ποοτεινόμενη ρύθμιση, εντάσσεται στην αρχή της παρέμβα
σης της νομοθετικής εξουσίας για τη διατήρηση της ομαλότητας 
στις συναλλαγές των μισθώσεων κατοικιών, χωρίς να θιγούν οι 
διατάξεις του Συντάγματος «περί προστασίας της ιδιοκτησίας»

Ειδικότερα επιδιώκεται η εξομάλυνση της αγοράς της ενοικια
ζόμενης κατοικίας και η προστασία όλων των μερών, ενοικιαστών 
και ιδιοκτητών, από οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά ό
σον αφορά τις μισθωτικές τους σχέσεις.

Με το νομοσχέδιο αυτό, επιχειρείται η ρύθμιση στο θέμα της 
ενοικιαζόμενης κατοικίας που να επιτρέπει τον αντικειμενικό και 
ορθολογικό προσδιορισμό του μισθώματος, έτοι ώστε να ικανο
ποιούνται οι θεμιτές και εύλογες αξιώσεις των ιδιοκτητών και να 
προστατεύονται παράλληλα και οι ενοικιαστές.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων που διέπουν 

τις μισθώσεις κατοικιών μέχρι 31-8-1990.
Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 παρατείνονται μέχρι 31-8-1990 

όλες οι μισθώσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου που λήγουν μέ
χρι την ημερομηνία αυτή.

Με την παράγραφο 2 εδάφιο α του ίδιου άρθρου αυξάνονται 
τα μισθώματα των κατοικιών κατά 15%, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
αύξηση αυτή κατ ’αρχήν καταβάλλεται από 1ης Φεβρουάριου 1990.

Στο εδάφιο β της παρ. 2 προβλέπεται ότι εάν και με την αύξη
ση αυτή (15%), το μίσθωμα που διαμορφώνεται, είναι μικρότερο 
από αυτό που προκύπτει από το άρθρο 7 του ν. 1703/19Β7 με συ
ντελεστή απόδοσης 5%, ο εκμισθωτής μπορεί να απαιτήσει από 
1ης Φεβρουάριου 1990 αύξηση του μισθώματος μέχρι να συμπλη
ρωθεί το ποσό αυτό.

Με το εδάφιο γ της παο. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι 
σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ καταβαλλόμενου και διαμορ- 
φούμενού μισθώματος, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 
αυτής, είναι μεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες δρχ. (5.000) η αύξη
ση να καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Πέντε χιλιάδες από 1 ©εβρου- 
αρίου 1990 και το υπόλοιπο από 1 Ιουνίου 1990.

Με το εδάφιο δ της ίδιας παραγράφου προσδιορίζεται ότι η κατά 
τα ανωτέρω αύξηση του μισθώματος για τις μισθώσεις που λήγουν 
μετά την ΐη Φεβρουάριου 1990 η αύξηση θα καταβάλλεται από 
τη λήξη τους.

Επειδή στα εδάφια α,β,γ και δ της παραγράφου 2 οι ρυθμίσεις 
αναφέρονται σε μίσθια που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ε- 
πεκταθε! οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1249/1982 όπως τρο
ποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (προσδιορισμός 
αντικειμενικής αξίας των ακινήτων), με το εδάφιο ε της ίδιας πα
ραγράφου, αυξάνονται τα μισθώματα κατά το ίδιο ποσοστό (15%) 
των μισθώσεων των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που δεν 
έχει επεκταθε! ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας των α
κινήτων.

Με την παράγραφο 3 καθορίζεται συντελεστής απόδοσης ακί

νητων 7% για τις μισθώσεις που 9c συναπτοντα: από την 1η Φε
βρουάριου 1990 και εφεξής.

Με το άρθρο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ε
θνικής Οικονουιας. Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων κοι Εμπορίου, με απόφαση τους να παρατείνουν 
την ισχύ των διατάξεων αυτών για ενο τετράμηνο ακόμα δηλ. μέ
χρι 31-12-199C.

Με το αοθρο 4 ορίζεται η εναοξη και η λήξη ισχύος του νόμου 
αυτού.

Αθήνα. 25 Ιανουάριου 1990 

C ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το άρθρο 7 του ν. '723'1287 (ΟΕΚ 73 A727-5-1987):

« Αρθρο 7
Ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα.

1. α) Το ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα (Α.Ε.Μ.) ορίζεται ετη- 
σίως σε ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού του 
μισθίου σε τετραγωνικά μέτρα επί την τιυή εκκίνησης για τον προσ
διορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή κα
θορίζεται στο άρθρο 4'. του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/19Θ4 (ΦΕΚ 127), επί το 
συντελεστή παλαιότητας, επί το συντελεστή ορόφου, επί το συ
ντελεστή θέσης, επί το συντελεστή απόδοσης ακινήτων.

β) Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται για μίσθια μέχρι 5 ε
τών (1), από 5-15 ετών (0,9) και από 15 ετών και άνω (0,8). Η παλαι- 
ότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά δύο έτη από την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία αναθεώρησή της ή από 
την έκδοση πράξης νομιμοποίησης για αυθαίοετα κτίσματα.

γ) Ο συντελεστής ορόφου ορίζεται για υπόγειο (0,8), ισόγειο (0,9), 
πρώτο όροφο (1), δεύτερο όροφο (1,04). τρίτο όροφο (1,08), τέταρτο 
όροφο (1,12), πέμπτο όροφο (1,16), έκτο όροφο (1,20), έβδομο ό
ροφο (1,26), όγδοο όοοφο και άνω (1,32) 

δ) Ο συντελεστής θέσης ορίζεται για κατοικίες που είναι παντα- 
χόθεν ελεύθερες ή έχουν πρόσοψη σε πλατεία (1,08).

ε) Κατά την ποώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο συντελεστής 
απόδοσης ακινήτων καθορίζεται σε ποσοστό 6.5%.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυθερνήσεως, μπορεί να αυ
ξάνονται ή να μειώνονται οι συντελεστές των εδαφίων β’, γ’ και 
δ’ καθώς και ο συντελεστής απόδοσης ακινήτων του εδαφίου ε’ 
της παραγράφου αυτής.

2. Σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η εφαρμογή του άρθρου 
41 του ν. 1249/1982. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 
1473/1984, το μίσθωμα δεν επιτρέπεται να συμφωνηθεί προφανώς 
μεγαλύτερο από τη μισθωτική αξία του μισθίου, όπως αυτή προ
κύπτει με βάση τον όροφο, τη θέση, την παλαιότητα. τους χώρους, 
το εμβαδόν, τα μισθώματα προηγούμενων τυχόν μισθώσεων, κα
θώς και τα μισθώματα των πλησιέστερων παρόμοιων μισθίων.

Αν κατά τη σύναψη της μίσθωσης το μίσθωμα που συμφωνήθη- 
κε είναι προφανώς μεγαλύτερο από τη μισθωτική αξία, όπως κα
θορίζεται παραπάνω, το αρμόδιο κατά το άρθρο 9 παρ. 1 
δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του μισθωτή, το μειώνει για τον 
εφεξής χρόνο στο προσήκον μέτρο».

2. Το άρθρο 22 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α75-10-1988):

«Άρθρο 22
Το εδάφιο (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και το άρθρο
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8 του νόμου 1703/87 (ΦΕΚ 78/87) «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών· 
αντικαθίστανται ως εξής:

•ε) Ο συντελεστής απόδοσης ακινήτων καθορίζεται σε ποοοστό 
5% από 16.8.1988·

«Άρθρο 8
Παραταση μισθώσεων

1. Οι μισθώσεις ακινήτων, που χρησιμοποιούνται κατό τη μισθω
τική σύμβαση γιο κύριο καοικία. οι οποίες κατό την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού έχουν λήξει ή είναι αόριστου χρόνου, παρατεί- 
νονται μέχρι 31.1.1990, εφ' όσον ο μισθωτής κάνει χρήσει του 
μισθίου.

2. Τα μισθώματα όλων των μισθώσεων του άρθρου αυτού πα
ραμένουν μέχρι 1.4.1989 στο ύψος που διαμορφώθηκαν κατά τις 
διατάξεις αυτού του νόμου, στις 15.8.1986.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι 
κονομικών. Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να καθορίζεται από 1.4.1989 ετήσιο ποσοστό αύξησης των 
μισθωμάτων των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου.

3. Αγωγές για απόδοση του μισθίου λόνω λήξης του χρόνου μί
σθωσης στις μισθώσεις της παραγράφου 1 δεν μπορούν να ασκη
θούν πριν από τη λήξη της μίσθωσης Η διάταξη του άρθρου 69 
του Κ. Πολ. Δικ. δεν εφαρμόζεται στην ποοκείμενη περίπτωση.

4. Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες έχει δια- 
ταχθεί η απόδοση του μισθίου λόγω λήξης ουμφωνημένου χρό
νου ή λόγω καταγγελίας μίσθωσης αόριστου χρόνου, 
αναστέλλεται έως τη λήξη ισχύος του νόμου αυτού. Κατά το χρο
νικό διάστημα της αναστολής λογίζεται ως προς τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των μερών ότι η μισθωτική σύμβαση διατη
ρείται, διέπεται όμως από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

5. α) Στις μισθώσεις που έχουν συμψωνηθεί πριν από την ισχύ 
του νόμου αυτού, καθώς και σε εκείνες που έχουν παραταθεί σύμ
φωνα με τα εδάφια β' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
1598/1986, εψ' όσον ο συμφωνημενος χρόνος λήξης τους ή η λή
ξη του χρόνου παρατασης επερχεται μετά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού, καταβάλλεται το μίσθωμα που έχει ουμφωνηθεί.

β) Οι μισθώσεις αυτές παρατείνονται μέχρι τη λήξη τηςπςχύος 
του νόμου αυτού. Από το συμφωνημένο χρόνο λήξης ή τη λήξη 
της παράτασης εφαρμόζονται για τον καθορισμό του μισθώματος 
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2.

6) Στις μισθώσεις των παραγράφων 1 και 5 εφαρμόζονται κατά 
τα λοιπά οι διατάξεις του νόμου αυτού».

3. Το άρθρο 11 του ν. 1249/1982 (©ΕΚ 43 Α75-4-1982): 

«Άρθρο 11
Αξία που υπόκεπαι σε αναπροσαρμογή

1. Ως αξία κτήσης των ακινητ ων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 
31 Δεκεμβρίου 1974, γιο την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, 
λαβαίνεται η αξία που προεκυψε μετά την αναποοσαρμογή αυτών 
με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977 «περί τροποποιήσεως, ο- 
ντικαταστάοεως κς·. συμπληρώσεως Φορολογικών και άλλων τι- 
νών διατάξεων·.

Ειδικά yic τις επιχειρήσεις που προήλθαν απο μετατροπή η συγ
χώνευση με βάση τις διατεθείς του Ν.Δ. 3765/1957 «περί τροπο- 
ποιησεως και συμπληοώσεως διατάξεων του NX. 3323Ί 955 «περί 
φορολογίας του εισοδήματος» του άρθρου 4 του NX. 4002/1959 
«περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτοων προς ενίσχυ- 
οιν των παραγωγικών επενδύσεων», του άρθρου 3 του NX. 
4256/1962 «περί ιδρύσεως και επεκτασεως βιομηχανιών και βιο
τεχνιών κς; άλλων τινων διατάξεων», του άρθρου 6 του Α.Ν. 
543/1966 «περί παροχής ειδικών απαλλανών και εκπτώσεων εις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» κε: του NX. 1297/1972 «περί παρο
χής φοοολανικω.· κίνητρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν 
επιχειρήσεων προς δημιουργία ν μεγάλων οικονομικών μονάδων» 
μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1574. ο: οποίες σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Ν. 5421977 έλαβαν ως βοση νια τηι αναπροσαρμογή 
την αξία κτηςτης τω. ακίνητων που εμφανιζόταν στα διπλογραφι

κά βιβλία των μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσε
ων, λαβαίνεται ως αξία κτήσης αυτών για την εφαρμογή του 
προηγούμενου άρθρου, η αξία που προέκυψε μετά την αναπρο
σαρμογή τους με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977, όταν οι ανα
προσαρμοσμένες αξίες αυτών ήταν μεγαλύτερες από αυτές που 
ήταν καταχωρημένες στην πρώτη επίσημη απογραφή της νέας ε
πιχείρησης. Στην περίπτωση που οι αξίες των ακινήτων αυτών που 
είχαν αναπροσαρμοσθεί ήταν μικρότερες, λαβαίνεται ως αξία κτή
σης αυτών, η αξία που είναι καταχωρημενη στην πρώτη επίσημη 
απογραφή της νέας επιχείρησης.

2. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν υποχρέωση να αναπρο
σαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του 
Ν. 542/1977, ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέ
χρι και την 3ι Δεκεμβρίου 1974. για την εφαρμογή του προηγού
μενου άρθρου, λαβαίνεται η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία της 
επιχείρησης την 31.12.1974

3. Για τις ανώνυμες εταιρείες που είχαν αναπροσαρμόσει την 
αξία των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 
και των NX. 1229/1972 και 1314/1972, εφ' όσον οι αναπροσαρμο
σμένες αξίες των ακίνητων τους που προέκυψαν με τις διατάξεις 
αυτές ήταν μεγαλύτερες των αναπροσαρμοσμένων αξιών που προ
έκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 542/1977, ως αξία 
κτησης αυτών, για την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου, λα- 
βαίνεται η αξία που προεκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών 
με βάση τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και των Ν.Δ. 1229/1972 
και 1314/1972.

4. Γ ια τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώ
νευση με βάση τις διατάξεις του NX. 1297/1972 από 1 Ιανουάριου 
1975 και μετά, ως αξία κτήσης των ακινήτων που εισφέρθηκαν για 
την αναπροσαρμογή λαβαίνεται η αξία που καταχωρήθηκε στην 
πρώτη επίσημη απογραφή της νέας επιχείρησης.

5. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του πα
ρόντος και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/1977, 
έλαβαν ως βάση για την αναπροσαρμογή, την αξία κτήσης των 
ακινήτων που εμφανιζόταν στα διπλογραφικά βιβλία των μετατρε- 
πόμενων ή συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, μπορούν να λάβουν 
ως αξία κτήσης των γηπέδων τους, για την εφαρμογή του προη
γούμενου άρθρου, την οξία που ποοέκυιμε μετά την αναπροσαρ
μογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977 και οι 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, 
την αξία κτήσης των γηπέδων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την 
αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 542/1977, που 
προκύπτει από τα διπλογραφικά βιβλία των μετατρεπόμενων ή 
συγχωνευόμενων επιχειοήοεων.

Οι ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος, μπορούν να λάβουν ως αξία κτήσης νων γηπέδων τους, 
για την εφαρμογή του προηγούμενου άοθρου, την αξία που προ
έκυψε μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάετη τις διατάξεις του 
Ν. 54ΖΊ977, εφ' όοον οι εταιρίες αυτές είχαν επιλέξει για φορο- 
λογίο την υπεραξία των γηπέδων που προεκυψε με βάση τις δια
τάξεις του Ν. 542/1977».

4. Το άρθρο 14 του ν. 1472f1964 (ΦΕΚ 127 A77-9-1984):

• Άρθρο 14
Προσδιορισμός αξίας ακινήτων.

1. Το δεύτερο εδάοιο της παραγράφου ι του άρθρου 41 του Ν. 
1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τιμές εκκίνησης αυξανοντο: ή μειώνονται ποσοστιαία ανά
λογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά 
την αξία των ακινήτων, όπως γιο τα διαμερίσματα η παλαιότητα, 
η θέση στο οικοδομικό τετρανωνο ή ςτον όοοφο της πολυκατοι
κίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το 
υπόγειο, γιο τα αγροκτήματο η καλλιεργητική αξία, η τουριστική 
ή παραθεριστικη σημασία kci άλλο»

2. Η παράγραφος 3 του αοθρου 4*. του Ν. 1249/1982 αντικαθί
σταται ως έξης:

■2. Κάθε άλλη διοτοϊ',. π οποίο ρυθμίζει διαφορετικά τη φορο-
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λογητέα αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα 
ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και τον τρό
πο προσδιορισμού της, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και μετά την 
έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων της προηγούμενης 
παραγράφου μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος αμ
φισβητεί τις προκαθορισμένες τιμές με προσφυγή του ενώπιον των 
Διοικητικών Δικαστηρίων».

3. Στο άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 προσθέτεται παράγραφος 6. 
που έχει ως εξής:

■6. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αι
τία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, ο φορολογού
μενος αναγράφει στην οικεία φορολογική δήλωση την κατά τις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενη αξία τους, 
με βάση την οποία βεβαιώνεται ο φόρος που αναλογεί. Αν ο υπό
χρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη α
πό την αγοραία έχει το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την υποβολή της δήλωσής του, να ζητήσει με προ
σφυγή τον προσδιορισμό της αξίας, από το αρμόδιο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο.

Αν ασκηθεί προσφυγή, ο Οικονομικός Έφορος διενεργεί έλεγ
χο για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου και συ
ντάσσει σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στο 
φορολογούμενο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δι
κάσιμο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση του άρθρου 
82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, στην οποία περιλαμβά
νεται και αίτημα προς το Διοικητικό Δικαστήριο για προσδιορισμό 
της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Εφόσον το διοικητικό δικαστήριο προσδιορίσει αξία του ακινή
του μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός α
πό τον κύριο φόρο την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο 
υπόχρεος και πρόσθετος φόρος, ίσος με ποσοστό εξήντα τα εκα
τό (60%) της διαφοράς του φόρου.

Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί η προκαθορισμένη αξία, 
ο Οικονομικός Έφορος ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων μό
νο όσον αφορά τα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων σύμφωνο 
με τα οποία διαμορφώνεται η αξία τους. Αν διαπιστωθεί ανακρί
βεια των στοιχείων τούτων, εκδίδεται πράξη με την οποία κατα
λογίζεται ο φόρος, την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο 
υπόχρεος με την ανακρίβεια καθώς και ο πρόσθετος φόρος ίσος 
με ποσοστό διακόσια σαράντα τα εκατό (240%) της διαφοράς του 
φόρου.

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρα
γράφου αυτής εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των φορολογιών 
μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και προικών, όπως κόθε φορά ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας».

ΣΧΕΔΙΟ NOMCY

Τροποποίηση του ν. 1703/1987 «Ρύθυισπ μισθώσεων κστοΜοών»

Άρθρο 1

Παρατείνεται η ισχύς του ν. 1703/1987 (©ΞΚ 76 A 787) .Ρύθυιση 
μισθώσεων κατοικιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθοο 22 του 
ν. 1810/1986. μέχρι 31-8-1990.

Άρθοο 2
Παράταση μισθώσεων και αύξηση μισθωμάτων

1. Οι μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούν-οι κατά τη μισθω
τική σύμβαση για κύρια κατοικία και οι οπαίες την 1-2-1990 έχουν 
λήξει, ή είναι αορίστου χρόνου, καθώς κα: οι μισθώσεις ορισμέ
νου χρόνου, που λήγουν μετά την 1-2-199C. παρατείνονται μέχρι 
31-6-1990.

2. α) Στις μισθώσεις που παοατείνονται. σύυοωνα με την προη
γούμενη παράγραφο, εφ' όσον το μίσθιο βρίσκεται σε περιοχή που 
ο προσδιορισμός του μισθώματος νίνεται κατά την παρ.ι του άρ
θρου 7 του ν. 1703/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 
ν. 1810/1986, ο μισθωτής υποχρεούται από 1ης Φεβρουάριου 19S0, 
να καταβάλλει το κατά την 3ΐ-ι-,'90Ρ νόμιμο καταβαλλόμενο μη
νιαίο μίσθωμα, προσαυξανόμενο κατά 15%.

β) Σε περίπτωση που κατά την 1-2-1990, το μίσθωμα που προκύ
πτει, μετά την κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυ
τής αύξηση, είναι μικρότερο από εκείνο που προκύπτει από το 
άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1703/1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρ
θρο 22 του ν. 1810/1986. τότε ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτή
σει από 1-2-1990 αύξηση του μισθώματος μέχρι να συμπληρωθεί 
το ποσό αυτό.

γ) Εάν η κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής 
προκύπτουσα διαφορά μισθώματος, υπερβαίνει το ποσό των πέ
ντε χιλιάδων (5.000) δρχ„ αυτή καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 
πρώτη δόση πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. την 1-2-1990 και η δεύτε
ρη το υπόλοιπο δηλ. της διαφοράς, την 1-6-1990.

δ) Γ ια τις μισθώσεις που c χρόνος λήξης τους επέρχεται μετά 
την 1-2-1990, το κατά το εδάφιο α της παοαγραοου αυτής καθορι
ζόμενο μίσθωμα καταβάλλεται μετά τη λήξη τους.

ε) Στις μισθώσεις που το μίσθιο βρίσκεται σε περιοχές που δεν 
έχει επεκταθεί η εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 1249/1982. όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984, το νόμιμο κατα
βαλλόμενο κατά την 31-1-1990 μηνιαίο μίσθωμα προσαυξάνεται κα
τά 15%, για μεν τις μισθώσεις που έχουν λήξει ή είναι αορίστου 
χρόνου, από 1-2-1990, για δε τις μισθώσεις που ο χρόνος λήξης 
τους επέρχεται μετά την 1-2-1990. από τη λήξη τους.

3. Στις μισθώσεις που θα συνάπτονται από 1-2-1990 και εοεξής, 
το μίσθωμα διαμορφώνεται, σύμοωνο με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 7 του ν. 1703/1987 με συντελεστή απόδοσης 7%.

Άρθρο 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Εθνικής Οικονομίας, Οικο
νομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να παραταθεί η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 
του νόμου αυτού, για ένα τετράμηνο ακόμη.

Άρθρο 4

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από 1ης Φεβρουάριου 1990 
και παύει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 1990.

Αθήνα. 25 Ιανουαρίου 1990

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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