
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
Hi τού σχεδίου νόμου «—ερt χΰξήσεως των ντο τοϋ ΟΓΑ 
καταβαλλόμενων συντάξεων καί έξασφαλίσεως τών τρός 
τούτο άναγκαίων τόσων».

Προς τήν Βουλήν ιών Έλ.λήνων

Η συνταξιοδότησις τών αγροτών άτετέλεσε Δεσμόν ό 
,ίος κα-Διερώ-ύηνυε μέ σ/.οτο τήν εξ 2σφαλιση τροσ·3έτοj 
οχήματος εις τούς άγρότας. οί ότοίοι συμτληρώνουν όρι- 
,νο όσιον ηλικίας. τάράλληλα μέ τάς τροσόδους των άτό 
: γεωργικάς καί κτηνοτροφικάς έ/.μεταλλεύσεις των.
Παρά τον έτιβοηΔητικόν χαρακτήρα τών συντάξεων αύ- 

> έκρί·3η σκέτιμος ό διτλασιασμός των αφού έλήφ-3η ότέ- 
ή μεταβολή τον τ:μαρί·3μου, κα-3ώς καί αί γενόμεναι 
τάς άλλας συντάξεις άνατροσαρμογαί.
Ιαραλλήλως κρίνε τα: άναγ-καια ή άναμόρφωσις τού όλου 
μοϋ άτό άτόψεως όργανώσεως καί λειτουργίας κα·3ώς 

ή τροσαρμογή του μέ τήν άσφαλιστικήν τρ ακτικήν καί 
Κοινοτικόν Δίκαιον.

Ίεχρις όμως τής τροκρίσεως τών νέων άναμορφωτικών 
ων, -3εωρή·3ηκε έτιβεδλημένη ή βαθμιαία προσαρμογή 
συστήματος τρός τό ίσχϋον γενικότερου' άσφαλιστικόν 
εστώς.
/ναι γνωστόν, ότι ή ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή 
Δαλψις, ή συνταξιοδότησις τών αγροτών καί ή κάλυ- 
τών ζημιών τής παραγωγής των έχει τον χαρακτήρα 

αλίσεως εις άλας σχεδόν τα τροηγμένας χώρας. Τό 
ημα αύτό τροϋτούέτει τήν συμμετοχήν τών ήσφάλισμένων 
τάς δατάνας ταροχών εις τερίττωσιν τραγματώσεως 
ασφαλιστικών κινδύνων. Ή άμεσος αυτή εισφορά τών 

ιλισμένων δεν έχει μόνον ώς σκοτέν τήν κάλυψιν μέρους 
δατανών τής τ·ερ:-3άλψεώς των άλλά καί τήν άνάττυ- 
τοΰ ενδιαφέροντος αυτών διά τον Δεσμόν καί τήν έμ- 

>σιν ασφαλιστικής συνειϊήσεως.
ίς τό τλαίσιον' τών αρχών αυτών, ή κάλυψις τών τροσ- 
ον δατανών διά τον διτλασιασμόν τών αγροτικών συν- 
~.ων κρίΔηκε σκότιμΐν ότως γίνη μέ εισφοράν τοϋ Κρα- 
> ΓΙροϋτολογισμοΰ μέχρι τοσοϋ 3 δισ. ϊρχ. έτησίως, μέ 
λήν εισφοράς 2,3% έτί τής αξίας τών ϊιακίνουμένων 
τικών τροϊόντων εις βάρος τών χονδρεμτόρων, μέ αυξη- 
ών έτιτοκιων τών αγροτικών χορηγήσεων κατά μίαν μο- 
καί μέ άμεσον εισφοράν, ήτις Δά καταβάλλεται ΰττό 

ήσφάλισμένων δανειοδοτουμένων καί μή συνταξιοϊοτου- 
ήδη αγροτών.

ρέτει νά σημειωΔή ότι ή εισφορά τών αγροτών εις τά 
τής άσφαλίσεώς των είναι 17,31%, τοϋ δέ Κράτους 

ών κοινωνικών αέρων 82,69%. Μετά τον διτλασιασμόν 
:υντάξεων καί τήν αυξησιν τών έτιτοκιων τών άγροτί- 
/ορηγήσεων κατά 1 μονάδα, ώς καί τήν καΔιέρωσιν μι- 
άμέσου εισφοράς τών ήσφάλισμένων άγροτών, ή συμμε- 
τών τελευταίων άνέρχεται εις 22,9% τοϋ ϊέ Κράτους 
ών κοινωνικών αέρων εις 77,1%. Εις τον συνολικόν 
ολογισμόν τοϋ ΟΓΑ έτσι έτησίας βάσεως, απερχόμενον 
.400 έκ. ϊρχ. ή Κρατική καί ή Κοινωνική εισφορά ά/έρ- 
είς 24.200 έκ. τών ϊέ άγροτών μόνο εις 7.200 έκα- 

;ια. .
λήψις τών σχετικών μέ τόν διτλασιασμόν τών συντά- 
μέτρων ήτο ά/αγκαίον νά γίνη μέ τήν συντομοτέραν 
τικήν όϊον καί ώς τοιαύτη τροεκρίΔη ή ϊιαϊικασία 

>3ρου 44 σταρ. 1 τοϋ Συντάγματος, ΪΓ S καί έξεδόΔη 
29.1.1980 Πράξις Νομοθετικού Περιεχομένου, ήτις 

-3η έμτροΔέτμως εις τήν Βουλή·/ ττρος κΰρωσιν, τλήν 
δέν κατέστη ϊυνατή ή εντός τών Συνταγματικών άρο
ν κύρωσις τούτης λόγω τής μεσολαβησάσης Κυβερνη- 
ιεταβολής. Ούτως αϊ διατάξεις τής Πράξεως ΝομοΔε- 
Περιεχομένου τεριελήφΔησαν εις το ύτό κρισιν σχέϊιον 
ϊιά τών έτί μέρους διατάξεων, τοϋ ότοίου ορίζονται 

·» ·
3ρον 1. Διά τού άρ-3ρου τούτου ϊιαλασιάζονται αί 
οαί συντάξεις άττό 1ης "Ιουλίου 1980.

“Ap-Spov 2. Διά τού άρ-3ρου αυτού ορίζεται ότι ό ΟΓΑ 
-3ά έσιχορηγείται έτησίως άτό τόν Κρατικόν Προϋτολογι- 
σμον μέ τοσόν μέχρι τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.ΟΟΟ) 
ίραχμών. ειίικώς δέ ϊιά τό οικονομικόν έτος 1980 -3ά έτι- 
χορηγη-3ή μέ ένάμισυ ίισεκατομμύριον (1.300.000.000) δρα- 
χμάς.

ΆρΔρον 3. Διά τού άρ-3ρου 3 εισβάλλεται ύτέρ τοϋ 
Οί Α. άτό 25ης Μαΐου 1980. είϊική εισφορά 2.5% έτί τής 
αξίας τών χονίρικώς τωλουμένων ύτο τών ταραγωγών άγρο- 
τικών αροϊοντων. ή ότοία -3ά βαρόνη τούς άγοραστάς αυ
τών, φυσικά ή νομικά τρόσωτα.

Ατό τήν εισφορά/ αυτήν έξαιρ ουνται μονον τα αγροτικά

γομεν α 
τούτων

:α τού συγκεντρώνονται άτό το Δτμότιο καί τά έξα^ 
εις τό εξωτερικόν άτ" εύ-3είας ύτό τών ταοαγωγών
ή ύτό τών Συνεταιοιστικών των Όργ-'Χ/ωσεων οια

λογαριασμόν των. κα-3ώς καί ύτό τοϋ Α.Σ.Ο.
Ή έτιβολή τής κο νωνικής αύτής εισφοράς ύτέρ τού ΟΓΑ 

κρίνε τά! ϊίκαιαι ϊιέτι καί τά άγροτικά τροϊόντα τροσφέρονται 
εις εύνοϊκάς τιμάς τρος τούς άγοραστάς.

'Ap-S.pov 4. Διά τοϋ άρ-3ρου αυτού έτιβάλλεται άτό τής 
1ης Ιουλίου 1980 ύτέρ τοϋ ΟΓΑ ετήσια εισφορά δραχμών 
2.400 εις βάρος τών ύταγομένων εις τήν συνταξιοϊοτικήν 
άσφάλισιν τοϋ ΟΓΑ άγροτών. οί ότοίοι άτό τήν χρονολογίαν 
αύτήν καί εφεξής -3ά ϊανειοίοτοϋνται ταρά τής "Αγροτικής 
Τρατέζης ή ύτό τών Συνεταιριστικών^ των "Οργανώσεων 
τοϋ άσκοΰν άγροτικήν τίστιν ή ταρ’ άλλων Τρατεζών διά 
τήν άγροτικήν των έκμετάλλευσιν έφ’ όσον· τό τοσόν τοϋ δα
νείου των -3ά έτεοβαίνη τάς 10.000 ϊραχμάς τόν χρόνον. 
Εις τήν εισφοράν ταύτην ύτάγονται καί όσοι έκ τών ανω
τέρω άγροτών οφείλουν, κατά τήν Ιην "Ιουλίου 1980, είς 
τήν ΑΤΕ ή είς άλλας Τροτέζας ή είς τούς τιστωτικούς 
των Συνεταιρισμούς άτό άγροτικά δάνεια τοσόν άνω τών 
10.000 δραχμών.

Μέ τήν έτιβολήν τής εισφοράς αυτής -3ά εισφέρουν τλέον, 
έστω καί έλάχιστα είς τόν ΟΓΑ διά τήν άντίμετώτισιν 
τών ϊατανών του, οί δικαιούμενοι συντάξεως άγρόται καί 
τροοϊευτικά -3ά καταστή καί είς τούτους συνείϊησις ότι, 
χωρίς τήν συμβολήν των δέν -3ά μτορέση ό "Ασφαλιστικές 
των "Οργανισμός νά έκτληρώση τήν σοβαρήν άτοστολήν του.

""Ap-Spov 5. Διά τοϋ άρ-3ρου τούτου1 έρίζεται ότι τά έτι- 
τόκια τά ότοία έχει ήδη όρισε: ή Νομισματική "Ετιτροτή καί 
αυτά τσύ -3ά όρίζη είς τό μέλλο·/ ϊι" όλα τά δάνεια τού χο
ρηγούνται ύτό τής ΑΤΕ, τροσαυξάνονται άτό τής 25ης 
Μαΐου 1980 κατά μίαν έκατοστιαίαν μονάδα.

Τό έσοδο άτό τήν τροσαύξηση αυτών τών έτιτοκίων ·3ά 
τεριέρχεται έξ ολοκλήρου είς τόν ΟΓΑ.

"Η ρύ-ύμισις αύτή κρίνεται σκέτιμος λέγω τοϋ χαμηλοτό- 
κου τών άνωτέρω δανείων.

Άρ-3ρον 6. Διά τοϋ άρ-3ρου τούτου ορίζεται ή έναρξις 
ισχύος τοϋ νόμου.

"Εν Ά'3ήναις τή 20 Μαΐου 1980 

Οί Ύτουργοί
Συντονισμού Οικονομικών
I. ΜΠΟΓΤΟΣ Μ. ΕΒΕΡΤ

Κοι·υωνικών "Ττηρτσιών
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Π APAPTHALA

Προσηρτημένον είς τή/ αίτιολογ κή/ έκ·3εσιν έτί σχεδίου 
νόμου «τερί αύξήτεως τών ύτό τοϋ ΟΓΑ καταβαλλομένων 
συντάξεων καί έξασφαλίσεως τών τρός τούτο αναγκαίων
τέρων·».

1. α. Αί, είς τάς ταραγρ. 1 καί 2 τοϋ άρ·3ρου 3 τού 
άνωτέρω σχεδίου νόμου, διατάξεις τού άρ-3ρου 10 τοϋ Ν·. 
4169/1961 «τερί Γεωργικών ’Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 81/1961 
τ. Α') ώς άντικαταστα-3είσαι ύτό τού άρ·3ρου 3 τοϋ Ν.Δ. 
4575/66 «τερί χαταργήσεως τής άμ-έσου ασφαλιστικής εισφο
ράς τών άγροτών καί τροτοτοιήσεως καί συμτληρώσεως



— 2 —
του Ν. 4169/61 καί άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 227/66, 
■τ. Α') ώς χαί τροποποιη·5είσαι ν^το τοΰ άρ&ρου 4 τής άπό 
24.10.77 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου τής χυρω- 
&είσης Σιά τοΰ Ν. 759/78 «περί χυ ρύσεως τής Νομο&ετικοϋ 
Περιεχομένου Πράξεως «περί αύξήσεως των υπό τοΰ ΟΓΑ 
καταβαλλομένων συντάξεων, έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως τής 
νεωργικής παραγωγής καί άλλων τινών διατάξεων άφορω- 
σών εις τον 'Οργανισμό τούτον» (ΦΕΚ 33/78 τ. Α') έχουν 
ώςέξής:

'Ap-Spov 10.

' ’Εκβολή εισφοράς υπέρ ΟΓΑ Δήμων καί Κοινοτήτων.
1. Τπέρ τοΰ ΟΓΑ Δήμων καί Κοινοτήτων επιβάλλεται 

εισφορά 5% έπί τής άξίας των υπό των παραγωγών φυσικών 
ή νομικών προσώπων εξαιρέσει μόνον τοΰ Δημόσιόν, πωλουμε- 
νων χονδριχώς προϊόντων γής έν γένει ή των έχ τοντων 
υποπροϊόντων. 'Ωσαύτως ή εισφορά αντη έπιβάλλεται έπί τών 
δασικών, χτήνοτρΟφιχων, πτηνοτροφιχών, μελισσοχομιχών, 
σηροτροφιχών προϊόντων χαί τών έχ τούτων υποπροϊόντων 
προσέτι Σέ έπί τών νωπών !χ·ί*ύων χαί λοιμών υδροβίων 
ζώων.

Έν τή έννοια τών χτηνοτροφιχών προϊόντων περιλαμβ2- 
νονται χαί τα τσρος σφαγήν ή έμπορίαν πωλούμενα ζώα 
παραγωγής τοΰ πωλητοΰ.

Ή χατά τά ανωτέρω" εισφορά οφείλεται χαί έπί τής αξίας 
τών χονδριχώς πωλουμένων γεωργιχών, χτηνοτροφιχών, 
πτηνοτροφιχών χαί λοιπών ώς άνω προϊόντων ή ύποπροϊον- 
των τών προερχομένων έχ τής εις είδος άμοιβής τών έπί ημε
ρομίσθιο) ή μισ·5ώ κλπ. χατά κύριον λόγο έπάγγελμα άσχο- 
λονμένων εις τήν αγροτικήν οικονομίαν -$·ε ωρουμένων Σιά τήν 
εφαρμογήν τοΰ παρόντος άρ-Spον ώς παραγωγών.

Ώς φορολογητέα άξια θεωρείται ή τιμή πωλήσεως τοΰ 
προϊόντος νέτο τοΰ παραγωγού.

Ή αυτή ώς άνω εισφορά όφείλεται χαί έστΐ τής καταβαλ- 
λομένης εις τόν παραγωγόν άξίας τών χονδριχώς ή λιανι- 
κώς ττωλονμένων ώς άνω προϊόντων ή υποπροϊόντων ύπο τρί
τον ϊιά λογαριασμόν τοΰ παραγωγού.

Ή κατά τά ανωτέρω εισφορά βαρύνει τον πωλητήν τών 
προϊόντων παραγωγόν, άΣιαφόρως τής υπαγωγής ή μή τούτον 
εις τήν Σιά τοΰ άρ-Spoy 2 τοΰ παρόντος ·$εσπιζομένην άσφάλισιν.

ΕίΣικώς προχειμένον περί τής εισφοράς έπί τοΰ παραγο- 
μένον καπνού διατηρούνται έν ίσχύι αί κείμεναι διατάξεις 
περί έγγειον φόρον ώς προς τόν όπόχρεον Σιά τήν καταβολήν 
καί τήν ΣιαΣικασίαν βεβαιώσεως καί είσπράξεως τής είσ- 
φοράς.

2. Ή κατά τήν προηγονμένην παράγραφον τοΰ παρόντος 
άρ·3ρον εισφορά οφείλεται καί:

α) Έπί χονδρικής πωλήσεως ύπο τών παραγωγών αγροτι
κών προϊόντων μετά προηγονμένην βιομηχανικήν ή βιοτεχνι
κήν έπεξεργασίαν κλπ. ώς καί τών έχ τής τοιαύτης έπε- 
ξεργασίας υποπροϊόντων αυτών.

6) Έπί πωλήσεως τών αντών ώς άνω προϊόντων ή νπο- 
προϊόντων νπό τρίτον Σιά λογαριασμόν τοΰ παραγωγού έπί προ
μήθεια χαί

γ) έπί λιανικής πωλήσεως νπό τών παραγωγών μεσω 
καταστήματος αντών. πρατηρίον χλπ. αγροτικών προϊόντων 
ή νποπροίόντων ιδίας σύτών παραγωγής, είτε έν φνσιχή 
χαταστάσει είτε μετά προηγονμένην τούτων βιομηχανικήν ή 
βιοτεχνική·) έπεξεργασίαν κλπ.

Ώς φορολογητέα άξια εις τάς περιπτώσεις τής παρούσης 
παράγραφον ύεωρεΐται ή μέση τιμή χονορικής πωλήσεως νπό 
τών παραγωγών τών αγροτικών προϊόντων κατά τόν χρόνο·) 
τής σνγκομικής αντών.

3. Ή χατά τήν προηγονμένην παράγραφον εισφορά κατα
βάλλεται νπό τοΰπαραγωγοΰ εις τό Σημόσιον ταμείον έντός 
τοΰ έπομένον μηνός άπό τής πωλήσεως τών ώς άνω προϊόντων 
κατά τά Σιά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών 
καί Γεωργίας είοικώς οριζόμενα.

4. Ή χατά τήν παράγραφον 1 τον παρόντος άρθρου 
φορά επιβάλλεται χαί έπί τής άξίας τών χονΣριχώς πω 
μένων νπό τών εκμεταλλευτών άλωνιστιχών συγκρότημά· 
ελαιοτριβείων, μύλων, έχχοχιστηρίων χλπ. άγροτιχών τ 
όντων ή υποπροϊόντων αυτούσιων ή μετά προηγονμένην βιι 
χανιχήν ή βιοτεχνικήν έπεξεργασίαν, κατεργασίαν κλπ. 
ερχομένων έξ άλωνιστιχών, έκ·$λιπτικών χλπ. είς εϊίος 
χαιωμάτων, βαρύνουσα τόν έχμεταλλευτήν τοΰ άλωνιστ 
συγκροτήματος έλαιοτριίείου χλπ.

5. 'Αγροτικά προϊόντα ή τά έχ τούτων υποπροϊόντα ’ 
ύν τό παρόν άρ-Spov ευρισκόμενα εις τά καταστήματα, 
•υήχας χλπ. έπιτηΣευματίου ή πωλη-όέντα ύπ’ αύτοΰ 
όποιων ή προέλευσις Σέν άποΣεικνύεται Σιά τιμολογίων ή 
ρων στοιχείων τοΰ Κ.Φ.Σ. θεωρούνται κατ’ άμάχητον · 
μήριον ώς άγορασ·5έντα έκ παραγωγών χαί όφείλετ-αι έπί 
άξίας αγοράς τών προϊόντων τούτων ή χατά τό παρόν 
·5ρον εισφορά χαί τό τιμολογιακόν τέλος χαρτοσήμου.

6. Διά κοινών αποφάσεων, τών Τπουργών Οίκονομι 
χαί Γεωργίας Σημοσιευομένων Σιά τής ΈφημερίΣος τής 
βερνήσεως Σύναται νά όρίζωνται άλλως τά τοΰ χρόνου 
τρόπου καταβολής τής κατά τό παρόν άρ-Spov εισφοράς 
τοΰ όφειλομένοο χαρτοσήμου τά ύποβλητέα είς τον Οίχονομ 
Έφορον στοιχεία δ τρόπος καί ό χρόνος τής υποβολής 
των, ώς καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια Σιά τήν έφαρμε 
τοΰΊαρ·5ρθϋ τούτου.

Δι’ όμοιων αποφάσεων, έχΣιόομένων μετά γνώμην τοΰ L 
κητικού Συμβουλίου τοϋ ΟΓΑ χαί Σημοσιευομένων Σιά 
ΈφημερίΣος τής Κυβ-ερνήσεως Σύναται νά όρίζηται άλλωι 
ποσόν τής χατά τό παρόν άρ-Spov εισφοράς Σι’ όλα τά ά· 
τιχα προϊόντα ή Σιά κατηγορίαν μόνον τούτων έντός 
ορίων τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρ-Soo.

7. Ή κατά το παρόν άρ-Spov εισφορά αποτελεί εσοΣον χ 
4/5 υπέρ τοΰ ΟΓΑ καί κατά τό υπόλοιπον 1/5 υπέρ 
Δήμων χαί Κοινοτήτων.

Επί τή βάσει τής είς τήν περιφέρειαν έκαστου Δήμο 
Κοινοτητος άποσόσεως τής χατά τό παρόν άρ-Spov είσφο 
Σιά κοινών αποφάσεων τών Τπουργών 'Εσωτερικών χαί 
κονομικών χατανέμονταο είς τους δικαιούχους Δήμους 
Κοινότητας τά υπέρ αυτών είσπραττόμενα ποσά, ών άποτε; 
τακτικά έσοΣα.

6. Σχετικαί καί οί Σιατάξεις τοϋ άρ-ύρου 4 τοΰ Ν. 7: 
1978, αίτινες έχουσι ώς κάτω-Si:

Άρ-Spov 4.
'Ασφαλιστική Εισφορά.

«1. Από 1ης 'Ιανουάριου 1978 ή κατά τό άρ-Spov 10 
Ν. 4169/61 ώς τούτο ισχύει εισφορά υπέρ ΟΓΑ, Δή| 
καί Κοινοτήτων ορίζεται ώς ακολούθως:

α) Είς 1.70% έπί τής άξίας τοΰ γάλακτος άγελάΣος, 
νωπών ίχ·$ύων καί λοιπών y-ροβίων ζώων, τών ριζών έ 
κης, τής ρητίνης καί τών πτηνοτροφικών έν γένει προ 
των καί τών έκ τούτων υποπροϊόντων.

β) Είς 2,50% έπί τής άξίας τών σπόρων τών πώλοι 
νων υπό σποροπαραγωγών συμβεβλημένων μετά τοΰ Δημώ 
ή έντολοΣόχων αύτοΰ ή έλεγχομένων υπό τούτου.

γ1* Είς 3.40% έπί τής άξίας τών χτηνοτροφιχών έν γ 
προϊόντων καί τών έκ τούτων υποπροϊόντων, πλήν γάλον 
άγελάΣος.

Σ) Είς 5% έπί τής άξίας τών λοιπών έν παραγράφω 
τοϋ άρ-ύρου 10 τοΰ Ν. 4169/61, ώς τούτο ισχύει, Σ:2λα; 
νομένων προϊόντων καί τών έκ τούτων υποπροϊόντων.

2. Η κατά τήν προηγουμένην παράγραφον εισφορά I 
τελεί εσοΣον κατά τά 4/5 υπέρ τοΰ ΟΓΑ καί κατά τό 
λοιπον 1/5 υπέρ τών Δήμων καί Κοινοτήτων».

2. Είς τήν παράγραφο) 4 τοΰ ip-Spoy 3 τοΰ σχεδίου ν! 
άναφέροντα: αί Σιατάξεις τού Ν. 3323/55 «περί φορολο-] 
τοΰ Εισοδήματος (ΦΕΚ 214/55, τ. Α') ώς καί α! Σι*



τού άρθρου 18 τού Ν.Δ. 4242/62 «rep: τροποποιήσεως 
συμπληρσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων» 
Ιν 135/62, τ. Α'). Αί τελευταία', αύται διατάξεις έχουν 
κολούθως:

Ν.Λ. 4242/62

Άρθρον 18.

lav έ·/. των 12ίων λογιστικών βιβλίων τού ύποχρέου η 
μολογίων προκύπτει οτι ό φορολογούμενος παρ ίλει-Ιε νά 
τη η καταφανώς έδήλωσεν άν ακριβώς την προκύπτον- 
κ τών βιβλίων η τών τιμολογίων φορολογητέαν ύλην, ό 
Έφορος έκδίδει προσωρινήν πράξιν προσδιορισμού τού 
. άντίγραφον δέ ταύτης κοινοποιείται εις τον υπόχρεο-;.
προσωρινή πραξις δέον νά περιέχη τήν έκ τών βιβλίων 

τιμολογίων · τον ύποχρέου προκύπτουσαν φορολογητέαν 
/.αι τον έπ! ταύτης αναλογούν τα ο όρον κύκλον εργατιών 
τών νομίμων προσαυξήσει»-;.
τά τής προσωρινής πράξεως επιτρέπονται τά κατά τήν 
,γικήν διαδικασίαν ένδικα μέσα.
ένδικα τούτα μέσα δεν ά;ασ τίλλουν τήν προσωρινήν βε- 
ν τού φόρου.
κ2τά τήν προσωρινήν, διαδικασίαν έκδιδόμεναι δικαστι- 
ποφάσεις αποτελούν προσωρινόν δείικασμενον καί δέν 
ίζουν τήν κυρίαν δίκην.

τού τελεσιδίκους βεβαιωθησομένου φόρου καί προ- 
σεως βάσει τού οριστικού φύλλου ελέγχου ό Οίκ. Έφο- 
οπίπτει τά καταλογισθέντα τοιαύτα διά τής προσωρι- 
ιάξεως».
V!, είς τήν παράγρ. 2 τού άρθρου 4 τού σχεδίου νό- 
ναφερόμεναι διατάξεις τής παραγρ. 2 τού άρθρου 18 
4169/61, έχουν ώς κάτωθι:

1169/61, άρθρον 18παρ. 2

Τά έσοδα τού οργανισμού εισπράττονται ϋπό τής ΑΤΕ 
άς ίσχυούσας περί είσπράξεως τών ιδίων a-ϋτής εσόδων 
εις ώς καί κατά τη»; [διαδικασίαν τού κωδικοποιη- 
ομου περί είσπράξεως δημοσίων εσόδων. Τάς κατά τον 
περί είσπράξεως δημοσίων εσόδων αρμοδιότητας καί 
; τού δημοσίου Ταμείου έχουν καί οί διευθυνταί, τών 
τστημάτων τής ΑΤΕ καί ό Διοικητής τού ΟΓΑ ή 
ποφασεως τούτοι έξουσιοδοτημένος».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

ύξήσεως τών ύπό τού ΟΓΑ καταβαλλομένων συντά- 
και εςασφαλισεως τών προς τούτο αν αγκ α ίων πόρων.

Άρ·Spov 1.
Αίξησις άγροτικών συντάξεων.

"ήί Ιηί ’Ιουλίου 1980. α! καταβαλλόμεναι ύπό τού 
',νιαια: ίασικα’Γ συντάξεις <αύξά;ονται εις τό δι-

Άρθρον 2.

νισχυσις ΟΓΑ έκ τού Κρατικού Προϋπολογισμού.
κάλυψιν τών δαπανών έκ τής κατά τό προηγοόμενον 

αΰξήσεως τών ποσών τών ύπό τού ΟΓΑ καταβαλλο- 
.ντάξεων επιχορηγείται ό ’Οργανισμός ουτος έκ τού 
1 Προϋπολογισμού διά ποσού μέχρι τριών δισεκατομ- 
3.000.000.000) δραχμών κατ’ έτος. Ή έπιχορήγη- 

; διά τό έτος 1980 θά άνέλθη εις τό ποσόν τού 
ήμίσεος δισεκατομμυρίου (1.500.000.000) δραχμών.

Άρθρον 3.
Ειδική εισφορά ύπέρ ΟΓΑ.

βάλλεται ύπέρ τού ΟΓΑ άπό τής 25ης Μαΐου 19S0 
σφορά 2,50% έπί τής αξίας τών χονδρικώς πωλου-

3 —

μένων ύπό τών περί ων τό άρθρον 10 τού Ν. 4169/1961. 
ώς ισχύει φυσικών καί νομικών προσώπων, περιλαμβανόμενου 
καί τού Δημοσίου, προϊόντων καί 'υποπροϊόντων τού αύτοϋ άρ
θρου.

Τής εισφοράς ταύτης έξαιροϋνται τά διά λογαριασμόν τού 
Δημοσίου συγκεντρούμενα προϊόντα καί ύποπροϊόντα. ώς καί 
τά έξαγόμενα είς τήν άλλοδαπήν άπ’ ευθείας ύπό τών παρα
γωγών προϊόντα τής ιδίας αυτών παραγωγής ή ύπό τών Συνε
ταιρισμών τών προσώπων τούτων ή τών 'Ενώσεων αυτών διά 
λογαριασμόν τών παραγωγών ή ύπό τού Αυτονόμου Σταφιδικού 
’Οργανισμού (ΑΣΟ).

2. Ώς προς τήν φορολογητέα-; άξίαν. διά τήν έπιβολήν τής 
εισφοράς τού παρόντος άρθρου. έφαρμόζονται άναλόγως αϊ 
διατάξεις τού άρθρου 10 τού Ν. 4169/1961. ώς ισχύει.

3. Ή κατά τ’ ανωτέρω εισφορά βα-ρύνει, αν ευ ούδεμιάς 
έξαιρέσεως τον αγοραστήν τών προϊόντων ή 'υποπροϊόντων φυ
σικόν ή νομικόν πρόσωπον περιλαμβανομένου καί τού Δημο
σίου καί καταβάλλεται εις τό Δημόσιο-; Ταμείον ύπό τού ύπο- 
χρέου διά τήν καταβολήν τής εισφοράς τού άρθρου 10 τού Ν. 
4169/1961, ώς ισχύει, έντός τών προθεσμιών τού άρθρου 30 
τού Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων καί κατά τήν έν αύτώ 
όριζομένην διαδικασίαν.

Έπί τών έκδιδομένων τιμολογίων χονδρικής πωλήσεως 
άγροτικών προϊόντων ά-;αγράφεται διακεκριμένως καί τό πο
σόν τής όφειλομένης εισφοράς, ή όποια παρακρατείται ύπό τού 
πωλητοϋ.

4. Διά τον καταλογισμόν τής κατά τό παρόν άρ-3ρον εισ
φοράς, τάς προσαυξήσεις, τά πρόστιμα, τήν παραγραφήν, τήν 
έξάδικον λύσιν τής διαφοράς καί τήν έν γένει διαδικασίαν 
βεβαιώσεως καί είσπράξεως τής εισφοράς ταύτης, έφαρμόζον- 
ται άναλόγως αϊ διατάξεις τού Ν.Δ. 3323/1955, τού άρ
θρου 18 τού Ν.Δ. 4242/1962 καί τής παραγράφου 5 τού άρ
θρου 10 τού Ν. 4169/1961, ώς έκάστοτε ισχύουν.

Ή εισφορά αύτη συμβεβαιοϋται καί συνεισπράττεται μετά τής 
εισφοράς τού άρθρου 10 τού Ν. 4169/1961, ώς ισχύει.

5. Δι’ άποφάσεων τού Υπουργού τών Οικονομικών ορίζον
ται τά τής είσπράξεως καί άποδόσεως είς τον ΟΓΑ τών έσό- 
δων έκ τής κατά τό παρόν άρθρο-; εισφοράς, ώ? καί πάσα 
άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού 
παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4.

Εισφορά άγροτών.

1. 0! υπαγόμενοι εις τήν άσφάλισιν τού ΟΓΑ διά τον Κλά
δο·; Συντάξεων καί δανειοδοτούμενοι άπό 1ης ’Ιουλίου 1980 
καί έφεξής παρά τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
(Α.Τ.Ε.), τών. διά λογαριασμόν ταύτης άσκουσών άγροτι- 
κήν πίστ.ν. Συνεταιρικών ’Οργανώσεων ή παρά τών 
λοιπών Τραπεζών διά τάς άνάγκας τής άγροτικής των έκ- 
μεταλλεύσεως διά ποσού άνω τών δέκα χιλιάδων (10.000) 
2ρχ. έτησίως, ώς καί οί έξ -αυτών κατά τήν ώς άνω χρονο
λογία-; όφείλοντες έκ τοιούτων δανείων ποσόν άνω τών δέκα 
χιλιάδων (10.000) δρχ., ύποχρεούνται είς τήν καταβολήν 
ύπέρ τού ΟΓΑ ασφαλιστικής εισφοράς έκ δραχμών 2.400 
κατ’ έτος. Ή εισφορά αύτη διά τό έτος 1980 περιορίζεται 
είς τό ήμισυ.

2. Ή άνωτέρω εισφορά άποτελοϋσα έξ ολοκλήρου έσοδον 
τού ΟΓΑ, παρακρατείται ύποχρεωτικώς παρά τών Τραπε
ζών ή τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων κατά τήν λήψιν τού 
δανείου ή είσπράττεται παρ’ α-ύτών κατά πάσαν καταβολήν 
προς έξόφλησιν τούτου.

Προκειμένου περί τών κατά τήν Ιην ’Ιουλίου 1980 οφειλε
τών υποκειμένων είς τήν κατά τ’ άνωτέρω εισφοράν, αύτη 
συνεισπράττεται μετά πάσης καταβολής προς τάς Τραπέζας 
καί τάς Συνεταιρικάς ’Οργανώσεις έφειλομένων είς α-ύτάς 
ποσών. Είς ήν περίπτωσιν τό έκάστοτε καταβαλλόμενον πο
σόν δέν έπαρκεί διά τήν ολοσχερή έξόφλησιν τών, προς τον


