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Λσζτς στην άμεση κα. έμμεση
"Φορολογία κ«·.

IIοο^ iji Βοϊ'λή ίο»' E/./.t/ro»

Η δίκαιη κατανομή των Φορολογικών βαρών 
-στασία^του εισοδήματος των εργαζομένων χπο 
θωρισμο®τ απλούστευση του φορολογικού συστήματος κα
θώς και η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνη; μεταςυ 
Κράτους και φορολογούμενων αποτελούν στοχους στους ο
ποίους. κατά κύριο λόγο, αποβλέπει η ’δημοσιονομική πο
λιτική της Κυβέρνηση:.

Έτσι, πιστή στις εζαγγε/.ίες της. η Κυβέρνηση με το 
νομοσχέδιο αυτό προχωρεί, για τέταρτη συνεχή χρονιά σε 
ουσιαστικέ: φορολογικέ: ελαφρύνσεις διασφαλίζοντας το
εισόδημα των μικρών και μεσαίων εισοδηματικών τάςεων 
3Ημ ιδίΑ'ίτεοα των. ποΛυμελών οικογενειών, των μισθωτών 

-ααν των συνταςιουχων.
Jpiai^o. με το νομοσχέδιο αυτό, καταργείται η υπο- 

^ρβ>*στ. Toy ελέγχου όλων των φορολογικών δηλώσεων απο 
τις ■ φορολογικές Αρχές καί καθιερώνεται ο δειγματολη
πτικός έλεγχός τους, με επιλογή δείγματος προ^ναφέρεται 
ςε-- κατηγορίες φορολογούμενων κα: όχι π αυγκεκριμε-• -*
να πρόσωπα.

επίσης με το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνεται για τις πε- 
ριπτώσει: του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών 
κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων η 
χρησιμοποίηση ενός, μοναδικού, συντελεστή καθαρού κερ- 

-,δου:. ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδά τους.
Ειδικά, για τις εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν βι- 

βιβλίο’Αγορών ή δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
από τό νόμο, θεσπίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης ε
νός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος ε
φαρμόζεται στο ποσό των αγορών που αυτές πραγματο
ποίησαν.

Ί α πιο πάνω νέα μέτρα, του δειγματοληπτικού ελέγχου 
και της καθιέρωσης του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρ
δους. εγκαινιάζουν μια >νέα φιλοσοφία στις σχέσεις κράτους 
κ.αι φι ρο'/ογουμένων που είναι σε πλήρη αντίθεση με την 
προηγούμενη νοοτροπία και αποσκοπούν στην διαμόρφωση 
προϋποθέσεων για. την παραπέρα βελτίωση της Φορολογι
κή: συνείδησης των πολιτών.

Παρακάτω, παραθέτουμε την αιτιολογία κάθε άρθρου και 
εισηγούμαστε την ψήφιση του νομοσχεδίου από την Εθνική 
Αντιπροσωπεία.

ΕΙΔΙΚιι ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΓ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
Μεταρρυθμίσεις στην Άμεση Φορολογία.

1. Φορολογία Εισοδήματος.

Άρθρο ί.
Μειώσεις του εισοδήματος.

1. Με την παράγρα.φο 1 του άρθρου αυτού αντικαθί
σταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του Ν.Δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάζεις αυζάνεται από 
1.1.IPS» το ανώτατο ποσό της ειδικής μείωσης του εισο
δήματος από μισθωτές υπηρεσίες σε 250.00(1 δρχ. από 
220.0*Μι δρχ. που ίσχυε.

Ειδικότερα, με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι. το 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους 
συντάζεις. μειώνεται κατά ποσοστό 50 % μέχρι ποσού κα
θαρού εισοδήματος 510.000 δρχ., ενώ για τη χρήση 1984. 
η μείωση αυτή ήταν 50 % μέχρι ποσού καθαρού εισοδήμα
τος 440.000 δρχ. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ελά

φρυνση του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιού
χων και ιδιαίτερα αυτών που αποκτούν μικρά και μεσαία 

'εισοδήματα. .... * —
2. Με την παράγραφο 2 του άρθοου -αυτού προσθέτεται. 

μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθβου -4 
του Ν.Δ. 3323/1955. νέο τρίτο εδάφιο. Με τις νέες διατάξεις 
χορηγείται και στους εμπόρους και βιοτέχνε: (εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις) μείωση εισοδήματος ποσού
44.000 δρχ. Δηλαδή.-το εισόδημα από εμπορικές επινει.ηή·- 
σεις .μειώνεται κατά ποσοστό 25 °,,, μέχρι ποσού καθαρού 
εισοδήματος 120.000 δρχ. και κατά ποσοστό στο τμή
μα του καθαρού εισοδήματος από 120,000 δρχ. μέχρι
400.000 δρχ.'"

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ελάφρυνση του εισο
δήματος από εμπορικές .επιχειρήσεις για λόγου; ίσης μετα
χείρισης αυτού με το εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. 
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα κέρδη μεριδίων εται
ριών περιορισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμων εταίρων, κα
θόσον το εισόδημα αυτό δεν προέρχεται από την προσφορά 
εργασίας, αλλά από την εκμετέλλευση του κεφαλαίου.

3. Με την παράγρα.φ* 3 -του άρθρου αυτού αν^ικι^θίσταν^ 
ται τα^τρία"τελευταία .εδάφια τής παραγράφου-^ - του 
άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάςεις επε- 
κτείνεται και στους πτυχιουχου-ς των -κέντρων ανώτερης 
τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Κ.Λ.Τ.Ε.Ε.) 
και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιορυμάτΤυν (T.E.1TJ 
η ειδική μείωση που παρέχεται στους νέους επιστήμονες.

Σκοπός της διάταξης αυτή: είναι η υποστήριξη των
επιστημόνων αυτών στα γπρώτα βήματα της σταδιοδρομίας 
τους. - - .

Επίσης, με τις νέε: αυτές διατάζει: ορίζεται ότι για τα 
πρόσωπα των περιπτώσεων β’ και γ" για τον υπολογισμό 
της πενταετίας, κατά τη διάρκεια τη: οποία: οι νέοι αυτοί 
επιστήμονες έχουν τη φορολογική μεταχείρηση των μισθω
τών. αφαιρείται ο χρόνος τη: στρατιωτικής θητείας που 
εκπληρώθηκε μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Σκοπός 
της διάταζης αυτής είναι να μη χάνουν οι νέοι επιστήμονε: 
το ευεργέτημα της ειδικής μείωσης για το χρόνο που υπη- 
ρετούν τη στρατιωτική του: θητεία. Π επέκταση τη: ει
δική: μείωσης στους πτυχιουχους των ΚΑΊΕΙ, και ΤΕ! 
έγινε για εζίσωση των επιστημόνων που εζέρχονται από τι: 
σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την υποβοή
θησή του: στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους
και της εισόδου τους στην παραγωγική διαδικασία.

I έλος, με τι: νέες αυτέ: διατάζει: ότι το ανώτατο πο
σό τηε μείωσης του εισοδήματος η οποία προβλέπεται από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323 1955. δεν 
μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι ανώτερη από 255.000 
δρχ. το χρόνο για κάθε φορολογούμενο που αποκτά εισο
δήματα από όλε: τις κατηγορίες που αναφέεονται στην πα
ράγραφο αυτή. -() καθορισμός του ανώτατου ποσού μείωσης 
του εισοδήματος που προκύπτει από την παροχή εργασία: 
εζαρτημένης (ΣΤ’ πηγής) ή ανεζάρτητητης :Ζ' πηγής) ή 
από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης (Λ πηγής) γίνε
ται ώστε να μην έχει σημασία η τυχόν μετατόπιση εισοδή
ματος από τη μία πηγή στην άλλη που γίνεται για να έχει 
ο φορολογούμενος το ανώτατο ποσό μείωσης κ.αι των τριών 
κατηγοριών εισοδήματος.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθί
στανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 
3323/1955. Με τη νέα παράγραφο 3 αυζάνονται τα ποσο
στά μείωσης του καθαρού εισοδήματος από τις κύριες απο
δοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του 
επαγγέλματος τους τα πρόσωπα που αναφέρονται στις πε
ριπτώσεις α'. β'. γ' και δ' αυτής της παραγράφου, σε 
60 %για το ποσό των καθαρών αποδοχών του: έο>ς τις
800.000 δραχμές και σε 30 °0 για το τμήμα των καθαρών 
αποδοχών τους από 800.001 έως 1.4θ0.000 δραχμέ:. Με 
τη νέα παράγραφο 4 αυζάνονται τα ποσοστά μείωσης του 
καθαρού εισοδήματος από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθε
ρίου επαγγέλματος, που αποκτούν αποκλειστικά από την



άσκηση του επαγγε/,ματός του* τα πρόσωπα ϊπου α ναοέ; 
—ρονται στιε περιπτώσεις α . β και-γ' αυτής της παραγράφου, 

σε 60 Ην, για το ποσο του καθαρού εισοδήματος έως πιε
800.000 δραχμές και σε 30 υ,0 για το τμήμα του καθαρού 
εισοδήματος από 800.001 έως \ .400.000 δραχμές.

Τα -ποσοστά που ίσχυαν.. πριν .από τις προτεινόμενες ρυ_-, 
θμίσεις. ήσαν 50 % για ποσό εισοδήματος έως 800.000 
δραχμές και 25 % για το τμήμα του εισοδήματος από 800.001 
έως 1.100.000 δραχμές.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση 
των αυξημένων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι δι
καιούχοι των μειώσεων αυτών, κατά την άσκηση του επαγ
γέλματος τους.

5. Με την * παράγραφο 5 τού άρθρου αυτού αντικαθί
σταται η παράγραφο; ΤΙ του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/ 
1955. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, το συνολικό πο
σό. των' μειώσεων για τα εισοδήματα από · μισθωτές· υπη- 

- ρεσίες "και' ελευθερία -επαγγέλματα, που προβέπονται από 
τις παραγράφους ο. 4. 5 περίπτωση ά' και 8 του άρθρου 
4 του Ν.Δ. 332.-Τ 1955. δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τιε 
660.006 δραχμές το. χρόνο .κατά φορολογούμενο για. τα ει
σοδήματα, από -τις πηγές αυτές.

it Με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου καταργείται 
η παράγραφος I του άρθρου 64α του Ν. 1249/1982, από 
την έναρξη ισχύος τουν διατάξεων των νέων παραγράφων 
4 και 5 του άρθρου 4 του'Ν.Δ. 5325/1955. Η καταρ- 
γούμενη διάταξη εντάχθηκε στην νέα παράγραφο 5 η οποία 
αφορά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος από κύριες 
αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του 
επαγγέλματύς τους, τα μέλη της Ένωσης Προσωπικού 
Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων.

7. Η παράγραφος 7 ορίζει την έναρξη ισχύος των πιο 
πάνω παραγράφων 4 και 5. Κατά τις διατάξεις αυτής της 
παραγράφου οι νέες μειώσεις εφαρμόζονται για αποδοχές 
ή αμοιβές που αποκτούν οι δικαιούχοι αυτών από την 1η 
Ιανουάριου 1983 και μετά

8. Με την παράγραφο 8 αυτού του άρθρου προσθέτεται 
τρίτο εδάφιο στην παραγράφο I του άρθρου 6 του Ν.Δ. 
3323/1955. με το οποίο ρυθμίζεται η μεταφορά του αρνη
τικού στοιχείου εισοδήματος από οικοδομές και εκμίσθωση 
γαιών του ενός συζύγου, προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσού τουν τόκων, που αναφερονται στις περιπτώσεις δ’, 
ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της περί
πτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 
3323/1955, στην περίπτωση που αυτό δεν καλύπτεται από 
το συμψηφισμό θετικού εισοδήματος. άλλης πηγής. Με 
την προτεινόμενη ρύθμιση, το αρνητικό αυτό στοιχείο ει
σοδήματος, για λόγους δίκαιης μεταχείρισης του οικογε
νειακού εισοδήματος, μεταφέρεται για να μειώσει το συνο
λικό εισόδημα του άλλου συζύγου.

Άρθρο 2.
Απαλλαγές από το φόρο.

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου αντικαθί
σταται η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Λ' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 5325/1955. Με τις διατά
ξεις της νέας υποπερίπτωσης, αυξάνεται το αφορολόγη
το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, από τις 180.000 
δραχμές που ίσχυε στις 210.000 δραχμές και η προσαύ- 
ξηση -του ποσού αυτού, από 36.000 δραχμές που ίσχυε 
σε 45.000 δραχμές για κάθε τέκνο που συνοικεί με το φο
ρολογούμενο και τον βαρύνει.

-Η -αύξηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να περιορισθεί η 
φορολογία του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκη
ση, μόνο στους ιδιοκτήτες μεγάλης αξίας ιδιοκατοικούμενων 
ακινήτων.

2. Με την παράγραφο - του'άρθρου αυτού αντικαθί
σταται το δεύτερο-εδάφιο της περίπτωσης Δ' της παρα
γράφου 1 του άρθρου / του Ν3Δ. 3323/1955.

51ε τις νεες διατάξεις οριυεται οτι. απο το οικονομικό 
έτος 1986 (εισοδήματα του 1985). αυξάνεται, από ένα 
εκατομμύριο διακόσιες -πενήντα χιλιάδες (1.250.000) δρα
χμές σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες-πενήντα χιλιάδες δοαχα. 
(1.650.000), δηλαδή κατά ποσοστό 32 % το απαλλασσό
μενο ποσό από τα ακαθάριστα, έσοδα των γεωργικών επι
χειρήσεων. για οσους ασχολούνται προσωπικά ή με τα 
μέλη της οικογενειάς τους και κατά κύριο επάγγελμα σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έστω κι αν χρησιμοποιούν ερ
γάτες.

Η αναπρασαρμογη του απαλλασσόμενου ποσού έγινε για 
παραπέρα ελάφρυνση του εισοδήματος των αγροτών.

3. Με” την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου αντικαθΓ
σταται η υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης Ε' της πα
ραγράφου 1 του άρθρου /. του Ν.Δ. .3323/1955. Με τη 
ρύθμιση αυτή αυςανεται το ποσο του απαλλασσόμενου με- 
ρέσματόϊΓ'ή”αλλών βοηθημάτων ποΰ χορηγούνται στους 'συ
νταξιούχους από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοή
θειας, έως το ποσό των 6.000 δραχμών το μήνα εφόσον 
το συνολικό .οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις
600.000 δραχμές και ανεξάρτητα από την οικογενειακή 
τους κατάσταση. Η ρύθμιση αυτή είναι, πολύ ευνοϊκότερη 
από εκείνες που ίσχυε γιατί αυξάνει κατά 50 % το απαλ
λασσόμενο ποσό του μερίσματος κλπ και το όριο του οικο
γενειακού εισοδήματος στις '600.000 δραχμές. “

4. Με την'παράγραφο 4 του 'άρθρου αυτού προσθέτεται 
νέα υποπερίπτωση η' στην περίπτωση Ε' της παραγρά
φου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955. Με την προτει- 
νόμενη διάταξη προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο 
εισοδήματος του εξωιδρυματικού επιδόματος που κατα- 
βάλλεται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασ
φαλιστικούς φορείς.

11 ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε με την απαλ
λαγή από το φόρο, να μη μειώνεται η οικονομική αυτή ενί
σχυση που χορηγείται στους δικαιούχους και η οποία είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση των ειδικών δαπανούν 
στις οποίες υπόκεινται λόγω της πάθησής τους.

5. Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η 
απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του εξωιδρυματικού ε
πιδόματος. ισχύει από το οικ. έτος 1981 και εφαρμόζεται 
και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις Φορολογικές Αρ
χές. στα Διοικητικά Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού 
και στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυ
τού προσθέτεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρ
θρου 31 του Ν.Δ. 3323/1955. Με το νέο εδάφιο επεκτεί- 
νεται και στούς επιχειρηματίες, θιάσου σκιών, όταν οι ί
διοι εργάζονται στην επιχείρησή τους, η απαλλακτική διά
ταξη που ισχύει για τους θεατρικούς επιχειρηματίες που 
εργάζονται στη δική τους θεατρική επιχείρηση κατ’ επάγ
γελμα. ως ηθοποιοί, χορευτές κτλ. Έτσι δε θεωρείται ει
σόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο τμήμα των καθαρών 
κερδών των επιχειρηματιών θεάτρου σκιών, από την επι
χείρησή τους αυτή, σε ποσοστό 50 % μέχρι το ποσό των 
καθαρών κερδών 200.000 δραχμών και σε ποσοστό 25 % 
για το τμήμα αυτών από 200.001 μέχρι 400.000 δραχμές.

Η επέκταση αυτή της απαλλαγής έχει σκοπό την ίση 
φορολογική μεταχείριση των επιχειρηματικών θεάτρων 
σκιών με τους θεατρικούς επιχειρηματίες, γιατί και στις 
δύο κατηγορίες συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αναριθμείται 
σε ε' η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 
του Ν.Δ. 3323/1955, και προσθέτεται σ’ αυτή νέο εδάφιο.

Με τις διατάξεις αυτού, του νέου, εδαφίου ορίζεται ότι. 
δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δε φο
ρολογείται το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε 
ιδιώτες που παρέχουν, υπηρεσίες ναρκαλιείας, με οποιαδή-
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ποτέ σχέση. στο Υπουργείο Εθνική; Άμυνα.;. Η ρύθμι
ση αυτή γίνεται για. λογους ίση; μεταχείριση; με το επί
δομα που καταβάλλεται, για τον ίδιο λόγο, στους αξιωμα
τικούς. στους υπαξιωματικούς και στους οπλίτες των Ε
νόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυρο
σβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.

Άρθρο 3.
Εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα.

1. Λ1 ε την παράγραφο .! του άρθρου αυτού αντικαθίστα
ται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
του Ν.Δ. 3323/1955. Με τη νέα διάταξη αυξάνεται από
80.000 δραχμές σε 104.000 δραχμές το ανώτατο όριο ει
σοδήματος. που μπορεί να έχουν τα πρόσωπα που συνοι
κούν με το φορολογούμενο, για να θεωρείται ότι τον βαρύ
νουν. Αν τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο 
έχουν αναπηρία 67 % και πάνω, -το ποσό του εισοδήματος 
που μπορεί να έχουν αυτά, για να θεωρείται ότι τον βαρύ
νουν. αυξάνεται στις 255.000 δραχμές από 200.000 δρα*' 
χμές.που ίσχυε. Η ρύθμιση -αυσή ..κρίθηκε αναγκαία-για να 
καλυφθεί η αύξηση του εισοδήματος που θα προκόψει κα
τά το έτος 1985 και να "εξακολουθήσουν τα πρόσωπα 
αυτά να θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, όπως 
και για τον προηγούμενο χρόνο που είχαν μικρότερο πο
σό εισοδήματος.

2. Με την παράγραφο 2 αυτού - του άρθρου αντικαθίστα
ται η περίπτωση στ' τη; παοαγράόου 4 του άοθοου 8 του
Ν.Δ. 3323/1955.

Με τη νέα παράγραφο αναγνωρίζεται και για τούς συντα
ξιούχους η δυνατότητα έκπτωσης της δαπάνης για εγγραφή 
στους συλλόγους και στα επιμελητήριά τους καθώς και 
η δαπάνη που καταβάλλεται ως συνδρομή σ’ επαγγελματικά 
περιοδικά, με την προϋπόθεση να. μην τους χορηγείται επί
δομα βιβλιοθήκης, όπως ισχύει για τους μισθωτούς. Π ρύ
θμιση χυτή κρίθηκε αναγκαία, για λόγους ίσης μεταχεί
ρισης των συνταξιούχων με τους μισθωτούς.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρ
θρου αντικαθίσταται η περίπτωση θ' της παραγράφου 4 
του άρθρου 8 του Ν.Δ. .3.323·'1955. .Με τις νέες διατάξεις 
ορίνεται οτι απο το συνολικό εισόδημα του φορομογουμένου 
και της φορολογούμενης συζύγου του εκπίπτει ποσοστό του 
ετήσιου συνολικού ποσού ενοικίου που καταβάλλεται από 
αυτούς, κατά τα. ακόλουθα, ποσοστά.

Ποσοστό τριάντα τα. εκατό (3(1 %) έως το ποσό του 
ενοικίου εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών και 
ποσοστό δέκα τα. εκατό (10%) για το πάνω από εκατόν 
είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές ποσό αυτού. Όταν ό
μως πρόκειται για μισθωτούς ή συνταξιούχους το ποσοστό 
τριάντα τα. εκατό (30%) προσαυξάνεται κατά πέντε (5) 
μονάδες για κάθε ένα από τα δύο τέκνα τους και κατά 
δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο, 
εφόσον για τα τέκνα αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955. Το πρό
σθετο ποσοστό δικαιούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι αποκτούν 
εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, ανεξάρτητα αν αυτοί 
αποκτούν και άλλα εισοδήματα από τις πηγές Λ. Π. Γ. Δ. Ε 
και Ζ . Όταν οι σύζυγοι από κοινού εκμισθώνουν κύρια 
κατοικία, το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται στο συνολι
κό ποσό του ενοικίου, επιμερίζεται και εκπίπτει, κατ’ ισο- 
μοιρία. απο το συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε συζύγου.

1 ο ποσό όμως που αντιστοιχεί στο πρόσθετο ποσοστό για 
τα τέκνα εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του συζύγου 
η της συφυγου που το δικαιούται. Σε καμμία περίπτωση 
όμως το συνολικό ποσό της πρόσθετης αυτής έκπτωσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καθαρού εισοδήματος 
από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου που δικαιούται αυ
τήν. Η έκπτωση αυτή δεν ενεργείται όταν στο φορολογού- 
μενο ή τη σύζυγό του χορηγείται στεγαστικό επίδομα. 
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται το δικαίωμα σ’

όλου; τους φορολογούμενους, 'ανεξάρτητα από - την πηγή 
προέλευσης του εισοδήματος τους, να εκπίπτουν μέρος τη; 
δαπάνης για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.

Σκοπός της διάταξης αυτή είναι η ελάφρυνση του εισο- 
δήματο; των φορολογουμένων, μέσω του φόρου, για τη 
δαπάνη αυτή. Με την επέκτασή της σ’ όλους τους φορο
λογούμενους που νοικιάζουν κύρια κατοικία εξυπηρετεί
ται η αρχή της ισότητας του φόρου και με την ευνοϊκότερη 
μεταχείριση των μισθωτών και συνταξιούχων επιτυγχά
νεται η αρχή της εξειδίκευσης και της φορολόγησης ανά
λογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.

Περαιτέρω, θεσπίζεται για πρώτη φορά η έκπτωση απο 
το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου ποσοστού του 
καταβαλλόμενου ενοικίου ακίνητου που μισθώνεται ως κα
τοικία. για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των 
τέκνων του που τον βαρύνουν και τα οποία φοιτούν σε α
ναγνωρισμένα. από το Κράτος Σχολεία η Σχολές του εσωτε
ρικού. Π έκπτωση αυτή ορίζεται νε ποσοστό τριάντα τα 
εκατό (30 %) για ποσό ενοικίου μέχρι εξήντα χιλιάδες 
(66.000) δραχμέ; το χρόνο, για κάθε κατοικία που μισθώ
νεται για το σκοπό αυτό, με την προϋπόθεση ότι οι κατοι
κίες αυτές βρίσκονται στην πόλη "ή το χωριό που έχει την 
έδρα η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του φο
ρολογούμενου και εφόσον αυτός ή τα τέκνα του αυτά δεν 
έχουν άλλη ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία σ’ αυτή την 
περιοχή. Η περιοχή της τέως διοίκησης πρωτεύουσας, για 
την εφαρμογή της διάτασης αυτής, λογίζεται ως μία πό
λη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της έκπτω
σης του ποσοστού δαπάνης ενοικίου, γενικά, είναι η ανα
γραφή από τον δικαιούχο της έκπτωσης, του αριθμού φο
ρολογικού μητρώου ή της ταυτότητας του εκμισθωτή.στις 
οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος 
αυτού.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η επέκταση, για λό
γους ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης του ευνοϊκού μέ
τρου της έκπτωσης ποσοστού δαπάνης ενοικίου και στις 
περιπτώσεις καταβολής ενοικίου για κατοικία των παι
διών που σπουδάζουν, ώστε να καλυφθεί μέρος της δαπά
νης που υφίσταται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Επίσης, με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η κατά το 
δυνατό σύλληψη της φορολογητέας ύλης που αποκτούν Ο
σοι εκμισθώνουν ακίνητα.

4. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου ορίζεται οτι. 
η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από 
1.1.1985 για το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε απο 
την ημερομηνία αυτά, και μετά.

5. Με την παράγραφο ;> αυτού του άρθρου αντικαθί
σταται η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 332-3 Ί9·>5. 
11 πρόσθεση ρύθμιση που γίνεται με ση νέα παράγραφο, 
σε σχέση με αυσή που αντικαθίσταται, είναι ότι. αντί 
της χωρίς δικαιολογητικά έκπτωσης δαπάνης φύλαξης των 
τέκνων, από τα εισοδήματα από παροχή εξαρτημένης ερ
γασίας. από άσκηση ατομικής εμπορικής ή γεωργικής επι
χείρησης. από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και από 
ση συμμετοχή σης σε ομόρρυθμη ή ως ομόρρυθμο μέλος 
σε ετερόρρυθμη εταιρεία, μπορεί να χφαιρεθεί δαπάνη με
γαλύτερου ποσού, αν μαζί με τη φορολογική δήλωση, 
υποβληθούν και τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 
αυτών, που εκδίδοντχι από τις επιχειρήσεις νηπιαγωγείων, 
παιδιών ή βρεφονηπιακών σταθμών. Η έκπτωση αυσή α- 
τα: -τε πιτεετ: 50rr για τη ίαπάνη μέχρι ποτού 1 ‘..Ό.ΟΟθ 
δραχμών το χρόνο για το πρώτο τέκνο και σε ποσοστο 
50% για ση δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 δραχμών το 
χρόνο, για κάθε τέκνο μετά το προύτο. Η ρύθμιση αυτή 
κρίθηκε απαραίτητη για την ελάφρυνση του εισοδήματος 
σης εργαζόμενης μητέρας όταν αυτή πραγματοποιεί δα
πάνες για φύλαξη των τέκνων της μαγαλύτερης από αυ- 
τέ: που σης αναγνωρίζονται για έκπτωση χωρίς δικαιολο- 
γητικά.
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Άρθρο 4.
Ί πολογισμύς του φόρου.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστα
ται η παράγοαφο: I του άρθρου 9 του Ν.Λ. 3323/1955.

Με τις νέε: διατάξει: επέρχονται οι εξής μεταβολές :
α) Αντικαθίσταται η κλίμακα υπολογισμού φόρου για τα 

εισοδήματα που αποκτώνται-από 1 Ιανουάριου 1985. Η 
νέα κλίμακα δεν προστατεύει απλώς του: φορολογουμένου: 
από μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος 
τους λόγου του πληθωρισμού, αλλά αυξάνει σημαντικά και 
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους και ιδιαίτερα 
ευνοεί τους φορολογούμενους που ανήκουν στις μικρομε- 
σαίες εισοδηματικές τάξει:, εξασφαλίζοντας δικαιότερη κα
τανομή των φορολογικών βαρών.

β) Αυξάνονται οι μειώσεις φόρου (TAX CREDITS) 
που ορίζονται από την παράγραφο αυ.τή_ . .. .

Οι μειώσεις αυτές, ειδικότερα, ορίζονται ως εξής :
αα) Για τον ίδιο το φορολογούμενο κατά 8.000 δρχ. 

Το ποσό αυτό αυξάνεται στις 36.000 Spy., αντί των .’ 10.00(1 
δρχ. που ισχύει σήμερα, στην περίπτωση που ο φορολογού
μενος είναι ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης ή πρόσωπο 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του. Ν. 1759/1950 ή του 
IVΔ. 330/194/ καθώς και στις περιπτώσεις που ο φο
ρολογούμενος είναι θύμα πολέμου, τυφλός, ανάπηρος με 
ποσοστό αναπηρίας 67 % και πάνω από διανοητική καθυ
στέρηση ή φυσική αναπηρία.

ββ) Για το σύζυγο ή τη σύζυγο που δεν έχει φορολογη
τέο εισόδημα αναγνωρίζεται δικαίωμα μείωσης του φόρου 
που αναλογεί στο εισόδημα του άλλου συζύγου συνολικού 
ποσού 11.500 δρχ.

Για τη μείωση αυτή του φόρου αναφερόμαστε αναλυτι
κά παρακάτω.

γγ) I ια το πρώτο παιδί στις 14.000 δρχ. αντί τωνΐυ.000 
δρχ. που ισχύει, για το δεύτερο παιδί στις 18.500 αντί των
16.000 δρχ.. για το τρίτο παιδί στις 25.000 αντί των
22.000 δρχ. για το τέταρτο 50.000 δρχ. αντί των 40.000 
δρχ. και για το πέμπτο παιδί και για. κάθε παιδί μετά το 
πέμπτο στις 60.000 αντί των 40.000 δρχ. που ισχύει.

δδ) Για κάθε στρατευμένο παιδί στις 6.000 δρχ. αντί 
των a. 000 δρχ. που ισχύει σήμερα.

εε) I ια τα άλλα πρόσωπα που βαρύνουν το φορολογού
μενο στις 6.00 δρχ. αντί των 5.00(1 δρχ. που ισχύει σήμερα.

στστ) I ια καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στις παραπανω υποπεριπτώσεις γγ' και εε' εφόσον 
παρουσιάζουν αναπηρία 6/ °0 και πάνω, παρέχεται πρό
σθετο ποσό μείωσης του φόρου 38.000 δρχ. αντί των 25.000 
δρχ. που ισχύει σήμερα.

Με τις πιο πάνω αυςήσεις των μειώσεων του φόρου ευνο
ούνται ιδιαίτερα οι πολυμελείς οικογένειες καθώς και οι 
ανάπηροι, τα θύματα πολέμου κτλ. και οι φορολογούμενοι 
που έχουν ανάπηρα μέλη στην οικογένεια, τους.

Οι μειώσεις του φόρου που ορίζονται σε αυτή την παρά- 
γραφο για τα μέλη της οικογένειας του φορολογουμένου 
ενεργούνται μονον εφόσον τα πρόσωπα αυτά τους βαρύνουν 
σύμφωνα με τις διατάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8
του λ’.Δ. 3323/1955.

Επίσης, με τις νέες διατάσεις του άρθρου αυτού ρυθμί
ζεται το θέμα της μείωσης του φόρου των εγγάμων που έ
χουν υποχρέωση για υποβολή κοινής δή/.ωσης. τόσο στην 
περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος στο εισόδημα του 
ενός συζύγου επειδή το φορολογητέο εισόδημά του είναι 
μέχρι και 104.000 δρχ.. όσο και στην περίπτωση που το 
ποσο του φόρου είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των 
μειώσεων των παραγράφων 1. 5. 6 και 7 του άρθρου 9 
του Ν.Δ. 8323/1955.

Αναλυτικότερα, με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν.Δ. 3323/1955. οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υπο
βάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, τότε :

α) Αν ο ένας από τους συζύγους έχει φορολογητέο εισό
δημα μέχρι 7.x: 10-4-000 ::χ.. τότε ι pipe; που αναλογεί τ' 
αυτό το εισόδημα υπολογίζεται με συντελεστή 8% και 
αφαιρείται από το ποσό των 8.50(1 δρχ. Στο υπόλοιπο που 
απομένει προσθέτεται το προσωπικό ποσό μείωσης του 
φόρου (δηλ. το ποσό των 3.000 δρχ. ή προκειμένου για 
αναπήρους, θύματα πολέμου κτλ.. το ποσό των 36.000 
δρχ.). οι υπόλοιπες μειώσεις της παραγράφου 1 (εκείνες 
δηλ. που αφορούν τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τέκνα, 
ανιόντες κτλ.), καθώς και οι μειώσεις των παραγράφων 5 
■(λέγω τελετής γαμίι για πρώτη pspa', C (λέγω γέν
νησης τέκνου! και 7 λέγω χηρείας, οιάζευϊςη; κτλ., 
άγαμος πατέρας ή μητέρα με κάτω των 14 ετώ- τέκνο 
που τον βαρύνει και του οποίου έχει την επιμέλεια) του 
άρθρου αυτού, και το άθροισμά, του: μεταφέρεται για να 
μειώσει το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του άλλου 
συζύγου.

Κατά συνέπεια, αν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει 
φορολογητέο εισόδημα και δεν υπάρχουν πρόσωπα που να 
τον βαρύνουν, τότε στο ποσό των 8.500 Spy. προσθέτεται 
και το προσωπικό ποσό μείωσης τουν 3.000 δρχ. ή των
36.00 δρχ. προκειμένου για αναπήρους αξιωματικούς, θύ
ματα πολέμου κτλ. και το άθροισμα που προκύπτει κατά 
περίπτωση ( 8.500— 3.000-==11.500, 8.500— 36.000=
44.500 δρχ) μεταφέρεται για να μειώσει το φόρο που ανα
λογεί στα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Εάν ο ένας από 
τους συζύγους, που δεν έχει φορολογητέο εισόδημα, δι
καιούται και κάποια άλλη μείωση από αυτές που αναφέ- 
ρονται στις παραγράφους 1. 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, 
τότε το ποσό αυτής της μείωσης προσθέτεται στο ποσό των
11.500 δρχ ή στο ποσό των 44.500 δρχ. κατά περίπτωση και 
τύ άθροισμά, τους μεταφέρεται για να μειώσει το φορο που 
αναλογεί στο εισόδημα του άλλου συζύγου.

β) Αν ο ένας από τους συζύγους έχει φορολογητέο εισό
δημα πάνω από 104.000 Spy. αλλά το ποσο του κύριου και 
του συμπληρωματικού φόρου που προκύπτει c αυτό το 
εισόδημα, είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των μειώ
σεων που ορίζονται στις παραγράφους 1. a. 6 και / του 
ίδιου άρθρου, τότε η διαφορά μεταφέρεται για να μειώσει 
το οόρο που αναλογεί στο εισόδημα του άλλου συ-υγου.

Αν απομένει υπόλοιπο, στις παραπάνω περιπτώσεις, 
αυτό δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθώ 
στατα. η παράγραφο: 7 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323 1955. 
Με τις νέες διατάξεις, αυξάνεται από 1.1.1985 από πεντε 
χιλιάδες (5.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες (10.000) 
δραχμές το πρόσθετο ποσό μείωσης του φόρου, που προκυ- 
πτει για το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου α) 
που διατελεί σε χηρεία β) που έχει διαζευχθεί και δεν έχει 
συνάψει άλλο γάμο γ) που έχει αποκτήσει τέκνα χωρίς να 
έχει συνάψει γάμο για κάθε τέκνο του οποίου εχει τη γονική 
μέριμνα ή προκειμένου για διαζευγμένους, για κάθε τέκνο του 
οποίου έχει την επιμέλεια, εφόσον το τέκνο τούτο έχει 
ηλικία μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών και βαρύνει το 
©ορολ,ονούμενο. σύμφωνα με τι: διατάςεις του άρθρου 8 του
.Ν.Δ. 3323/1955.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ελ.άφρυνση του εισο- 
δήματο: των οορο/.ογουμένων των -παραπάνω κατηγοριών, 
επειδή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και αυξημένες 
δαπάνες για την ανατροφή των τέκνων τους.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου 
αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του 
άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι 
εξαιρούνται από την υπαγωγή τους στη φορολογική κλάμα/α
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της παραγράφου 2 του άρθρου 16α'του Ν.Δ. 3323/1955 και 
την αυτοτελή φορολόνησή τους με βάση τους όρους της 
παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, τα καθαρά κέρδη των 
ομόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης Εταιρειών, οι 
οποίες προκύπτουν από τη συγχώνευση βιοτεχνικών ή 
εμπορικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή και φυσικών 
προσώπων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα 
στη διάταξη αυτή.

Άρθρο 5.
Διαδικαστικές διατάξεις.

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται 
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου ] του άρθρου 11 του 
Δ.Δ. 332·! 1955 και ορίζεται ότι. κάθε φυαικό πρόσωπο έχει 
υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον 
μετά τις μειώσεις του άρθρου 4 και. .τις εκπτώσεις του 
άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323:! 955. απομένει φορολογητέο 
εισόδημα πάνω από 1<14'.006 δραχμές. ΓΙροκειμένου για 
εγγάμους, ΰτην κοινή δήλωσή τους θα δηλώνονται και τα 
εισοδήματα του συζύγου, -έστω■***= αν αυτά είναι μικρότερα 
από 104.000 δραχμές, για να - νπο/.ογιστει τ( μ,είωστ) ττου 
γίνεται στο φόρο, ο οποίος αναλογεί στα εισοδήματα του 
άλλου συζύγου, τα οποία είναι πάνω από 104.000 δρα-
χμέ;·

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά την αύξηση του 
—οσού του πρώτου κλιμάκιου της φορολογικής κλίμακας, ώ
στε να αποφευχθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων χωρίς 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθόσον στο φορολογητέο εισόδημα μέ
χρι 104.000 δραχμές δεν προκύπτει φόρος. Αν οι φορολογού
μενοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλω
ση, (π.χ. εισόδημα από εκμίσΟωση. οικοδομών, γαιών 
πάνω από 50.000 δραχμές, άσκηση ατομικής επιχείρησης σε 
πόλη πάνου από 5.000 κατοίκους, κατοχή αυτοκινήτου Ε.Ι.Χ 
κτλ) τότε οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ανεξάρτητα από 
το ποσό του εισοδήματύς τους.

2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου αντικαθί
σταται το άρθρο 16α του .Ν.Δ. 3323/1955. Με τις διατάξεις 
του νέου άρθρου 16α. καταργείται η φορολόγηση των κερδών 
των προσωπικών και περιορισμένης ευθύνης Εταιρειών 
και των κοινοπραςιων τεχνικών έργων στο επίπεδο του 
νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων (με το συν- 
κεκριμένσ αντικείμενο εργασιών).

Η κατάργηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την απ/.ου- 
στευση της διαδικασίας επιβολής του φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, καθόσον, σ’ ορισμένες πεειπτώσειε 
(π.χ. εισοδήματα από αμοιβές σ’ εμπορικά πλοία ή ως 
ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας και κέρδη 
από Εταιρείες που φορολογούνται με το άρθρο 16α) η 
εκκαθάριση και ο υπολογισμός του ε/όρου ήταν ιδιαίτεεα 
δυσχερής αν όχι αδύνατος.

Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 16α επαναφέρονται. 
με τις εν τω μεταξύ αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώ
σεις. οι σχετικές του διατάςεις που προίσχυσαν με τον 
ίδιο σκοπό που επέβαλαν τη θέσπιση αυτού του άρθρου, 
δηλαδή την αποτροπή του ενδεχόμενου προσδιορισμού αντι
φατικοί·/ οικονομικών αποτελεσμάτων, για την ίδια προ
σωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία ή κοινοπραξία ή 
κοινωνία που ασκεί επιχείρηση από τους Οικονομικούς Ε
φόρους που είναι αρμόδιοι για τη φορολογία του εισοδήματος 
των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σ αυτές. Λυτό, 
γιατί υποκείμενα του φόρου για τα κέρδη που πραγματο
ποιούν οι προσωπικές και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες 
ή οι κοινοπραξίες ή οι κοινωνίες είναι τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν σ’ αυτές.

Ειδικότερα με τις επιμέρους διατάξεις αυτού του άρθρου 
προέλέπονται τα εξής:

α) Με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 13α καθορίζεται 
ϋ~°ΧΡε,νση υποβολής δήλωσής για τα οικονομικά απυ-

τελέσματά τους από τις όμόρρυθμες. ετερόρρυθμες και 
περιορισμένης ευθύνης εταιρείες και κοινοπραξίες.

β) Με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 16α καθορίζεται 
η προθεσμία υποβολής της πιο πάνω δήλωσης.

γ) Με τη νέα παράγραφο ο.του άρθρου 16α επαναλαμβά
νονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου που 
ήδη ίσχυαν. μ' ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις’.

δ) Με τη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 16α επαναλαμβά
νονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, που 
ήδη ισχύουν, μ' ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις.

ε) Με τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 16α επαναλαμβά
νονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
3 του ίδιου άρθρου που ήδη ισχύουν, μ’ ορισμένες αναγκαίες 
τροποποιήσεις.

στ) Με τη νέα παράγραφο 6 εντάσσονται στο άρθρο 1(>α 
ως υπόχρεοι υποβολής δήλωσης αποτελεσμάτων οι κοινωνίες 
αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση, οι όμόρρυθμες. 
ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, καθώς 
και οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
έχουν ως αντικείμενο -εργασιών την εκμετάλλευση οι
κοδομών ή γαιών ή την άσκηση γεωργικής επιχείρησης ή 
ελευθέριου επαγγέλματος.

Με τις διατάξεις αυτές εντάσσονται με τη μορφή κωδικο
ποίησης σ’ ενιαίο κείμενο όσα ήδη ισχύουν, μετά την έκδοση 
της Ε. 1022 από 27.1.1983 απόφαση: του Υπουργού Οι
κονομικών η οποία, κυρώθηκε με την περίπτωση γ τη: 
παρανράφου 1 του αεθεου 45 του Ν. 14/.* 1984 (ΦΕΚ Λ 
127)/'

ζ) Με τη νέα παράγραφο * του άρθρου 16α. προβλεπεται 
η επιβολή προστίμου, κατά περίπτωση, για. .την εκπρό
θεσμη ή μη υποβολή δήλωσης αποτελεσμάτων από τους 
υπόχρεους Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για τον 
εξαναγκασμό των υπο/ρέων σε κανονική εκπλήρωσή των 
υποχρεώσεων τους.

η) Με τη νέα παράγραφο 8 του άρθρου 16α επαναλαμβά
νονται οι διατάξεις της παραγράφου / του ίδιου άρθρου 
που ήδη ισχύουν, με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθί
στανται τα. εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 2 
του άρθρου 59 του Ν.Δ. 3323 195.).

Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται το απαλλασσόμενο ποσο 
του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του συνταςιουχου, η
λικίας πάνω από Go ετών, στις .ίοΟ.ΟΟΠ δρχ. απο τις 250.0(111 
δρχ. που ισχύει σήμερα Επίσης, ορίζεται ότι αν το συνολικό 
εισόδημα του συνταξιούχου υπερβαίνει τις 350.000 δρχ.. το 
διαθέσιμο εισόδημα που απομένει σ’ αυτόν, μετά την αφαί
ρεση της οφειλής η οποία προκύπτει στο εισόδημά του για 
κύριο και συμπληρωματικό φόρο, τέλη και εισφορές που 
συαβεβαιώνονται με το φορο. δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
από τις 350.000 δρχ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται, μέσα στις 
δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού, η παραπέρα 
ελάφρυνση του εισοδήματος των συνταξιούχων ηλικίας ανω 
των 65 ετών με χαμηλά εισοδήματα.

Άρθρο 6.
Εισόδημα, από οικοδομές.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αυτού 
του άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 
1 του'άρθρου 2Π του Ν.Δ. 5323Ί955. Με τις νέες διατάξεις 
αυτής της περίπτωσης αναμορφώνονται τα παγια ποσοστά 
έκπτωσης από το ακαθάριστο εισόδημα απο οικοδομές. Ει
δικότερα, από 1.1.1984. καταρνοΰνται τα πάγια ποσοστά υ
πολογισμού της πρόσθετης έκπτωσης για ξύλινες οικοδομές 
και τις οικοδομές σε ςένο έδαφος και αυςανεται απο 1 / „ 
σε 25% το πάγιο ποσοστό υπολογισμού των δαπανών που 
μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα απο οικοδομές που εκμι
σθώνονται ή χρησιμοποιούνται ως αιθουσες-κινηματογράφων 
ή.θεάτρων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την απλού-
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στερη εφαρμογή tojv διαταςεων αυτών, αναφορικά με του; 
υπολογισμού; των ποσών που εκπίπτουν σε κάθε περίπτω
ση·

Αρθρο 7.
Π αρακράτηση ©όρου.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
το τελευταίο εδάφιο τηε παραγράφου 1 του άιθρου 29 του
Χ.Δ. 3323 Ί 955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι. σε περίπτωση παρακρά
τησης φόρου εισοδήματος από κινητές αξίες, με εξαίρεση τα 
μερίσματα από ονομαστικές μετοχές ημεδαπών ανιυνύμων 
εταιρειών, στον κύριο και συμπληρωματικό φόρο που προ
κύπτει με βάση το άρθρο 9 του Χ.Δ. 3323/1953, πρυσθέ- 
τεται και ο φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή ανα
λογικού συντελεστή οκτώ τα εκατό (8%) για το τμήμα του 
εισοδήματος μέχρι του ποσού των. εκατόν τεσσάρων χι
λιάδων (104.000) δραχμών.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, επειδή η νέα φορολογική 
κλίμακα του άρθρου 9 του Χ.Δ. 3323/1955 προβλέπει 
συντελεστή μηδέν (0). για το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος 
ποσού μέχρι εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000) δρα- 
χμών.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
το προύτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 
του άρθρου 43 του Χ.Δ. 3323/1955.

.Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζονται τα. κλιμάκια 
των ημερομισθίων στα οποία, γίνεται παρακράτηση φόρου 
με αναλογικό συντελεστή.

Τα νέα. διευρυμένα κλιμάκια, ημερομισθίων, στα. οποία, γί
νεται παρακράτηση φόρου, καθιός και οι συντελεστές, εμφα
νίζονται στον ακόλουθο πίνακα. :

Ημερομίσθια

1.450-1.750 δρχ. 2%
1.751-2000 δρχ. 4%
2.001 -2.300 δρχ. 0%
2.301 δρχ. και πάνω 8%

Σημειιονεται ότι. για. ημερομίσθια μέχρι του ποσού των 
1.449 δραχμών δεν θα γίνεται καμμιά παρακράτηση οόρου. 
αντί των δραχμών 1.249 που ίσχυε.

Η αναπροσαρμογή αυτή κρίθηκε αναγκαία για την ελάφρυν
ση των ημερομισθίων εργατών από την παρακράτηση του 
φόρου εισοδήματος.

Διευκρινίζεται ότι. σε περίπτωση που ο ημερομίσθιος 
εργάζεται με σχέση μίσθωσης εργασίας διάρκειας πάνω 
από ένα χρόνο* ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αόριστου 
χρόνου, δεν θα γίνεται παρακράτηση φόρου με βάση το ύφος 
του ημερομισθίου αλλά με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημά 
του, όπιος και για τους μισθωτούς.

ο. Με την προτεινόμενη διάταξη της νέας παραγράφου 
2 του άρθρου 5 του 7J Ψηφίσματος της 13/18.2.1975 της 
Η' Αναθεωρητικής Βουλής, παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
1 πουργό Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του. τα 
θέματα που αφορούν στη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου 
εισοδήματος που παρακρατείται από το ποσό της αποζη
μίωσης που καταβάΰλεται στους Βουλευτές, στα μέλη του 
1 πουργικού Συμβουλίου τα οποία δεν έχουν τη βουλευτική 
ιδιότητα, καθώς και από χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 
σ άλλες κατηγορίες δικαιούχων, τα οποία έχουν την ίδια 
φορολογική μεταχείριση με τη βουμευττκή αποζημίωση.

Αυτό είναι αναγκαίο για λόγους νομοτεχνικούς, για την 
ενιαία ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία 
βεβαίωσης του φόρου που επιβάλλεται ( στη βουλευτική 
αποζημίωση) στα παραπάνω ποσά.

Άρθρο 8.

Ακαθάριστο εισόδημα.
Με το άρθρο αυτό προσθέτονται στην περίπτωση β' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Χ.Δ. 3323/1955 δύο 
εδάφια μετά το δεύτερο εδάφιο.

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το 
θέμα του προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων των 
επιχειρήσεων που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία Λ' 
κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και τα είδη τους υπόκεινται σε 
καθεστώς αγορανομικού ελέγχου.

Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός τους γίνεται 
με βάση τους οικείους συντελεστές που καθορίζονται από 
τις αγορανομικές διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό αντικει- 
μενικοποιείται ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων 
των ανωτέρω επιχειρήσεων και εναρμονίζονται οι φορολο
γικές διατάξεις με τις αντίστοιχες αγορανομικές,

'.Αρθρο 9.
Χοόνο; απόσβεσηε εεόδων ποώτηε εγκατάστασης τηε
Ε.Λ.Β.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 31 του άρθρου 7 του 
X. 1160/1981 ορίστηκε ότι η απόσβεση, των εξόδων πρώτης 
εγκατάστασης και των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
της ΛΕ «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» που δημιουργή- 
θηκαν από της ιδρύσεώς της μέχρι και της 31 Δεκεμβρίου 
1983 θα αρχίσει να γίνεται από του ισολογισμού της χρήσης 
1984. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές 
διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέ- 
πεται ότι η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης 
της πιο πάνω Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτά θα διαμορφω
θούν μέχρι 31.12.1988, θα αρχίσει να γίνεται από του ισο
λογισμού της χρήσης 1989.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, γιατί ενό) η Εταιρεία 
έχει πραγματοποιήσει μεγάλα ποσά εξόδων πρώτης εγκα
τάστασης. τα έσοδά της δεν προβλέπεται για το χρονικό αυτό 
διάστημα να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να καλύψουν το 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος 
ποσό απόσβεσης των εξόδων πρώτης εγκατάστασης, καθώς 
και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα που πραγματοποιούνται 
σε κάθε διαχειριστική χρήση.

11 απόσβεση επομένως των εξόδων πρώτης εγκατάστασης 
από του ισολογισμού της χρήσης 1984. όπως προέβλεπαν 
οι διατάξεις της παραγράφου 31 του άρθρου 7 του X. 1160/ 
1981. θα είχε ως συνέπεια να εμφανίζονται στους ισολογι
σμούς που θα συνταχθούν από την Εταιρεία μεγάλα ποσά 
ζημιών, με αποτέλεσμα να πλήττεται η διαπραγματευτική 
ικανότητα της Εταιρείας.

Άρθρο 10.
Εισόδημα Τεχνικών Επιχειρήσεων.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτου αντικαθί
στανται οι περιπτώσεις α' και β' του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 36α του Χ.Δ. 3323/1955. Με 
τι; νέε; διατάξεις, ο συντελεστής καθαρού κέρδους της 
περίπτωσης α' που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κα
τασκευή τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων και κοινο
τήτων, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργα
νισμών ή επιχειρήσεων κοινώς ωφελείας και νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου γενικά, αυξάνεται από δέκα τα 
εκατό (10%) σε δεκατρία τα εκατό (13%) και ταυτόχρονα 
μειώνεται από είκοσι πέντε τα εκατό (25%) σε δεκατρία 
τα εκατό (13%), προκειμένου για το συντελεστή καθαρού 
κέρδους, όταν οι επιχειρήσεις, αυτές εκτελούν τα πιο πάνω 
έργα χωρίς να χρησιμοποιούν δικά τους υλικά.

Με τη νέα περίπτωση β', αυξάνεται από δώδεκα τα εκατό 
(12%) σε δεκατρία τα εκατό (13%) ο συντελεστής καθαρού



κέρδους' -που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, των επι
χειρήσεων που ασχολούνται αε την'εργοληπτική κατασκευή 
ιδιωτικών τεχνικών έργων ή οικοδομών.

Σκοπός των πιο πάνω ρυθμίσεων είναι η αντικειμενική 
και πιο δίκαιη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών 
τεχνικών έργων και η άρση ερμηνευτικών αμφισβητήσεων 
που είχαν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν.

2. Με τις διατάζεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτου 
αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α’, β’ και ν’ της παραγράφου 9 
του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3843/1958. που προβλέπουν τον 
τρόπο φορολογίας των αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών 
που ασχολούνται στην Ελλάδα με την εργοληπτική κα
τασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Με τις διατάζει: αυτέ: καθορίζονται νέοι συντελεστές 
φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι είναι ανάλογοι των 
συντελεστών που ισχύουν για τον προσδιορισμό του καθαρού 
κέρδους των τεχνικών επιχειρήσεων που προβλέπουν οι 
διατάζεις του άρθρου 36α του Ν.Δ. .3823/1955. 11 αναπρο
σαρμογή των συντελεστών αυτών κρίθηκε αναγκαία λόγω της 
μεταβολής που επέρχεται με τις διατάζεις της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου στους συντελεστές καθαρού κέρδους 
τιυν τεχνικών επιχειρήσεων που προβλέπουν οι διατάςεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου -36* του Ν.Δ. 3323/195;)

8. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι- 
οι συντελεστές καθαρού κέρδους της προηγούμενης παραγρά
φου εφαρμόζονται σε τεχνικά έργα που δημοπρατούνται ή 
αναθέτονται απευθείας σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Ειδικά όμως, ο συντελεστής δεκατρία τα εκατό (13%) 
της περίπτωση: α’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955, εφαρμόζεται στα 
.έσοδα που έχουν προκόψει από 1 Ιανουάριου 1981 και 
μετά από την εκτέλεση τεχνικών έργων του Δημοσίου 
κ.τ.λ.. χωρίς τη χρησιμοποίηση υλικών του εργολάβου. 
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την περαίωση των 
εκκρεμών υποθέσεων των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
με την κατασκευή τεχνικών έργων του Δημοσίου κ.τ.λ. 
και για την άρση ερμηνευτικών αμφισβητήσεων που είχαν 
δημιουργηθεί κατά το παρελθόν.

4. Με τις διατάζεις της παραγράφου 4. του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι. στη ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου της παρα
γράφου 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή της εφαρμογής του 
συντελεστή 18%, από 1.1.1981 και μετά, στα ακαθάριστα 
έσοδα που προέρχονται από την εκτέλεση τεχνικών έργων 
του Δημοσίου κτλ. χωρίς τη χρησιμοποίηση υλικών του 
εργολάβου, υπάγονται και οι φορολογικές υποθέσεις που 
εκκρεμούν κατά την έναρζη ισχύος του άρθρου αυτού στις 
Φορολογικές Αρχές, στα Διοικητικά Δικαστήρια οποιουδή- 
ποτε βαθμού και στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί δεν περιλαμβάνο' 
νται στη ρύθμιση αυτή. Σκοπός της διάταζης αυτής είναι 
η άρση αμφισβητήσεων όσον αφορά την έκταση εφαρμογής 
της διάταζης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού και για την περαίωση των εκκρεμών 
υποθέσεων.

Άρθρο 11.

Εισόδημα και κτήση αυτού.
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθί

σταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 
3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάζεις 
αυτού του εδαφίου αυζάνεται από 20.000 σε 30.000 δραχμές, 
το ποσό που δε θεωρείται εισόδημα και δε φορολογείται 
από τη μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στο δι
καιούχο κατά τη λύση της σχέσης που τον συνδέει 
με τον εργοδότη του. Π ροκειμένου για δικαιούχους που α
μείβονται με ημερομίσθιο το ποσό της αποζημίωσης που

δε θεωρείται εισόδημα αυζάνεται σε 1.200 από ’800 δρα
χμές που ισχύει.

Η ρύθμιση αυτή κρινεται αναγκαία για την ελάφρυνση 
των δικαιούχων αποζημίωσης που τους καταβάλλεται από 
τους εργοδότες τους, κατά τη λύση της σχέσης ( εργασίας, 
εντολής) που τους συνδέει με τους εργοδότες του:.

2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται γ- 
φορολογία του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται 
στους πιο πάνω δικαιούχους σε περίπτωση που η καταβολή 
της δεν γίνεται με βάση διάταζη νόμου, συλλογική σύμβαση 
κτλ.. καθώς και όταν το ποσό της υπερβαίνει εκείνο που 
πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο σύμφωνα με τις κεί
μενες διατάζεις.

Με τις νέες διατάζεις ορίζεται ότι το συνολικό ποσό της 
καταβαλλόμενης αποζημίωσης μετά την αφαίρεση του ποσού 
που δε θεωρείται εισόδημα ανάλογα με τους μήνες ή τις 
ημέρες που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της φορολογείται, 
αυτοτελώς με συντελεστές που ορίζονται σ' αυγήν τη, διά
ταζη και όχι με τις γενικές διατάζεις.

11 ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την πιο δίκαιη 
φορολόγηση αυτών των ποσών ( που υπερβαίνουν τη νόμιμη 
αποζημίωση) καθόσον η φορολόγησή τους με τις γενικές 
διατάζεις θα απέβαινε επαχθής,

8. Με τις διατάζεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού 
αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άοθοου 41 του Ν.Δ. 
3323/1955.

Ειδικότερα, με το δεύτερο εδάφιο αυτής της παραγράφου 
καθορίζεται ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από 
πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες με βάση.νόμο, 
δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση καταβάλλονται 
αναδρομικά στους δικαιούχους από το δημόσιο και τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο χρόνος στον οποίο 
ανάγονται, όπως αυτό ισχύει για τους δικαιούχους του ιδιω- 
τικού τομέα.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για την εναρμόνιση των 
διατάζεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του 
Ν.Δ. 3323/1955, σε περίπτωση καταβολής αναδρομικών 
πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων σε δικαιούχους του 
δημόσιου τομέα, αλλά και για την ίση μεταχείριση των 
δικαιούχων αυτών με εκείνους του ιδιωτικού φορέα.

Σημειώνεται ότι το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου 
αποτελεί επανάληψη των διατάζεων που ισχύουν τιάρα.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι 
οι διατάζεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 
1.1.1984. για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι 
από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο 12.

Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.
Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 

η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955 στην 
οποία αναφέρονται περιοριστικά τα ελευθέρια επαγγέλματα. 
Μ αντικατάσταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να συμπερι- 
ληφθούν στα ελευθέρια επαγγέλματα και αυτά του γεωπόνου 
και του δασολόγου όταν τα πρόσωπα αυτά αποκτούν αμοιβές 
από την παροχή ανεζάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έρ
γου.

Άρθρο 13.

Εζωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος
Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι 

παράγραφοι 2. 3 και 4 του άρθρου 26 του Ν.Δ. 3323/
1955. ν

Με τις νέες διατάζεις επεκτείνεται σ’ ύλες τις περιπτώ- 
σεις του εζωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών 
η καθιέρωση μοναδικών συντελεστών. Οι συντελεστές αυτοί 
θα εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα. Παράλληλα δια
τηρείται η διάταζη για τους μοναδικούς συντελεστές που
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bo·, .εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση πάνω στις αγρρέε και θα 
αφορούν μόνο τις επιχειρήσει- που τηρούν ακριβή βιβλία 
και στοιχεία Λ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι ο προσδιορισμός 
των καθαρών κερδών κατά τρόπο αντικειμενικό και η αποφυγή 
προστριβών μεταςυ φορολογούμενων και φορολογικών υ
πηρεσιών κατα την επιλογή του κατάλληλου ιυντελε- 
στή, με ' άμεση συνέπεια ττν εόραίωτη τη; εμπι
στοσύνης των φορολογούμενων προς το Κράτος. Με τους 
μοναδικούς συντελεστές απλουστεύεται η διαδικασία του 
φορολογικού ελέγχου με αποτέλεσμα τηην επιτάχυνση του 
ρυθμού περαίωσης των φορολογικών υποθέσεινν και την 
έγκαιρη βεβαίωση των' εσόδων του Δημοσίου. Επίσης 
διευκολύνονται οι φορολογούμενοι την συμπλήρωση των 
δηλώσεων της φορολογίας εισοδήματος και στον προγραμ
ματισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την 
Πολιτεία. ·

Εξάλλου, με τις~ διατάξεις του άμθΐΛυ αυτού δεν επιτρέ
πεται εοαομογή συντελεστή καθαρού κέρδους ανώτερου από 
τα 3/δ του αγορανομικού ή του -καθαρού κέρδους, που 
ορίζει με αγορανομικές διατάζεις. το Άπουργείο Εμπορίου. 
Έτσι ικανοποιείται πάγιο αίτημα των παραγωγικών τάξεων 
via άμεση εναρμόνιση των συντελεστών καθαρού κέρδους 
του Υπουργείου Οικονομικών καί' των συντελεστών που 
ορίζει το Ι'πουργείο Εμπορίου. ■

Τέλος, καΟιεροινεται για πρώτη φορά’ μείωση του συντε
λεστή καθαρού.κέρδους σε ποσοστό 20% αυτού, για τα 
πρώτα τρία χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας 
κάθε επιχειρηματία, λόγω των αυξημένων εξόδων που 
αντιμετωπίζουν κατά την πρώτη εγκατάστασή τους. 1 η 
μείωση αυτή δε τη δικαιούνται όσοι αν και υπόχρεοι, δεν 
τηρούν ή τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία του Κιό- 
;:·/.σ Φορολογικών Στοιχείων.

Άρθρο 14.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτου προσθέτονται 
στο άρθρο 50 του Ν.Δ. 3323/1955, τέσσερες νέες παράγραφοι 
με αριθμούς 2, 3, 4. 5 και οι παράγραφοι 2 και 3 αυτού 
αναριθμούνται σε θ και 7 αντίστοιχα.

Ειδικότερα :
1. 1. Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 2 του 

άοθρου 50 του Ν.Δ. 3323/1955 καθιερώνεται ο δειγματο
ληπτικός έλεγχος των ουρολογικών δηλώσεων σε αριθμό 
υποθέσεων που να εξασφαλίζεται ο πλήρης, σε βάθος και 
λεπτομερειακός έλεγχος στο σύνολο της συναλλακτικής 
δραστηριότητας και σε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις 
των οοοολονουμένων που οι δηλώσεις τους θα υπόκεινται 
στο δειγματοληπτικό έλεγχο.

Επίσης, ένας αριθμός από τις παραπάνω υποθέσεις θα 
επανελέγχεται. Για την επιλογή του δείγματος θα λαμβά- 
νεται ιδιαίτερα υπόψη ο κλάδος ή η κατηγορία των επιχειρή
σεων ή επαγγελμάτων και στοιχεία ή χαρακτηριστικά 
του αριθμού φορολογικού μητρώου ή της ταυτότητας των 
υποχρέων.

Κατ’ εξαίρεση, θα ελέγχονται υποχρεωτικά, για όλες τις 
χρήσεις που εκκρεμούν, οι δηλώσεις των επιτηδευματίών 
των οποίων έχουν επισχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, 
καθώ; και εκείνων που έχουν διαπράξει ουσιαστικές πα
ραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων. οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί με οποιοδήποτε 
τρόπο.

Σκοπός των πιο πάνω ρυθμίσεων είναι να γίνεται στο 
εξής ουσιαστικός έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων, 
που θα υπόκεινται στο δειγματοληπτικό έλεγχο ή επανέλεγχο 
και αυτών που θα υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο (λό
γω παραβάσεων κλπ.). Έτσι ο έλεγχος, που θα είναι πλήρης 
και ουσιαστικός, θα. μπορεί να στραφεί στις υποθέσεις με 
σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον.

1. 2. Με τη νέα -παράγραφο 3, του άρθρου .50 του X Λ, 
3323 ly.kj.. ο Οικονομικόν Έφορον δεν έχει υποχρέω
ση να ελέγχει πλέον όλες τιε -δηλώσεις που του 
επιδίδονται, εκτός εκείνων που υπάγονται κάθε φορά στο 
δειγματοληπτικό έλεγχο, καθώς και εκείνων που αναφέρονται 
σε υποθέσειε για τις οποίες υπάρχουν ουσιαστικές παραβά
σεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
ή σε επιτηδευματίες των οποίων έχουν επισχεθεί ανεπίσημα 
βιβλία και στοιχεία.

Με τη ρύθμιση αυτή, η ευθύνη του Οικονομικού Εφόρου 
για τον έλεγχο των δηλώσεων που του επιδίδονται περιορί
ζεται μόνο στις δηλώσεις των πιο πάνω περιπτώσεων. Αυτό 
σημαίνει ότι για τις υπόλοιπες δηλώσεις ο Οικονομικός Έφο
ρος δεν υπέχει πειθαρχική ευθύνη αν αυτές δεν ελεγχθούν 
μέσα στον χρόνο που προβλέπεται για την παραγραφή του 
δικαιώματος του Δημοσίου, για την επιβολή,του φόρου. 'Ετσι, 
ο Οικονομικός Έφορος απαλλαγμένος από το άγχος της πα- 
ραγραφης των φορολογικών υποθέσεων πού με tic - σημερ ινές 
συνθήκες που επικρατούν στις Οικονομικές Ειουρίες θεωρεί
ται βέβαιο ότι θα συμβεί σε πολλές περιπτώσεις, θα επι- 
δοθει με άνεση χρόνου στον ουσιαστικό και σε βάθος έλεγχο 
ορισμένων υποθέσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω.

1.3. .Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 4 του άρθρου 
50 του .\.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι. με αποφάσεις-του 
1 πουργου των Οικονομικών, που θα δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. θα καθορίζονται όλες οι λεπτο
μέρειες για την επιλογή του λείγματος των φορολογικών δη
λώσεων που θα ελέγχονται, καθώς και αυτών που θα επανε
λέγχονται, ο τρόπος λιενεργειας του ελέγχου, τα οικονουακά 
ετη από τα ανέλεγκτα για τα οποία θα διενεργε'.ται ο έλεγχος, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος ελέγχου. Με 
τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα 
οποία θα γίνεται κάθε χρόνο η επιλογή του δείγματος των 
δηλώσεων του Οα ελέγχονται. Τα κριτήρια αυτά, όταν το 
δείγμα δεν είναι τυχαίο, Οα αναφέρονται σε γενικές κατηγορίες 
επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων ή ακόμα και ολόκληρων κλά
δων της οικονομικής δραστηριότητας και θα καθορίζονται 
ύστερα από προσεκτική μελέτη και αξιολόγηση των στοι
χείων που υπάρχουν στο Γπουργείο Οικονομικών για τη 
φύση και την έκταση της φοροδιαφυγής που πραγματοποιεί
ται στις πιο πάνω επιχειρήσεις.

1 α κριτήρια πάντως θα είναι τέτοια, ώστε να εξασφα
λίζεται το αδιάβλητο και ο αντικειμενικός τρόπος επιλογής 
του δείγματος.

1.4. Με τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 
3323/1955. παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό των 
Οικονομικών να προβαίνει στη σύσταση Ειδικών Ελεγκτικών 
Κέντρων, με αποφάσεις του. που θα δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. με τις οποίες θα καθορίζονται 
όλες οι λεπτομέρειες ως προς τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, 
τον τρόπο λειτουργίας τους κ.τ.λ. Από τα κέντρα αυτά, που 
θα στελεχωθούν με ικανό ελεγκτικό προσωπικό, μπορεί να 
γίνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος ενός αριθμού επιχειρή
σεων που τηρούν υποχρεωτικά βιβλία τέταρτης κατηγορίας 
του Κώδικα Φορολογικών Στοχείων, που, κατά τεκμήριο, 
είναι αυτές με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 3323/1955. όπως 
αυτή αναριθμήθηκε με την παραπάνω παράγραφο 1 και ορί
ζεται ότι. οι Επιθεωρητές Οικονομικών Εφοριών, έχουν τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους, 1,2 και 5 
του άρθρου αυτού, όσον αφορά στον έλεγχο των φορολογικών 
δηλώσεων από τους Οικονομικούς Εφόρους και τα Ειδικά 
Ελεγκτικά Κέντρα.

Τα ίδια δικαιώματα ελέγχου είχαν οι Επιθεωρητές Οικο
νομικών Εφοριών και με τις διατάςεις που ίσχυαν, πριν από 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
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- 3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού καταργείται 
η παράγραφος 7 του άρθρου 50 τουυΝ.Δ. 3323/1955, όπως 
αυτή αναριθμήθηκε με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.

Η καταργούμενη παράγραφος 3 προέβλεπε τη δυνατό
τητα σύστασης, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, 
ειδικών συνερνείων ελέγχου εμπορικού'/ και γεωργικών επι
χειρήσεων. καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών. για ολό
κληρη τη χώρα ή τμήματα αυτής.

Η σύσταση των συνεργείων αυτών κρίνεται πλέον περιττή, 
μετά τη σύσταση των ειδικών κέντρων ελέγχου, που προβλέ- 
πονται από ττ νέα παεάνραφο 5 του άοθρου 50 του Ν.Δ. 
3323/1955.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι όσα προβλέπουν οι διατάξεις των νέων παραγρά
φων 2. 3. 4 και 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 3323/1955, δηλαδή 
ο δειγματοληπτικός έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων, 
η κατάργηση της υποχρέωσης του ' Οικονομικού Ιο φόρου 
να ελέγχει όλε: τις δηλώσεις που του επιδίδονται και η 
καθιέρωση αρμοδιότητας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων που 
τηρούν υποχρεωτικά βιβλία τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων, από τα ειδικά ελεγκτικά κέντρα, 
εφαριαόζονται ανάλογα και για τις δηλώσεις που εκκρεμουν 
στις φορολογικές αρχές, οικονομικού έτους 1985 και παλαιό - 
τέρων.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί θα επιτευχθεί
α) Απελευθέρωση προσωπικού, το οποίο θα ασχοληθεί 

μόνο με τον έλεγχο των φορολογικού'/ υποθέσεων που θα 
υπαχθούν στο δείγμα, χωρίς να υπέχει πειθαρχική ευθύνη 
από τυχόν παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου 
για τον καταλογισμό φόρων, τελών κ.τ.λ. για. τις υποθέσεις 
που δε θα περιλαμβάνονται στο δείγμα κ.τ.λ.

β) Ουσιαστικός έλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων του 
ίδιου υπόχρεου, του οποίου η φορολογική υπόθεση οίκον, 
έτους 1986 ή επόμενου οίκον, έτους υπάχθηκε στο δείγμα, 
ενώ ήδη εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές, υποθέσεις του 
από προηγούμενα οίκον, έτη.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
25 του Ν. 820/1978 που. αναφέρονται στα καθήκοντα και τα 
δικαιώματα ελέγχου, που έχουν οι Επιθεωρητές Οικονομικών 
Εφοριών και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ελέγχου 
Διακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.Δ.Λ.).

6. Με τις διατάξεις τη: παραγράφου 6 του άρθρου αυτού 
προβλέπεται η σύσταση τριακοσίων (.300) νέων θέσεων του 
Κλάδου ΑΤΙ Προσωπικού Δημοσίων Οικονομικών Υπηρε
σιών.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΙΙροεδρίας και 
Οικονομικών, θα καθορισθούν τα ειδικά προσόντα των υπο
ψηφίων. το όριο ηλικίας, καθώς και ο τρόπος πρόσληψής 
τους.

Το προσωπικό αυτό που θα είναι ήδη ειδικευμένο σε 
λογιστικό - ελεγκτικά θέματα, θα κχτχνεμηθεί στα ειδικά 
ελεγκτικά κέντρα και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 
προώθηση και επιτυχία του νέου συστήματος ελέγχου.

Άρθρο 15.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι. 
οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατη
γορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και δεν έχουν 
υπαχθεί σε έλεγχο με το σύστημα, του δειγματοληπτικού 
ελέγχου, υπόκεινται σε προσωρινό έλεγχο μια μόνο φορά 
για κάθε οικονομικό έτος και για ένα ή περισσότερα συγκε
κριμένα. θέματα και αντικείμενα του οριστικού ελεγχου. 
Η ρύθμισή αυτή κρίΟηκϊ αναγκαία, επειδή δεν θα γίνεται 
πλέον έλεγχος σε όλες τις επιχειρήσεις παρόλο που για ορισ
μένες απ’ αυτές είναι δυνατόν να υπάρχουν σοβαρά στοιχεία 
φοροδιαφυγής.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι. 
στις περιπτώσεις που από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστώ

νεται απόκρυψη φορολογητέας ύλης, έχουν εφαρμογή οι 
οικείε; διατάξεις που ανχφερ,/-„.. στη φορολογία των κα
θαρών κερδών των ομορρύθμων. ετερρορύθμων περιωρισμέ- 
νης ευθύνης εταιρειών και κοινοπραξιω/. στην έκδοση και 
κοινοποίηση πράξεων αποτελεσμάτων, τω/ φύ/.λων ελέγχου, 
στη διοικητική επτ.υση της διαφοράς, στη βεβαίωση του 
φορου, στις υποχρεώσεις των παρακρατούνιω/φόρους και τα 
πρόστιμα, με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων των 
οικείων άρθρων του Ν. 820/1978. που αναφέρονται στ.: κυ
ρώσεις για παράλειψη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς 
ή ελλιπούς ή ε ιπιόθισμης δήλωσή; που επιβάλλονται από 
τον Οικονομικό Εφορο, τα διοικητικά ή τα πκ.ν.κά. δικα
στήρια.

ο. Οι παράγραφοι -> κχ. 4 του αοιίρ/υ αοτω χ/χφεροντκι 
στην προσωρινή βεβαίωση φόρων που προκαταβάλλονται, 
παρακρατούντχι ν; ε.τιρρίπτυντχ. στην κατανάλωση από 
επιτηδευματίες, ο. οποίοι, δε/ τους αποδίδουν, όπως έχουν 
υποχρέωση. Με τη διαδικασία αυτή, το Δηαόσιο θα μπορεί 
να ελέγχει και να βεβαιώνει τους φόρους που δεν αποδίδονται 
από τους υπόχρεους.

4. Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι. οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που αναφέρονται στον 
προσωρινό ελεγχο των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία 
τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείο)'/, εφαρμόζονται και για τις φορολογικές δηλώσεις 
που εκκρεμούν ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι εναρμονισμένες 
μ: αυτές της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 16.

1. Με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου αντικαθί
σταται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του .Ν. 820/1978. 
Με τις νέες δ.ατάξει: αυτής της παραγράφου προβλέπονται 
αυςημένα ποσοστά πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
στις περιπτώσεις υποβολής ανακριβούς δηλώσεως στην 
άμεση και έμμεση φορολογία, εισφορά υπέρ UFA του άρθρου 
10 του Ν. 4 ί 63/1931. καθώς και τελούν χαοτοσηυου.

(■ Με την αύξηνη τω/ ποσοστών, που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, σε 5Υ’0, αντί του 29"„ που πρό- 
βλεπε η καταργούμε/η παράγραφος, γίνεται στο εξής οικο
νομικά ασύμφορη η υποβολή ανακριβών δηλώσεων από 
μέρους των φορολογούμενων οι οποίοι ατ τα ναυηλά ποσο
στά πρόσθετων φόρων και προσαυξήσει·)'/ που ίσχυχν. 
έκριναν, πολλές φορές, ότι ήταν συμφέρουσα γι’ αυτούς η 
υποβολή ανακριβούς δηλώσεως. αφού με την πληρωμή 
ενός μικρού ποσού γ.α. πρόσθετο φόρο ανακρίβειας, μπορούσαν 
να μεταθέσουν την πληρωμή σοβαρών ποσού/ φόρων για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται 
η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3323 1955 που 
αναφέρετχι στον περιορισμό του πρόσθετου φορούσε περί
πτωση εξούδίκης λύσης της διαφοράς.

Π νέα παράγραφος διαφέρει, ως προς αυτήν που αντι
καθίσταται μόνο όσον αφορά τον περιορισμό του προσθέτου 
φόρου. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση εξώδικης λύση: 
της διαφοράς, η παλιά, διάταξη πρόβλεπε μείωση τον πρόσ
θετου στο ! <5 του κύριου φόρου ενώ η νέα ορίζει μείωση στο 
1/3 αυτού. 11 τροποποίηση αυτή έγινε για τους ίδιους λόγους 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παραγραφο και απο
σκοπεί στο / περιορισμό της υποβολής ανακριβών δηλώσεων 
από τους φορολογουμένους και στην άμεση είσπραξη των 
εσόδων του Δημοσίου.

Άρθρο 17.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται η υπο

χρέωση των Ορκωτών λογιστών να γνωστοποιούν, με έγ
γραφό τους στον Υπουργό των Οικονομικών, τις παραβάσεις 
των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, τις οποίες 
διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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Η αξιοποίηση των παραβάσεων αυτών θα βοηθήσει 
σημαντικά τις φορολογικές αρχές, ιδιαίτερα μετά την καθιέ
ρωση του συστήματος του δειγματοληπτικού ελέγχου των 
επιχειρήσεων, επειδή είναι δυνατόν να ανχφέρονται σε επι
χειρήσεις που δεν έχουν υπαχθεί στο σύστημα αυτό, για ένα 
ή περισσότερα οικονομικά έτη.

Η γνωστοποίηση αυτών των παραβάσεων, θα γίνεται 
μέσω της Γραμματείας του Σ.Ο.Λ.

Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων 

Άρθρο 18.

1. Με τη διάταξη της παραγράφου C του άρθρου 2 του 
Ν. 15S7/1950 (ΦΕΚ Α' 294) ορίζεται πως επιβάλλεται 
φόρος μεταβίβασης σε συμβόλαια μεταβιβαστικά κυριότητας 
ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος σ’ αυτό, 
όταν ο μεταβιβάζουν επικαλείται, ως τίτλο κυριότητας, 
την κτήση του μεταβιβαζόμενου με χρησικτησία.

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου' αυτής ορίζεται πως 
οι διατάξεις της δεν εφαρμόζονται στα ακίνητα που βρίσκονται 
(είτε συνολικά είτε μερικά) σε ζώνη ακτίνας μεγαλύτερης 
από 500 μέτρα από το χειμέριο κύμα ή βρίσκονται σε περιο
χές Δήμων και Κοινοτήτων μέχρι 5.000 κατοίκων.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής 
κατά τη συζήτηση των άνω διατάξεων (Συνεδρία ΑΣ Γ 
της 27.7.1984), πρόθεση ήταν να απαλλαγούν από το 
φόρο μεταβίβασης μόνο τα ακίνητα που βρίσκονται σε 
περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων μέχρι 5.000 κατοίκων 
και εφόσον αυτά δεν είναι σε ζώνη ακτίνας μέχρι 500 μέτρων 
από το χειμέριο κύμα, ενώ τελικά η διάταξη, όπως διατυ
πώθηκε. δεν αποδίδει αυτή την έννοια, με τη διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου του παρόντος νομοσχεδίου, τρο
ποποιείται.

Επίσης με το άρθρο αυτό του νομοσχεδίου ορίζεται.Άτι 
οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1587/ 
1950 εφαρμόζονται και σε κτήση κυριότητας ή άλλου εμπρά
γματος δικαιώματος με χρησικτησία, για την οποία έχει 
εκδοθεί δικαστική, απόφαση. Και τούτο για λόγους ενιαίας 
αντιμετώπισης και ίσης φορολογικής μεταχείρισης.

2. Με το άρθρο 1 του Ν. 1078/1980. όπο/ς ισχύει, θεσπί
στηκε απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά 
πρώτης κατοικίας και για ορισμένο ποσό της αξίας αυτής.

Η απαλλαγή αυτή, όταν το αγοραζόμενο ακίνητο είναι 
οικία ή διαμέρισμα, παρέχεται για ποσό δρχ. 2.400.000. 
που προσαυξάνεται κατά 800.000 δραχμές για καθένα από 
τα τρία πρώτα παιδιά του αγοραστή και κατά 1.200.000 
δραχμές για το τέταρτο και επόμενα παιδιά του.

ΙΙροε το σκοπό να διευκολυνθούν οι πολ.ύτεκνοι να απο
κτήσουν κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους 
ανάγκες, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα αυξημένες έναντι 
των λοιπών πολ.ιτών. με τη διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18 του νομοσχεδίου αυξάνεται το απαλλασσόμενο 
ποσό νια καθένα από το τέταρτο και επόαενα παιδιά τους 
από Κ200.000 δρχ. σε 1.500.000 δρχ.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3.του άρθρου 
1 του Κόμου 1078/1980 για την αγορά ακινήτου, που βρί
σκεται στις διοικητικές περιφέρειες των Νομών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης προς απόκτηση πρώτης κατοικίας, παρέ
χεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων μόνον 
εφόσον ο αγοραστής έμενε μόνιμα στις περιοχές αυτές του- 
λ.άχιστόν τα δύο τελευταία έτη πριν από την έναρξη ισχύος 
του Νόμου αυτού, δηλ.αδή από 14 Ιουλ,ίου 19/8 έως 14 
Ιουλίου 1980. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους 
μόνιμους εν ενεργεί α δημοσίους υπαλλήλους και πολ,ιτικούς 
πρόσφυγες. Όταν το αγοραζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις 
λ,οιπές. εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης περιο
χές της χώρας, δεν απαιτείται από το Νόμο μόνιμη διετής 
διαμονή του αγοραστή σ’ αυτές.

Ήδη με τη διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντοε 
άρθρου του νομοσχέδιου η πιο πάνω διάταξη καταργειται 
και συνεπώς για την απαλλαγή από το φόρο δεν θα απαιτείται 
πλέον η προϋπόθεση της διετούς διαμονής του αγοραστού 
ούτε όταν το αγοραζόμενο ακίνητο βρίσκεται στιε περιοχέε 
των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Έτσι από δω και πέρα ο αγοραστής πρώτης κατοικίαε 
Θα απαλλάσσεσαι από το φόρο μεταβίβασης ανεξάοτητα 
σε ποια περιοχή της Χώρας βρίσκεται το ακίνητο που αγο
ράζει και χωρίς να απαιτείται να διαμένει στη περιοχή αυτή 
ωρισμένο χρονικό διάστημα.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η απόκτηση πρώτης 
κατοικίας από όλους τους Έλληνες χωρίς τον περιορισμό 
της μόνιμης διαμ,ονής στη περιοχή που βρίσκεται το αγορα
ζόμενο ακίνητο. Ακόμη το μέτρο αυτό θα συντελέσει στην 
αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας στις περιοχές 
των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και στην διεύ
ρυνση της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της Χώρας.

4. Με το άρθρο 1 του Ν. 1078/1980, όπως ισχύει, προ- 
βλέπεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά 
πρώτης κατοικίας, με ορισμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ των 
προϋποθέσεων τούτων είναι και εκείνη της μόνιμης διαμονής 
του αγοραστή στη διοικητική περιφέρεια του Νομού-όπου 
βρίσκεται το αγοραζόμενο ακίνητο για μία τουλάχιστον 
διετία.

Για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (δημόσιοι υπάλ- 
ληλιοι και εξομοιούμενοι προς αυτούς), που δεν είχαν την 
πρείιτ.όύετη της διετούς διαμονής με τη διάταξη τευ 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 
1078/1980, όπως ισχύει, διατηρήθηκαν σε ισχύ οι προ
γενέστερες γι’ αυτούς διατάξεις, που προέβλ.επαν απαλλαγή 
τους για αγορά πρώτης κατοικίας, οπουδήποτε της Χώρας, 
ανεσάρτητα από τον τόπο διαμονής τούτων.

Ήδη, καταργουμένης με τη διάταξη της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου του νομοσχεδίου, της προϋπόθεσης της 
διετούς διαμονής, η διατήρηση της πιο πάνω διάταξης του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 
1078/1980 δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό και ως εκ 
τούτου με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 
του νομοσχεδίου, καταργειται. δεδομένου άλλωστε, ότι 
η απαλλαγή που παρέχεται με το άρθρο 1 του Νόμου 1078/ 
1980 είναι μεγαλύτερη εκείνης που προβλ.επόταν από τους 
προγενέστερους νόμους.

Φορολ,ογία Χαρτοσήμου.

Άρθρο 19.

1. Με τη διάταση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η 
παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Β.Δ. 12/15.9.1949, όπως 
ισχύει, για να αρθούν οι αμφισβητήσεις που έχει δημιουργήσει 
η παλ.αιά διάταξη, ως προς την έκταση των παρεχόμενων 
με αυτή απαλλαγών από τα τέλη χαρτοσήμου και ειδικότερα 
ως προς το εάν η παρεχόμενη με τη διάταξη αυτή απαλλαγή 
αναοέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα αγρότες ή και σε εται
ρείες, που ασχολούνται με τη γεωργική εκμετάλλευση.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2, απαλλάσσονται 
από τα τέλος χαρτοσήμου τα τιμολ.όγια, αποδείξεις ή άλλα 
έγγραφα που ε/.δίδονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται 
από το Δημόσιο σε τρίτους για τη μεταφορά μαθητών.

Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία, γιατί οι αμοιβές 
που καταβάλλονται για την πιο πάνω αιτία, αντιπροσωπεύουν 
ουσιαστικά αντίτιμο εισιτηρίων, για τα οποία, βάσει των 
διατάσεων που ισχύουν (άρθρο 16 Κυ/δικα Χαρτοσήμου), 
προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλ.η χαρτοσήμου.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπεται απαλ,- 
λαγή από τα τέλ.η χαρτοσήμου των επιδομάτων ή βοηθη
μάτων. τα οποία χορηγούνται από το Υπουργείο 1 γειας και 
Πρόνοιας για το λόγο ότι τα επιδόματα και βοηθήματα 
αυτά καταβάλλονται σε ασθενείς και αναξιοπαθού·/-» γενικά
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πρόσωπα (π.χ. νεφοοπαθείς. τετραπληγικούς. — αραπληγικούς 
αναπήρου; κ.τ.λ.Γ

4. Με διάφορε; διατάξει; '(Ν.Α. 3783/1957. 4242 1962, 
4486/1965. 4541-1961. S’. 542/1977 κ.λ,.π.). για τα ενυ
πόθηκα στεγαστικά δάνεια που παίρνουν ορισμένες κατη
γορίες προσώπων (δημόσιοι υπάλληλ.οι. υπάλληλ.οι ορισμένων 
Ν.Π.Δ_Δ.. ανάπηροι πολέμου ερνατοΟπά/λη/.οι κ.τ.λ.) 
για απόκτηση κατοικίας ή αγορά οικοπέδου, έχει χορηγηθεί 
απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου και άλλα δικαιώματα 
μέχρι ποσού δανείου 1.000.000 δρχ. προκειμένου για από- 
κτησή~κατοικία; και 300.000 δρχ. για αγορά οικοπέδου.

Με τη διάταξη της παραγράφου 4. για την ίση μεταχείριση 
των εργαζομένων, ορίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει 
για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, που χορηγούνται για 
απόκτησε, κατοικία;, ή αγορά οικοπέδου από το 1 αμειο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ί πμιευτήριο. 
τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας* και τις Γεάπεζες. 
σε όλους του; εργαζόμενου; που παρέχουν εςαρτημέν- εργα
σία με σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικα+όυ καθώς και στους 
συνταξιούχους των κατηγοριών αυτών.

Η απαλλαγή αυτή θα παρέχεται με-ςους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που παρέχεται σήμερα η. απαλλαγή για τα 
στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατά
ζεις του Ν.Δ. 3783/1957 (σε. δημόσιους υπάλληλους κ.τ.λ) 
και μέχρι ποσό δανείου Ι.ΟΟο.ΟΟΟ δρχ. για την απόκτηση 
κατοικία; και 300.000 για αγορά' οικοπέδου. Εξαιρετικά, 
για την απαλλ.αγή βάσει της προτεινόμενης διάταφης, δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας 
τόσο για τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει η απαλλαγή, όσο 
και για τα πρόσωπα, στα οποία επεκτείνεται αυτή.

Φόρος Κύκλου Εργασιών.

Άρθρο 20.
1. Με τη διάταξη της παραγράφου 8 (περ. ιβ’) του άρθρου 

·> "ευ A..V 660/1937, όπως ερμηνεύτηκε με τη διάταξη της 
παραγράφου 42 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981. απαλλάσ
σονται από το φόρο κύκλου εργασιών τα ακαθάριστα έσοδα 
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από 
την πώληση άρτοι και αρτοσκευασμάτων που περιοριστικά 
κατονομάζονται στις διατάξεις αυτές (κουλουράκια. παξι
μάδια. βουτήματα κ.τ.λ.) ειεταξύ των οποίων δεν περι
λαμβάνονται και οι πίτες για σουβλάκια.

Επειδή οι πίτε; για σουβλάκια αποτελούν προϊόν λαϊκής 
κατανάλωσης κρίνεται σκόπιμη η εςν.οίωσή τους από φορο
λογική; άποψης με τα λοιπά αρτοσκευάσματα.

Με τη διάταξη της παραγράφου ! του άρθρου αυτού προ- 
τεινεται η απαλλαγή απο τον οόρο κύκλου εργασιών και 
του προϊόντος αυτού.

2. Με τι; διατάξεις της παραγράφου 1. του άρθρου 1 του 
Ν. 4055’I960 (ΦΕΚ Λ'79). όπω; συμπληρώθηκαν α; τα 
άρθρα 1 του Ν.Δ. 46ΠΊ971 (ΦΕΚ Λ' 172) και 32 (παρ. 1 ) 
του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ Λ' 75). σε συνδυασμό με τις δια
τάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4088 196ο. 
απαλλάσσονται ύστερα από εγκριτική απόφαση των 1 που;- 
γών 1'εωργίας και Εμπορίου από το Φόρο Κύκλου Εργα- 
σιών ορισμένα είδη ζωοτροφών (προσμίγματα. συμπληρώ
ματα. πλήρη μίγματα ζωοτροφών κ.λ.π.) που ρητά κατονο
μάζονται στις διατάςεις αυτές.'

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να παράγονταν στη χώρα μας 
ζωοτροφές από υπολείμματα χυμοποίησης εσπεριδοειδών, 
που δεν απαλλάσσονται από τον φόρο κύκλου εργασιών, βάσει 
των προαναφερο μένων διατάξειον. καίτοι συντρέχουν οι 
ίδιοι λόγοι απαλλαγής που συντρέχουν και για τα ανωτέρω 
είδη ζωοτροφών δηλαδή η συμπίεση του κόστους των ειδών 
αυτών για την ελάφρυνση του γεωργικού τομέα και ιδιαίτερα 
των κτηνοτροφών.

Ηρες το σκοπό εξομοίωσης των ανωτέρω ζωοτροφών 
από φορολογική: άποψη; προ; τις ήδη απαλλασσόμενε: από 
το φόρο κύκλου εργασιών, με τη διάταξη της παραγράφου

2 του άρθρου αυτού προτείνεται η απαλλαγή από το φόρο 
αυτό και των προαναφερομένων -,ωοτροφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Άλλες διατάξεις.

Αρθρο 21.
Σύσταση θέσεων Ειδικών Γραμματέων.

( •πως είναι γνωστό το Γπουργείο Οικονομικών τελευ
ταία καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και λαμβάνει σειρά 
μέτρων για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του σε 
σύγχρονες βάσεις, με την χρησιμοποίηση των επιτευγμάτων 
της σύγχρονης τεχνολογία: με αποκλειστικό σκοπό την 
καλύτερη, ορθολογικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία 
του;.

Για να μπορέσει τ, Γπουργείο Οικονομικών να αντα- 
ποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του. κρίνεται απαραίτητο 
να επανδρωθεί με προσωπικό υψηλής επιστημονικής στάθμης, 
το οποίο θα. αναλάβει το συντονισμό του έργου των Υπηρε
σιών του και γενικότερα θα επικουρεί στην εκπλήρωση των 
Υπουργικά)'/ καθηκόντων.

Ειδικότερα, η μηχανοργάνωση του φορολογικού, τελω
νειακού και Δημοσιονομικού Τομέα και η ανάγκη επέκτασης 
της μηχανογράφησης, επιβάλλουν τη σύσταση θέσεων Ειδικών 
Γραμματέων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του μηχανο
γραφικού έργου του Υπουργείου. Επίσης τη σύσταση των 
ίδιων θέσεων επιβάλλει η ανάγκη συντονισμού των φορο- 
λ.ογικών. τελωνειακών, Δημοσιονομικών κ.λ.π. Υπηρεσιών 
του Γπουργείου. για την καλ.ύτερη λ,ειτουργία τους και την 
εκπλήρωση της πολλάπλ.ής και σοβαρής αποστολής τους.

Άρθρο 22.
Ρύθμιση θεμάτων απαλλ,οτριώσεων.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας κηρύχθηκαν αναγκα
στικέ; απαλ.λοτειώσεις νια διάφορους σκοπού;, εντελ,ώς 
απρογραμμάτιστα και χωρίς καμιά προοπτική αξιοποίησης 
των απαλλ.οτριουμένων εδαφικών εκτάσεων.

Στην κατηγορία αυτή περιλ,αμβάνεται και η απαλλοτρίωση 
που κυρήχθηκε με την V. 161S/8703/17.9.1970 (ΦΕΚ 240/
! 7.! 0.1970 τ.Δ') κοινή απόοαση των Γπουργών Οικονομικών

■ > ' — r. t ουη ..οκαι Κοινωνικών Γπηρεσιών και αφορά έκταση 51.230 μ2 στην 
περιοχή του οικισμού Αγραφων X. Ευρυτανίας με σκοπό 
δήθεν τη στέγαση των οικογενειών των κατολισθαινόντων 
οικισμών Γαβρολισιάδα; και Παραμερίτας. ο οποίος σκοπός 
φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Ίον Μάρτιο 1983 αποφασίστηκε η ανάκληση της απαλ
λοτρίωσης αυτής και οι πρώην ιδιοκτήτες της έκτασης κλ,ή- 
Οηκαν \α επιστρέφουν, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1731/39. ανα
προσαρμοσμένη την αποζημίωση που είχαν εισπράξει, 
πράγμα το οποίο ενόψει της επελ.Οούσας σημαντικής μείωσης 
της τρέχουσας αξίας των ακινήτων στην προβληματική αυτή 
περιοχή, επιβάλλει την ειδική αντιμετώπιση του θέματος, 
με εφαρμογή tojv διατάξεων του Ν.Δ. 797/71.

Άρθρο 23.

Φορολογία εισοδήματος Λ.Ε. «OLYMPIC CATERING»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλ,έπεται ότι ο 
ειδικός τρόπος φορολογίας εισοδήματος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και των θυγατρικών τη; επιχειρήσεων 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ και OLYMPIC CA
TERING επεκτείνεται και στις λοιπές δραστηριότητες της 
Λ.Ε. «OLYMPIC CATERING», εφόσον οι δραστηριό
τητες αυτές συνίστανται στη διάθεση των προϊόντων της 
και σε πρόσωπα, διάφορα από αυτά που προβλ,έπονται από 
τη σύμβαση (δη).αδή στην τροφοδοσία του προσωπικού του 
Πεδίου Βολής Κρήτης, εστιατορίων και κυλικείων Αεροδρο
μίων Ελληνικού. Ηρακλείου, Κέρκυρας κ.λ,.π.).
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Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την αύξηση τη; 
ανταγωνιστική; ικανότητα; τη; επιχείρησης και τελικά 
την αύξηση των πωλήσεων.

Άρθρο 24.
Κύρωση αποφάσεων.

Με τι; οιατάςεις του ά.ρθρου αυτού προτείνεται η κύρωση 
των 1 πουενικούν αποφάσεων, και τηλεγραφικών διαταγών, 
που αναφέρονται σ’ αυτό και με τις οποίε; αντιμετωπίστηκαν 
διάφορα θεχχτα λόγω του κατεπείγοντο; προ; διευκόλυνση τη; 
τη; Υπηρεσία; και των φορολογούμενων.
Ειδικότερα :

I. Στη παράγραφο 1 αυτού περιλαμβάνονται αποφάσεις 
και τηλεγραφικέ; διαταγές που ρυθμίζουν θέματα φορολο
γία; εισοδήματος σχετικά με τι; οποίες αναφέρονται τα 
ακόλουθα :

α) Με την Ε. ‘21158/31.8.1984 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι την 31 Οκτω
βρίου 1984 η ισχύ; τη; Ε. 11350/1984 απόφαση; του Υ
πουργού Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 
Ε. 3115/21.2.84. που έληγε στις 30 Ιουνίου 1S84. για την 
περαίωσα των φορολογικών υποθέσεων με μικρή σημασία 
που εκκρεμούν στις Φορολογικέ; Αρχές.

Η παράταση αυτή γίνεται για να περιοριστεί ο αριθμός των 
φορολογικών υποθέσεων με μικρή σημασία που εκκρεμούν 
στις Φορολογικέ; Αρχές αλλά και να ικανοποιηθούν σχετικά 
αιτήματα των παραγωγικών τάξεων.

β) Με την τηλεγραφική διαταγή Ε. 9321/2.7.1984 
ορίστηκε ο τρόπο; απόδοσης του φόρου που παρακρατείται 
από αμοιβές υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος και από 
αμοιβές τρίτων.

γ) Με την Ε. 13880/15.10.1984 τηλεγραφική διαταγή ορί
στηκε ότι θα συνεχιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 η παρα
κράτηση φόρου εισοδήματος στις με τη μορφή μισθού αμοι
βές των μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας 
σαν εισοδήματος ΣΤ' πηγής. Δηλαδή και μετά την ισχύ 
του Λ . 1473/84 από τον οποίο ορίζεται ότι αυτές αποτελούν 
εισόδημα Δ' πηγής (από εμπορικές επιχειρήσεις).

I α τυχόν μη παρακρατηθέντα και αποδοθέντα ποσά φόρου 
για αμοιβές από / Σεπτεμβρίου 1984 και μετά, ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σχετικής διάταξης του Δ. 1473/84. θα 
αποδοθούν χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα με τη δήλωση 
του τελευταίου τριμήνου. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι 
η διευκόλυνση στ*; λογιστική τακτοποίηση των οικείων λογα
ριασμών των παρακρατούντων το φόρο αυτό και η απλού- 
στευση των απαιτούμενων γι’ αυτό διαδικασιών.

δ) Με την Ε. 14541,30.10.1984 απόφαση του Αναπλη
ρωτή Υπουργού Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 1984 η ισχύς της Ε. 11350 1984 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 
Ε. 3115/24.2.1984. που έληγε στις 31 Οκτωβρίου 1984.
για την περαίωσα, των φορολογικών υποθέσεων με μικρή 
σημασία που εκκρεμούν στις Φορολογικές Αρχές.

11 παράταση αυτή γίνεται για να περιοριστεί ο αριθμός των 
φορολογικών υποθέσεων με μικρή σημασία που εκκρεμούν 
στις φορολογικές αρχές αλλά και να ικανοποιηθούν σχετικά 
αιτήματα των παραγωγικών τάξεων.

ε) Με την Ε. 14575/31.10.19S4 απόφαση του Γπουργού 
Οικονομικών παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων του Δ.Δ. 
1297/1972 έως 31.12.1985. Η παράταση αυτή κρίθηκε 
αναγκαία για να δοθεί η δυνατότητα μετατροπής και συγχώ
νευσης επιχειρήσεων σε μεγάλες οικονομικές μονάδες, με τα 
προβ/επόμενα κίνητρα από τις διατάξεις του πιο πάνω 
Νόμου.

στ) Με την τηλεγραφική διαταγή Ε. 16646/10.12.1984, 
ορίστηκε ότι η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου για τις 
αμοιβές τρίτων θα γίνεται στο εξής μαζί με την απόδοση 
των τελών χαρτοσήμου, με την ίδια δήλωση, για διευκόλυνση 
tojv φορολογουμένων.

ζ} Με την Ε. 17467/31.12.1 §84 απόφασή του Αναπλη
ρωτή Γπουργού Οικονομικών παρατάθηκε η ισχύς της -Ε. 
11350 1983 απόοασης. για την περαίωση των φορολογικών 
υποθέσεων μικρής σημασίας που εκκρεμουν στις φορολ.ο- 
γικές αρχές. Η παράταση της ισχύος της απόφασης αυτής 
μέχρι 31.3.1985 κρίθηκε αναγκαία για να περαιωθούν υπο
θέσεις μικρής φορολογικής σημασίας και για να ικανο
ποιηθούν σχετικά αιτήματα των παραγωγικών τάξεων.

η) Με την Ε. 505Η4.1.1985 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, ορίσθηκε παρακράτηση φόρου 10% 
στους μισθούς των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανω
νύμων εταιρειών και στους μισθούς των μελών εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης, για λόγους ίσης μεταχείρισης με 
τους δικαιούχου; άλλων αμοιβών από τις οποίες παρα
κρατείτε:1. ο πιο πάνω φόρος. > ·

0) Με την Ε. 2605/22.2.1985 απόφαση του Αναπληρωτή 
Γπουργού Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι 5 Μαρτίου 1985 
η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδή- 
ματο; φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρο'/* 16α Δ.Δ. 
3323 1955) καθώς και των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.

Η παράταση αυτό κρίθηκε αναγκαία γιατί διαπιστώθηκε 
καθυστέρηση χορήγησης βεβαιώσεων αποδοχών σε μισθωτούς 
και συνταξιούχου; από του; εργοδότε; και του; ασφαλιστικού; 
οργανισμού;, καθυστέρηση χορήγηση; βεβαιώσεων τόκων 
ενυπόθηκων χρεών κ.τ.λ.

2. Στςν παράγραφο 2 περιλαμβάνεται απόφαση του 
Λναπληεωτή Γπουργού Οικονομικών που ρυθμίζει θέματα 
είσπραξη; οφειλών προ; το Δημόσιο.

Ειδικότερα με την απόφαση αριθμ. 67700/38340,12./. 
1983 είχε ανασταλεί μέχρι της 31.12.1984 η λήψη ανα
γκαστικού'/ μέτρων για την είσπραξη οφειλών προ; το Δημό
σιο από μισθοί)ματα για αυθαίρετο, χρήση δημευθεισών 
περιουσιών των πολιτικοί)'/ προσφύγων, με την προϋπόθεση 
ότι τα μισθώματα αυτά βαρύνουν του; αρχικού; ιδιοκτήτες, 
τις συζύγους τους, τα τέκνα τους, τους γονείς τους και τα 
αδέλφια τους.

Π αναστολή αυτή κρίθηκε αναγκαία ενόψη και της νομο
θετικής ρύθμισης του όλου θέματος, σχετικά με την από
δοση στουε πολιτικούς πρόσφυγες των περιουσιών, που 
είχαν δημευθεί από το Δημόσιο και είχαν περιέλθει στην 
κυριότητά του.

Αθήνα.

Εθνικής Ο ικονομίας 
και Οικονομικών 

Γ1-7Ρ. ΑΡΣΕΔΊΙΣ

4 Απριλίου Π·Χ,>

Γπουργοί
Ε οι.. ο ρ ιο υ

ΔΊΚ. ΛΚΡ1Τ1ΔΙΙΣ

ΠΙΔΑΚΑΣ

των διατάξεων που καταργούνται. τροποποιούνται και συμ
πληρώνονται με το σχέδιο νόμου «Διαρρυθμίσεις στην 
άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1 παραγρ. 1 Δομοσχεδίου.
(ΙΙρώτο εδάφιο παραγράφου 2 άρθρου 4 ΔΔ. 3323/1955)

1 ο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους 
συντάξεις μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) 
έως το ποσό καθαρού εισοδήματος τετρακοσίων σαράντα 
χιλιάδων (440.000) δραχμών.

Άρθρο 1 παραγρ. 2 Δομοσχεδίου 
(Δεύτερο εδάφιο παραγράφου 2 άρθρου 4 ΔΔ. 3323/1955).

Επίσης, το κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 45 του παρόντος εισόδημα από αμοιβές ελευθέ
ριου επαγγέλματος μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε 
τα εκατό (25%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος εκατόν
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είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών και κατά ποσοστό πέντε 
τα εκατό (θ%) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος ατό 
εκατόν είκοσι χιλιάδες μία (120.001 ) μέχρι τετρακόσιες χι
λιάδες (400.000) δραχμές.

Άρθρο i παράγραφο: 3 Νομοσχεδίου 
(1 οία τελευταία εδάφια ταραγρ. 2 άρθρου 4 ΝΔ. 3323/1955)

Ετίσης, η μείωση του τρωτού εδαφίου αυτής της παρα- 
γράφου υπολογίζεται και στα εισοδήματα ατό αμοιβές για 
την ταροχή υτηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος του ατο- 
κτούν στα τρώτα τέντε χρόνια άσκησης του εταγγέλματος 
τους :

α) Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, οδοντίατροι, 
κτηνίατροι, μαίες, διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των κλά
δων και χημικοί.

ΈΤΤΕ ττυχιούχοι ανώτατης οικονομικής σχολής, οι οποίοι 
ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου, ερευνητή ή σύμ
βουλου επιχειρήσεων, ιδιοκτήτη ή διευθυντή φορολογικού 
ή λογιστικού γραφείου ή εμπειρογνώμονα.

Τια,-τεν υπολογισμό της πενταετίας ως 'πρώτο έτος για 
τα πρόσωπα της περίπτωσης % θεωρείται το έτος μέσα στο 
οποίο τα πρόσωπα αυτά γράφτηκαν στον οικείο επάγγελμά - 
τικό σύλλογο ή το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο και 
για τα .πρόσωπα της περίπτωσης β’ θεωρείται το έτος μέσα 
στο οποίο πρόσιοπα αυτά απέκτησαν -ο πτυχίο τους.

Η μείωση που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή δεν 
μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερη από το ποσό 
των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών το χρόνο, 
κατά φορολογούμενο, για τα. εισοδήματα όλων των παραπάνω 
κατηγοριών.

Άρθρο ! παραγρ. 4 "Νομοσχεδίου 
(Παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955)

3. Κατ’ εςαιρεση. αντί για τη μείωση του πρώτου εδα
φίου της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται μείωση σε 
ποσοστό πενήντα, τα εκατό (50%) για το ποσό των καθαρών 
αποδοχών έω: τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.00(1) δραχμές 
και είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα των καθαρών 
αποδοχών απο οκτακόςιες χιλιάδες μία (800.001 ) έως ένα. 
εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές, προκει- 
μένου για το καθαρό εισόδημα, από κύριες αποδοχές που απο
κτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματος τους.

α) Οι συντάκτες οι οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώσεις 
που προβλέπει ο νόμος για το δημοσιογραφικό επάγγελμα, 
δηλαδή οι διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες 
της ύλης, συντάκτες γραφείου γενικά, αρθρογράφοι, σχολια
στές. ειδησεογράφοι. χρονογράφοι, κριτικοί, μεταφραστές, 
σκιτσογράφοι και διορθωτές, οι οποίοι εργάζονται στις εφη
μερίδες και στα περιοδικά., στη ραδιοφωνία, και την τηλεό
ραση. στο Αθηναϊκό Ιΐρακτορείο Ειδήσεων, στα γραφεία 
τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα, 
του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου και οι μόνιμοι ανταπο
κριτές που διεποντα.ι από το νόμο για το δημοσιογραφικό 
επάγγελμα.

β) Οι μισθωτοί που είναι γραμμένοι στις αναγνωρισμένες 
επαγγελματικές ενώσεις 1 iροσωπικου Ημερήσιων Εφημε- 
ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Τεχνικών Ημερήσιου 
και Περιοδικού Ί ύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

γ) Οι ηθοποιοί που προσφέρουν εξαρτημένη εργασία.
δ) Οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχη- 

στρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασής.

4. ΒτιΤης. αντί για τη μείωαη του εεότερου εεασίου τη:^ 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μείωση σε 
ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό του καθαρού 
εισοδήματος ως τι: οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμέ: 
κα: είκοσι πέντε τα εκατό (25%,) στο τμήμα του καθαρού 
εισοδήματος από οκτακόσιες χιλιάδες μία (800.001) ως ένα 
εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές, προκει-

μένου για το καθαρέ εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσίες 
ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν αποκλειστικά από 
την άσκηση του επαγγέλματος του: :

α) Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στις ενώ
σεις που προβλέπει ο νόμο: για το δημοσιογραφικό επάγ
γελμα.

β) Οι πνευματικοί δημιουργοί και γενικά οι δικαιούχοι 
συγγραφικών δικαιωμάτων.

γ) Οι ηθοποιοί, οι οποίοι συνδέονται με τον εργοδότη τ^Ο: 
με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Άρθρο 1 παραγρ. 5 Νομοσχεδίου 
(Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/ 
1955).

1 ο συνολικό ποσό των μειωσεοον που—π^)βλβ»·ον,?α·'., -γ*οι- 
τχ εισοδήματα από μισθωτέ: υπηρεσίες και από ^ξήφυϋέρι:' 
επαγγέλματα, από τις παραγράφους 3,4.5 και 8 του παρόντος 
άρθρου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερμ 
από τετρακόσιεςΆβδομήντα'πέντε χιλιάδες (475.000) δραχ-- 
μές το χρόνο, κατά φορολογούμενο, για τα εισοδήματα του 
από τις πηγές αυτές. -

Άρθρο 1 παραγρ. 0 Νομοσχεδίου 
(Άρθρο 04α παραγρ. 1 Ν. 1249/1982)

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 
3323/1955. εφαρμόζονται ανάλογα και για.το ποσό των κύ
ριων αποδοχών τις οποίες αποκτούν, αποκλειστικά από την 
άσκηση του επαγγέλματος τους, τα μέλη της Ενώσεως Π ρο- 
σουπικού Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.

Άρθρο 1 παραγρ. 7 Νομοσχεδίου 
Νέα διάταξη (έναρξη ισχύος διατάξεων)

Άρθρο I παραγρ. 8 Νομοσχεδίου 
Νέα διάταξη.

Άρθρο 2 παραγρ. 1 Νομοσχεδίου
(1’ποπερίπτωση 3' περίπτωση Α' παεαγοάοου 1 άρθρου / 
Ν.Δ. 3323/1955)

«β) Από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκα
τοίκηση τη: κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ποσό 
εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) δραχμών το χρόνο. Ίο 
ποσό αυτό προσαυξάνεται με το ποσό των τριάντα έξι χιλιά
δων (36.000) δραχμουν για καθένα από τα τέκνα του φορο
λογουμένου, τα οποία συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν. 
Αν η ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία ανήκει στη σύζυγο 
του φορολογουμένου. το συνολικό ποσό που απαλάσσεται 
αφαιρείται από το δικό τη: ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα 
από ιδιοκατοίκηση. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ 
των συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, 
το συνολικό ποσό που απαλάσσεται αφαιρείται αναλογικά 
από το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση 
του καθενός, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Αν μέσα στο χρόνο που αποκτήθηκε το εισόδημα, η κύρια 
κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για διάστημα μικρότερο από δώ
δεκα (12) μήνες, το απαλασσόμενο ποσό περιορίζεται ανά
λογα.

Οι διατάξει: της περίπτωσης αυτή: εφαρμόζονται ανάλογα 
και για το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο αποκτούν ομογενείς 
ή Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, από ιδιοκατοί
κηση μια: κατοικίας που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Για τον υπολογισμό του πάνω από τις εκατόν ογδόντα 
χιλιάδες (180.000) δραχμές απαλλασσόμενου ποσού του 
ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, 
θεωρούνται ότι βαρύνουν το φορολογικό μόνο τα τέκνα του 
που διαμένουν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν την κατοικία 
αυτή».

*
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/Αρθρο 2 παράγρα©ος 2 Νομοσχεδίου 
(Δεύτερο εδάφιο περίπτωση! Δ' παοαγρά©ου 1 άρθρου 7
Ν.Λ. 3323/1955).

3. Απαϋ,λάσσονται του ©όρου :
Δ'. Από το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, ακαθά
ριστο εισόδημα ............................................................................
.............. · - - ~ ·.................... ................. ............ κάθε χρόνο.
Γο ποσό αυτό αυςάνεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενή
ντα χιλιάδες (1.250.000) δραχμές για όσους ασχολούνται 
προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειάς τους και κατά κύριο 
επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έστω και αν αυτοί 
χρησιμοποιούν και εργάτες.

Άρθρο 2 παράγρ. 3 Νομοσχεδίου 
(Υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης ,Ε της παραγράφου 1 
άρθρου'7 Ν.Δ. 3323/1955).

στ) Ία μερίσματα και άλλα βοηθήματα τα οποία παρέ
χονται στους -συνταξιούχους από Μετοχικά Ταμεία. Ταμεία 
Αρωγής και Αλληλοβοήθειας μέχρι το ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων (4.000) δραχμοόν για κάθε μήνα, με την προϋπό
θεση, οτι το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα του συ- 
νταςιούχου δεν ξεπερνάει, το ποσό των τοιακοσίων χιλιάδων
(300.000) δραχμών ή το ποσό- των τριακοσί-υν πενήντα χι
λιάδων (350.000) δραχμών προκειμένου για συνταξιούχο 
με σύζυγο ή με τέκνα μόνο και το ποσό των τετρακοσίων 
χιλιάδων (400.000) δραχμών προκειμένου για συνταξιούχο 
με σύζυγο και τέκνα, τα οποία συνοικούν και τον βαρύνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 2 παράγρ.- 4 Νομοσχεδίου 
Νέα διάταξη.

Άρθρο 2 παράγρ. 5 Νομοσχεδίου 
Νέα διάταξη (έναρξη ισχύος διατάξεων)

Άρθρο 2 παράγρ. G Νομοσχεδίου 
I Ιίαράγραφος 3 άρθρου 31 Ν.Δ. 3323/1955)

3. Εκ του εισοδήματος του θεατρικού επιχειρηματίου. 
οσάκις ούτος εργάζεται κατ’ επάγγελμα εις την ιδίαν αυτού 
θεατρικήν επιχείρησιν ως ηθοποιός ή χορευτής ή χορογράφος 
ή σκηνοθέτης ή σκηνογράφος ή ενδυματολόγος. δεν θεωρείται 
εισόδημα ες εμπορικών επιχειρήσεων και δεν υπόκειται εις 
εις φόρον. ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) των 
καθαρών κερδών του εκ της θεατρικής επιχειρήσεως και μέχρι 
ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών, και ποσοστόν 
είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (23%) των καθαρών κερδών 
εκ τηε θεατρικής επιχειρήσεως και επί του τμήματος από 
δραχμάε διακοσίων χιλιάδων μιας (200.001 ) μέχρι τετρα
κοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανά
λογα και για τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διά
θεσή εφημερίδων και περιοδικών, τα οποία αποκτούν οι εφη
μεριδοπώλες που είναι γραμμένοι στις οικείες επαγγελματι
κές Ενώσεις.

Άρθρο 2 παράγρ. 
(Περίπτωση ζ' παραγράφου 3

7 Νομοσχεδίου
άρθρου 40 Ν.Δ. 3323/1955)

ζ) Τα καταβαλλόμενα εις τους αξιωματικούς, υπαξιω- 
ματικούς και οπ/.ίτας των ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενι
κού Σώματος ειδικά επιδόματα : 1 ) πτητικόν. 2) καταδυ
τικόν, .!) αλεξιπτωτιστών. 4) ναρκαλιείας, 5) δυτών, και 
0) υποβρυχίων καταστροφών.

Άρθρο 3 παράγρ. 1 Νομοσχεδίου 
(Τελευταίο εδάφιο παραγράφου 2 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/55 )

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις 
θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο μόνο εφόσον το 
ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα

χιλιάδων (80.000) δραχμών ή το ποσό των διακοσίων χι
λιάδων (200.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 
εξήντα εφτά τα εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

~ ΆοΘρο 3 παράγραφος 2 Νομοσχεδίου 
(Περίπτωση στ'-παραγράφου 4 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955 )

-στ) Η δαπάνη, η οποία καταβάλλεται .από μισθωτό ως 
ετήσια συνδρομή ή ως δικαίωμα εγγραφής σε επαγγελματι
κούς συλλόγους και επιμελητήρια, καθώς και η δαπάνη η 
οποία καταβάλλεται ως συνδρομή σε επαγγελματικά περιο
δικά. εκτός αν στην περίπτωση αυτή στο μισθωτό χορηγεί
ται επίδομα βιβλιοθήκης. 11 δαπάνη αυτή δεν μ.πορεί να υπερ
βαίνει συνολικά τις δέκα χιλιάδες (10.000 ) δραχμές το χρόνο.

- Άρθρο 3 παράγρ. 3 Νομοσχεδίου
(Περίπτωση θ' παραγράφου 4 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955)

0) Από το ετήσιο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από 
το φορολογούμενο και τη φορολογούμενη σύζυγό του για 
ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους, ποσοστό τριάντα τα εκατό 
(30%) έως το ποσό ενοικίου εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.00) 
δραχμών και ποσοστό δέκα τα εκατό (10%). για το πάνω 
από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές ποσό αυτού. 
Αυτή η έκπτωση ενεργείται. εφόσον ο φορολογούμενος απέ
κτησε εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και δε χορηγείται 
σ’ αυτόν ή τη σύζυγό του στεγαστικό επίδομα. Το συνολικό 
ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί σε καμιά 
περίπτωση το ποσό του καθαρού εισοδήματος από μισθούς 
και συντάξεις που απέκτησε ο φορολογούμενος και η σύζυ
γός του.

Αρθρο 3 παράγρ. 4 Νομοσχεδίου 
Νέα διάταξη (έναρξη ισχύος διατάξεων)

Αρθρο 3 παράγραφος 5 Νομοσχεδίου 
(Ιίαράγραφος :> άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955)

5. Από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων που αποκτά 
η φορολογυυμένη από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, 
από την άσκηση ατομικά εμπορικής επιχείρησης ή επαγγέλ
ματος από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρ
θρου 45 του παρόντος και από τη συμμετοχή της ως ομόρ- 
ρυθμο μέλος σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, αφαι- 
ρείται δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά για τη φύλαξη των τέ
κνων της. που συνοικούν με αυτήν, εφόσον τα τέκνα αυτά δεν 
έχεεν _τερ όε: το έκτο έτος τη; ηλτ/.ίας του; ν.αι οεν έχουν 
δικό τους εισόδημα ή έχουν εισόδημα κατάστερο από το ποσό 
των ογδόντα χιλιάδων (80.00(1) δραχμών ή το ποσό των δια- 
κ.οσίων χιλιάσουν (200.000) δραχμών προκειμένου για τα 
τέκνα που παρουσάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό 
(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία. Το ποσό της δαπάνης ορίζεται σε ποσοστό δέκα 
τα εκατό (10%) στο άθροισμα των εισοδημάτων αυτών των 
κατηγοριών και δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα πέντε 
χιλιάδες (45.000) δραχμές το χρόνο. Το ποσό αυτό προσαυ
ξάνεται κατά εφτά χιλιάδες πεντακόσιοι (7.500) δραχμές 
το χρόνο, για καθένα μετά το πρώτο τέκνο μέχρι τη συ
μπλήρωση ηλικίας έξι (6) ετών.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για 
το φορολογούμενο σε περίπτωση χηρείας ή διαζυγίου ή δια
κοπής σης έγγαμης συμβίωσης, για τα τέκνα που συνοικούν 
με αυτόν και των οποίων έχει την επιμέλεια.

Άρθρο 4 παράγρ. 1 Νομοσχεδίου 
(Ιίαράγραφος 1 άρθρου 9 Ν.Δ. 3323/1955) 

Υπολογισμός του φόρου.
1. Το εισόδημα που απομένει μετά τις μειώσεις και τις 

εκπτώσεις που ενεργούνται από το σύνοικό εισόδημα του 
φορολογούμενου αποτελεί το φορολογητέο εισόδημά του, 
το οποίο υποβάλλεται σε φόρο με βάση, την ακόλουθη κλί
μακα :
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Κλιμάκιο
εισοδήμ.

■Φορολον.
σνντελ.

-ο//Ο

Φόρο;
κλιμακ.

Σύνολο
εισοδήματος φόρου

80.000 80.000
60.009 12 7.200 140.000 7.200
60.000 15 9.000 200.000 16.200
60.000 18 10.800 260.000 27.000
90.000 21 18.900 350.000 45.900
90,000 23 22.500 440.000 68.400
90.000 29 26.100 530.000 94.500
90.000 9 0Ο Ο 29.700 620.000 124.200

120.00ο ο / 44.400 740.000 168.600
120.000 41 49.200 860.000 217.800
120.000 45 54.000 98ο.000 271.800
1200.000 48 96.000 1.18(0000 367.800
400.00ο 51 204.000 1.580,000 571.800
800.000 54 ν 432.000 2.380.000 1.003.800

1.000.000 57 570.000 3.380.000 1.573.800
1.500.000 60 900.000 4.880.000 2.473.800
2 περβάλλον 63

I ο π οσό του φόρου το οποίο προκύπτει με βάση την παρα
κάνω κλίμακα μειώνεται ως εξής :

α) Για τον ίδιο το φορολογούμενο, κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) δραχμές. Ποοκειμένου για αα) αναπήρους αξιω
ματικούς και οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπή
ρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, αξιωματικούς 
που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος βρίσκονται 
σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, ββ) θύματα πολέμου, 
,γγ) τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, 
το οποίο τηρείται στην αρμόδια διεύθυνση της οικείας νομαρ
χία: και δδ) πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67 % 
και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, 
το πιο -πάνω ποσό αυξάνεται στις τριάντα χιλιάδες (30.000) 
δραχμές. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος 
είναι τα πρόσωπα που λαμ.βάνουν σύνταξη από πολεμική 
αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιοώνονται και τα πρό
σωπα. τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλι
τών οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας, σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξης από 
το δημόσιο ταμείο.

β) Για το σύζυγο ή τη σύζυγο που δεν έχει φορολογητέο 
εισόδημα, κατά έντεκα χιλιάδες (11.000) δραχμές.

γ) 1 ια το πρώτο τέκνο, κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) 
δραχμές, για το δεύτερο τέκνο, κατά δεκάξι χιλιάδες (16.000) 
δρχ.. για το τρίτο τέκνο, κατά είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) 
δραχμές, για το τέταρτο και για κάθε τέκνο μετά το τέταρτο, 
κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

δ) Για κάθε τέκνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του 
θητεία, κατά πέντε χιλιάδες (.3.(>00) δραχμές.

ε) Για καθένα από τα λοιπά πρόσωπα, κατά πέντε χιλιά
δες (5.000) δραχμές.

στ) Για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
πιο πάνω περιπτώσεις β',γ' και ε'. εφόσον αυτά παρουσιά
ζουν αναπηρία 67 % και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση 
ή φυσική αναπηρία, κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
δραχμές, ως πρόσθετο ποσό μείωσης.

Η μείωση του φόρου που καθορίζεται στις παραπάνω περι
πτώσεις γ'. δ . ε' και στ' ενεργείται. εφόσον τα πρόσωπα 
που αναφέρονται σ' αυτές βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμ- 
φο.>να με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος .

Σε περί—ωση που με βάση τη φορολογική κλίμακα στο 
εισόδημα του φορολογούμενου, δεν προκύπτει ποσό φόρου ή 
τούτο είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των μειώσεων 
που δικαιούται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, 
ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά δεν επιστρέ- 
φεται ούτε συμψηφίζεται.

Όταν οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή 
δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, αν ο ένας

από αυτούς έχει φορολογητέο .εισόδημα μέχρι εκατόν 
πέντε χιλιάδες (105.000) δραχμές, τότε ο φόροε που 
αναλογεί σ' αυτό το εισόδημα με βάση τη φορολογική κλί
μακα αφαιρείται από το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) 
δραχμών και το τυχόν υπόλοιπο που απομένει μεταφέρεται 
για να μειώσει το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του άλλου 
συζύγου. Σ’ αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό του 
φόρου στο τμήμα του φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ογ
δόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, ο φορολογικός συντελε
στής ορίζεται σε δέκα τα εκατό (10%).

Η μείωση του φόρου που ορίζεται στην παρούσα παρά
γραφο για τους ανιόντες της συζύγου, τα τέκνα της από προη
γούμενο γάμο ή τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους άγαμους αδελ
φούς και τις άγαμες αδελφές της. καθώς και τους ανήλικους 
ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι τρίτου 
βαθμού, ενεργείται. στο σύνολό της. από το ποσό του φόρου 
που προκύπτει για το εισόδημά της. με βάση τη φορολογική 
κλίμακα.

Σε περίπτωση που με βάση τη φορολογική κλίμακα στο 
εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει ποσό φόρου ή τούτο 
είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των μειώσεων που ορί
ζονται στις παραγράφους 1,5,6 κ.αι 7 του παρόντος άρθρου, 
ολόκληρο το ποσό των μειώσεο}ν ή η διαφορά πον προκύπτει 
μεταφέρεται για να μειώσει το ποσό του φόρου που αναλογεί 
στο εισόδημα του άλλου συζύγου και αν τυχόν απομένει υπό
λοιπο, τούτο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

'Αρθρο 4 παράγρ. 2 Νομοσχεδίου 
(Παράγραφος 7 άρθρου 9 Ν.Δ. 3323/1955)

Το ποσό του φόρου που προκύπτει, με βάση τις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για το συνο
λικό εισόδημα του φορολογουμένου α) που διατελεί σε χη
ρεία. β) που έχει διαζευχθεί και δεν έχει συνάψει άλλο γάμο, 
γ) που έχει αποκτήσει τέκνα χωρίς να έχει συνάψει γάμο, 
μειώνεται με πρόσθετο ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) δρα
χμών. για κάθε τέκνο του οποίου έχει τη γονική μέριμνα ή. 
προκειμένου για διαζευγμένους, για κάθε τέκνο του οποίου 
έχει την επιμέλεια, εφόσον το τέκνο τούτο έχει ηλικία μέχρι 
δεκατεσσάρων (14) ετών και βαρύνει το φορολογούμενο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

Αρθρο 4 παραγρ. 3 Νομοσχεδίου 
(Περίπτωση α παραγράφου 6 άρθρου 16α Ν.Δ. 3323/1955)

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5. ως και του τελευ
ταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται στα καθαρά κέρδη :

α) Των ομορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εται- 
ρειών. οι οποίες προέρχονται από τη συγχώνευση πέντε (5) 
τουλάχιστον βιοτεχνικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, εφυ- 
σον αυτές λειτούργησαν επί δύο συνεχή χρόνια τουλάχιστον, 
πριν από τη χρονολογία συγχώνευσης και εφόσον το κεφά
λαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομ
μυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον.

'Αρθρο 5 παράγρ. 1 Νομοσχεδίου 
(Πρώτο εδάφιο παραγράφου 1 άρθρου 11 Ν.Δ. 3323/1955)

Κάθε φυσικό πρόσωπο, γιο το οποίο συντρέχουν οι προϋπο
θέσεις του άρθρου 3 του παρόντος, έχει υποχρέωση να υπο
βάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον μετά τις νόμιμες 
μειώσεις και εκπτώσεις απομένει φορολογητέο εισόδημα 
πάνω από ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.

'Αρθρο 5 παράγρ. 2 Νομοσχεδίου 
(Άρθρο 16α Ν.Δ. 3323/1955)

Άρθρον 16α.
Φορολογία καθαρών κερδών Ομορρύθμων, Ετερορρύθμων, 
Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρειών και Κοινοπραξιών.

1. Αι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταιρείαι, ως και 
κοινοπραξία·, τεχνικών έργων, πλην των κοινοπραξιών εις ας



συμμετέχουν μόνον ανώνυμο: εταιρεία1., αι οποίαι τηρούν 
βιβλία πρώτης η δεύτερα; κατηγορίας του Κωδικός Φορολο- 
νικών Στοιχείου. υποχρεουνται όπως. καθ' έκαστον έτος, 
οποΒάλλουν εις τον Οικονομικόν Έφορον της έδρας των δή- 
λωσιν περί των αποτελεσμάτων, τα οποία προέκυψαν κατά 
την λήξασαν διαχειριστικήν περίοδον και της κατανομής 
των κερδών ή ζημιών μεταςύ των εταίρων ή μελών της κοι
νοπραξίας. μέχρι της 25 Φεβρουάριου του οικείου οικονομικού 
έτουε. Κατ’ εξαίρεσιν. η δήλωσις υποβάλλεται : α) Μέχρι 
τγις 10 Αρπιλίου του οικείου οικονομικού έτους, εάν η Εται
ρεία έχει ως αντικείμενου εργασιών την αντιπροσώπευσιν ή 
πρακτόρευσιν ασφαλιστικών ε-ίΛβειών ή την μεσιτείαν ασ- 
’C2A- !<j)V GJC /ζ 2 TTV TTC ΛΥ.ΤΟρ £U!T !V Τ 7 Τ ί ΤΤΣΌ j (.077 £V- 

σ:ν τραπεζών η £Γ/ 7vTt( Γυμαετέγε: ε:ς ττλ ετ7·.- 
ρείαν ή κοινοπραξίαν τηρούσαν βιβλία τρίτης ή τετάρτη,ς 
κατηγορίας του Κώδικας ΦοροΛογικών Στοιχείων και εφ’ 
όσον η διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει εντός των μηνών 
Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου.

β) Εντός τριμήνου από της. λήξεως της διαχειριστικής 
περιόδου, εάν η εταιρεία ή κοινοπραξία τηρή βιβλία τρίτης ή 
Τετάρτης κατηγορίας*του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων.

Εις υποβολήν της δηλώσεως ταύτης υποχρεούνται και αι 
Εταιρείαι ]ίεριωρισμένης Ευθύνης εντός μηνός_.από της εγ- 
κρίσεως του ισολογισμού των. Ειδικώς εις την υποβαλλο- 
μένην .υπό της κοινοπραξίας τεχνικών έργων δήλωσιν ανα- 
γράσεται και το ονοματεπιυνυμον και η όιεύΟυνσις του εκ
προσώπου αυτής.

2. Τα καθαρά κέρδη των ομΑρρύΟμο,ιν, ετερορρύθμιυν και 
περιωρισμένης ευθύνης εταιρειών, ως και κοινοπραξιών τε
χνικών έργων, πλην των κοινοπραξιών εις άς συμμετέχουν 
μόνον ανώνυμοι εταιρείαι. ως ταύτα προσδιορίζονται βάσει 
των ισχυουσών διατάξεων και μετά την αφαίρεσιν των κερ
δών τα οποία :

α) Προέρχονται από συμμετοχήν εις ετέραν ομάρρυΟμον, 
ετερόρρυθμον ή περιωρισμένης ευθύνης εταιρείαν.

β} Απαλλάσσονται από το φόρο ή έχουν φορολογηθεί με 
ειδικό τρόπο, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 
υποβάλλονται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα :

Κλιμάκια

κερδών

Φορολογ*. - 
κόε
συντελεστ.

(1>όρος Σύνολο

κλιμακίου Κερδών Φόρου

500.000 — — 500.000 ____

500.000 10 50.000 1.000.000 50.000
500.000 18 90.000 !.500.000 140.000

Υπερβάλλον 27

Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες 
μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την 
υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

3. Ο Οικονομικός Έφορος της έδρας της εταιρείας ή κοι
νοπραξίας προβαίνει .κατόπιν ελέγχου, εις την έκδοσιν και 
κοινοποίησιν προς την εταιρείαν ή κοινοπραξίαν πράξεως 
προσδιορισμού του αποτελέσματος. Η κοινοποίησις της πρά
ξεως προσδιορισμού αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας ενερ- 
γείται εις τον αναφερόμενον εν τη δηλώσει νόμιμον εκπρό
σωπον αυτής και εν περιπτώσει μη ορισμού εις οιονδήποτε 
μέλος της κοινοπραξίας. Αι διατάξεις των άρθρων 30 έως 
39.65 και 68 του ΝΔ. 3323/1955. του άρθρου 16 του ΝΔ. 
3843/1958 και του Ν. 4125/1960 «περί κυρώσεως του Ινώ- 
δικος Φορολογικής Δικονομίας και «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του οργανισμού των Φορολογικών Δικαστη
ρίων και καθορισμού των τελών διαδικασίας», ως ισχύουν, 
εφαρμόζονται αναλόγως και επί του επιβαλλομένου κατά το 
παρόν άρθρον φόρου επί των κερδών των εταιρειών ή κοινο
πραξιών. Ο φόρος και εισφορά βεβαιούνται επ’ ονόματι της 
εταιρείας, προκειμένου δε περί κοινοπραξιών τεχνικών έργων 
επ ονοματι όλων των κοινοπρακτούντων έκαστος των οποίων 
ευθύνεται εις ολόκληρον δια την καταβολήν του.

4. Τα προσδιοριζόμενα αποτελέσματα βάσει οριστικής 
αποφάσεως διοικητικού πρωτοδικείου ή κατόπιν διοικητικής 
επιλύσεως της διαφοράς ή λόγω μη ασκησεως προσφυγής 
δεν δύναται να αμφισβητηθούν υπό των εταίρων ή των μελών 
της κοινοπραξίας. Τα αποτελέσματα ταύτα ανακοινούνται 
αμέσως εις τους αρμοδίους δια την επιβολήν της φορολογίας 
εισοδήματος των εταίρων ή μελών της κοινοπραξίας Οικονο
μικούς Εφόρους.

5. Τα αναλογούντα εις έκαστον εταίρον ή μέλος της κοινο
πραξίας καθαρά κέρδη συναθροίζονται εις τα λοιπά εισοδή
ματα αυτού και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 9 
του ΝΔ. 3323/1955 μόνον όταν ο βάσει ταύτης αναλογούν 
φόρος δια τα κέρδη ταύτα. είναι μεγαλύτερος από τον προ- 
κύπτοντα φόρον βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2 
και 3 δια τα αυτά κέρδη. Εις την περίπτωσιν ταύτην εκπί- 
πτεται ο βεβαιωθείς επ’ ονόματι της εταιρείας ή κοινοπρα
ξίας φόρος και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. δια τα αναλογούντα εις 
τον εταιρον ή μέλος της κοινοπραξίας κέρδη. Εάν εταίρος 
είναι Ανώνυμος Εταιρεία ή αλλοδαπή επιχείρησις. τα ανα
λογούντα εις αυτήν καθαρά κέρδη προστίθενται εις πάσαν πε- 
ρίπτωσιν εις τα λοιπά εισοδήματα και φορολογούνται βάσει 
των διατάξεων του ΝΔ. 3843/1958 εφαρμοζόμενων αναλό
γως των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου.

Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ο εταίρος ή μέλος της κοινο
πραξίας δεν συναθροίζει εις τα λοιπά εισοδήματα τα ανα
λογούντα εις αυτόν κέρδη από την συμμετοχήν του εις την 
εταιρείαν ή κοινοπραξίαν, ο δε καταβληθείς υπό της Εται
ρείας ή κοινοπραξίας φόρος και ειισφορά υπέρ του ΟΓΑ δια 
τα κέρδη ταύτα δεν συμψηφίζονται προς τον οφειλόμενον 
από τον εταίρον ή μέλος της κοινοπραξίας φόρον ούτε εκπί- 
πτεται ως δαπάνη εκ των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας 
ή κοινοπραξίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ΝΔ. 
3323/1955.'

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5, ως και του τε
λευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
δεν εφαρμόζονται στα καθαρά κέρδη : α) των ομόρρυθμων 
και περιωρισμένης ευθύνης εταιρειών, οι οποίες προέρχονται 
από τη συγχώνευση πέντε (5) τουλάχιστον αυτοτελών βιο
τεχνικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές λειτούρ
γησαν επί δύο συνεχή χρόνια τουλάχιστον, πριν από την 
χρονολογία συγχώνευσης και εφόσον το κεφάλαιο της νέας 
εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δρα- 
χμών (1.000.000) τουλάχιστον και β) των ομόρρυθμων. 
ετερόρρυθμων και περιωρισμένης ευθύνης εταιρειών, των 
οποίων το εταιρικό κεφάλαιο έχει επενδυθεί κατά ποσοστόν 
ογδόντα τα εκατό (80 % τουλάχιστον, σε ακίνητα αξίας 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον, τα 
οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρη
σης. Προκειμένου για εταιρείες που τηρούν βιβλία τετάρτης 
κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., ως κεφάλαιο λαμβάνεται η καθαρή 
περιουσία της εταιρείας.

7. Δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών καθο
ρίζεται ο τύπος και το περιεχόμενον της δηλώσεως του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5 παράγρ. 2 Νομοσχεδίου.
(άρθρο 46 περίπτωση γ' παράγραφος 1 Ν. 1473/1984) 
γ) ΑριΟ. Ε. 1022 Αθήνα. 27 Ιανουάριου 1983
ΘΕΜΑ : Υποβολή δήλωσης αποτελεσμάτων από τις 

Κοινοπραξίες και τις Κοινωνίες Αστικού Δικαίου, που ασ
κούν επιχείρηση.

ΑΠΟΦΑΣ II
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρανοάοου 1 του άοθοου 16α του

Ν.Δ. 3323/1955. '
2. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας επιβολής 

του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τον ενιαίο 
καθορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων των κοινοπρα-
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ξιών κα·. των κοινωνιών του Αστικού Δικαίου που ασκούν 
επιχείρηση, με σκοπό την αποφυγή του ενδεχόμενου προσ
διορισμού διαφορετικών καθαρών κερδών ή ζηαιων για πα 
μέ>.η της ίδιας κοινοπραξίας ή κοινωνίας, αποφασίζουμε :

1. .Υπό το οικονομικό έτος 1983 (χοήση ! i - 31.12.1982) 
η δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρά
φου 1 του άρθρου 16α σου Ν.Λ. 3323/1956 υποβάλλεται 
στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, μέσα στις προθεσμίες που 
ορίζονται σ’ αυτή την παράγραφο, και από :

-ι) Τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κοινοπρακτικά. σύμ- 
φωνα υ.ε τις διατάξει; τη; παοανράοου 2 του άρθρου 1 του
11.Δ. 99/1977.

β) τις κοινωνίες του Αστικού Δικαίου, που ασκούν επι
χείρηση. εκτός απ’ αυτές που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα 
δημόσιας χρήση;.

Με τη δήλωση αυτή ορίζεται, υποχρεωτικά, ένα από τα 
μέλη της κοινοπραξίας ή κοινωνίας ως αντιπρόσωπός της και 
αναγράφεται σ' αυτή το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πα
τέρα ή συζύγου, κατά περίπτωση, ως και η διεύθυνση κα
τοικίας ή επαγγέλματος του αντιπροσώπου.

2. Οι διατάξεις τ<υν τριών πρώτων εδαφάυν της παρα
γράφου 3. ως και της παραγράφου 4 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 
3323/195.9. εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπόχρεους 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. 11 υποβολή της δήλωσης αποτελεσμάτων από τους 
υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας 
δε συνεπάγεται την καταβολή φόρου, με βάση τις διατάξει; 
της παραγράφου 2 του άρθρου 16α του Λ.Δ. 3323/19.3.3.

4. Αρμόδιος είναι ο Οικονομικός Έφορος στην περιφέ
ρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της κοινοπραξίας ή της 
κοινωνίας.

5. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με Νόμο.

Ο Γπουρνός
Δ Η.Μ. KOVAO ΓΡίΛΝΌΣ»

Άρθρο 5 παράγρ. 3 Νομοσχεδίου
(Δεύτερο και τρίτο ελάτια της παραγράφου 2 του άοθοου 

39 Ν'.Δ. 3323.3.9).

Επίσης. αμελείται η βεβαίωση και η καταβολή του ποσού 
της οφειλής, η οποία προκύπτει στο συνολικό εισόδημα του 
συνταξιούχου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το ποσό των 
όιακοσίων πενήντα χιλιάδων (2;>".9(Κ.Ι) δραχμών και ο 
φορολογούμενος έχει υπερβεί την ηλικία των εξήντα πέντε 
(63) ετών. Λν το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου υπερ
βαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (230.090) δραχμές, το 
διαθέσιμο εισόδημα που απομένει σ’ αυτόν, μετά την αφαί
ρεση της οφειλής η οποία προκύπτει από το εισόδημά του για 
κύριο και συμπληρωματικό φόρο, τέλη και εισφορές που συμ- 
3εβαιώνονται με το φόρο, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 
τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές».

Άρθρο 6 παράγρ. 1 Νομοσχεδίου
(Ιίερίπτωση α’ τη; παραγρ. 1 άρθρου 20 Ν'.Δ. 3323/1955)
1. Εκ του κατά το προηγούμενου άρθρον ακαθαρίστου 

εισοδήματος εκπίπτονται :
α) 11 άγιον ποσοστόν είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25 "„) 

δια πάντα φόρον. τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή 
κουδήποτε τρίτου βαρύνοντα την οικοδομήν, δια τα κατά 
τυρκαϊά; ή άλλων κινδύνων ασφάλιστρα, ω; και δι’ αποσ
βέσεις και έξοδα επισκευής προς συντήρησιν εκμισθουμένων

ιδιοκατοικουμένιυν ή ιδιοχρησιμοποιουμένων οικοδομούν, 
'ρησιμοποιουμένων ως κατοικιών. σχολείων, φροντιστηρίων, 
,λινικών. ξενοδοχείων, σταθμών αυτοκινήτων, οικοτροφείων 
-.αι σανατορίων.

Το κατά το προηγούμενου εδάφιου πάγιον ποσοστόν πε- 
.’.ορίζεται επί εκμισθουμένων ή ιδιοχρησιμοποιουμένουν :

α α) αιθουσών χρησιμοποιούμενων ως κινηματογράφων ή 
θεάτρων, εις δέκα επτά επί τοις εκατόν (17 %).

3β) ετέρων οικοδομών, εις δέκα επί τοις εκατόν (10 %).
Επί ξύλινων εν γένει οικοδομών εκπίπτετα. πρόσθετον 

ποσοστόν δέκα επί τοις εκατόν (10 %) επί του ακαθαρίστου 
εισοδήματος. Επί οικοδομών δε ή διαμερισμάτων, ων ο 
σκελετός είναι ξύλινος και επενδεδυμένο; δι’ ετέρων υλικών 
■'τσχτμάδες. φρεγκί. μπολμέ). εκπίπτετα ι ομοίως πρόσθετον 
ποσοστόν. οριζόμενου εις πέντε επί τοις εκατόν (5 %) επί 
του ακαθαρίστου εισοδήματος της οικοδομής ή του διαμε
ρίσματος.

Επί του εισοδήματος των κατά την παράγραφον 1 του 
άρθρου 18 γηπέδων και της κατά τας διατάξεις της παρα
γράφου 2 του αυτού άρθρου 18 λογιζομένης ως εισοδήματος 
αξίας της επί αλλοτρίου εδάφους ανεγερθείση; οικοδομής, το 
ανωτέρω πάγιον ποσοστόν περιορίζεται εις πέντε επί τοις 
εκατόν (5 !!„). <

Επί οικοδομών κειμένων επί εδάφους αλλοτρίας κυριό
τητα;. εφ’ όσον δεν συνεφωνήθη όπως η οικοδομή περιέλθη 
μετά την λήξιν της συμβάσεως εις τον κύριον του εδάφους, 
εκπίπτετα·. πρόσθετον ποσοστόν. δέκα πέντε επί τοις εκατόν 
(15 %) επί του ακαθαρίστου εισοδήματος, δια τον καρπού- 
μενον το εισόδημα της οικοδομής εάν η διάρκεια της υπ’ αυτού 
χρήσεως του εδάφους ίορισθη μέχρι δέκα πέντε (15) ετών, 
δέκα επί τοις εκατόν (10 %) εάν η διάρκεια της χρήσεως 
του εδάφους ωρίσθη από δέκα πέντε μέχρι τριάκοντα (15-30) 
ετών και πέντε επί τοις εκατόν (5 °0) εάν η διάρκεια ωρίσθη 
ανώτερα των τριάκοντα (30) ετών. 1) διάρκεια της χρήσεως 
του εδάφους υπολογίζεται από της πλήρους ανεγέρσεω; της 
οικοδομής μέχρι της λήξεως της συμβάσεως.

Επί υπεκμισθουμένων οικοδομούν εκπίπτεται πάγιον 
ποσοστόν δέκα επί τοις εκατόν (10 "ο) ε—ί του κτωμένου 
υπό του υπεκμισθωτού ακαθαρίστου εισοδήματος.

Άρθρο 6 παράγρ. 2 Νομοσχεδίου
Νέα Διάταξη (Έναρξη ισχύος διάταξης)

Άρθρο 7 παράγρ. 1 Νομοσχεδίου
(Τελευταίο εδάοιο παραγρά®ου 1 άοθρου 29 Ν.Δ. 

3323Ί955)

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα του 
προηγούμενου εδαφίου, με εξαίρεση τα μερίσματα από ονο
μαστικέ; μετοχές τοjv ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, στο 
ποσό του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου προσθέ- 
τεται και ο φόρος που προκύπτει χπί την εφαρμογή, αναλο
γικού συντελεστή δέκα τα εκατό (10 "0), για το τμήμα του 
εισοδήματος μέχρι του ποσού τιυν ογδόντα χιλιάδων (80.0(H)) 
δραχμών.

Άρθρο . παράγρ. 2 Νομοσχεδίου
(Ιΐεώτο εδάφιο πεείπτωση; β' τη; παραγο. 1 άοθρου 43) 

Ν.Δ. 3323 1955

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση συντε
λεστή, που υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό τούτου και ο 
οποίος ορίζεται σε δύο τα εκατό (2 %) για τα ημερομίσθια 
από χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) και ω; χίλιες πεντα
κόσιες (1.500) δραχμές, σε τέσσερα τα εκατό (4 %)-για τα 
•ημερομίσθια από χίλιες πεντακόσιες μία (1.501) και ως 
χίλιες επτακόσιες πενήντα (1.750) δραχμές, σε έξι τα ε
κατό (6 %) για τα ημερομίσθια από χίλιες επτακόσιες πε
νήντα μία (1.751) και ως δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές και 
σε οκτώ τα εκατό (8 %) για τα ημερομίσθια από δύο χι
λιάδες μία (2.00! ) δραχμές και πάνω.

Άρθρο 7 παράγρ. 3 Νομοσχεδίου
(Ιίαράγραφος 2 άρθρου 5 Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975)
11 παρακράτησες του κατά την —ροηγουμένην παράγραφον 

φόρου ενεργείται κατά την καταβολήν της βουλευτικής απο- 
ζημιώσεως.
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Άρθρο 8 Νομοσχεδίου

(περίπτω/τη β’ παραγράφου 2 άρθρου 34 Ν.Δ. 3323Ί955)

β) Επι τηρουσών ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης 
κατηγορίας του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων, τα ακα
θάριστα έσοδα εξευρίσκονται δια προσθήκης εις το συνολι
κόν κόστος των εντός της χρήσεως αγορασΟέντων εμπορευ- 
σίμων αγαθών, ή παραχθέντων βάσει των κγορασθεισών 
πρώτων και βοηθητικών· υλών ετοίμων —ροϊόντων, του μικτού 
εμπορικού ή βιομηχανικού, κατά περί—τωσιν. κέρδους καθο- 
ριζομένου δια συγκρίσεως της πραγματικής τιμής κτήσεως 
και της τιμής πωλήσεως των υπό της επιχειοήσεως διατε- 
θέντων αγαθών.

Εν ανυπαρςια τοιουτων στοιχείων της κρίνο μόνης επι- 
χειρήσεως λαμβάνεται υπ’ όψιν ο συντελεστής μικτού κέρδους 
ετέρων ομοειδών επιχειρήσεων.

Άρθρο 9 .Νομοσχεδίου

Νέα Διάταξη
(Παράγραφο: 31 άρθρου*7 X. 1160/1981)
Δια την .εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας εισο

δήματος οι τόκοι δανείων και πιστώσεων, τα έξοδα εκπατ 
δεύσεως προσωπικού, αι αμοιβαί τεχνικών συμβούλων, αι 
συναλλαγματικαί διαφοραί εκ των συναφΟέντων ή συναφθη- 
σομένων δανείων και εκ των αμοιβίόν των τεχνικών συμβού
λων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Ανώνυμος 
Εταιρεία δια το χρονικόν διάστημα από J. 1.1980 έως 31.12. 
1983 λογίζονται έξοδα, πρώτης εγκαταστάσεως. I! απόσ- 
βεσις των ανωτέρω εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως ως και 
tcpv δημιουργηθέντων και χαρακ.τηρισΟέντιυν υπό της ε
ταιρείας ως τοιούτων από της ιδρύσεώς της μέχρι της 31.12. 
1979, θα ενεργηθή από του ισολογισμού της χρήσεως 1984 
κατά τας περί φορολογίας εισοδήματος διατάξεις. Αι αποσ
βέσεις επί των από της ιδρύσεώς της Εταιρείας μέχρι της 
31.12.1984 κτηθέντων η κτηθησομένων υπ’ αυτής παγίων 
περιουσιακών στοιχείων θα ενεργηθούν από της χρήσεως 
1984. Δια τας μη ενεργηθείσας δια την χρήσιν 1979 αποσ
βέσεις επί Tojv παγίων περιουσιακών στοιχείων της η εται
ρεία δεν στερείται του δικαιώματος να ενεργήση αυτάς μετα- 
γενεστέρως.

Άρθρο 10 παράγρ. I Νομοσχεδίου
(περιπτώσεις α' και β' δεύτερου εδαφίου παραγράφου 2 

άρθρου 36α X.Δ. 3323 1955)

0 συντελεστής καθαρού κέρδους ορίζεται αντιστοίχως ως
εξήξ :

α) εις δέκα επί τοις εκατόν (10) επί δημοσίων τεχνικών 
έργων.

β) εις δώδεκα επί τοις εκατόν (12 %) επί ιδιωτικών τεχνι
κών έργων.

Άρθρο 10 παράγρ. 2 Νομοσχεδίου
(περιπτώσεις α'. β' και ν' παεανςάοου 9 άοθρου 15 Χ.Δ.

3843/1958)
Στις αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που αναλαμ

βάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών 
τεχνικό)'/ έργων στην Ελλάδα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 
για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές, 
ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή που ορίζεται :

α) Πέντε τα εκατό (5 %) στη συνολική ακαθάριστη αξία 
των έργων του δημοσίου, Δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων 
επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας και νομικών προσιδπιον δημοσίου δικαίου 
γενικά.

β) Έξι τα εκατό (6 %) στη συνολική ακαθάριστη αξία 
των ιδιωτικών έργων γενικά.

γ) Δώδεκα τα εκατό (12%) στη συνολική ακαθάριστη 
αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα που 
αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις α' και β', για τα 
οποία ο εργολήπτης δε χρησιμοποιεί δικά του υλικά.

Αρθρο 10 παράγρ. 3 Νομοσχεδίου
Νέα παράγραφος (έναρξη ισχύος διατάξεων)

Αρθρο 10 παράγρ. 4 Νομοσχεδίου
Νέα παράγραφος (έκταση ισχύος διατάξεων)

Αρθρο 11 παράγρ. 1 και 2 Νομοσχεδίου
(πρώτο εδάτιο περίπτωσις δ' παραγράφου ο άρθρου 40 Ν.Δ. 

3323 1995)

δ) η αποζημίωση που καταβάλλεται —Άφωνα με το 
Νόμο 2112/1920 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της σ/υ- 
βάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», του άεθρου 94 του 
Ν.Δ. 3026/1954 «περί τ·'·υ κωδικός των δικηγόρων) και 
του άρθρου 1 του ]>.Δ. 16 18 Ιουλίου 192 «π-.-,ί επνκτάσεωε 
του Νόμου 21)2 «περί καταγγελίας της συμΐάσεως εργα
σίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των ερνατό>ν. τε
χνιτών. και υπήρε'των, κατα το τμήμα αυτής" το ο
ποίο αντιστοιχεί στο πολλαπλάσιο των είκοσι χιλιάδων
(20.000) δραχμών το μήνα ή των οκτακόσιων (800) δραχ
μών για κάθε ημερομίσθιο, κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο 
τμήμα αυτής φορολογείται αυτοτελούς με συντελεστή δέκα 
τα εκατό (10 %) και ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται 
κατά την πληρωμή τη: αποζημίωσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ” 
της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για κάθε εφάπαξ απο
ζημίωση, που παρέχεται από οποιοδήποτε φορέα και για 
οποιοδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης, η οποία συνδέει το 
φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.

'Οταν το ποσό της αποζημίωσης, η οποία σύμφωνα α,ε τα 
ανωτέρω εδάφια υπύκειται σε φόρο, ξεπερνάει το ποσό του 
ενός εκατομμυρίου (Ί.000.000) δραχμό)·/, το πάνω από το 
ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αυτής υπόκειται σε 
φόρο με συντελεστή δέκα πέντε τα εκατό (15 %) που παρα- 
κρατείται κατά την πληρωμή αυτής.

Άρθρο 1 1 παράγρ. 3 Νομοσχεδίου 
(Ιίαραγρ. 2 άρθρου 41 Ν.Δ. 3323/1955)
Ειδικούς προκειμένου περί προσθέτων αμοιβών και απο- 

-,ημιό/σεων καταβαλλομένων υπό του Δημοσίου και των 
νομικό)·/ προσούπων δημοσίου δικαίου, χρόνος κτήσεως αυτούν 
είναι ο χρόνος της εισπράξεώς των.

Άρθρο 11 παράγρ. 4 Νομοσχεδίου
Νέα διάταξη (έναρξη ισχύος διατάξεων)

Άρθρο 12 Νομοσχεδίου
(Παράγραφος 1 άρθρου 45 Ν.Δ. 3323/1955)
1. Εισόδημα εξ υπηρεσιούν ελευθερίων επαγγελμάτων 

είναι αι αμοιβαί εκ της ασκήσεως του ελευθερίου επαγγέλ
ματος του ιατρού ή οδοντιάτρου ή κτηνιάτρου ή φυσιοθε- 
ραπευτού ή μαίας, δικηγόρου, δικολάβου. συμβολαιογράφου, 
αμίσθου υποθηκοφύλακος και δικαστικού επιμελητού. αρχι- 
τέκτονος. μηχανικού, τοπογράφου, χημικού σχεδιαστού. 
δημοσιογράφου, συγγραφέως. διερμηνέως. καθηγητού ή 
διδασκάλου, καλλιτέχνου γλύπτου ή ζωγράφου ή σκιτσο- 
γράφου ή χαράκτου, εκτελεστού μουσικών έργων ή μου
σουργού. καλλιτεχνών των κέντρων διασκεδάσεως, χορευ
τού. χορογράφου. σκηνοθέτου, σκηνογράφου, ενδυματολό- 
γου, διακοσμητού. οικονομολόγου, ερευνητού ή συμβούλου 
επιχειρήσεων, ιδιοκτήτου ή διευθυντού φορολογικού ή λο
γιστικού γραφείου, ξεναγού και εμπειρογνώμονος.

Άρθρο 13 Νομοσχεδίου
( Παράγραφοι 2. 3 και 4 άρθρου 36 Ν.Δ. 3323/1955)
2. Οι συντελεσταί καθαρού κέρδους περιλαμβάνονται εις 

ειδικόν πίνακα, όστις καταρτίζεται εκάστοτε δι’ αποφάσεων 
του Υπουργού των Οικονομικού·/, δημοσιευόμενων δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.



A·, έκαστηv κατ/"Όίίαν επιχειρήσεων αναγράφονται εν τω 
πινακι ήύο συντελεστχί. ήτοι ελάχιστος και μέγιστος. ο δε 
Οικονομικοί Έοορο: ορίζει κατά την κρίσιν του τον εφαρ
μοστέο-/ ό. εκάστην επιχειρήσω συντελεστήν επι των ακα
θαρίστων εσόδων, εντό; tcov ούτω προδιαγεγραμμένων ορίων.

Ιον η πετ-.τό/σει ο ((ικονομικό: ' Εφορος εκ τό/ν υπαρ - 
/οντινν στοιχείων κρίνει ότι το δια χρησιμοποιήσεως του 
μεγίστου συντε’/.εστου προκύπτον κέρόο: είναι έλασσον του 
τραγμ;τικου. ;ένατα: να χρηριμοτ'κήρη και εαντελεττήν ανω- 
' ε:ο - tss αεγιετρυ. υπέχω. εν τη αΐριττώαει ταέτη το ίάρες 
τη; ατρίείξεωε. Ο ούτως εεαταοζόμινις ρυντελεετή; :εν 
νατα; να είναι ανώτερο; του αρ-ίστου συντελεστου πλέον

■ Ο ν 31 q y. υ · υ υ.
ίίσαύτως. εάν εκ των προσκομιζομενο)·/ υπό του. φορο

λογούμενου στοιχείων. προκύπτει αποδεδειγμένο/; ότι ε: 
απροβλέπτων γεγονότιον ή τοιούτιον ανω τέρας βίας το 
πραγματικόν κέρδος είναι κατώτερον του εξευρισκομένου δι’ 
εφαρμογής του ελάχιστου συντελεστου. το κέρδος τούτο 
δυναται να καθορίζηται δια; χρήσεώς συντελεστου κατωτέρου 
και του ελάχιστου, ου/ί όμως και κατίοτέρου του μηδενός. ·

Εξαιρετικά. για τις επιχειρήσεις που αναοέρονται στην 
περίπτωση ν' τη; παραγράφου 1 τού άρθρου .’1.3α και τη
ρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του 
Κώδικα Φορολογικό)'/ Στοιχείων ή δεν τηρούν βιβλία γιατί 
δεν έχουν υποχρέωση τήρησης αυτών, λόγω ύφους αγορών, 
εφ’ όσον περιέχονται στον ειδικό πίνακα του επόμενου εδα
φίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά. με 
πολλαπλασιασμό των αγορά.··/ επί ένα μοναδικό, ειδικό συν
τελεστή καθαρού κέρδουε κατά γενικές κατηγορίες επιχει
ρήσει·)'/.

Οι συντελεστές καθαρού κέρδους επί αγορών περιέχονται 
σε ειδικό πίνακα, που καταρτίζεται με αποφάσεις του V- 
πουργού Οικονομικό)'/, οι οποίεε δημοσιεύονται στην Εφη- 
μεριδα της Κυβερνήσεως.

Λν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος 
προκύπτει ότι από γεγονότα ανώτερης βίας το πραγματικό 
κέρδος είναι κατιότερο αυτού που προσδιορίζεται με εφαρμογή 
του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να κ.αθο- 
ρίζεται με χρήση κατιότερου συντελεστή όχι όμως κατά)- 
τερου από το μηδέν.

4. Κατά την εφαρμογή των διατάζει·)·/ της προηγουμένης 
παραγράφου :

α) για τις επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και 
στοιχεία της πριότης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων, οι αγορές λαμβάνονται όπως αυτές προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία τούτων.

β) για. τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων λόγω ύφους αγόρι·)'/, οι αγορές λαβαίνονται όπιο; 
αυτές προκύπτουν από τα τιμολόγια αγορών τους.

γ) σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορία; των βιβλίων 
και στοιχειό)'/ που τηρούνται από την επιχείρηση :

αα) από την πρώτη κατηγορία στην τρίτη ή τέταρτη κα
τηγορία. οι αγορές της τελευταία; διαχειριστικής περιόδου 
πριν από την αλλαγή της κατηγορία; βιβλίων μειώνονται 
κατά την αξία τούτων που εμφανίζεται στην απογραφή έναρ
ξη; της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έγινε η 
αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων.

ββ) από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, 
οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική 
περίοδο στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία προ’/- 
της κατηγορίας, προσαυξάνονται με την αξία των εμπορεύ- 
σιμων αγαθών που αποδειγμένα δε διατέθηκαν ή δε χρησι
μοποιήθηκαν κατά τις διαχειριστικέ; περιόδους στις οποίες 
τηρήθηκαν βιβλία δεύτερης κατηγορίας,

γγ) από την τρίτη ή τέταρτη κατηγορία στην πρώτη 
κατηγορία οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διαχειριστική περίοδο στην οποία τηρήθηκαν για. πρώτη φορά, 
βιβλία πριότης κατηγορίας προσαυξάνονται με την αξία τ<ον 
εμπορεύσιμων αγαθών που εμφανίζονται στην τελευταία 
απογραφή λήξης.

Αρθρο 14 παράγραφος 1 Νομοσχεδίου*
Νέα Διάταξη

Άρθρο 14 παράγραφο; 2 Νομοσχεδίου 
(Παράγραφο; β άρθρου .30 Ν.Δ. 3.32-3 Ί 8551

0. Ί α κατά την προηγούμενη·/ παράγραφον δικαιώματα 
του Οικονομικού Εφόρου έχουσιν επίσης και οι Οικονομικοί 
Επιθεο/ρηταί.

Άρθρο Ιό παράγραφο; 3 Νομοσχεδίου
(Παράγραφος 7 άρθρου 50 Ν.Α. .8822 1955)

/. At’ αποφάσεω; του Γπουργου των Οικονομικών, δυ
νατά·. ν’ εινατίθηται ο έλεγχο; δια την εξακρίβωσιν του εισο
δήματα; εξ εμπορικών και γεωργικών επιχειρήσεων ως και 
ε; υπηρεσιό)·/ ελευθερίων επαγγελμάτων ορισμένων κατα 
κατηγορίας κλάδων αυτών, εις ειδικό): προ: τούτο συνιστό/- 
μενα συνεργεία ελέγχου, καθιστάμενα αρμόδια δι ολόκ.νηρον 
την Σιόραν ή δι θερισμένα-σήματα ταύτη:.

Αρθρο 14 παράγραφος 4 Νομοσχέδιου
Νέα διάταξη.

Άρθρο 14 παράγραφος 3 Νομοσχεδίου 
(Άρθρο 25 Ν. 820 1078)

1. Ο Λναπληρό)τής Γενικός Διευθυντή; της Σιτηρέσια; 
Επιθεωρήσεω; Εφοριών και οι ΕπιΟεωρηταί Ο.κονομικούν 
Εφοριό)·/ ασκούν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού 
υπαλλήλου, μόνον ως προ; την έρευναν εις την επαγγελμα
τικήν εγκχτάστχσιν του επιτηδευμχτίου. δικαιούμενοι να 
ζητούν από τον αρμόδιον Εισαγγελέα και ελλείψει τούτου 
από τον Ειρηνοδίκην να. αναθέτη εις αυτού: την ανεύρεσιν 
βιβλίων, εγγράφων, εμπορευμάτ<·>ν και άλλων στοιχείο)·/. τα 
οποία κατά βάσιμου: υπόνοιας αποκρύπτονται εις την ε
παγγελματικήν εγκατάστα.σιν του επιτηδευματίου και ασ
κούν επιρροήν επί του ακριβού; προσδιορισμού της φορο
λογητέας ύλης, μη δυνάμενοι εν ουδεμιά περιπτό.'σει να. προ
βαίνουν εις οιανδήποτε ανακριτικήν ενέργειαν άνευ σχε
τικής παραγγελίας. Π παρουσία του Λ'/απλή ρωτου Γενικού 
Αιευθυντού της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεω: Εφοριό)'/ ή του 
ΕπιΟεωρητού Οικονομικό)·/ Εφοριό)·/ δεν αποκλείει την πα
ρουσία.·/ Εισαγγελέω: ή του Ειρηνοδίκου κατά περιπτό)σιν.
Λι διατάξει: των εδαοίων δευτέοου. *ΓΤΙΤΟυ και τετάετου της
παρ. 4ί του ά: υ 45 του 11.Δ. 89 Ί8’77 <(τ:ε::ί Κώδικο:
Ψορυλ'ι»γικών Στοι/είων» ες-αρμόζονται αναλόν’(.·>: και CY
πεοκειμένω.

2. Ί! α αυτά ως άνω 8 ικαιώ μα τα και καϋήκο’ντα ασκουν
και οι Π ροΐστάμενοι τη: συσταθησο:αέ-ζ-η: Υπηρε σία: Ελ C—'-

χου Διακινήσε ως Αγαθό)·/ και των Παραρτηαατων χυτ"ός·
οι ΟΠΟ ίοι δικαιιούν:γχι να προβαίνουν εις τα; εν παρ. 1 εν>ερ-
γειας και άνευ <?‘/s τικής παραγγελίας του Εισαγ-ρελεως. εάν
υπάρχη κίνδυνος εξαλείψεω: αποδεικτικών μέσων εν τη 
έννοια της διατάξεω; της παρ. 2 του άρθρου 243 του Κώ
δικας Ποινικής Δικονομίας.

,3. Ο αρμόδιος Επιθεωρητή: Οικονομικών Εφοριών δύ- 
νατα.ι να. διατάσση επανέλεγχον επ: οιασδήποτε φορολογι
κή; υποθέσεως. δι’ υπαλλήλο)·/ της αρμόδιας Οικονομική: 
Εφορίας ή ετέρων υπαλλήλων tojv εποπτευομένων υπ αυτου 
Οικονομικών Εφοριών, μετακινουμένων προ; τούτο δ.’ 
αποφάσεω: του.

4. Οι ΕπιΟεωρηταί Εφοριών. Τελθ)·/είων, Δημοσίων Δια
χειρίσεων και Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων Νομαρχιών 
καθίστανται Α' ή Β'. κατά περίπτωσιν. κριταί κατά την 
κατάρτισιν των εκθέσεων ουσιαστικό)·/ προσόντων των 
υπαλλήλων των υπ’ αυτών εποπτευομένων Περιφερειακό)·/ 
Υπηρεσιών.



Άρθρο 14 παράγραφος 6' 'Νοαοσχεδίου
Νέα Διάταξη

Άρθρο 15 παράγραφο; ί Νομοσχεδίου
Νέα διάταξη

Άρθρο 15 παράγραφος 2 Νομοσχεδίου
Νέα διάταξη

Άρθρο 15 παράγραφος 3 Νομοσχεδίου
(Πεοιπτώσει; κ και S παραγράφου 18 του άοθοου 7 του 

Ν. 1160/1981)

18. Αι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 4242/1962 
εφαρμόζονται αναλόγως και επί των βάσει δηλώσεως απο- 
διδομένων φόρων :

α) μισθωτών υπηρεσιών των παραγράφων I και 4 του 
άρθρου 44 του Ν.Δ. 8323/1955, ως ο φόρος ούτος προκύπτει 
εκ των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου, εν 
ελλείψει δε τούτων εκ των μισθοδοτικών καταστάσεων ή 
παντός ετέρου σχετικού στοιχείου.

β.) του συνεισπραττομένου μετά του φορου μισθωτών 
υπηρεσιών τέλους χαρτοσήμου.

(Άρθρο 15 παράγραφος 4 Νομοσχεδίου) 
α) Άρθρο 18 του Ν.Δ. 4242/1962

Εάν εκ των ιδίων λογιστικών βιβλίων του υποχρέου ή εκ 
τιμολογίων προκύπτη ότι ο φορολογούμενος παρέλειψε να 
δηλούση ή καταφανώς εδήλωσεν χνακριβώς την προκύπτου- 
σαν εκ των βιβλίων ή των τιμολογίων φορολογητέαν ύλην, ο 
Οικον. Έφορος εκδίδει προσωρινήν πράξιν προσδιορισμού 
του φόρου, αντίγραφου δε τχύτης κοινοποιείται ειε τον υπό- 
χρεον.

II προσωρινή πράξις δέον να περιέχη την εκ των βιβλίων 
και τιμολογίων του υποχρέου προκύπτουσαν φορολογητέαν 
ύλην και τον επί ταύτης αναλογούντα φόρον κύκλου εργασιών 
μετά των νομίμων προσαυξήσεων.

Κατά της προσωρινής πράξεως επιτρέπονται τα κατά την 
φορολογικήν διαδικασίαν ένδικα μέσα.

1 α ένδικα ταύτα μέσα δεν αναστέλλουν την προσωρινήν 
βεβαίωσιν του φόρου.

At κατά την προσωρινήν διαδικασίαν εκδιδόμεναι δικα
στικά! αποφάσεις αποτελούν προσωρινόν δεδικασμένον και 
δεν επηρεάζουν την κυρίαν δίκην.

Εκ του τελεσιδίκως βεβαιωθησομένου φόρου και προσαυ- 
ξήσεως Βάσει του οριστικού φύλλου ελέγχου ο Οικον. Έφο
ρο; εκπίπτει τα καταλογισΟέντχ τοιαύτα δια της προσωρινής 
πράξεως.

β) Παράγραφος 17 αρ. 7 Ν’. 1169 1981

Φόροι, τέλη και εισφοραί. βεβαιούμενοι βάσει της, κατά το 
άρθρον 18 του Ν.Δ. 4242 1962 «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινων διατάξεων» 
εκδιδομένης προσωρινής πράξεως. καταβάλλονται εφ’ άπαξ.

γ) Τελευταίο εδάοιο παεανράσου 18 άοθρου 7 Ν. 1160/ 
1981

Εις περίπτωσιν εξωδίκου λύσεως της διαφοράς επί της 
κατά το άρθρου 18 του Ν.Δ. 4242/1962 εκδιδομένης προ
σωρινής πράξεως καταλογισμού φόρου κύκλου εργασιών και 
των περί ων το προηγούμενου εδάφιου φόρων, πλην του 
τέλους χαρτοσήμου της περιπτώσεως β', η υπό των κειμέ
νων διατάξεων προβλεπομένη προσαύξησις : α) λόγω παρα- 
λείψεως υποβολής δηλώσε ως και β) λόγο) υποβολής ανα
κριβούς τοιαύτης, δεν δύναται να είναι εις μεν την πρώτην 
περίπτωσιν μικροτέρα του δια της πράξεως ταύτης κατα- 
λογιζομένου κυρίου φόρου, εις δε την δευτέραν περίπτωσιν 
μικρότερα του ημίσεος του μη δηλωθέντος φόρου.

Άρθρο 15 παράγραφος 5 Νομοσχεδίου.
Νέ:·: διάταξη (ισχύς)

Άρθρο 3 6 παράγραφο; 1 Νομοσχέδιου
(Παράγραφος 1 άρθρου 31 Ν. 820/1978)

1. Ία προβλεπόμενα υπό των ισχυουσών διατάξεων πο
σοστά προσθέτων φόρων και προσαυςησεων. λόγω ανα
κριβούς δηλώσεως εις την άμεσον και έμμεσον φορολογίαν, 
εισφοράν υπέρ ΟΓΛ - Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 
του Ν. 4169/1961. ως και επί ελλιπούς καταβολής τελών 
χαρτοσήμου, προσαυξάνονται κατά είκοσιν επί τοι; εκατόν 
(20 %).

Άρθρο 16 παράγραφος 2 Νομοσχεδίου 
(Παράγραφος 3 άρθρου 53 Ν.Δ. 3323 1955)

3. U Οικονομικός Έφορος λαμβάνων υπ’ ύφιν πάντα τα 
στοιχεία του φακέλλου-της υποϋέσεως. τα υπό του φορο
λογούμενου προσκομιζόμενα στοιχεία και τα προφορικούς ή 
εγγράφως υπ’ αυτού αναπτυσσόμενα, ως και παν έτερον 
στοιχείον. δύναται, εφ’ όσον κρίνει εν όλω ή εν μέρει βάσι
μόν το αίτημα, ν’ αποδεχθή την ακύρωσιν του φύλλου ελέγ
χου ή την διαγραφήν των εισοδημάτων ενίων μόνον πηγών 
ή τον περιορισμόν του συνόλου της περί ης το φύλλον ελέγ
χου φορολογητέας ύλης ή. ενίων μόνον πηγών ή ενίων στοι
χείων της ιδίας πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος, ως 
και τον περιορισμόν του προσθέτου φόρου κατά τας παρα
γράφους 2 και 3 του άρθρου 67 εις το έν πέμπτον (1 /5) αυτού.

Άρθρο 17 παράγραφος 3 Νομοσχεδίου
Νέα διάταξη (ισχύς)

Άρθρο 17 Νομοσχεδίου

Νέα διάταξη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ λΙΕΤΛΠΙΙΙΛΕΠΕ ΑΚΊΝΗΤΩΝ

Άρθρο 18 παρ. 1 Νομοσχεδίου
(Άρθρο 2. παρ. 6. εδ. τρίτον Ν. 1587/.>(). όπως προστέ

θηκε με άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1473 1984).

«6. Αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας ακι
νήτου ή σύσταση; άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε ακί
νητο. από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται από το μεταβιβάζοντα 
επίκληση της κσήσης τούτου με τακτική ή έκτακτη χρησι
κτησία στο πρόσωπό του, έκτος από το φόρο για τη μεταβι- 
βαστική αυτή σύμβαση, οφείλεται και φόρος μεταβίβασης 
για την κτήση με χρησικτησία, εκτός αν στο όνομα του μετα- 
βιβάζοντος υπάρχει τίτλος μεταγραμμένος για το δικαίωμα 
αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η κατά νόμο φορολογική 
δήλωση ή τα οικεία βιβλία μεταγραφών έχουν καταστραφεί.

(J φόρος μεταβίβασης για την κτήση με χρησικτησία υπο
λογίζεται στην αξία της κυριόσητας του ακινήτου ή του εμ
πράγματου δικαιώματος του χρόνου κατάρτισης του μετα- 
βιβαστικού συμβολαίου και βαρύνει το μεταβιβάζοντα, αφαι- 
ρουμένων των επωφελών δαπανών που έγιναν από το χρησι- 
δεσπόζοντα.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται 
για ακίνητα που βρίσκονται στο σύνολό τους ή μερικώς. σε 
ζώνη ακτίνας μεγαλύτερης από 500 μέτρα από το χειμέριο 
κύμα ή βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτων μέχρι
5.000 κατοίκους».

Άρθρο 2. παε. 3, πεε. δ ν. 1587/50. όπω; προστέθηκε 
μ: άρθρο 38 V. 1249/1982 (ΦΕΚ .V 43).

δ) αποφάσεως δικαστικής με την οποία αναγνωρίζεται 
η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, στο 
όνομα κάποιου προσώπου, λόγω συμπλήρωσης των όρων 
της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας ή από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο
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ονομα -οο πρόσωπόυ στο οποίο γίνεται η αναγνώριση. υπάρ
χει μεταγραμμένος τίτλος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο 
έχει υποβληθεί η δήλωση του προβλέπεται ατό το νόμο.

Άρθρο 18 ταρ. 2 Νομοσχέδιου (Άρθρο 1. ταρ. 2 εδ. τρω
τό Ν. 10/8/80 όπωε τροποποιήθηκε με απόφαση Κ. 3611/ 
1983 του κυρώθηκε με άρθρο 46 ταρ. 2 ν. 14/3/1984).

1. Η απαλλαγή του προβλέπεται ατό τις διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 
10/8/1980. ότως ισχύει, παρέχεται για ποσό της αγοραίας 
αςίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι δραχμών δύο εκατομ
μυρίων τετρακοσίων χιλιάσουν (2.400.000). Ίο τοσό αυτό 
προσαυξάνεται κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχ
μές για καθένα ατό τα τρία τρώτα ταιδιά του αγοραστή, 
του αναφέρονται στην παράγοαφο 1 του ίδιου άρθρου και 
νομού και κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλ. (1.200.000) 
οραχμες για το τέταρτο και ετύμενα ταιδιά του.

Αρθρο 18 ταρ. 3 Νομοσχεδίου (Άρθρο 1. ταρ. 3 ν. 1078 
1980. όπως αντικαταστάθηκε με -άρθεοΊδ ταε. 6 ν. 14/3 
1984).

«ο. ΓΙροκειμένου για αγορά ακινήτου του πραγματοποιεί- 
ται μέσα σε μια τενταετία ατό την έναρξη της ισχύος του 
ταροντος αν τούτο βρίσκεται στις διοικητικές τεριφέρειες 
των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η αταλλαγή παρέ- 
χετα.ι μονο εφόσον ο αγοραστής έμενε μόνιμα σ’ αυτέ: του- 
/.αχιστόν τα δύο (2) τελευταία έτη τριν ατό την έναρςη 
ισχύος του ταροντος.

11 τελευταία αυτή προϋτόθεση δεν απαιτείται στην περί
πτωση του η αγορά του ακινήτου πραγματοποιείται στις 
τεριφερειες των νομών αυτών ατό μόνιμους εν ενεργεία δη- 
μοσιους υπαλλήλους, πολιτικούς πρόσφυγες, καθώς και αγο
ραστές οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν την ως άνω διετή διαμονά 
/.ογω στράτευσης τους, εφοσον πριν ::το τη στράτευση τους 
διεμεναν και μετά την απόλυσή τους ατό το στράτευμα δια
μένουν μόνιμα στις περιοχές τι·)·/'νομών αυτών».

Αρθρο 1S παρ. 4 Νομοσχεδίου
( Αρθρο 1. παρ. 9 εδ. δεύτερον ν. 11*/8.' 1080. όπιο: α.ντι- 

καταστάθηκε με άρθρο 7 παρ. 10 εδάφ. δεύτερο Ν. 116(1/81 ).
ι<Λι διατάξεις περί απαλλαγής κατά την αγορά πρώτης 

κατοικίας η οικοπέδου για πρώτην κατοικίαν των αγάμων 
προσώπων, ως και των εγγάμων, εν τω τροσώτω των οποί
ων συντρέχουν αι προϋποθέσεις απαλλαγής του πα.οόντοε 
άρθρου, διατηρούνται εν ισχύι».

I. ΦυΡϋΛΟΓΙΛ ΧΑΡΤΟΣΙΙΜΟΕ
Αρθρο 19 ταρ. 1 Νομοσχεδίου
(Άρθρο II ταε. 3 11.Δ. 12 15.9.1949).

^- συμβάσεις και σχετικά·, προς αυτά: εεοφλητικαί ατο- 
οειςει: κα.τ. προμηθειών λιπασμάτων, σπόρων, μηχάνημά- 

wwojv και a/J\cov νεωρν’.κοίν εοοοκον. ενεργοlle ν to ν 
υτο του Δημοσίου ή της Αγροτικής I ραπέζης της Ε/ά.άδο:. 
ετι σκοπώ διανομής εις τους αγρότες, συντάσσονται ατελώε.

ντελως συντάσσονται και ταντα τα έγγραφα διανομής 
εις τους αγρότας των ως ανω ειοων και πληρωμής του τιμή
ματος αυτών, έστω και αν αύται ενεργούνται μέσω των οι
κείων Συνεταιριστικό)ν Οργανώσεων.

Αρθρο 19 ταρ. 2 Νομοσχεδίου
(Νέα διάταξη)

Αρθρο 19 ταρ. 3 Νομοσχεδίου
(Νέα διάταξη)

Αρθρο 19 ταρ. 4 Νομοσχεδίου 
(α) Ν.Δ. 3783/1957)1

Άρθρου. 2.

1. Δικαίωμα ατοκτησεως κατοικίας κατά τας διατάξεις 
του παρόντος νόμου έχουν πάντες οι ισόβιοι ή μόνιμοι πολι
τικοί υπάλληλοι του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων των 
Σωμάτων Δημοσίας Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας» του Αιμενικού Σώματος και των Ανακτόρων ως και 
ο·. μόνιμοι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, οι έχοντες την δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα, συ- 
νταίιοδοτούμενοι δ’ άμα εκ του Δημοσίου Ίαμείου ως και 
οι εφημέριοι της ορθοδόξου εκκλησίας της Ελλάδος, εφ’ όσον 
άπαντες κέκτηνται. έγγαμοι μεν ή άγαμοι μονοί τροσταται 
μη εχουσών πόρους συντηρήσεως θηλέων αγάμων αδελφών 
ή απόρου ανικάνου προς εργασίαν πατρός ή απόρου χήρας 
μητρός. όντες και έχοντες υπερδεκάετή μόνιμον παρά tco 
Δημοσίιο ή Ν.11.Δ.Δ. ή τη Εκκλησία υπηρεσίαν, άγαμοι δε 
υπερόεκαπενταετή τοιαύτην και δεν τυγχάνουν τόσον αυτοί 
όσον και αι σύζυγοι κύριοι κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτη
σίας ή ισοβίου επικαρπίας ή οικήσεως. ετέρας οικίας ή δια
μερίσματος- εν Ελλάδι και εις πόλιν άνω των 5.000 κατοί
κων ή προκειμένου περί εγγάμων εφημερίων, όπου ασκούν 
μοviator τα εφημερικά τ<ον καθήκοντα, ανεξαρτήτως πλη
θυσμού.

Άρθρον 3.
1. Η ατόκτησις κατοικίας υπό των υπό του άρθρου 2 

οριζομένων ως δικαιούχων στεγάσεως υπα/ά.ήλων. δύναται 
να γίνη. εν οιαδήτοτε πόλει ή χιορίιο της Επικράτειας είτε 
δι’ ανεγέρσεως κατοικία: επί οικοπέδου του υπαλλήλου η 
της συζύγου αυτού είτε δι’ αγοράς ετοίμου οικίας ή διαμερί
σματος αξίας μέχρι ποσού δραχμών εξακοσίων χιλιάδων
(600.000) είτε δι’ αγοράς οικοπέδου αξία: μέχρι ποσού δια- 
κοσίων χιλιάδων (200.000). της τυχόν επί πλέον των ποσών 
τούτων αξίας υτοκειμένης εις φόρον κατά τα: γενικά: δια
τάξεις των φορολογιών μεταβιβάσει·): ακινήτων και χαετοσή- 
μου.

(β) Νόμος HTO/iOSl)
Άρθρο 29.

8. Τα απαλλασσόμενα, από τα τέλη χαρτοσήμου και άλλα 
δικαιώματα, ποσά στεγαστικών δανείων 600.000 δραχυών 
για απόκτηση κατοικίας ή 200.000 δραχμών για αγορά οι
κοπέδου, τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 3783/1957 (ΦΕΚ Α' 201). όπιο: ισχύει, ή και 
άλλων νομοθετημάτων. που παραπέμπουν στις διατάξεις του. 
αυξάνονται σε 1.000.000 και 300.000 δραχμές αντιστοίχως. 
Μ διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για αρχικές δανεια
κές συμβάσεις που καταρτίζονται από 1 Ιουνίου 1984.

ιι. ΦυουΣ κγκλου εργασιών

Άρθρο 20 παρ. 1 Νομοσχεδίου

(α) Άρθρο 3 παρ. 3 εδαο. ιβ’ Α.Ν. 660/1937)
«ιβ) εκ πωλήσεως σίτου, σμιγού, κριθής. αραβοσίτου, 

βρώμης, σικάλεως. αλεύρων, πιτύρων και άρτου».
(β) Άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 1160/1981)
«42. Εις την έννοιαν του άρτου, περί ου το εδάφιον ιβ' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 660/1937. ως ισχύ
ει, περιλαμβάνονται και τα κοινά ή απλά αρτοσκευάσματα 
εξ αλεύρου, ήτοι τα κοινά κουλούρια, τα σημίτια. τα παξι
μάδια, αι φρυγανιχί. αι λαγάνα·., τα κριτσίνια. ο διπυρίτης 
άρτος και τα. επτάζυμα τα μη περιέχοντα ετέρας βρωσίμους 
ύλας ή και τα περιέχοντα τοιαύτας ύλας εις μικράς ποσότη
τας)) .

Άρθρο 20 παρ. 2 Νομοσχεδίου.
(Νέα διάταξη)



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΔιαρρυΡμισε·: στη. άμεση κα έμμεση φορολογία -/.a άλλες
διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΐυ A
.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ

1. Φορολογία εισοδήματος 

Λρλρο 1.
Μειώσεις του εισο-δήμ.ατος.

1. Το ποωτο εδάφιο τη 2 του αρλρου 4 του
Ν.Λ. 3325 !955 (ΦΚΚ — Λ' 214 . αντικαλίστοιτ ν. 1 C>U “
εξή;:

είδους• Γ όδημ.α από μύλο:·τές κα: από κάλε
συντάξεις μειώνεται κατά 71C 7Cr7TC' ~εντ,\»τα τα εκατό
έως τ', ποσό καλαρού εισοδήματος πεντακοσιων δέκα χιλιά- 
δων 510.000 ) δραχμών»..

2. Στην παραγραφο 2 τ:_ αρλροο 4 το. Ν.Α. 33'λ" ' IVI-3-3 
προ-σλέτετα: ν.ετά το δεύτερο εδάφιο νέο τρίτο εδάφιο. το οποίο 
εχει ως εξής :

<■11 μείωση του προηγούμενου δαφιου αυτή; της παραγρά
φου υπολογίζεται κα: ττο εισόδημα από εμπορικές επιχειρή
σεις. εκτός από τα κέρδη μεριδίων Εταιρειών περιορισμένης 
ευόύνη; ή ετερορρυλμων εταίρων·.

3. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρ- 
λ::. -1 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικο-λίσταντα: ως εξής:

«Επίσης, η μείωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παρα- 
γράοου υπολογίζεται ν.αι. στα εισοδήματα από αμ.ο'-όές για την 
παροχή υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτούν 
στα πρώτα πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος τους :

σ'1 οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, οδοντίατροι, κτη
νίατροι. διπλωματούχο, μηχανικοί όλων των κλάδων, χημικοί, 
γεωπόνο: και δασολόγο:.

?'■ οι πτυχ'ούνοι ανώτατης οικονομικής σχολής, c οποίο: 
ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγε-. ερευνητή ή συμεον- 
λου επιχειρήσεων. ιδιοκτήτη ή διε.-όυντή φορολογικού ή λογ- 
στικού γραφείου ή εμπειρογνώμονα.

γ'ι οι πτυχιούχο·. των τμημάτων πολιτικών, τοπογραφίας 
μηχανολογίας. ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής. προγραμματι- 
τεσύ και ανάλυσης 11/Γ. ζωικών προϊόντων, φυτικών προ: 
έντων λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, ιατρικών εργα
στηρίων. φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, διοίκησης 
γεωργικιόν εκμεταλλεύσεων, γεωργικών μηχανών και αρ
δεύσεων. μαιευτικής και δασοπονίας, των κέντρων ανώτερης 
τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή των τεχνολογι
κών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Για τον υπολογισμό της πενταετίας, ως πρώτο έτος λεω- 
ρείτα: αυτό που κατά τη διάρκεια του. τα πρόσωπα της πε

ρίπτωση: α γοάοτηκαν στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο 
ή το ο κείο επαγγελματικό επ μελητήριο. Γ1 ροκειυενου για τα 
πρόσωπα περιπτώσεων δ’ και γ’. ως πρώτε έτος θεωρεί
ται το έτος μέσα στο οποίο αυτά απέκτησαν το πτυχίο τους, 
αφαιρουμένου τΰυ χρόνου της στρατιωτικής λητειας τους που 
εκπληρώθηκε μετά ττ λήψη του πτυχίου.

Η μείωση που προίλέπετ?: από την παράγραφο αυτή δεν 
τ.πο:ε: :ε καμμιά περίπτωση να είνα: ανώτερη απο· ό ποσό 
των διακοσίω·. πενήντα πέντε χιλιάδων 255.00ί)ϊ δραχμών 
το χρόνο, κατά οορολογού /ενο. γ α τ: εισοδήματα ό' '··.·. τι ··* 
παραπανω κ α τ η γ· τριών.·.

Οι παράγραφο: 3 και ί τ:.· άιιύοου 4 το.· Ν Δ 3323 
i955 αντικαθίστανται ως εξής ·

«3. Κατ εξαίρεση, αντί για τη μείωση του προ/του εδα
φίου της προηγούμενης παραγράοου. τρίζεται μείωση σε ποσο- 
στό εξήντα τα εκατό ίβΟΈ για ττ ποσό των καλαρών απο
δοχών έως τις οκτακόσιες χιλιάδες (80U.000 δράχνες και 
τριάντα τα εκατό 30Υ στο τμήμα των καλαρών αποδοχών 
από οκτακόσιες χιλιάδες μια '800.00! έως έ-.·α εκατομμύ
ριο τετρακόσιες χιλιάδες I.'400.000) δραχμές, προκειμένου 
για τ: καλσρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν 
αποκλειστικά από την άσκηση σου επαγγέλματος τους:

α · ο συντάκτες οι οποίοι είναι μ έλη της Ένωσης Συντα
κτών Ημερήσιων Εφημερίδων Α-ληνών, σης Ένωσης Συντα
κτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας — Θράκης, της Έ
νωσης Συντακτών Π ελοποννήσου — Στερεά: Ελλά:ς — Νή
σων. της Ένωσης Συντακτών Ηνερήσιων Εφημερίδων Θεσ
σαλία; και της Ενωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, ο: 
οποίο: εργάζονται στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη 
ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Λ ύηναϊκό Πρακτορείο Ει- 
δήσεοίν. στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, στα. 
γοαφεια τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την 
ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου.

ί' ο: μισλωτο: που είναι γραμμένοι στις αναγνωρισμένες ε
παγγελματικές Ενώσεις. Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων 
Λ ληνών και Θεσσαλονίκης. Τεχνικών Ημερήσιου και Περι
οδικού Τύπου Αληνών και Θεσσαλονίκης, καλώς κα: στην
’Ενωση Προσωπικού Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων, 

γ ο: ηλοπο οί που προσφέρουν εξαρτημένη εργασία.

δ οι εκ.τελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχη
στρών. των ορχηστρών της -Ελνικής Λυρικής Σκηνής και της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

-ί. Επίσης, αντί για τη μείωση τ&υ δεύτερου εδαφί&υ της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρλρ'Ου. ορίζεται μείωση σε ποσο
στό εξήντα τα εκατό ΟΟΈ για το ποσό του καλαρού εισο
δήματος έως τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές 
κ.α: τριάντα τα εκατό 130%) στο τμήμα του χαλαρού εισο
δήματος από οκτακόσιες χιλιάδες μία ('800.001) έως ένα 
εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000 δραχμές, προ-



κειμένου για το καθart εισόδηνα ατό- αμοιβές για υτηρεσίες 
«λευθέρΛυ χταγγέλυατος του arcy.cc·.·v ατοκλειστικά art 
την άσκηση τ:υ ετσγ-έ/.Γχατός τους:

y ■-■. δηυ.;σ:ογρε-ρο· «.· eroic: είναι μέλη τον ετσγγελμσ- 
τικών ενώσεων της τεοίττωσης 2 της τροηγούμενης ταρα
γράρου.

Β' c: συγγράφεις. μουσουργοί y.a: m δικαιούχο: συγγρα
φικών γενικά sty.au·>vατών.

γ) c: ηθοτΟίοί. ci crate: ravStovtat με τον εσγοδότη τους 
•ε συ» Βάση χίσθωση;τ έργου».

5. Tc σοώτο εδάσιο της ταραγράρου il του άρθρου 4 τον 
Ν.Δ. 3323 ': Γ· αντικαθίσταται ως εξής:

i.’i’t σ.νυλ'.κό τιυό τον μειώσεων του τροΒλέτοντα: via τα 
εισο-δήυασα ατό μισθωτές υτηρεσίες ‘/.a: ατό ελευθέρια εταγ- 
ζ'έλμ:τσ ατό τις ταραγράφους 3. 4. 5 τεριττωση a -/.a: 8 
του τα;εντός άρθρου. δεν μτορεί σε ταανία τεριττωση να εί
ναι ανώτερε ατό εξακόσιες εξήντα χιλιάδες {(560.000) δρ-αχ- 
χές τ: χρόνο -/.ατά φορολογούμενο για τα εισεδήχατα ατό τ:ς 
τηγές αυτές».

ϋ. Η ταράγραοος ! τεε άρθρου 64α του Ν. 1249/1982 
ΦΒΚ Λ — 43 καταργείται ατό την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος των διατάξεων των ταραγράοων 4 και 5 του 
ταρόντςς άρθρου.

7. Η ιαχές των διατάξεων των ταραγράρων 4 κα: 5 τον 
ταρόντος άρθρου αρχίζει ατό ! Ιανουάριου 1984. για τις α
μοιβές του ατοκτούν ο: δικαιούχο: ατό την ημερομηνία αυτή 
•/.α: μετά.

8. Στην ταράγραρο 1 τον άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/55 
τροσθετετα: τρίτε εδάφιο. το οτε:ο έχε: ως εξής:

«'Κατ' εξαίρετη, το αρνητ:·/.ό στοιχείο τοσ εισοδήματος ατό 
οικοδομές y.a: ατό εκμίσθωση γαιών τον ενός συζύγου τον 
τρο/.όττε: μετά την ασαίρεση τον τοσού των τόκων των τε- 
ριττώσεων δ'. ε' y.a: στ' της ταραγράρΟυ I του άρθρου 20 
y.a: της τερίττωσης ε' της ταραγράς-ευ 1 του άρθρου 24. 
ερόσον δεν καλύττεται ατό το συμψηφισμό με θετικό στοι
χείο εισοδήματος άλλης τηγής. μεταρέρετα: γ:α να εκτέσει 
ατό το συνολικό εισόδημα του άλλου συζύγου».

Άρθρο 2.

Αταλλαγές ατό το ρόρο.
1. «11 υτοτερίττωτη ο' της τερίττωσης Α' της ταρχ'ρα- 

ρου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/55 αντικαθίστατα: ως
εξής:

«6) Ατό το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα ατό ιδιοκατοί
κηση της κύριας κατοικίας του ρερολογουμένο-υ. τοτό δια- 
κοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) δραχμών το χρόνο. Το τθ- 
σό αυτό τροταυξάνετα: με το τοτό των σαράντα τέντ^ χιλιά
δων (45.000: δραχμών για κχθένα ατό τα τέκνα του φορο
λογούμενου. τα οτοία συνοικούν υ.ε αυτόν y.a: τον Βαρύνουν. Αν 
η ιδιον.ατοικ.ούμενη κύρια 'κατοικία αυήκε: στη σύζυγο του 
φορολογούμενου. το συνολικό τοσό του αταλλάσσετα: σραιρείται 
ατό το δικό της ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα ατό Ά:oy.a- 
τοίκηση.

Σε τερίττίνση συν:ο:οκτησίας μεταξύ των συζύγων ή με
ταξύ αυτών κα: των ανήλικων τέκνων τους, το συνυλ:κ; το
σό του αταλλάσσετα: αρα·.ρείτα: αναλογικά ατό το ακα-όάσ:- 
στο τεκμαρτέ εισόσημα ατό :σ:θκατοίκηση του κστδενός. με 
Βάση το τοσοστό συν:Β:οκτησίας τους. Αν μέσα στο χρόνο του 
ατοκτή-όηκε το εισόσημα η κύρια κατοικία ιοιοκατοίκτχόηκε 
γ:α Β:άστηχα μικρότερο ατό οώοεκα ;12) μήνες, το αταλ- 
λασσόμενο τοσό τερ:θρ!ζετα: ανάλογα.

Ο: οιατάξε-ς της υτοτερίττωσης αυτής εραρμόζοντα: α-
νάλογα κα: γ:α το τεαμχαρτό ε:σόοημα. το οτοίο ατοκτούν ο
μογενείς ή Έλληνες μόνιμο: κάτοικο: τ>υ εξωτερικού, ατό 
ιΒιοκατοίκηση μ:ας κατοικίας του Βσίσκετα: στην Σλ/.άσα».

2. Το όεύτερο εόάριο της τερίττωσης Δ” της ταραγράρου 
1 του άρ-ύρου 7 του Ν.Δ. 3323/55 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τοσό αυτό αυξάνεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες 
τενήντα χιλίασες Π .650.000' ϊραχμές γ:α όσους ασχολού

νται τσοσωτικά ή ·χε τα μέ/.τ της οικοηένε:άς τους κα κατά 
κύριο ετάγγελμα σε γεουργικές ε κ υ ε τ αλλευσε ·. ς. έστω και αν 
χυτοί χρησ:·υ.οτοιούν εργάτες».

3. Η υτοτερίττωση στ της τερίττωσης Ε ’ της ταραγρά
ρου 1 του άσόσου 7 του Ν.Δ. 3323/55. αντ:κα-3ίστ'τ:-· ως 
εξής :

«στ Τα ’αερίσματα κα: άλλα Βοηόηαατα. τα οτοία ταρέ- 
vt-τα: στο.- συνταξιούχους α~· Ταμ.εία Μετοχικά \οω- 
γης ή Αλλτ,λοίοη*όείας. έως το τοσό των έξ: χιλιάδων (6.000) 
δραχμών για κάόε μήνα, με την τρούτό&εση έτ: το τοσό τθυ 
ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του συνταξιού
χο.· δεν υτεσΒαί ε. τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000 σσχ. .

4. Στην τεριττωση Ε’ της ταραγράρου 1 του άρ-όρου : 
τ Ου Ν.Δ. 3323/55 τροσ-όέτεται. μετά την υτοτερίττωση ζ'. 
.·έα υτοτερίττωση η σου έχε: ως εξής:

«η) Το εξ «/ιδρυματικό ετίδομα του καταβάλλεται στους 
δικαιούχους ατό τ; Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς ρορείςι .

5. Ο: διατάξεις της τροηγούμενης ταραγράρου ισχύουν ατό 
τ: οικονομικό έτος 1981 κ·αι εφαρμόζονται γεχ τι; οτοόέ- 
σε:ς σου εκκρεμού. στις Φορολογικές Αρχές, στα Διοικη
τικά Δικαστήρια οτοιουδήτοτε Βα·όμού κα: στο ΣυμΒο/.'.ιο της 
Εσικρατείας. κατά την έναρξη ισχύος του σαρόντος.

6. Στην σαράγραρο 3 του άρ-ύρου 31 του Ν.Δ. 3 42".''55 
σροσύέτεται τρίτο εδάριο. ως εξής :

«Εσίσης. οι διατάξεις του σρώτου εδαφίου εφαρμόζονται α
νάλογα και για τ ακα-όαρά κέρδη σου ασοκ.τούν οι εσιχειρη- 
υ.ατίες -λεάτρου σκιών ασό τη δική τους εσιχείρηση. όταν οι 
ίδιοι εργάζεται κ.ατ εσάγγελμα σ' αυτή ως καλλιτέχνες θε
άτρου σκιών».

7. II τεριττωση ζ' της ταραγράρου 3 του άρθρου 40 του 
Ν.Δ. 3323/1955 αριθρείται σε ε’ και τροσθέτετα: σ’ αυτή νέο 
εδάσιου σου έχε' ως εξής:

«Οι διατάξεις του τροηγούμενου εδαρίου εραρμόζονται ανά- 
7.ογα και για το εσίδομα ναρκαλιείας σου καταοά).7.εται σε 
ιδιώτες τθυ ταρέχουν υσηρεσίες ναρκαλιείας, με οσο'.αϊήσι^ 
τε σχέση, στο Υτουργείο Εθνικής Άμυνας».

Άρθρο 3.
Εκστώσεις ατό το συνολικό εισόδημα.

1. Το τελευταίο εδάριο της ταραγράρου 2 του άρθρου 8 
τθυ Ν.Δ. 3323/55 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα τρόσωσα του ανασέροντα: στις τιο σάνω τε; στώσει: 
θεωρείται ότι Βαρύνουν το φορολογούμενο, μόνον. ερόσ>^ το ε
τήσιο ε:σόδηχά τους δεν υτερσαίνει το τοσό των εκατόν τεσ
σάρων χιλιάδων . Η14.000) δραχμών ή το τοσό των σιακοσίων 
τενήντα τέντε χιλιάδων 255.000 δραχμών, αν αυτά ταρου- 
σιάζουν ανατηρία εξήντα εττά τα εκατό (67%) κα: τάνω. 
ατό διανοητική καθυστέρηση ή ρυσική ανατηρία».

2. Η τεριττωση στ' της ταραγράρου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.Δ. 3323/55 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) II σατάνη. η οτοία καταβάλλεται ατό μισθωτό ή· 
συνταξιούχο ως ετήσια συνδρομή ή ωρ δικαίωμα εγγραφής σε 
εταγγελματικούς συ/-λόγους κα: ετιμελητήρια. καθώς κα: 
η δατάνη η οτοία κ.αταΒάλλετα: ως συνδρομή σε εταγγε/υμα- 
τικά τεριοδικά, εκ.τός στην τεριττωση αυτή στο μισθω
τό ή στο συνταξιούχο χορηγείται ετίδφχα ΒιΒλιοθήκης. Η δ σ
τον η αυτή δεν μτορεί να υτερΒε: συνο'λικά etc δέκα χιλιά
δες (10.000) δραχμές το χρόνο».

3. Η τεριττωση θ' της ταραγράρου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.Δ. 3323/55 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ' Ατό το ετήσιο συνολικό τοσό του κ.αταΒάλλετ.ι: ατο το 
φορολογούμενο και τη φορολογούμενη σύζυγό του. για ενοίκιο 
της κύριας κ.ατοικ.ίας τους, τοσοστό τριάντα τα εκατό 
(30%) έως το τοσό ενοικίου εκατόν είκ.οσ: χιλιάδων δρχ.
120.000 ) και τοσοστό δέκα τα εκ.ατό (10%) για το τάνω 

ατό εκατόν είκ.οσι χιλιάδες ('120.000) δραχμές τοσό αυτού. 
Ειδικά, τροκειμένου για μισθωτούς ή συνταξιούχους, το τιο 
τάνω τοσοστό τριάντα τα εκ.ατό (30%) για το μέχρι εκα
τόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές τοσό ενοικίου rporao-
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ξανετα: κατά re ντε io ποσοστιαίες μονάδες για κα·ύε έ
να arc τα δύο \2; πρώτα τέκνα τους και κατά ©εκα ^10} 
ζοσοσστιαίες μονάδες για χάνε τέκ.νο -τέρα αζό το δεύτερο 
τέκνο. εφοσεν τα τέκνα αυτά σύνοικο.» με το βικαιουχο της 
έκπτωσης αυτής κα: το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαί
νει τ'.? εκατόν τέσσερις χιλιάδες < 104.000; δραχμές ή τις 
διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000 δραχμές ·αν αυτά 
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τα εκατό (67%' και 
πάνω. arc διανοητική κα·ά υστέρηση τ, φυσική αναπηρία. Το 
πρόσθετο αυτό ζοσοστό δικαιούνται εκείνοι που αποκτούν ει
σοδήματα και αζό άλλες πηγές. 'ϋταν ο: σύζυγοι αζό κοι
νού εκμισθώνουν κύρια κατοικία, το ποσό της έκπτωσης επι
μερίζεται και εκπίπτει κατ' ίσα μέρη αζό το συνολικό κα
θαρό εισόδημα κάάε συζύγου. Το ζοσό όμως zoo αντιστοιχεί 
στο πρόσΰετο για τέκνα ζοσοστό εκζίζτε: αζό το συνολικό ει
σόδημα του συζυγου ζου το δικαιούται, Το συνολικό ζοσό της 
πρόσ-άετης εκζτωσης σε καμιά περίπτωση δεν μζορεί να υ- 
περβε: το ζΟσό του κα-ύαρού εισοδήμ,ατρς αζό μισ-άούς ή.συντά- 
,τϊΐς ζου αζέκτησε ο δικαιούχος ,υτής. Λεν ενεργείτα. η εκ- 
ζτωση αυτή όταν στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό τθυ χορη
γείται στεγαστικό επίδομα. Επίσης. αζο το συνολικό εισόδη
μα του φίριλογε.μένου εκζίζτε: το ζοσό ζου καταβάλλεται για 
ενοίκιο ακινήτου ζου μισθώνεται ως ‘κατοικία, για την ικα- 
. ι.-.είηοι στεγαστικών αναγκώ/ των τέκ.νων του ζου φοιτούν 
σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφ·:σον αυ
τά τον βαρύνουν κατά τις διατάξεις τη; ζαραγράφου 2 του 
άρ-όρου S. 11 έκζτωση αυτή υπολογίζεται σε ζοσοστό τριάντα 
τα εκ,ατό ι30% για ζοσό ενοικίου μέχρι εξήντα χιλιάδες 
V 60.000) δραχμές τ: χρόνο, για κά-άε κατοικία ζου μισθώ
νεται γι' αυτό το σκοζό και ενεργείτα: εφόσον ο: κατοικίες 
ζθυ μισθώνονται βρίσκονται στην ζόλη ή το χωριό ζου έχει 
την έδρα της η σχολή ή το σχολείο ζου φοιτούν τα τέκνα 
του φορολογούμενου και αυτός ή τα τέκνα του αυτά δεν έ
χουν άλλη κατοικία σ αυτή την περιοχή. Για την εφαρμογή 
α-τής της διάταξης η ζεριοχή της τέως διοίκησης πρωτεύ
ουσας -θεωρείται ως μία ζόλη.

την άσκηση ατομικά εμπορικής η γεωργικής επιχείρησης ή 
εζαγγέ/νματος αζό αυτα ζου αναφέρονται στην παροτγραφο 1 
του άρθρου 45 και αζό τη συμμετοχή της ως ομόρρυ-άμο μέ
λος σε ομόρρυΦ.μη η ετερόρρυ-λμη Εταιρεία, αφαιρειται ζοσό για 
διαζάνη χωρίς δικαισλογητικά για τη φΰλαςη των τέκνων 
της. ζου συνοικούν με αυτήν, εφοσον τα τέκνα αυτά δεν έχουν 
υζερβεί το έκτο έτος της ηλικίας τους και τ: ετήσιο εισό
δημα τους δεν υζερβαινει το ζοσο των εκατόν τεσσάρων χιλιο- 
δων (1 04.065 . δραχμών ή το ζοσό των διακοσίων ζε··ήντα 
ζέντε χιλιάδων .255.0(H) δραχμών ζροκειμένου για τα τέκνα 
>χυ παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εζτα τα εκατό (67(c) και 
πάνω αζό διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία Το 
ζοσό της δαπάνης ορίζεται σε ζοσοστό δέκα τα εκατό (10%) 
στο αρθυισμα των εισοδημάτων αυτών των κατηγοριών και 
δεν μζορεί να υζερβεί τις σαράντα ζέντε χιλιάδες (45.000) 
δραχμές το χρόνο για το ζρώτο τέκνο για το οζο-ίο δικαιούται 
αυτή την έκζτωση. Το ζοσό αυτό ζρο-σαυξάνετα: κ.ατά εζτά 
χιλιάδες πεντακόσιες, ; 7.500) δραχμές το χρόνο, για καθένα 
τέκνο μετά το ζρώτο.

Αντί για την έκζτωση της δαζάνης ζου ορίζεται στα προ
ηγούμενα εδάφια, από το συνολικό εισόδημα των πιο πάνω δι
καιούχων εκπίπτει ποσοστό της πραγματικής δαζανης ζου κα
ταβάλλεται αζό αυτούς σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς ή βρε
φονηπιακούς σταθμούς, για τη φύλαξη των τέκνων τους, ε
φόσον συντρέχουν ο: προϋποθέσεις ζθυ ορίζοντα: στα προηγού
μενα εδάφια αυτής της περίπτωσης. Η έκζτωση αυτή υπολο
γίζεται σε ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) αυτής της 
δαζάνης. για το ζοσό της έως και τις εκατόν είκοσι χιλιά
δες (120.000) δραχμές το χρόνο, για το ζρώτο τέκνο για το 
οποίο δικαιούνται αυτήν την έκζτωση και σε ποσοστό πενήντα 
τα εκατό (50%) αυτής έως και τις πενήντα χιλιάδες δραχ
μές (50.000) το χρόνο, γιο καθένα τέκνο μετά το πρώτο. 
Για τη διενέργεια της σι πάνω έκπτωσης, υποβάλλονται μα
ζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαι
ούχων. τα πρωτότυπα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που 
εκδίδονται από τις ζιο πάνω επιχειρήσεις, με βάση τις δια-

Οι εκπτώσεις ζου ορίζονται στην παρούσα περίπτωση .ενερ- 
γούντα: εφόσο· : δικαιούχος αναγράψει στις οικείε; ενδεί
ξεις της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης τον αριθμό φορο- 
λογικού μητρώου ή της ταυτότητας του εκμισθωτή».

4. ϋι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 
από 1 Ιανουάριου 1985. για το ποσό ενοικίου ζου καταβλή
θηκε από την η;ερομηνια αυτή κα· μετά.

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου <8 το-ο Ν.Λ. 3328/1955 αν-

τάξεις του II.Λ. 99/1977». .
Ap-Spo 4.

Φορολογική κλίμακα. Μειώσεις και 
εξαίρεση αζό το φόρο.

1. Η παραγραφές 1 του άρθρου 9 του Χ.Α. 3328/1955 
αντικαθίσταται ως εξής:

(ι!. Ιο εισόδημα ζου απομένει υ.;τα τις μειώσεις και τι;
ικανίσταται ως εξής: •κζτώεις zcu ενεργούνται από το σιυνολικλ εισό

«5 Αζο το συνολικό ποσό των εισοδημάτων ζευ αποκτά ρολογοαμένευ αποτελεί τ; φορολογητέο εισόδημά T0J. τ: ctto’o
φορολογουμένη αζο την παροχή εξαρτημένης εργασίας, αζό υποβάλλεται σε φόρε με δάση την ακόλουθη κ/. ίμαν.α:

Κλιμάκιο Φορολογικό; Φυρο; V 'w’JVOAO
εισοδήματος συντελεστή;

(% )
κλιμακίου εισοδήματος φόρου

104.000 104.000
47.000 10 4.700 151.000 4.700
52.000 12 6.240 203.000 10.940
58.000 14 8.120 261.000 19.069
64.000 16 10.240 325.000 29.300
70.000 18 12.600 395.000 41.900
93.000 20 18.600 488.000 60.500

116.000 23 26.680 604.000 87.180
116.000 26 30.160 720.000 117.340
116.000 29 33.640 836.000 150.980
139.00() 33 45.870 975.00(1 196.850
139.000 • >Ο J 51.430 1.114.000 248.280
139.000 41 56.990 1.253.000 305.270
174.00ο 45 78.300 1.427.000 383.570
232.000 49 113.680 1.659.000 497.250
464.000 53 245.920 2.123.000 743.170
930.000 57 530.100 3.053.000 1.273.270

1.620.000 61 988.200 4.673.000 • 2.261.470
Γζερβάλον 63
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Το ποσο του βέρου το οποίο προκύπτει με tier, την πιο 
τεανω κλίμακα μειώνεται ως εξής:

2/ Γtat. τον rate το φορολογούμενο. κατά τρεις ιτ.λτάίες 
(3.000; δραχμές. Προχειμένου για: aa'. ανάπηρους αξιωμα

τικούς και οπλίτες. ο; οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου 
παίρνουν σύνταξη ατό το δημόσιό ταμείο, αξιωματικούς που 
εξαιτιας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος βρίσκονται σε κα
τάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του X. 1750/1950 (ΦΕΚ A' 280 και Χ.Α. 330 
1947 (ΦΕΚ Α' 84 . ρρ) θύματα πολέμου. Θύματα πολέ
μου χατα την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που 
λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πο
λέμου εξομοιώνονται κα; τα πρόσωπα, τα οπο’.α ως μέλη οι- 
κ.ογενειών αξιωματικών κα; οπλιτών ο: οπο'.ο; απεοιι-ισαν
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, σε ε:ρην:κή 
περίοδο. δικαιούνται σύνταξης από το δημόσιό ταμείο ·;■; τυ
φλούς που είνα: γραμμένο: στο γενικό μητρώο τυφλών. το 
οποίο τηρείται στην αρμόδ.α διεύλυνση της οικείας νομαρχίας 
και σδ) πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 07% κα· πάνω 
από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. το πιο 
πάνω ποσό αυξανεται στις τριάντα έξι χιλιάδες (3(5.009) ίρχ.

ρ; 'Για το πρώτο τέκνο, κ.ατά δεκατέσσερις χίλιάσες 
«, i 4.000) δραχμές. για το δεύτερο τέκνο, κατά ο.καοκτώ 

χιλίασες πεντακόσιες (18.300' δραχμές. για το τσίτο τέ
κνο. κατά είκοσι πέντε χιλίασες (25.000 δραχμές, για το 
τέταρτο τέκνο, κ.ατά πενήντα χιλιάδες ' 50.000 δραχμές, για 
το πέμπτο κα: για κάλε τέκνο μετά το πέμπτο, κα-;: εξή
ντα χιλιάδες (ΟΟ.ΟΟϋι δραχμές.

γ) Για κάλε τέκνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του 
•ύητεια. κατά έξι χιλιάδες (Ο .000 δραχμές.

δ Για καλένα από τα λοιπά πρόσωπα κατά έξι χιλιά
δες (0.000· δραχμές.

ε) Για κ.αΰένα από τα πρόσωπα που ανασέρονται στις πιο 
πάνω περιπτώσεις ρ’ και τ', εφόσον αυτά παρουσιάζουν ανα
πηρία 07% κα: πάνω, από διανοητική καΰυστερηση ή συσι
κή αναπηρία, κατά τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000 δρα
χμές. ως πρόσ-υετο ποσό μείωσης.

Ή μείωση του φόρου. που κ.α.-ύεσίζετα: στις πιο πάνω πε
ριπτώσεις ρ. γ'. δ’ κα: ε’ ενεργείτα:. εσόσον τα πρόσωπα 
που ανασέρονται σ' αυτές βαρύνουν το φορολογούμενο. κ.ατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρζ/ρου 8.

Αν το ποσό του σόρου που προκύπτει στο εισόδημοα του 
φορολογούμενου είναι μικρότερο από το συνολικ.έ ποσό των 
μειώσεων που ορίζοντα: στις παραγράφους 1. 5. Ο κα: 7 του 
παρόντος άρ-υσου. η διαφορά δεν επιστσέσετα: ούτε συμάηφι- 
ζεται.

Από τις μειώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, 
μονο αυτές που αφορούν τους ανιόντες της συζυγου. τα τέ
κνα της από προηγούμενο γάμο ή τα χωρίς γάμο τέκ.νσ της. 
τους άγαμους αδελφούς και αδελφές της. καλώς κα: τους
ανήλικους ορφανούς από πατέρα κα: μητέρα συγγενείς της έως 
τον τρίτο βαλμό. ενεργούντα: από το ποσό του σόρου που προ
κύπτει στο εισόδημά της.

Στις περιπτώσεις εοαρμογής της διάταξης της πασαγσασου 
) του άρλρου G του παρόντος:

α ■ Αν ο ένας από τους συζύγους έχε: φορολογητέο ε’σσδη- 
μα μέχρι εκατόν τέσσερις χιλιάδες 104.0001 δραχμές. τό
τε ο φόρος που αναλογεί σ' αυτό το εισόδημα υπολογίζεται 
με -συντελεστή σκ.τώ τα εκατό ι8%) κα: ασαιρειτα: από το 
ποσό των οκ.τώμισυ χιλιάδων (S.500) δραχμών. Στο υπόλοι
πο που απομένει προσλέτετα: το προσωπικέ ποσό μείωσης του 
σόρου. καλώς κ.α: τα τυχόν άλλα ποσά των μειώσεων που 
ορίζονται στις παραγράσους 1. 5. G κ.α: 7 του παρόντος άρ
λρου κα: το άλροισμά τους μετασέρετα: για να μειώσει το 
φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του άλλου συζύγου.

μ) Αν ο ένας από σους συζύγους έχε: σορολογητέ'·· εισόδη
μα πάνω από εκατόν τέσσερις χιλιάδες ι 104.000) δραχμές, 
κα: το ποσό του σόρου που προκύπτει γι’ αυτό το εισόδημα 
είναι μικρότερο από το συνολικέ ποσό των μειώσεων που ορί

ζοντα: στες παραγράσους 1. 5. -6 κα: 7 Του παρόντοσ άρ
λρου. η ‘διασορά μετασέρετα: για να μειώσει το φόρο που 
αναλογεί στο εισόδημα του άλλου -συζύγου. Σ' αυτές Τις πε
ριπτώσεις. αν απομένει υπόλοιπο «εν επιστρέσεται. ούτε συμ- 
ύησίζεταιν.

2. Η παράγραφος 7 του ά?·5ρ«υ 9 του Ν.Δ. 3323 Ί 955 
αντικαλίσταται ως εξής:

«7. Το ποσό του σόρου που προκύπτει, με όαση τις διατά
ξεις των παραγράφων 1 κα: 2 του παρόντος άρλ-ρου, για το 
συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου: α) που διατελεί σε 
χηρεία, μ ι που έχε: διαζευχλε: κ.α: δεν έχε: συνάλε: άλλο 
γάμο, γ; που έχε: αποκτήσει τέκνα χωρίς να έχει συνά
ψει γάμο, μειώνεται με πρόσλετο ποσό ίέκ.α χιλ. (10.0061 
δραχμών για καλέ τέκνο του οποίου έχε: τη γονική μέριμνα 
η προχειμένου για διαζευγμένους. για κάλε τέκνο του οποίου 
έχει την επιμέλεια, εσόσον το τέκνο αυτό έχε: ηλικία μέχρι 
δεκατεσσάρων 14: ετών κ.α: βαρύνει το φορολογούμενο, κ.ατά 
τ.ς διατάξεις της παραγράφου 2 του άρλρου 8.»

3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου' 6 του άρλρου' ΊΟα 
του Χ.Α. 3323/1955 ανττκαΨίστατα: ως εξής:

na ι των ομόρ ρυλμων κ.α: περιορισμένης ευλύνης εταιρειών 
ο: οποίες προέρχονται από τη συγχώνευση -αυτοτελών βιοτε
χνικών η εμπορικών επιχειρήσεων, ατομικών ή ετα'ρικών. 
ή από τη συγχώνευση τέτοιων επιχειρήσεων με συμμετοχή φυ
σικό)·/ προσό)πων. τα οποία εργά.ονταν ως μισλωτο! για δύο 
τουλάχιστον χρόνια σε επιχε ρήσεις του αυτού αντικειμένου με 
εκείνο της νέας εταιρείας κα: με την προϋπόθεση ότι πέντε 
του/.άχισσον φυσικά πρόσωπα, από τα μέλη της νέας εταιρείας, 
ασκούταν αυτοτελή βιοτεχνικ.ή ή εμπορική επιχείρηση, που 
λειτουργούσε συνεχώς. *;:α δύο τουλάχιστον έτη πριν από τη 
χρονολογία της συγχώνευσης και εφόσον το κεφάλαιο της 
νέας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000) δραχμών τουλάχιστον».

Άρλρο 5.
- Α:αδικαστ:κ.ές διατάξεις.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρλρου 11 του 
Χ.Α. 3323/1955 αν τι-Λαλίστατα· ως εξής:

«Κάλε φυσ.κ.έ πρόσωπο, για σο οποίο συντρέχουν οι προ- 
υπολέσεις που άρλρου 3. έχε: υποχρέωση να υποβάλλει ;ή>ωση 
φόρου- ε-τσοήμιτος. :σόσον μετά τις νόμιμες αειώοεις κ.α: 
εκπτώσεις απομένει φορολογητέο εισόδημα πάνω από εκατόν 
τέσσερις χιλ-άδες ( 104.000 : δραχμές».

2. Ίο άρλρο ! Ιία του Χ.Α. 3323 11155 -αντικαθίσταται ως 
εξής :

<<Άρλρο IGa
Δήλωση αποτελεσμάτων εταιρειών, κοινοπραξιών 

κ.α: κ,οινωνιών που ασκούν επιχείρηση.

1. Οι ομέρρυλμες. οι ετεεόρρυ-ύμες και οι περιορισμένης ευ~ 
λύνης εταιρείες, καλώς και ο: κοινοπραξίες της παραγράφου 
2 του άρλρου 1 του II.Α. 99 Ί 977 ΦΕΚ Α' 34' υπεχρεούν- 
τα: να υποβάλλουν. κάλε χρόνο, στον Οικονομικό Έφορο της 
έδρας τους, -δήλωση για τα αποτελέσματα τους, τα οποία προ- 
έκ.υψαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου που 
έληξε κ.α: για την κατανομή των κερδών ή ζημιών μετα
ξύ των εταίρων ή μελών της κοινοπραξίας,

2. II πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται:
σι μέχρι τις 25 Φεβρουάριου, αν η εταιρεία ή η Κοινο

πραξία τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του 
Κόάδικ.α Φορολογικών Στοιχείων.

ρ) μέχρι τις 10 Απριλίου του οσκείου οικονομικ.ού έτους, 
αν η εταιρεία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώ
πευση ή πρακτόρευση ασφαλ ιστικών εταιρειών ή ττ μεσ·τε:α 
ασφαλειών, -καλώς κα; τη·/ πτακ.τόρεύση ή αντιπροσώπευση 
τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σ' εταιρεία ή κοινοπραξία 
που τηρεί βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας το» Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων και εφόσον η ‘διαχειριστικό περίο
δός τους 7.ήγε: μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 
προηγούμενου ημερολογιακού ή ‘διαχειριστικού έτους,
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7; μ*»« τρεις μήνες β=ο την ημερομηνία λτ,ςης της 
διαχειριστικής τεριόδου. αν η εταιρεία η η κοινοτραξια τη
ρεί. οιόλία τρίτης η τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα Φ.ρο- 
/,ογικων Ετοιχείων,

ο) μετά σε ένα μήνα ατό την ημερομηνία έγν.ρισης τον 
ισολογισμού της. τροκειμένου για εταιρεία τεριορισμένης ευ- 
όύνης.

ε; μέσα σε τρεις (3) μήνες ατό την ημερομηνία λύσης, 
μετατροτής ή-συγχώνευσης της εταιρείας ή κοινοτραξια;. 
•/.ατά τερίττωση. '/.αι εφόσον η εταιρεία η η κοινοτραξια τη
ρεί ίιόλια τρώτης η δεύτερη; -/.ατηγορίας του Κ.Φ/Σ. κα: 
η διαχειριστική τερίοδός της λήγε: μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
του οικείου οικονομικού έτους.

3. Ο Οικονομικός Έφορο; τη; έόρας της εταιρείας, η 
της κοινοτραξια; υστέρα ατό σχετικό έλεγχο εκδίδει και 
κο.νοτοιεί στην εταιρεία η στην κοινοτραξια τραξη τροσόιορι- 
σμου του οικονομικού ατοτελέσματος. 11 τραξη τροσδιορισμο- 
ατοτελεσμάτων της κοινοτραξια; κοινοποιείται στο νόμιμο εκ- 
τρόσωτό της. ο οτοίος αναγράφεται στη δήλωση η σε τερι- 
ττιυση μη ορισμού του. σ οτοιοόήτοτε μέλος της κοινοτραςίας.

4. Τα οικονομικά ατοτελέσματα του-τροσδιορίζονται με 
όαση την οριστική ατόφαση του διοικητικού δικαστηρίου η 
το τρακτικό διοικητικής ετίλυσης της διάφορά;. ν.α-,/ως και 
αυτα του οριστικοτοιούνται. λόγω μη άσκησης τροσφυγής, δεν 
μτορεί να αμφισοητη-λούν ατό τ-,υ: εταίρους ή τα μέλη της 
κοινοτραςίας. Τα ατοτελέσματα αυτα ανακοινώνονται, χωρίς 
υταίτια καθυστέρηση, στους Οικονομικούς Εφόρους οι οτοίο: 
είναι αρμόοιοι για την ετ.όολή του φορου στα εισοδήματα των 
εταίρο)·- ή των μελών της .κοινοτραςίας.

5. Οι διατάξεις των άρ-λρων .15. ϊ>1 ταράγραφοι 4 και 5, 
49, '50. 51, 53, 59. 05, 08 και 09 του ταρόντος, των άρ- 
-3ρων 42 και 43 του X 820/1978 (,ΦΕΚ Λ 174 . κα- 
■&ώς και του Ν. 4125/1900 (,ΦΙοΚ Λ' 202 ) ισχύουν ανάλο
γα και κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του ap-3-pou.

G. Οι διατάξει: των τροηγούμενων ταραγράφων αυτού του 
άρνρου εφαρμόζονται ανάλογα για.:

α; τις κοινωνίες αστικού δικαίου. οι οτοίες ασκούν ετι- 
χείρηση. εκτός ατό αυτές του εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα 
δημόσιας χρήσης.

ρ) τι; ομόρρυ·$μες. ετερόρρυθμες και τεριορισμεντ.ς ευνύ- 
νης εταιρείες. κα·3ως και τις αστικές εταιρείες κερδο- 
σκοτικου χαρακτήρα του έχουν ως αντικείμενο εργασιών την 
εκμετάλλευση ακινήτων ή την άσκηση γεωργικής ετιχειρη- 
σης ή ελευθερίου εταγγέλματος.

7. .Σε τερίττωση μη υτοδολης της δήλωσης αυτου του άρ
θρου. ετιόάλλετα: με τράςη του Οικονομικού Εφόρου σε όάρος 
της εταιρείας η της κοινοτραςίας η της κοινωνίας τρόστι- 
μο ατό ε,ίκοσι χιλίασες 120.000 εως διακόσιες χιλίασες 
(200.000) δραχμές κα: σε τερίττωση εκτράόεσμης υτοίολής 
της. τρόστιμο ατό δέκα χ/.λιάσες 10.000 έως εκατό χι
λίασες 100.000 σραχμές.

8. Με ατσφασεις σου Γτουσγού Οικονομικών του σημσσ’ίυσν- 
τα: στην Εφημερίδα της Κυδερνήσει»; καν ορίζοντα: ο 'υτο: 
και το τερειχόμενο της δήλωσης ατοτελεσμάτων και της 
τράξη; τροσδιορισμού ατοτελεσμάτων. κάνω; και κα-όε άλ- 
λη /.εττομέρεια του είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτού του άρ-Spcu».

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφια της ταραγράφου 2 
του άσπρου 5 του Ν.Δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως 
ε=ή;ι

«Έττίσης. αμελείται η σεσαίωση και η καταίολή του το- 
σού της οφειλής, η οτοία τροκύττει στο συνολικό εισόδημα 
του συνταξιούχου, εφόσον τούτο σ εν υτερόαινε: φο τοσό των 
τριακοσίων -τενήντα χιλιάσω·/ (350.000) δραχμών και ο φο
ρολογούμενος έχε: ατερδεί την ηλικία των εξήντα τεντε (65; 
ετών. Αν το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου υτερδαίνε: 
τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές, το δια
θέσιμο εισόοημα του ατομένε: σ' αυτόν, μετά την αφαίρεση 
της οφειλής η οτοία τροκύττει ατό το εισόδημά του για κύ

ριο .και συμτληρωματικό φόρο, τέλη και εισφορές του συμ- 
έεόαιώνοντα; με το φόρο, δεν μτορε: να είναι κατώτερο ατό 
τ:ς τριακόσιες τενήντα χιλιάίδες (350.000; σραχμές».

Άρ-Ζρο 6.
Εισόδημα ατό οικοδομές.

1. Η τερίττωση α' της παραγράφου 1 του άρ-άρου 20 του 
ΑΕΔ. 3323/1955. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Πάγιο τοσοστό είκοσι τέντε τα εκατό (25%): γ!2 τους 
φόρους, τα τέλη ή δικαιώματα υτέρ του Δημοσίου ή οτοιου- 
δήτοτε τρίτου του δαρυνουν την οικοδομή, για τα ασφάλιστρα 
•/ατά κινδύνου τυρκαιάς ή άλλων κινδύνων. κα·ύώσ και -.α 
ατοσόεσεις κα: έξοδα ετισκευής για τη συντήρηση εκμισώού- 
μενων ή ιδιοκατοικουμενων ή ισιοχρησιμοτοιούμενων οικοδο
μών. ο: οτοίες χρησιμοτοιούντα: ως κατοικίες, οικοτροφεία, 
σχολεία, φροντιστήρια. αί-όουσες κινηματογράφων ή -θεάτρων, 
σταόυο: αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, κλινικές κα: σανατόρια.

Το τοσοστό του τροηγούμενου εδάφιου τερ’.ορίζεται; αα) σε 
δέκα τα εκατό (10%) τροκειμένου για οικοδομές ο: οτοίες 
χρησιμοτοιούντα; γι' άλλες χρήσεις κσι όσ σε τέντε τα 
εκατό ,5%) τροκειμένου για το εισόδημα του τροκύττε: ατο 
γττεσα. σύμφωνα με την ταράγραφο 1 του άρθρου 18. και 
την αξία της οικοδομής του ανεγέρόηκε σε ξένο οικόπεδο, 
η οτοία ·λεωρείτα: εισόδημα σύμφωνα ;υ.ε την ταράγραφο 2 του 
αρ-άρου 18.

■Ειδικά, ατό το εισόδημα του τρο/.ύττε· ατό την ε‘/.μ
όνωση χώρων τοτο·3έτησης ετιγραφών και κά·3ε είδους διαφη
μίσεων. κατά την ταράγραφο 1 του άρ·3ρου 17. δεν αναγνω
ρίζεται καμία έκττωση.

Ατό το εισόδημα του τροκύττει ατό οικοδομές οι οτοίες 
υτεκμισ-λώνονται. εκτίττει τάγιο τοσοστό δέκα τα εκατό 
(010% .·. το οτοίο υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ του μισθώ

ματος κα: του υτομισ/ώματος. ανεξάρτητα ατό τη χρήση 
του ακινήτου».

2. II ισχύς των διατάξεων αυτού του άρνρου αρχίζει ατό
1 ίου 1984. γιε; τα εισοδήματα του ατοκτούν ο: δι
καιούχοι ατό την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο 7.
1ί αρακράτητη φόρου.

1. Το τελευταίο εδάφιο της ταραγράφου 1 σου αρ·5ρου 29 
του Χ.Δ. 3323/1955. αντικανίστατα: ως εξής:

«•Σε τερίττωση ταρακράτησης φόρου στα εισοδήματα του 
τροηγούμενου εδαφίου, με εξαίρεση τα μερίσματα ατό: ονομα
στικές μετοχες των ημεδατών ανωνύμων εταιρειών, στο τοσό 
του κυρίου κα; του συμτλη-ρωματικού φόρο., τροσ-ύετεται κα: 
ο σόρος του τροκύττει ατό την εφαρμογή αναλογικού συντε
λεστή οκτώ τα εκατό .8%). για το τμήμα του εισοδήματος 
μέχρι του τοσού των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000 
δραχμών».

2. Το τρώτο εδάφιο της τερίττωση; ρ' της ταραγράφου 
3 του ap-Spou 43 του Χ'.Δ. 3323/1955 α·/τ:κα·3ίστατα. ως 
£=ή=:

«‘Για όσους αμείόοντα: με ημερομίσ-Sio. με συντελεστή του 
υτολογίζετα: στο ακαθάριστο τοσό του ημερομίσθιον κα: ο 
οτοίο; ορίζεται σε δύο τα εκατό (2%) για τα ημερομίσθια 
ατό χίλιες τετρακόσιες τενήντα (1.450) δραχμές έως χίλιες 
εττακόσιες τενήντα (1.750) δραχμές, σε τέσσερα τα εκατό 
;4%: για τα ημερομίσθια ατό χίλιες εττακόσιες τενήντα 
μια (1.75!) δραχμές έιος δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, 
σε έξι τα εκατό (6%) για τα ημερομίσθια ατό δύο χι’λιά- 
6ε; μία (2.00!) δραχμές έως δύο χιλιάδες τριακόσιες 
,2.300: δραχμές κα: σε οκτώ τα εκατό (8%) για τα ημε
ρομίσθια ατό δύο χιλιάδες τριακόσιες μία (2.301) δραχμές 
και τα>ω>’.

3. Η ταράγραφος 2 σου άρ·3ρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του 
έτους 1975 (ΦΕΙν Α’ 23). αντικαθίσταται ω: εάής:

«2. Η ταρακράτηση του φόρου -εισοδήματος, ο οτοίο; τρο- 
βλέτετα: ατό την προηγούμενη ταράγραφο, ενεργείτσ: κατά



την καταβολή της βουλευτικής αποζημίωσης στους δικαιού
χους. Με αποτατεις του Υπουργού Οικονομικών. ο: οποίες
δημοσιεύονται στην ‘Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κα£ορίζεταί 
ε τρόπος υπολογισμού του φόρου που παρακρατείται ?πό το 
ποσό ay τής της αποζημίωσης. καύωτ κα. από χφηματ’κά τό
σα που καταβάλλονται σε άλλες κατηγορίες δικαιούνιον. τα 
οττοία έχουν την ίδια φορολογική μεταχείρισή με ττ. δβρλε> 
τιχή αποζημίωση. ή διαδικασία βεβαίωσης κα; απόδοσης 
αετού το., φόρου στο Δημόσιο, κα-ύώς κα: κά-λε άλλη σχετι
κή λεπτομέρεια γ:α την εφαρμογή αετών των διατάξεων».

Άρ·άρο 8.
Ακαθάριστο εισόδημα.

I. Στην περίπτωση £' της τταραγράφοο 2 του άρθρου 34 
του Ν.Λ. 3323/1955 προσύέτονται 2 εδάφιά μετά το ο τότε: ο 
εδάφιο ως εξής:

«Όταν το μικτό κέρδος καύορίζεται ατό το Υπουργείο 
Εμπορίου. προκειμένου να προσδιορισύούν τα ακαθάριστα έσο
δα. ως ποσοστό μικτού κέρδους. λαμβάνεται το ανώτατο όριο 
του συντελεστή που έχει κα-ύοριστεί ατό το Υπουργείο αστό.

•Σε τερίττωση τοο το Υπουργείο Εμτορίοο έχε: καθορίσει 
δραχμικό μικτό κέροος γίνεται αναγωγή αστού σε τοσο- 

-στιαίο».
Άρ-ύρο 9.

Χρόνος απόσβεσης εξόδων τρώτης εγκατάστασής 
της Ελληνικής Αεροτορικής Βιομηχανίας.

«II ατόσόεση των εξόδων τρώτης εγκατάστασης της Α
νώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Άεροτορική Βιομηχανία» που 
αναφέρονται στην ταράγραφο 31 τοο άρ-Spou 7 του 'X. 1160/ 
198! (ΦΕΚ Α’ 147). όπιος αυτά Sa έχουν διαμορφω-5εί μέ
χρι της 31.12.1988. -5α αρχίσει να γίνεται ατό τον ισολο
γισμό της χρήσης 1989. σύμφωνα με τ·ς διατάξεις φορολογίας 
εισοδήματος».

Άρ-ύρο 10.
Εισόδημα τεχνικών ετιχειρήσεων.

1. Ui τεριττώσεις α’ και £' τοο δεύτερου εδαφίου τη: 
παραγράφου 2 τοο άρ-ύροο 30α τοο Χ.Α. 3323/1955 αντικα- 
νίστανται ως εξής:

«α) σε δεκατρία τα εκατό (131) για τα δημόσια τεχνι
κά έργα των τιο τάνω α και γ' τεριττώσεων.

φ) σε εεκατρία τα εκατό Π 3% · για τα έργα της τιο 
πάνω ρ' περίπτωσης».

2. Ο: τεριττώσεις α'. ,ε' και γ' της παραγράφου 9 τοο 
αρ-όροο Ι.ι τοο Χ.Α. 3843/1958 1 ΦΕΚ Α 14-8) αντικαθί
στανται ως εξής:

«α, Έξι κα: τενήντα εκατοστά τα εκατό (0.5X1 στη 
σονολική ακαθάριστη αξία των έργων τοο δημοσίου. ίεήμων 
κα: κοινοτήτων, δημόσιων ετιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, 
οργανισμών ή ετιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και νομικών προ- 
σωτων εηκοσίοο δικαίου. γενικά. Στην τερίττωση τοο 5 εργο- 
λήττης έε χρησιμοτοιε! -δικά τοο ολικά, ο τιο τείνω σοντε- 
λεστής υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αξία -ων έρ
γων χωρίς την αξία των ολικών.

pi Έξι κα: τενήντα εκατοστά τα εκατό (0.5%1 στη σο
νολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων, γενικά.

γΐ Αώδεκα τα εκατό (12%) στη συνολική ακαθάριστη 
αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έσγα τοο 
αναφέρονται στην τιο τάνω τερίττωση ρ'. για τα οτοία ο ερ- 
γολήττης δε χρησιμοτοιε: δικά τοο ολικά» .

3. Ο: συντελεστές τοο ορίζοντα: στις τεριττώσεις των τρο- 
ηγούμενων ταραγράφων εφαρμόζονται ατό τη δημοσίευση τοο 
παρόντος. για τεχνικά έργα τοο Βημοτρατούντα: ή ανα·5έτοντα: 
ατεο-ύείας σε εργοληττικές ετιχε'ρήσεις.

Βδδικά. ο σοντελεστής δεκατρία τα εκατό (13%)· ο οτοίος 
ορίζεται στην τερίττωση α' της ταραγράφοο 1 τοο άο-Spoo 
αυτού, εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοσα. ·οο τροέκοψαν ατό 
1 Ιανουάριου 1981 κα: μετά, ατό την εκτέλεση, χωρίς τη 
χρησιμοτοίηση ολικών τοο εργολάβου. τεχνικών έργων τοο δη

μοσίου. δήμων και κοινοτήτων, ό/,μοσίων ετιχειρήσεων ή εκ
μεταλλεύσεων. οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 
και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.'γενικά.

4. Ο:'διατάξεις τοο Βεύτεροο έΒαφίοο της προην&ύμενης 
παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υποδέσεις που εκκρε- 
μούν στις Φορολογικές Αρχές, στα Αιοικητικά Δικαστήρια, 
οτοιοοδήτοτε βαύμού. και στο Συμβούλιο της Επικράτειας, 
κατά την έναρξη ισχύος τοο ταρόντος.

'Ap-Spc 11.
ΕισόΒημα και κτήση αυτού.

1. Το πρώτο είάφιο της τερίττωσης V της ταρατρασοο 3 
τοο άρύρου 40 τοο Χ.Α. 3323/1955 αντικαθίσταται ως 
- ς η ? *

«Η αποζημίωση τοο καταβάλλεται σύμφωνα με το X. 2112/ 
14)20 ίΦΕΚ Α 07). το apSpc 94 τοο Χ.Α. 3020/1954. 
(ΦΕΚ Α' 235 και το άρ-ύρο 1 τοο Β.Α. 10/18 Ιουλίου 
1920 (ΦΕΚ Α 158). ως ισχύουν, κατά το τμήμα αυτής 
το οτοίο αντιστοιχεί στο πολλαπλάσιο των τριάντα γιλιάΒων 
30.000) δραχμών το μήνα ή των χιλίων Βιακοσίων ί 1.200) 

δραχμών για κά-ύε ημερομίσ·$ ο κατά τερίττωση».

2. Στην τερίττωση Β' της ταραγράφοο 3 τοο άο-ύρου 40 
τοο Χ.Α. 3323/1955 προσ-ύέτετα: νέο τελευταίο εδάφιο ως 
£=ής;

«Αν το τοσο τοο καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζη
μίωσης οτερβαίνε: αυτό τοο ορίζεται ατό τι; κείμενες Βιατά- 
ξεις. το συνολικό τοσό της αποζημίωσης, μετά την αφαίρεση 
τοο τοσού τοο Βε θεωρείται εισόδημα ανάλογα με τους μή
νες ή τις ημέρες τοο λαμβάνονται οτόψη για τον υπολογισμό 
της νόμιμης ατοζημίωσης υτάγεται σε φόρο με τους πιο πάνω 
σοντελεστές».

3. Η ταράγραφος 2 τοο ά:·5ρου 4! του Χ.Α. 3323/1955 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικά, προκειμένου για τις πρόσ-ύετες αμοιβές και 
τις ατοζημιώσεις τοο καταβάλλονται ατό το Βημόσιο και τα 
νομικά τρόσωτα Βημοσίοο δικαίου, χρόνος ατόκτησήσ τοοσ εί
ναι αυτός στον οτοίο ειστράττονται ατό τους δικαιούχους.

Κατ εξαίρεση, στην τερίττωση αυτή, αν ο: πρόσ-ύετες αμοι
βές ή ο: ατοζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούνοος ανα
δρομικά. με βάση διάταξη νόμου ή συλλογική σύμβαση ή δι
καστική ατόφαση. χρόνος απόκτησής τοος είναι αυτός στον 
οτοίο ανάγονται».

4. Ο: διατάξει; της τοοηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται ατό 1 Ιανουάριου 1984 για τα εισοδήματα του ατο- 
κτούν ο: δικαιούχο: μετά την ημερομηνία αυτή.

Άούρο 12.
Εισόδηοα ατό Ελεονέρια Ιύταγγέλματα.

Η τατάγραφος 1 τοο άρ-ύροο 45 τοο Χ.Α. 3323 Μ955 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εισόδημα ατό υτηρεσίες ελευθερίων εταγγελμάτων εί
ναι ο: αμοιβές ατό την άσκηση τοο ελευθέριου εταΤΥέλιεατος 
τοο ιατρού ή οδοντίατρου ή κτηνίατρου ή φοσιο-ύερατευτή ή 
μαίας, δικηγόρου. Βικολάβοο. συμβολαιογράφου, άμισ-ύου υτο- 
·5ηκοφύλα/.α. δικαστικού ετιμελητή. αρχιτέκτονα, μτ.χανκού. 
τοτογςάφου. χημικού, γεωτόνου. Βατολόγου, σχεδιαστή, δημο
σιογράφου. συγγραφέα. Βιεσμηνέα. μεταφραστή, καθηγητή ή 
δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου 
ή χαράκτη, εκτελεστή μουσικών έογων ή μουσουργού, καλλι- 
τεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράσοο. σκη
νοθέτη. σκηνογράφου, ενδοματολόγου. διακοσμητή. οικονομο/.ό- 
γοο. ερευνητή ή συαβούλου επιχειρήσεων, ιδιοκτήτη ή διευ- 
•ύυντή φορολογικού ή λογιστικού γραφείου, ξεναγού κα: εμπει- 
σο*'νώαονα».

'Ap-Spc 13.
Εξω λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2. 3 κα: 4 τοο άρ-3ροο 
30 του Χ.Α. 3323 Ί 955 σντικα-ύίσταν;α: ως εξής:

«2. Για κά-Si κατηγορία επιχειρήσεων προόλέπετα: ενα



■ρεονχδηοόίς συντελεστής xa&apcj κέρδους ο οποίος εφαρμόζε
ται στα ακαΨάριστa έσοδα.

Ό: μοναδικοί αυτό: συντελεστές κα Ψαρού κέρδους περιλαμ
βάνονται σε ειδικό πίνακα ο οποίος καταρτίζεται με αγόρα
σε:? του Υπουργού Οικονομικών που δηυιοσιεύο'νται στην !ί η
μερίδα τη; Κυόέρνησης.

•Ο συντελεστής καΨαρού κέρδους που εφαρμόζεται its ακα- 
Ψάριστα έσοδα δεν μπορεί va είναι ανώτερος από τα 3/ 5 του 
συντελεστή μικτού κέρδους, που έχει καΨορίσει το -Υπουργείο 
Εμπορίου. Όταν το Υπουργείο Εμπορίου, αντί για συντελε
ίτε; μικτού κέρδους. έχε: καΨορίσε: συντελεστές καΨαρού 
κέρδους. δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές καθαρού κέρδους 
του πίνακα. αλλά ο: συντελεστές καθαρού κέρδους του Υ
πουργείου Εμπορίου.

Για τ:ς επιχειρήσεις ττου ·δεν τηρούν τα όιόλία να: στοι
χεία του προόλέποντα: γι’ αυτές ατό τον Κώδικα Φορολο
γικών ,Στοιχείων (Π .Λ. 99/1977 ΦΕΚ 34 τ. Α) ή τηρούν 
αναχριόή όιόλία κα: στοιχεία, ο συντελεστής κα-Ψασού κέρ
δους προσαυξάνεται κατά σαράντα τα εκατό (402).

3. Αν ατό τα στοιχεία του προσκομίζει ο φορολογούμενος 
τροκύττε: αποδειγμένα ότ·. ατό γεγονότα ανώτερης Βίας, το 
τραγμζτ:κό κέρδος είνα: κατώτερο ατό αυτό του πσοσδιορί- 
ζετα: με εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέεοος αυ
τό μτορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, 
έχε όμως κατωτέρου ατό το μηδέν.

'Γ:α τις νέες επιχειρήσεις ο συντελεστής καθαρού κέρ
δους με ώνετα: κατά είκοσ: τα εκατό (20%). Ο αεεωμένος 
συντελεστής καΨαρού κέρσους εφαρμόζεται στα ακαΨάριστα 
έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία έγινε έναρξη τπσ επιχει- 
ρηματεκής δραστηριότητας κα: των δύο ετομένων ετών. Στις 
επιχειρήσεις του δεν τηρούν όιόλία κα: στοεχεία του Κώδι- 
κα Φορολογικών Στοιχείων (Π.'Δ. 99/1977 ΦΒΚ 34 τ. Α) 
αν και έχουν υτοχρέωση τήρησης ή τηρούν ανακριτή όιόλία 
κα: στοιχεία, δεν χορηγείται η τιο τάνω έκττωση.

4. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις του υτοχρεούντα. να 
τηρούν βιολί α κα: στοιχεία της τρώτης κατηγορίας του Κώ
δικα Φορολογικών Στοιχείων (II.'Δ. 99/1977 ΦΕΚ 34 τ. 
Α) κα: με την προύπόΨεση ότι αυτά κρίνονται ακ,ριόή ή για 
τις επιχειρήσεις του σεν τηρούν όιόλία γιατί σεν ένουν υτο
χρέωση τήρησης λόγω ύψους αγορών, εφόσον τεριέχοντα: 
στον ειδικό τίνακα του επόμενου εδαφίου. τα καψαρά κέρδη 
προσδιορίζονται εξωλογιστικά. μι πολλαπλασιασμό των αγο
ρών με ένα μοναδικό συντελεστή καΨαρού κέρδους κατά γε
νικές κατηγορίες επιχειρήσεων.

Ο: συντελεστές καΨαρού κέρσους που εφαρμόζονται στις 
αγορές περιεχονται σε ειδικό πίνακα του καταρτίζεται ;/· 
αποφάσεις του Γπουργού Οικονομικών ο: οποίες σημοσ εύοντα: 
στην Εφημερίδα της Κυόέρνησης.

Ο: διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα.
Κατα την εφαρμογή των διατάξεων του αφορούν τους μο

ναδικούς συντελεστές στις αγορές:
α) για τις επιχειρήσει.; του τηρούν ακριβή ο;όλ·α και 

στοιχεία της τρώτης κατηγορίας του 'Κώδικα Φοεολογικών 
Στοιχείων, ο: αγορές λαμόάνοντα! όπως αυτές προκύπτουν 
ατό τα όιό/.ία κα: στοιχεία τους.

£) για τις επιχειρήσεις του 'δεν έχουν υποχρέωση. τήρη
σης όιόλίων λόγω ύψους αγορών, ο: αγορές λαμόάνοντα: όπως 
αυτές προκύπτουν ατό τα τιμολόγια αγορών.

γ) σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των όιόλίων 
και στοιχείων του τηρούνται ατό την επιχείρηση:

αα) ατό την πρώτη κατηγορία στην τρίτη ή τέταρτη κα
τηγορία. ο: αγορές της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου 
πριν ατό την αλλαγή της κατηγορίας όιόλίων μειώνονται 
κατά την αξία τούτων του εμφανίζεσαι στην ατογρασή έναρ
ξης της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έγινε η αλ
λαγή της κατηγορίας των όιόλίων.

Ρν'1 ατό ση δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία, ο: 
αγορές του πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχειριστική περίο
δο στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά όιόλία τρώτης κα- 
τηγο:’ας. προσαυξάνονται με την αξία των εμπορεύσιμων αγα-

Ψών του αποδειγμένα Ψε διατέΨηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τις ■’διαχειριστικές περιόδους στις οποίες τηρήψηκαν όι
όλία δεύτερης κατηγορίας.

γγ από την τρίτη ή τέταρτη κατηγορία στην πρώ.τη κα
τηγορία. ο: αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη, διαχει
ριστική περίοδο στην οποία τη-ρήψηκαν για πρώτη φρρά £·.- 
όλία πρώτης κατηγορίας, προσαυξάνονται με την αξία των 
εμπορεύσιμων αγαΨών που εμφανίζονται στην τελευταία απο- 
γραφή λήξης.

’ Αρψρο 1 4 .
Δειγματοληπτικός έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων.

1. Στ: άρψρο 50 του Ν.Δ. 3323/1955 προσψέτονται τέσ- 
σερες νέες παράγραφοι, με αριΨμούς 2. 3. 4. 5 και 0: παρά
γραφο: 2 κα: 3 αυτού χναριΨμούντα·. σε 0 και 7. αντίστοι
χα. ως εξής:

«2. Ο έλεγχος των δηλώσεων, ο οποίος προόλέπεται από 
το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου γίνεται δειγ
ματοληπτικά κα: σε αριΨμό υποΨέσεων που απαιτούνται κάψε 
φορά, ώστε αυτός να είναι πλήρης και ουσιαστικός.

Επίσης, δειγματοληπτικά γίνεται και επανέλεγχος ορισμέ
νων 2πό τις δηλώσεις που έχουν ελεγχΨεί με τη διαδ’.κ2σΐ3 
του προηγούμενου εδαφίου.

Για την επιλογή του δείγματος, που μπορεί να είναι τυ
χαίο. .λαμόάνοντα: ιδιαίτερα υπόψη ο κλάδος ή η κατηγορία 
των επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων και στοιχεία ή χαρακτη
ριστικά τ:.υ αρι-Ψμού φορολογικού μητρώου ή της ταυτότη
τας των υποχρεών.

Κατ εξαίρεση, προκειμένου για επιπηδευματιες των οποίων 
έχουν επισχεΨε! ανεπίσημα όιόλία και στοιχεία. καΨώς κα: 
για υποΨέσεις για τις οποίες υπάρχουν ουσιαστικές παραόά- 
σεος του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, ο: οποίες έχουν ορι- 
στικοποιηΨεί. ο φορολογικές έλεγχος ίιενεργείται υποχρεω
τικά κα: κατά προτεραιότητα, για όλες τις χρήσεις που εκ 
κρεμούν.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου, ο Οικονομικός Έφορος δεν έχε: υποχρέωση να 
ελέγχει όλες τις δηλώσεις που του επιδίδονται.

4 . Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 0: Οποιος
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυόερνήσεως. καθορίζονται 
ο: λεπτομέρειες για την επιλογή του δείγματος, ο τρόπος 
διενέργειας αυτού του ελέγχου ή του επανελέγχου, τα οικο
νομικά έτη από τα ανέλεγκτα για τα οπο-ία Ψα διενεργείτα: 
ο έλεγχος. καΨώς κα: κάΨε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρα
γράφου 2 αυτού του αρψρου.

5. Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού ϋικονομιν-ών. ο: 
οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυόερνήσεως. συ- 
σταίνοντα: Ειδικά Ελεγκτικά Κέντρα, στα οποία μπορεί να 
παρέχεται η αρμοδιότητα για το φορολογικέ έλεγχο όλων ή 
ορισμένων από τις επιχειρήσεις ο: οποίες τηρούν υποχρεωτι
κά όιόλία τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων, ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον τύπο με τον 
οποίο λειτουργούν ή το είδος τους.

Με τις ίδιες αποφάσεις καΨορίζετα: ο αρι-όμός αυτών των 
Κέντρων η χωρική τους αρμοδιότητα, η Οργάνωση, η στελέ- 
χωση κα: ο τρόπος λειτουργίας τους. καΨώς και κά-όε άλ
λη σχετική /.επτομέσει-α που είναι αναγκαία για την εφαρμο
γή των δ'ατάξεων χυτής της παραγράφου».

2. Η παράγραφος 9 του άρψρου 50 του Ν.Δ. 3323/1955. 
όπως αυτή αναριΨκήΨηκε. αντικαθίσταται ως εξής:

«€. Τα δικαιώματα ελέγχου που οναφέρονται στις παρα
γράφους 1. 2 και 5 -αυτού του άρΨρου έχουν και ο: Επιθεω
ρητές Οικονομικών Εφοριών».

3. II παράγραφος 7 του άσΨσου 50 του Ν.Δ. 3323/195-7. 
όπως χυτή αναριψμ-ήψηκε. καταργείται.

4. Ο: διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρψ-ρου 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις χ/όλεγκτες δηλώσεις οι
κονομικού έτους 19S5 κα; παλαιοτέρων οικονομικών ετών.
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5. Ό; διατάξει; του άρΔρου 25 Ν. 829 / 978 (ΦΕΚ 
A 174 εξακχλκϊΔούν να ισχύουν.

6. Στο. .Υπουργείο Οικονομικών βυσταινονται τριακόσιες 
(300) v«; -δέσεις -του Κλάδου 'ATI Οικονομικών Εφοριών 
και μετά τη δημοσίευση του Π-Δ. που προ-βλέπετα; από το 
ap-Spc 44 του Ν. 1473/1084 (ΦΕΚ A 127 . ποοσωπικού Δη
μοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με κοινέ; αποφάσεις των Υπουργών ΙΙροεδρία; 7.7 Οι
κονομικών καΔορίζονται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, 
γ'.7 την — λήρωση των πιο πάνω -δέσεων ατό ειδικευμένου; 
στο λογιστικέ - ελεγκτικέ τομέα. το όριο ηλικία; του;. 
καΔώ; κα ο τρόπο; πρόσληψή; του;.

Ά?ΔΡο 13.
Εφαρμογή του προσωρινού ελέγχου y.a: σε άλλες περιπτώσεις.

1. Επιχειρήσει; οι οποίε; τηρούν υποχρεωτικά η προαιρε
τικά βιβλία τρίτη; ή τέταρτη; κατηγορία; του II Δ. 99/ 
1977 (ΦΕΚ A 34 και δεν έχουν υπαχθεί σε οριστικό έλεγ
χο. κατά το σύστημα του δειγματοληπτικού ελέγχου, υποκειν- 
τα: σε προσωρινό έλεγχο. 0 προσωρινό; αυτό; έλ-γχοε
διατάσσεται από τον Οικονομικό Έφορο για ένα r περισσό
τερα συγκεκριμένα Δέματα και αντικείμενα του πλήρους και 
οριστικού φορολογ.κού ελέγχου. Ο προσωρινέ; έλεγχο; διε- 
νεργείτα: μία μόνο φορά για κάΔε οικονομικό έτο; και δεν 
επιτρέπεται στη Φορολογική Αρχή να διενεργήσει ναι άλλο 
προσωρινό έλεγχο τη; ίδια; χρήση;, μέχρι τον οριστικό έλεγ
χο τη; επιχείρηση;, για το ίδιο οικονομικέ έτος.

2. Στι; περιπτώσεις τη; προηγούμενη; παραγράφου εφαρ
μόζονται ανάλογα ο: διατάξει; των άρθρων 19α. 51. 32. 33. 
39' C7. 70 και 73 του Χ.Δ. 3323/1933. καλώ; κα· των 
αρΔρων 30. 31. 32. 33. 42 και 43 του X. 820/1978.

3. Ο: περιπτώσεις σ' και ό' τη; παραγράφου 18 το. σρ- 
Δρου 7 του Ν. 1160/1981 (ΦΕΚ A 147 . αντικαθίστανται ■; 
εξής:

«α) που προκαταβάλλονται ή παρακσατούνται σύμτω/α υ.ε
τι; διαάξεις ου Ν.Δ. 3323/1953. καΔώ; και του ά: 
10 του Λ.Χ. 148/1907. όπως αυτοί ο: φόροι προκύπτε ι, 
τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του υποχρέου ή. σε 
πτώση έλλειψη; αυτών, από κάΔε άλλο σχετικέ στπχε

r ■'

ρ) των τελών χαρτοσήμου, που συνεισπράττοντα; με του; 
φόρου; τη; προηγούμενη; περίπτωσης».

4. Οι διατάξει; του άρΔρου 18 του Χ.Δ. 4242/1962 
'ΦΕΚ A 135/ τη; παραγράφου !7 και του τελευταίου εδα- 
οιου τη; παραγράφου 18 του άρΔρου 7 του X. 1 100/98! 
εφαρμόζονται ανάλογα και για την προσωρινή βεβαίωση των 
πιο κάτω φόρων και ειδική; εισσορά;:

α. Φόροι κατανάλωση; που επιβάλλονται σύμφωνα με τι; 
διατάξει; του άρΔρου 4 του X. 3287 1955 (ΦΕΚ A 169 . 
του άρΔρο* μόνου του X. 4324 ·Ί 903 ΦΕΚ A 192 . το* it- 
Δρου 57 του X. 12/1975 (ΦΕΚ Λ 2'./ το- άοΔρου 15 το* 
X. 216/197.) ■.ΦΕΚ A 260 . του αεύεου 05 του X 512/ 
1977 (ΦΕΚ A 4 Γι' των άρΔρων 4 και 5 του X. 1213
198.1 (ΦΕΚ A 340) και τη; πασα^εασου 1 του άοΔσου 
38 του X. 1249 1982 <ΦΕΚ A 43 . '

ρ. Ειδική εσφορά για τον ΟΓΛ. που επιβάλλεται σύμ
φωνα με τι; διατάξει; των περιπτώσεων Δ/ Ε/ ΣΤ' και 
7/ τη; πασαγράσου 1 του άσΔρου Π του X’. 4109/1961 
/ΦΕΚ A 01 ).

3. Ο: διατάξει; τη; παραγράφου 1 του παρέντο; άρΔρου 
εφαρμόζονται και για τι; φορολογική; δηλώσει; που εκκρε
μουν ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, κατά τη 'δημοσίευση 
του παρόντος.

ΆρΔρο 10.
ΠροοσΔετο; φορο; λέγω ανακρίβεια; τη; 
?’.ορισμέ; του, γενικά, κατά τη διοικητική

φοράς.
1. II παράγραφο; 1 του άρΔρου 31 ο 

αντικαθίσταται ω; εξής:
«I. Γα ποσοστά πρόσΔετων φόρων και

δήλωση; και πε- 
επίλυση τη; δ α-

υ X. 820/1978

ροσαυξήσεων που

προβλέπονται από τι; ισχύουσε; διατάξεις, λέγω υποβολή; 
ανακριβούς 'δήλωση; τη; άμεσης όοαι έμμεσης φορολογίας, 
εισφορά; ΟΓΑ - δήμων και κοινοτήτων του άρΔρου 10 του 
X. 4169/ 901. καΔώ; και στην περίπτωση της ελλιπούς κα
ταβολή; τε/.ών χαρτοσήμου, προσαυξάνονται κατά πενήντα 
τα εκατό 50//».

2. Η παράγραφο; 3 του άρΔρου 55 του Ν.Δ, 3323/1955 
αντικαΔισταται ω; εξής:

«3. Ο Οικονομικό; Έφορο; αφού λάβε; υπόψη όλα τα 
στοιχεία του φακέλλου τη; υπό-Δεση;. τα στοιχεία που προσ
κομίζονται από το φορολογούμενο και όσα αναπτύσσονται από
α-ΐτόν εγγρΛς/ως ή τρογ-οτ'./.ώς . */.α£ώς και κάΔε άλλο στο·.·
χείο. Βύνατζ:. ετ ojc-v ν.ρίνε·. τ:: 3"ίτηΈα βάσιμο, ν ατοτεχ&ε
την α /.τρωτή τοτ ςυ/./Λυ ελε*; ή τη διαγραφή των ε'.σο·
τη*; ζτων υ.ετ:χών ·;.όν: τηγήόν ή τον πεσιοσισκό του σύνολο.
τη; copc/.ογητέα; ύλη; που αναφέρεται στο φύλλο ελεγχΟυ η 
μερικών μόνο πηγών ή τη; ίδια; πηγή; ή του φόρο* ή άλ
λου δικαιώματος. καΔώ; και τον περιορισμό του πρέσΔετου 
φόρου, ο οποίο; προβλέπετα: από τι; παραγράφου; 2 και 3 
του άρΔρου 07. στο ένα τρίτο ίΙ/3-! του».

3/ Ο: διατάξεις τευ παρόντος άρΔρου εφαρμόζονται για 
τποΔέτει; οικονομικού έτους 1986 και εφεξής.

ΆρΔρο 17.

Φορολογική αξιοποίηση των ελέγχων του Σ.υ.Λ.
Ορκωτοί λογιστές. οι οποίοι κατά την άσκηση των καΔη- 

κέντων του; διαπίστωσαν παραβάσεις των διατάξεων τη; φο
ρολογική; νΟμοΔεσία;. υποχρεούνται να τι; γνωστοποιούν εγ
γράφου; στην αρμόδια Υπηρεσία τοο Υπουργείου Οικονομ,ικών. 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Φορολογία μεταβίβαση; ακινήτων.
ΆρΔρο 18.

Φορολογία μεταβίβαση; ακινήτων — Απαλλαγή 
πρώτη; κατοικίας.

]. Το τείτο εδαε-ιο τηε παραγεειευυ 6 του ά.οΔσου 2 του 
X 1587/1 950 (ΦΒΚ--Α' 294)V όπως προστέΔηκε μ-, την 
παράγραφο 1 του άρΔρου 15 του X". 1473/1984 ι ΦΕΚ — 
Α' 127'. αντικαθίσταται ω; εξής: <tOt διατάίξεΐφ των προ
ηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα που βρίσ
κονται σε περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων μέχρι 5.009 κα
τοίκων και εφόσον αυτά δεν είναι, στο σύνολό τοο; ή μερι
κώς. μέσα σε ζώνη ακτίνας 500 μέτρων από το χειμέριο 
κύμα. Ο: διατάξει; τη; παραγράφου αυτή; εφαρμόζονται και 
σε κτήση κυριότητα; ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε 
ακίνητο με χρησικτησία για την οποία έχε: εκδοΔεί δικα
στική απόφαση, -/.ατά τη διάταξη τη; περίπτωση; δ' τη; 
παραγράφου 3 σου άρΔρου 2» .

2. Το ποώτο εδάοι: τησ παια^ράσοο 2 του άσΔσου 1 
του X. 1078/11980 (ΦΕΚ—Λ' 238).‘όπως ισχύει.' αντικα- 
Δίστατα: ω; εξή; :

»2. 11 απαλλαγή π ευ προβλέπεται από την προηγούμενη 
παράγραφο παρέχεται για ποσό αγοραία?; αξία; οικία; ή 
διαυ.ερίσ.ματο; μέχρι δραχμών δύο εκατομμυρίων τετραα.οσιων 
χιλιάδων (2.400.000). Το ποσό αυτό πρ-οσχυσανετα; κατά 
οκτακόσιες χιλιάδες ! 800.000) δραχμές για ν.αΔένα από τα 
τρία πρώτα παιδιά του αγ&ραστή. που αναφέρΟντα: στην προ
ηγούμενη παράγραφο, και κατά ένα εκατομμύριο πεντακό- 
σιεφ χιλιάδες (1.500.0001 δραχμές για το τέταρτο και 
επόμενα παιδιά αυτού».

3. II διαταξη τη; παραγράφου 3 του άρΔρου 1 του X. 
1078 / 980. έπω; ισχύει καταργείται.

4. Ο: διατάξει; του δευτέρου εδασ’ου τη; παραγράφου 0 
του άρΔρου 1 του Ν. 1078/1980. όπως ισχύουν, κ,χταρ- 
γούνται.

5. Οι διατάξ'ϊ'ς τη; -παραγράφου Γ του παρόντος -άίΔρου 
ισχύουν από / Σεπτεμβρίου 1984.
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ΆρΔρο $9.
Φορολογία Χαρτ&σήμον.

Η ταράγραοος 3 τοτ άρ-Sscu 11 τον Β.Δ. 12/15.9. 
(ΦΕΚ—Α' 209). ότως :σχΰε:. αντικαΔίστατα: ως

2. Ο διορισμός και η ταύση των Ειδικών Γραμματέων 
■γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα. «βι» εκδίδεται. μετά ατό τρά- 
ταση τον Υτονργον Οικονομικών. Ομοίως με ΙΊ ροεδρικό Διά- 
ταγμ.α μετά ατό τρόταση τον Υτονργον Οικονομικών y.a: τον 
οικείον κατά τερ ίττωση Υτονργον είναι δυνατό να ατοστών- 
τα: στις Δεσείς των Ειδικών Γραμματέων ντάλληλο: μόνι
μο; η αε οτοιαοητοτε σχέση εργατιάς τον ντηρετσνν στο οη- 
μότ:ο τομέα, ότως αετός ορίζεται ατό την ταράγραρο 6 τον 
αρΔρον ί τον Ν. 1250/1982. Στην τερίττωση αντή λαμ-

ε=ής:
«3. 0 : τυμβάτεις ν.α : τα τε ε ‘/.τελετή αυτών ε*Λ0ίΒόαενα

7/Ζ Ζ'.ν.ά τιμολόγια, εαορλητ:7.ες α τοόείςεις ή άλλα έγγρ αφα
τρομηΔε:ων λί-ατμάτων. απόρων, μηχανημάτων, ζωων y.at άλ-
λων γεωργ’.ν.ων εςοτιων . του ενερ1γοννται ατό το Δημόσι c ή
την ^ Αγρ οτ:*/.ή Τράτ:εΙτ της Ελλόιδος. με σκοτό τη διανομή
3υτών j £. poj'.y.a ή νομ:κα τρόσωτα. τον ασχολούνται με ση
γεωργία. χτη'/Οτροφία. ττηνοτροςί α. σηροτροφία, μελυσοκο-
μία ‘/.α·. γεντ/.α με τη ''εωργ:*/.ή ε*/.με τ α λ λε υαη. ατ α Αλ a α J0V-
ται ατ.ί τ2 τέλγ; λ2?*7 c τήμ&υ. Ητίτης. αταλλάττοντα». ατό
τα τέλη αυτά ν.αι όλα τα έγγραφ α ::ο'Λμής ττα ταρατάνω
-ρέαωττα των ως άνω ε:όων y.a: τλη:ωμής του ::μήματος
ay των. έ ττω y.a: αν ο: τ:; τάνω τυμ6άτε:ς ενεργοό'/τα: μ·£-
σω των c: ‘Λείων Συνετα:ρι ττ:*/.ών Ορ*; ανώσεων».

•2. Τ:r τ:μολόγ:α. α:σοδείξεις ή άλλα έγγραφα, τον ε*Λ-
•5 ic οντα» γ:α τ:ς αμοιόέ ς. του ‘/.ατ αδάλλονται ατ- το Δτ; μό
-to τε τρίτους. γ:α τη μεταφορά μαΔητ/.ν. ατα/λάτσον να:
ατο τα τέλη χαρτοσήμου.

3. Ο: ατοδείξεις τληρωμής ετιδομάτων ή (όοηΔημάτων, 
τα οτοία χορηγούνται, με οτοιαδήτοτε μορφή. ατό το Υ'τονρ- 
γείο Υγείας -/.α; ΙΙρόνΟιας. αταλλάσσοντα; ατό τα τέλη χαρ- 
τοσήμον.

4. ΚνντόΔην.α στεγαστικά δάνεια. τον χορηγούνται για
την ατόκτηση κατοικίας ή γ:α την αγορά οικοτέδον. ατό το 
Ταμείο II αρακαταΔηκών ν.α: Δανείων, το Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο. τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας -/.α: τ;ς Τρά
πεζες. σε ολονς τονς εργαζομένους τον ταρέχονν εξαρτημένη 
εργασία με σχέση δηνόσιον ή ιδιωτικού δικαίου. καΔώς ν.α: 
στον; συνταξιούχους αντών. ατολανον-/ των φορολογικών
αταλλαγών -/.α: δεινκολύνσεων. τον τροόλέτοντα: για τα
στεγαστιν.ά δάνεια τον χορηγούνται, σνμρωνα με τις διατά
σεις τον Ν.Δ. 3783/1957 (ΦΕΚ—Α' 201). ότως ισχύει, 
με τονς όρονς ν.α: τις τροντοΔέσεις τον Διατάγματος αστού, 
τλην της τρΟντόΔεσης. τον αφορά στο χρόνο ντηρεσίας.

Η διάταξη της ταραγράρον αντής ισχύει για δανειακές 
συμβάσεις. τον καταρτίζονται ατό I ΜαιΟνΊ985·

ΆρΔρο 20.
Φόρος Κύκλον Εργασιών.

1. Στην έννοια τον άρτον, τον ορίζεται ατό το εδάφιο 
■ί' της ταραγράρον 3 τον αρΔρον 3 τον Α.Ν. 000/1937 
(ΦΕΚ—Ά' 159). ότως αντό ερμηνεύτηκε με τη οιάταξη 
της ταραγράοον 42 τον αρΔρον 7 τον Ν. 1160/1981 (ΦΕΚ 
Α ! 47). τερ:λαμόάνονται ν.α: ο: τίτες για σονόλάν.ια.

2. Αταλλάσσονται ατό το φόρο κύκλον εργασιών ίων τε
ρ ιττώσεων α -/.α·. γ' τον αρΔρον 1 τον Α.Ν. 660/1937. 
αντίστοιχα τα ακαΔάριστα έσοδα των ριομηχανιν.ών -/.αι 
βιοτεχνικών ετιχειρήσεων ατό την τώληση ζωοτροφών ταρα
γόμενων ατό τα ντολλείμματα χνμοτοιησης εστεριεοειοών -/.α: 
τα όμοια είδη τον εισάγοντα; ατό το εξωτερικέ.

όάνενν μόνο τις κάΔε ρύσης ατοόοχές της Δέσης ατό την 
οτοία ατοστάστηκαν.

3. Μετά τη λήξη της Δητειας τονς ο: Ειδικοί Γραμμα
τείς ετανέρχοντα: στην ντηρεσιαν.ή y.a: μισΔολογική σχέση 
με το δημόσιο ή άλλο ρορέα τον δημόσιον τομέα, οτως αν- 
τός ορίζεται ταρατάνω. ερόσον τριν ατό την ανάληψη των 
καΔηκόντων τονς είχαν ταρόμοια σχέση. Ο χρόνος της Δη- 
τείας τονς ως Ειδικών Γραμματέων λογίζεται για κάΔε σννε-
τ ε:α ως /ρονΟς τραγματΓν.η1 Τ υ::ηρετ:τς στην σ:ροηγουμεν η
Δέτη τους.

4. 0: E'.cr/.c: Γοαμματείς τ ελουν υτό την ε::οττεία του
Ί ’τουργου y.a: τρ ο'ίτταντα: ΥτV ετ»ών του Υτονρ- ϊ ί ου 0:*/.ο-
νομικών. Οι Υτηρί« τ ι ε ς τ τ: ς C7:οίες τρο'ίσταντα: ο: Ε».Β·. */.ο:
I'ραμματεί ς */.α£ - ρ ι«>#ν τ α: */.:i‘S;ί φορά με ατ:-φατη τθν
Υ τονργον Οικονοχιχών.

5. U: Ειδικοί Γραμματείς τον Υτονργείον Οικονομικών 
τροτντογράρονν τα έγγραρα τον ντογράρονται ατό τ&ν Υ- 
τονργο. Ανατληρωτή Υτονργό ‘/.α: τονς Υρντονργούς Οικο- 
νομικών, ερόσον τα έγγραρα αντά αναρέρονται σε Δέματα 
της αρμοδιότητας τονς, σνμρωνα με την ταράγραρο 4 τον 
άρΔρον αστού. Ετιτρέτεται ετίσης η μεταβίβαση. σνμρωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. της εξονσίας να ντογράρονν «Με 
εντολή Υτονργον» ατοράσεις. έγγραρα και άλλες τράξεις.

ΆρΔρο 22.
ΡύΔμιση Δεμάτων αταλλοτριώσεων.

Σε τερίττωση ανάκλησης της σνντελεσμένης αναγκαστικής 
αταλλοτρίωσης τον κηρύχτηκε με την κοινή ντονργ.κή ατο- 
ραση Υ. 161 8. 8703/17.9.70 (ΦΕΚ Δ 240). έχονν εφαρμο
γή οι διατάξεις τον Ν.Δ. 797/71 (ΦΕΚ Λ 1 ). Ατοράσεις 
τον εκδόΔηκαν για τον καΔορισμό της ατοζημίωσης τον τσέ- 
τει να ετιστρεΔει ο ιδιοκτήτης ύστερα ατό τιμαριΔμική ανα- 
τροσαρμογή καταργούνται. ερόσον δεν έχονν εκτελεσΔεί. Γα 
τοσά των Βόσεων τον τνχόν έχονν ήδη καταόληΔεί σνμΔηρί- 
ζοντα: με το σύνολο της ορειλόμενης. χωρίς την ανατροσαρ- 
μογή. ατοζημίωσης. II μέχρι την έναρξη ισχύος τον ταρόντος 
τνχον καταόληΔείσα ατό τον ιδιοκτήτη ανατροσαρμοσμενη ατο- 
ζημίωση δεν ετιστρέρετα .

ΆρΔρο 23.
Φορολογία εισοδήματος ΑΕ «OLYMPIC CATE! I INC ι.
1. Ο: διατάξεις των ταραγράρων 5, 6 και 7 τον άρΔρον 

18 της ατό 30 Ιονλίον 1956 σύμβασης «τερί Αεοοτορικών 
Συγκοινωνιών» τον κνρώΔηκε με το Ν.Δ. 5560/'0 ΦΕΚ 
Α 222) εφαρμόζονται στα σννολικά ακαΔάσιστα έσοδα το. 
τραγματοτοιεί η Α.Ε. «OLYMPIC CATERING.·. τα 
οτοία τροέρχονται. είτε ατό δραστηριότητες τον καλύττοντα: 
ατό το τρονομιακό δικαίωμα της ταραγράρον 2 τον αρΔρο.
I της σύμοασης αντής. είτε ατό τωλήσεις τροϊόντων ταρ α
γωγής της σε τρίτονς γενικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρΔρο 21.
Σύσταση Δέσεων Ειδικών Γραμματέων.

1. Στο Υτονργείο Οικονομικών σνν ιστών τα: τέντε (ο)
Δόσεις μετακλητών Ειδικών Γραμματέων με βαΔμό α' της 
κατηγορίας Ειδικών Δέσεων. Οι μηνιαίες ατοδοχές τονς ορί
ζονται σε τοσοστό 905 των ατοδοχών τον βαΔμού αυτού.

2. Οι διατάξεις της τροηγούμενης ταραγράρον έχονν 
εφαρμογή στα έσοδα τον Δα τραγματοτοιήσει η τιο τάνω Ε
ταιρία ατό 1 Ιανοναρίον 19S5 και μετά.

ΆρΔρο 24.
Κύρωση ατοράσεων.

•1. Κνρώνονται και έχονν ισχύ νόμον ατό τότε τον εκδόΔη- 
καν ο: ακόλονΔεσ ατοοάσεις:

1. Ο: αειΔ. Ε. 905S/27.6.85. Ε. 9321 '2.7.198Ε. 
13880/(15.10.84. Ε. 14541/30.10.84, Ε. 14575/31.10 81.
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£. 10646/10.12.84. E. 17407/31:12.84. E. 505/14.1.85 
V.a· E. 2605/22.2.85 αποφάσεις y.a: τηλεγραφικέ; eisia- 
γ·ές -roy Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. o: οποίες έχουν 
ως εξής:

a <cAp tv. E. 9058
ΑΤήνα. 27 Ιουνίου 1984

Θέμα: Π αρατατη ισχυος της E. ill350/31.8.83 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο τη ΟΠΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη ττερ ίορίσμ,ού των φορολογικών υποΤεσεων 
με μικρή σημασία. ο: οποίες εκκρεμοόν στις Φορολογικές Αρ-

2. Την ανάγκη παρατασης της ισχύος της Ε. Ί 1350/Η 1. 
8.1988 απόφασής μας. όπως αυτή συμπληρώΤηκε με την Ε. 
3115/24.2.84 όμοια. για την ικανοποίηση σχετικών αιτημά
των των παραγωγικών τάξεων.

Αποφασίζουμε

1. II ισχύς της Ε. U350/31.8.83 απόφασης του Υπουρ- 
γοό Ο.κονομικών. όπως αυτή συμπληρώΤηκε μ.ε την Ε. 31 15
24.2.84 όμοια, πασατείνεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 
1984.

2. ΤΙ απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Αναπληρωτής Υπουσ-ο: Οικονομικών 

Λ Η.Μ1ΓΓΡΙ1Σ f ΕΟΙ-Κ )Λ ΑΣ »

• «ΑριΤ. Ε. 9321
ΑΤήνα. 2 Ιουλίου 1984

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Στη συνέχεια ειαταγής μας Ε. 5075/ΠΟΛ. 0S/30.3.84 

με την οποία σας κοινοποιήσαμε την Ε. 4882/30.3.84 από
φαση Γποαργού Οικονομικών, σχετικά με απόοοση φόρου από 
αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος και άνθι
σές τρίτων (Κεφάλαιο Γ' παράγραφος G) σας γνωρίζουμε 
ότι παρακρατη-όέντα ποσά Τα αποσίσοντα: ως εξής:

α) Για φόρο που παρακρατείται από αμοιβές υπηρεσιών 
ελευθερίου επαγγέλματος με έντυπο καρμπόνιζέ εήλοσης που 
χρησιμοποιείται ήθη (ΜισΤ. Γπηρεσιών κλπ.) μέσα στις προ- 
Τεσμίες που ορίζοντα: στην παςάγσασο ο του άοΤοου 4S του 
Ν.Δ. 3323 /55. οηλαοή μέσα στο πρώτο οεκαπενΤήμερο των 
μηνών Απριλίου. Ιουλίου. Οκτωβρίου και Ιανουάριου κάΤε χρό
νου. για τα ποσά του φόρου που παρακρατήΤηκαν το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο.

ρ) Για φόρο που παρακρατείται από αμοιίές τρίτων με το 
έντυπο της σήλωσης απόθεσης τελών χαρτοσήμου τιμολο
γίων. φορτωτικών κλπ. (Φ—09—007 κατάλληλα οιαμορφού- 
μενο ως ακολούθως:

αα' II στήλη με τον τίτλο «Σύνολο ί 
ρος 107c».

|όρ) Η στήλη με τον τίτλο «Παρατ 
«/Σύνολο οσχ.».

γ) Η απόοοση του παρακρατούμενου 
όες τρίτουν Β' τριμήνου 1984 Τα γίνε: 
ση των τελών χαρτοσήμου, με την ίσια 
προθεσμίες που ορίζοντα: στο άρ-Spo 30 
(ΚΦΣ) για την απόοοση αυτών των τελών

:ρχ.» νΐ γίνε: «Φό-

ηρήσεις» Τα γίνε:

φάρου για τις αμοι- 
μαζί με ττ/< απόοο- 
οήλωση μέσα στισ
του Π.Δ. 99/1977

Ανα.τλ. Τπουσγόί 
Δϋ.Μ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

«ΑριΤ.Ε. 13880
ΑΤήνα. 15 Οκτωόρίου 1984 

Τ Η Λ Ε Γ Ρ A 4- Η Μ A
Παρακράτηση φόρου εισοοήματος στις με τη μοροή μισΤού 

καταβαλλόμενες αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώ
νυμης εταιρείας συνεχιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984. Τυ

χόν μη παρακρατήσεις και μη αποοοΤείς φόρος για αμοιβές 
από 7 Σεπτεμβρίου 1984 και μετά αποοίνεται με δήλωση τε
λευταίου τριμήνου χωρίς προσαυξήσεις ή πρόστιμα. Ακολου
θήσει νομοθετική ρύΤμιση.

Αναπλ. ΐ’πουργός 
ΔΗ.Μ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»

ο) «ΑριΤ. Ε. 14641
ΑΤήνα. 30 Οκτωβρίου 1984

Θέμα: Παράταση ισχύος της Ε. 11350/31.8.83 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την απόοαστ- του ΗρωΤυπουργού αριΤ. Υ79/21.6.84 

ιΦΕΚ 413/84 τ. Π'). .
2. Την ανάγκη περιορισμού των φορολογικών νποΤέ-οεων 

μικρής σημασίας ο: οποίες εκκρεμούν στις Φορολογικές Αρ-

3. Την ανάγκη παράτασης της ισχύος της Ε. 11350/31. 
8.1983 απόφασής μας. όπως αυτή συμπληρώΤηκε με τη Μ. 
3115/24.2.84 όμοια, για την ικανοποίηση σχετικών αιτημά
των των παραγωγικών τάξεων.

Αποφασίζουμε

1. II ισχύς της Ε. 11350/31.8.83 απόφασης του Υπουρ
γού Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώΤηκε με την Ε. 3115/
24.2.84 όμοια. παοατείνεται μέχο: και τις 31 Δεκεμβρίου 
1984.

2. Η απόφαση αυτή να κυρωΤεί με νόμο.
Ο Αναπληρωτής Υπουσγός Οικονομικών

ΔΙΙΜίίΤΡΙΙΣ ΤΣΟΒΟΑΙΑΣ»

ε) «Α ρ :Τ. πρ ω τ. Ε. 1 4575/1281
ΑΤήνα. 31 Οκτωβρίου 1984 

Θέμα: «11 ασάταση ισχύος των σιατάξεων του Ν.Δ.
1297/72».

ΑΠΟ Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις σιατάξεί; του Ν.Δ. 1297/72 «Περί παροχής φο
ρολογικών κινήτρων οια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επι
χειρήσει.)'/ προς σημιουργια μεγάλων Οικονομικών Μονάόων» 
η ισχύς των οποίων λήγε: την 3! Δεκεμβρίου 1984.

2. Την ανάγκη οημιουργίας μεγάλων Οικονομικών Μο
νάσω·/.

3. Τα σχετικά αιτήματα των παραγωγικών τάξεων,

Αποφασίζουμε
1. Παρατείνουμε την πρ&Τεσμία ισχύος των σιατάξεων που 

Ν.Δ. 1297 '72 η Όποια λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1984. μέ
χρι την 31 Δεκεμβρίου 1985.

2. Η απόφαση αυτή που Τα κυρωΤεί μ.ε νόμο, να οημο- 
σιευΤεί στην Εοημερίοα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ»

στ) «ΑριΤ. Ε. 1664C
ΑΤήνα. 10 Δεκεμβρίου 1984 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Στη συνέχεια οιαταγής μας Ε. 5075/ΠΟΛ. 6S/30.3.S4 

με την οποία σας κοινοποιήσαμε την Ε. 4882/30.8.84 από
φαση Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με απόοΌση φόρου από 
αμοιβές για υπηρεσίες ελευΤερίοο επαγγέλματος και αμοιβές 
τρίτων, σας γνωρίζουμε ότι παρακρατηΤέντα ποσά φόρου από 
αμοιβές τρίτων Τα αποοιοοντα: με το έντυπο της οήλωσης 
απόοοσης τελών χαρτοσήμου τιμολογίων, φορτωτικών κλπ. 
(Φ—09—007) κατάλληλα οιαμορφούμενο ως ακ&λούΤως:
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a i Η -στήλη με το-ν τίτλο «Σύνολο ε ρ γ. > 6 2 γίνε·. <'Φο- 
ρος 10%i).

fB H στήλη με το- τίτλο « Π ασατηρΊτσε:;'' -λα γ'.νε: «Συ- 
νολο δρχ.· ·

Η ακόδοση του κ α ρ ακ-ε α τ ούμεν ου ρόρου γ:α τ:ς εεμί’.βε: 
τείτων -λα γίνετα: ττο έξης μαζί με την ακόδοση των τε/.ων 
χαρτοσηκου. με την ίδ:α δη/.ωση μέσα στ:: κρο-λ-ετμ::: το- 
οσίζοντα: ττο αρ·λρο 30 τον II.Λ 99/77 ΟΚΦΣ γ:α την 
ακόδοση των τελών αυτών

Ανακλ. Υκουργό:
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ·.

με τ:: κεοσωρνε: τηλώσε:ς της καρ·αγράρ-ου -4 του άρθρου 48 
τον Ν.Δ. 3323/05. στις κρο-λεσμιε: κου ορίζοντα: 7 αυτήν.

3. Ο: δ.ακ.Ό-ΰχο: των or.ο —άνω αμοιβών μπορούν να ζητή
σουν να καρακρατη-λε: ατό τ:ς αμοιβές αυτές ρόρος με μεγαλύ-

4. Τα τέλη χαρτοσήμου. του ορείλοντα: στους ;μ:σ·λυύ: ή 
τ:ς άλλες σε χρήμα ακολαυες τη; καραγράρου 1 της ακόρα- 
σης αττης. ακ.οδίδοντα: στο Δημόσιο y-ατά τον ίδιο ως άνω κρό
κο κα: χρόνο, του ακοδίδετα: -/.α: ο ταραν.ρατοϋμενος ετ:
Τ WV 2 2. C C(x< / >.JTuJV OvC’»» — - Σ Τ( ’J. Τ C .

II ακόραση αυτή να κυρ-λω-λε: με νομο.

ζ) «Αρ:·λ. τρωτ. Ε. 1 *40/
Α-λήνα. 31 Δεκεμβρίου 1984

Θέμα: Παράταση :σχυο; της Ια. 11350 31.8.83 ατοόασης 
τ'-υ Γκουργοϋ Οσ/.ονομ’.ν.ων.

ΛΙΙΟΦΛΣ11
(ΐ VJ11 ΗΊΤι)Σ ΤΩΝ (ΙΙΚ< >Μ 1ΜΙΚΩΝ

Έχοντας υτόΰη:
1 Την ατόοα'η τ'-υ 11 σωύυτουτ-'-υ α::·λ. V <9 21.0.84

ΦΕΚ 413/84 τ. Η/.
2. Την ανάγκη κερ:θρ:σμού των ρ:ρολογ:κών υκο-λεσεων 

•xf/.ρής σημασία; ο: οκείε: εκκ.εεμούν στ:; ρορο/.ογ'.κε; Λρ-
χές.

3. Την ανάγκη καράταση: τη; :σχύο; τη; Ια. ί 1550
31.8.84 ατόραεή; μας. οτω; αυτή συμκληρώ-ληκε με την Ιο. 
3118/24.2.84 όμο:α. γ:α την :κανθκθ:ηση σχετίκών αιτηκά- 
των των ταραγωγεκών τάξεων.

Α τ ο α σ ! ζ ο υ μ ε
1. Η ίσχΰς της Ε. 11350.'31.8.83 ατόρ2σης του Υκουργο-ύ 

Ο:κ.ονομ:κών. οτω; αυτή συμκ/.ηρώληκε με την Ε. 3115
24.2.84 όμο:α. καρατείνετα: μέχρ'. κα: τ:; 81 Μαρτίου 1985.

2. 11 ατάοαση αυτή να κυρών ε: με νόμο.
U Λνατλησωτή; Υκουργό; Ο·.κ.ονου.:κ.ων

ΔΗΜΗΤΡΙ1Σ ΤΣΟΒΟΛΑΣ·,

η Λρ:·λ. 11 ρωτ. Ια. 505
Αλήνα. 14 Ιανουαρ.ου 1985 

Λ Π ΟΦΛΣΗ

U ΑΜΑ Γ1ΛΗΡΩΤΗΣ V Π ΟΠΤΟΣ ί 0 ΚΟΝΌΜΙΚΩΝ
.ΘΕΜΑ: 11 αρακ,ράτηση ςόρου ε:σθδήματος.

'Έχοντας υκόψη:
1. Τ:ς δ:ατάξε:ς τ'-υ άε-λρ'-υ 2 τη; Γ. 79/2i.0.83 2κο- 

ρασης του 1ί ροκλυκουργο.
2. Τ:ς δ:ατάξε:ς των τερ:ττώσεων ε κ.α: στ τη; καεα- 

γράρου 2 του άρ-λεου 31 του Ν.Δ. 3323/55. ότω; αυτές κεο- 
στέ-ληκ.αν ·υ.ε την σασα^εασο 3 του α εν σου Ο του X. 1473 
1984.

3. 'Γην ανάγκη καεακράτητη; pop ου ε’.σοόήματο; κατά την 
κ.αταόολή αμοιβών στα μέλη του Δ'.ο:κητ:κ.ού Συμβουλίου α
νώνυμη; Ετα:ρε:α:. κα-λώ: κ.α: στα μέλη εταιρείας κερ:ορ:- 
σμένης -ευ-λύνης. γ:α λόγους ίσης μετετχείρ-.σης αυτών των δ:- 
κα:ούχων. με τους δ:κα:ούχους άλλων αμοιβών. ατό τ:ς οκοίε: 
ίταεακ.ρατείτα: ο ρόεος εισοδήματος στην ,τηγή.

Α τ ο ρ α σ ί ζ ο υ u ε
1. Ορίζουμε όπως, ακό 2 Ιανουάριου 1985 ενεργείτα: πα

ρακράτηση ρόρου εεσοσήματος δέκα τα εκατό 10/ ττ: α
καθάριστο κοσό σου καταβάλλετε:::

α) Γ:α μ:σ-λούς. ατό ανώνυμη Ετα:ρεία. στα μέλη του Δ:- 
ο:κ.ητ:κού Συυβουλίου της. τα οκΟ'.σ είνα: ασρ·αλ:σμένα στο 
Ταμείο Ασραλίσεως Εμκόρ-ων ή στο· Ταμείο Ετ:αγγελματ:ών 
κα: Β'.οτεχνών Ε/.λάοος ή σε κάνε άλλκ σερίεετωτη εράσον 
κατά το χρόνο εεαροχής τη; εξαρτημένης εργασίας συμμετέ
χουν τεάνω ατό τρία τα εκατό (3Τ) στο κεράλαεο της ανώ
νυμης Εταιρείας.

β) Γ:α μ.:σ-ζοϋς ή 0Τ70:α:ητ0τε άλ/.η ατολαυή σε χρήμα, 
α ττο,Εταιρεία σεείΟρισμένης ευνΰνης. στους εταίρους της.

2. Ανώνυμες Εταγεείες κα: Εταιρείες περιορισμένης ευνύ- 
νης τεου παρακρατούν -τοσά γ:α ρόρο εισοδήματος των ττ:ο κά
νω τεερ:τττωσεων υκοχεεούντα: να τα ακόδίδουν κά·άε τρίμηνο

Ο Λνατληεωτης Γτεουργός Ονκονουκν.ών
ΔΗ Μ. ΤΣΟΙίΟΛΑΣ.·

6 οΛεΆ II ρωτ. Ε. 2005
Λάήνα. 22 Ίμβρουαρί..·Ί985 

A11 ΟΦΛΣΙ1
ο Π I (ιΤΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

θίϋΜΑ : j! αρατε.ση τη; κρο-άεσμίας υκοεο/.η; των δη/.ώσεων
ρορθ/.:γ:α; εισοδήματος καλώς κα: των δηλώσεων ακί
νητη; κερ:ουσ:α;. ο>κθν. ετου; 1985.

Εχοντας υκόψη:
1. Τ:; δ'.ατάξει; του κοώτου εδαρίου τη; καραγράρου 1 

του αεΰεου 12 κα: τη; καραγράοου Ί του άρ-λρου ΙΟα του Ν.
Δ. 3323/55.

2. Τ:; δ'.αοάαε:; τη; κασα-'σάοου 1 του αε-λεου 25 του 
Ν. 1249 82.

3. Την κατάσταση κου δ ημ: Ουργή-λ ηκε ε α α: τ: α ς τη; μη 
έγκαιρη; ακοστο'κή; των βεβαιώσεων γ:α τις αμο:6ές. τ:ς α- 
κοδοχές κα: τ:; συντάξεις του κ.αταβλή-ληκαν στους δικαι
ούχους. καλώς κα: τη μη έγκαιρη χορήγηση των βεβαιώ
σεων για τους τόκους ενυεεο-λήκων δανείων κλκ.

4. Σχετ'.κά αιτήματα των ενδιαρερομ.ένΐυν.
Α κ ο ρ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. 11 αρατείνουμε μέχρ: κα: τ;ς 5 Μαρτίου 1985 την σρο- 
•λεσμίαα υκοόο'/.ή: στον Οικονομικό Έρορο των δηλώσεων ρο- 
ρολογία; εισοδήματος ο:κονομικοΰ -έτους 1985. η οκοία ορί- 
ζετα: ακό τ& κρώτο εεάρ:ο της καραγράρου 1 του άί-λρου 
12 κα: της καραγραρο 1 του αρ-λρου 16α του Ν,.Δ 3323/ 
1955. καλώς και την κρο·λεσμ.:α υκοβο/.ής των δηλώσεων α
κίνητης περιουσίας, οικονομικού έτους 1985. η οκοία ορίζετα: 
ακό τι; οιατάξε:: τη: καοαγσασου 1 του άε-λεου 25 του Ν· 
1249/82.

2. 11 ακόραση αυτή να κυρω-λεί με νόμο.
Ο Λνακ/,ηεωτή: Ί'τουε-'ό: (·:κονου.:κών

ΔΐΙΜ. ΤΣΟίίοΛΛΣ·’

2. Ινυρώνετα: κα: έχε; :σχύ νόμου ακό τότε κου εκδό·λη··.ε η 
σκό/.ου-λη σεκόσαση:

ιιΑρ:·λ. Π ρωτ. 0771)0 '3S340
Α-λήνα. 12 Ιού/.η 1984 

Α1ΙΟΦ.Α1ΣΊ1
Ο Γ11ΌΤΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υκόψη:
1. Το γεγονός ότ: εκίκετα: νομο-λετίκή ρλλμ:ση γ:α την 

ακόραση των κερ:ουσ:ών στους κολ:τ:κούς κρόσυγες, r: οκο:ες 
εχ-ουν δημοσ:ευ-λεί.

2. Το ότ: ορεί/.ετα: μ:σ·λώματα ακό την αυ-λαίρετη χεήση
TO'JC.

3. Την ανάγκη της μη 7.ήψη: αναγκαστικών μέτρων σε όά- 
ρο; των υκοχρέων γ:α την είσκραξη των ορειλομένων μ:σ·λω- 
μάτων. ενόψη κα: της σχετ:κής ρύ-λμ:σης.

4. Την ακότραση του 11 ρω·λυκουργού κα: Υκουργού Οικο
νομικών Τ 79/21.6.84.

Α κ ο ρ- α σ ί ζ ο υ μ ε
Αναστέλλουμε μέχρ: τ:ς 31.12.84 τη λήψη αναγκαστικών 

μέτρων είσκσαξης γ:α τα βεσα:ούμενα στα Δημόσια Ταμεία 
μισ-λωματα ακό αυ·λαίρετη χρήση σημευ-λενσών κεριου-σιών. ερό- 
σον αυτα τα μ '· σ-λ ωμ. α τ α ορεί/.οντα: ακό τουτ αρχικού: :δ:οκ.τή-



τες (πολιτεχούς πρόσφυγες) τις συζύγους τους, τα τέχνα τους 
τους γονείς τοος χαι τα αδέλφια τους.

Η απόφαση αυτή να χυρωΔεί νομοΔετιχά.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οιχονομιχών 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛ.ΑΣο>

'ΑρΔρο 25.
Διατάξεις που χαταργούνται.

Αχέ την έναρξη ισχύος των διατάξεων του χαρόντος χαταρ- 
γείτβι -χάΔε άλλη γενιχή ή ειδιχή διάταξη χου αντίχειται 
στις διατάξεις του χαρόντος ή ρυθμίζει διαφορετιχά τα Δέμα- 
τβ χου ρυθμίζονται αχό αυτές.

ΆρΔρο 26.
'Εναρξη ισχύος.

Η ισχύς του χαρόντος νόμου αρχίζει:
α) των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 1, 2, 3 χαι 

6, 2 παράγρφραφοι 1, 2, 3, 6 χαι 7, 3 χαράγραρος 1, 4 
παράγραφοι 1 χαι 2, 5. 7 χαράγραφος 1, αχό i Ιανουάριου 
1,985. για τα εισοδήματα χου αχοχτούν οι ΐιαχιούχοι αχό 
την ημερομηνία αυτή χαι μετά,

6) των διατάξεων του άρΔρου 3 παράγραφοι 2 χαι 5, αχό 
1 Ιανουάριου 1984, για τις δαπάνες χου χαταόάλλονται αχέ 
την ημερομηνία αυτή .χαι μετά,

γ) των διατάξεων του άρΔρου 4 παράγραφος 3, αχό 1 Ια
νουάριου Ί 984, για τα εισοδήματα χου αχοχτούν οι Βιχαιούχοι 
από την ημερομηνία αυτή χαι μετά.

δ) των διατάξεων του άρΔρου 11 χαράγραφος 2, αφέτου 
ίσχυσαν ο: διατάξεις της παραγράφου 2 το άρθρου 17 του 
Ν. 1473/1984,

ε) των διατάξεων του άρΔρου 14 παράγραφος 1 από το οι- 
χονομιχό έτος 1986,

στ) των διατάξεων του άρΔρου 13, για διαχειρίσεις που 
χλείνουν αχέ τις 31 ΔεχεμΔρίου 1984 χαι μετά,

ζ) των λοιπών διατάξεων ατχέ τη δημοσίευσή του στην Ε
φημερίδα της Κυόερνήσεως, εχτός αν ορίζεται διαρορετιχά 
από αυτές.

ΑΔήνα, 4 ‘Απριλίου 1985 
Οι Τχουργοί

Βδνιχής Οιχονομίας 
χαι Οιχονομιχών

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Έφεχορίου

ΝΚ. ΑΚΡΓΓΙΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΒΚΟΕΣΗ 
(άρΔρο 75 χαρ. 3 του Συντάγματος).

Για τις οιχσναμιχές επιπτώσεις χου χροχαλούνται αχέ τις 
διατάξεις τ» σχεδίου νόιμου του Υπουργείου Οιχονομιχών 
«Διαρρυθμίσεις στην άμεση χαι έμμεση φορολογία χαι άλ
λες δραταςεις» χαι τον τρόπο χάλυψής τοος.

Α) Αχό τη σύσταση στο Υπουργείο Οιχονομιχών 300 νέων 
•δέσεων χροσωχιχού χαι 5 Δέσεων Ειδιχών Ρροφιματίων χρο- 
χαλειται δαπάνη του .Κρατιχού Π ροΰχολογισμού αχό δραχμές 
226.000.000 περίπου, ετησίως (217.000.000 χαι 9.000.000 
αντίστοιχα. Το-έτος 1985- η δαπάνη αναμένεται; να περιορι- 
οΔεί στο ποσό των δ-ρχ. ..100.000.000 περίπου χα- Δα αντι- 
μετωχισΔεί αχέ πιστώσεις του Υπουργείου Οιχονομιχών. -ς- 

Έ). Αχό -τη λήψη μέτρων.. ελάφρυνσης των φορολσγιχών 
έαρών ,Δα-*αέλΔει-μείωση είόδωνΣ του:Δημοσίου αχό δραχμές 
25-500.000.000, περίπου, :-«τησίωςν η .--οποία λήφΔηπε ~υπό<Ιη 
χατά την. πχ τίμηση του ύψους των ,εσόδων τουΚρατιχούΤΊ ρο- 
νπολσγισμοΰ οιχονομιχού έτους 1985.

ΑΔήνα,) 4 Απριλίου 1'985 .... .
Ο Υπουργός Οιχονομιχών ·_· .

-.-Ι'*'-:1·· ··" 'Τ: ΑΡΣΕΝΗΣ» - . " ..
;■*_ ^Τ... , Τ’. 7 Apti.ysei'zs/fm
.μν ir-;v ·Χ - μ-r-jSKOESH ’■·■■; VW, ;·.· ; · o'-a-.r

> l ,. ι ί;α ν_·ί·Τ ‘.'V*·* w ν:? Τ'·».
Γενιχού Λογιστηρίου του 'Κράτους (άρΔρο 75 χαρ.- 1 "ου 

Συντάγματος)τ-στά -σχέδιο^ομου του'Τπούργέίού Οιχονομιχών

«Δ ι αρρυΔμ ίσει ς στην άμεση χαι έμμεση φορολογία χαι άλ
λες διατάξεις. ' «„ " . ·,
(Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχβδιου νόμου Δεσπίζοντα 

τα εξής:
ίΐ. α) Αυξάνεται αχό ,1.1.1985 το ανώτατο ποσό της ειδι 

χής μείωσης του εισοδήματος αχέ μισ-Δωτες υπηρεσίες ζ
255.000 δρχ. (από 220.000 δρχ. που ισχύει σήμερα) (άρ 
Δρο 1 xap. 1) .

ή) (Μειώνεται το φορολογητέο εισόδημα αχό εμχοριχές ext 
χειρήσεις χατά ποσοστό 25% μέχρι ποσού χαλαρού εισοδήμσ 
τος 120.000 δρχ. χαι χατά ποσοστό 5% στο τμήμα του χο 
Δαρού ε.σοδήματος αχέ 120.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ 
(μείωση φορολογητέου εισοδήματος χατά δρχ. 44.000) (άρ 

Δρο ;1 χαρ. 2) .
γ) Επεχτείνεται χαι στους χτυχιούχους των χέντρων ανώ 

τερης τεχνολογιχής επαγγελματιχης εχχαίδευσης (ΚΑΤΕΕ 
χαι των τεχνολογιχών εχχαιδευτιχών (ιδρυμάτων (ΤΈ1) τ 
εισΟϊηματιχη μείωση χου παρέχεται στους νέους επιστήμονες 
(άρΔρο 1 παρ. 3) .

Ιδ) Αυξάνονται τα ποσοστά μείωσης του χαΔαρού εισοδήμα 
τος αχέ αμοιδές για υπηρεσίες ελευΔερ,ίου επαγγέλματος, χο. 
αχοχτούν αχοχλειστιχά αχέ την άσχηση του επαγγέλματος 
τους, τα χρόαωχα χου αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β 
χαι γ' της παραγράφου 4 του άρΔρου 1 του ‘Νομοσχεδίου σι 
60% για το ποσό του χαΔαρού εισοδήματος έως τις 800.0(Κ 
δραχμές χαι σε 30% για το τμήμα του χαΔαρού εισοδήματος 
αχό 800.001 έως 1.400.000 δραχμές (αντί των χοσοτιώ'· 
χου ισχύουν σήμερα 50% για ποσό εισοδήματος έως 800.000 
δραχμές χαι 25% για το τμήμα του εισοδήματος αχέ
800.001 έως 1.100.000 δραχμές) (άρΔρο 1 παρ. 4).

ε) ΑντιχαΔίσταται η παράγραφος 11 του άρΔρου 4 τοι 
Ν.Δ. 3323/1955 χαι ορίζεται ότι αχέ 1.1.1984 το συνόλι- 
χό ποσό των μειώσεων για τα εισοδήματα αχέ μισΔωτές υχη 
ρεσίες χαι ελευΔέρια επαγγέλματα, χου προδλέπονται αχό τις 
παραγράφους 3, 4, 5 περίπτωση ·α χαι 8 του άρΔρου έ 
του Ν.Δ. 3323/1955, δεν μπορεί να είναι ανώτερο αχό τις
660.000 δραχμές το χρόνο χατά φορολογούμενο για τα εισο
δήματα από τις πηγές αυτές (άρΔρο 1 παρ. 5).

στ) Ορίζεται ότι το αρνητιχέ στοιχε,ίο του εισοδήματος arc 
οιχδϊομές χαι αχέ εχμίσΔωση γαιών του ενός συζύγου χο. 
χροχύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού των τόχων των πε
ριπτώσεων 2', ε' χαι στ' της παραγράφου 1 του άρΔρου 26 
του Ν.Δ. 3323/1955 χαι της περίπτωσης ε' της παραγρά
φου Ί. του άρΔρου 24 του ως άνω ν. δ/τος εφόσον δεν χα- 
λύπτεται από το συμψηφισμό με Δετιχό στοιχίίο εισοδήματος 
άλλης πηγής, μεταφέρεται για να εχπέσει -από το συνολτχό 
εισόδημα του άλλου συζύγου (άρΔρο Ί παρ. 8) .

2. α) Αυξάνεται το αφορολόγητο τεχμαρτέ εισόιίημσ από 
ιδιοχατοίχηση από δρχ. 180.000 σε δρχ. 210.000 χαι η 
προσαύξηση του ποσού αυτού αχό δρχ. _ 36.000. σε δρχ.
45.000 για χώΔε τέχνο που συνοιχεί με *ο φορολογούμενο 
χαι τον ίαρύνει (άρΔρο 2 χαρ. 1) .

£) Από το οιχον. έτος 1986 (εισοδήματα ίου 1985), αυ
ξάνεται οχιό δρχ. 1.250.000 σε δρχ. ϊ.650/)00μ:ο απαίίί.»σ- 
σόμενο ποσό από τα axa-Δάριστα έσοδα των γεωργιχών επι
χειρήσεων, για όσους ασχολούνται πρχ>σωχιχά ή με τα μέλτ; 
της οιχογένειάς τους ,-χαι χατά. χύριο επάγγελμα σε γεωρ- 
γιχές εκμεταλλεύσεις, έστω χι.αν_χοησιμοπο:ούν. εργάτες,Ι-άρ- 
Δρο. 2 χαρ. 2} υ,' ν, '_ . , .. ,_·-Τν δϊΓ«- ■ ;

_γ) ΐΑυήάνεται/τφ,ποσό. του ..απα/Ψ.αασέμε^^μερόσματος-χή 
άλλων βοηΔημάτων που χορηγούνται, στους Λυνταξιομχουί,'Δπό 
Ταμεία ίΜετοχιχά. Αρωγής ή ΑλληλοόοηΔείας, έως το «ν 
σό των 6.000 δραχμών το μήνα εφόσον το συνολιχό οιχο- 
γενιαχό -εισόδημά τους ϊδεν νχερόαίνει1 χίς 600.000 δρσ^τμές 
χαι -ανεξάρτητα από :~τήν - οεχο^ενέιαχή'°τους -χατάστασή ^άρ- 
Δρο 2 παρί -3)·: — ■■ ,.^ν-ω· --.ν····

··■ , .. w.· h . . - r- v--o --X err vi:··; h'trf. ivv«"
i) Α"®7.λάσσεται. ,ππό το φβρο.rf.ieoiήματος. από;τρ οιχον. 

*τος..398ΐ τ.ο εξμ>ι·δρυματιχό φπ,ίδομα. που^χαταόάλλεται· .στους 
διχαιόύχους ιτπό/>ο Δημόσιφ ή -άλλους ασφαλιστικούς-, -φορείς 
(άρΔρο 2-χαρ. 4 χαι 5) . · ί
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Ήέ)"Δ* -θεωρείται ύεισόδημα'κα! tsv ihcew*rt#t cre'^derc'“τμή
μα των χαλαρών κερδών των επιχειρηματιών- θεάτρου σκιών, 
από ττρ επιχείρησή "τους σε ττοσοστό 56λ μέχριτο-ποσό-των 
καθαρών κερδών 200.000 δραχμών και σε ποσοστό 25% για 
το τμήμα '·±πών' β*ό· 20.ΌΟ1 "(ιεχρ ι * 400.006" "δραχμές' \·αρ-
θρο 2·παρί'6). «'-·wv'-*’ ■ - ■·· ·

■σ'ι Ορίζεται ότι. σε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπη
ρεσίες και..8ε. φορολογείται το επίδομα .ναρκαλιείας που κα
ταβάλλεται^ σε ιδιώτες’ που παρέχουν υπηρεσίες ναρκα’/.'είάς, 
με/εποιαόήποτε σχέση, στο Υπουργείς Εθνικής Αμυνας ' (άρ: 
νρο μ πασ. < J..
■,8. α·) Αυξάνεται υοτπό; ^p^.-.gOXKK) σε 2ρχ; 4 04.000 ··-το 
ανώτατο όριο εισοδήματος, που μπορεί να έχουν τα -,πρόσωπα 
πουατυνοιχούν·· με- «.-φορο-ληγουμενο, -για-να -θεωρείται ότι Τον
όαβννυ.ν. : '·....... ,.·'·■■·. -., ·
μ Αν -τα πρόσωπα. μου «συνοικούν, με- το φορολογούμενο-· έχουν 
3¥οαηρία·.67%-και .πάνω, το'.ποσό του εισοδήματος-που. μπο
ρεί να έχουν αυτά, για να θεωρείται ότι τον. βαρύνουν,- αυξά
νεται-αε δρχ. 255.1Κ>0 από-δρχ-, 200.060atp4*po 8 παρ. 1).
*'■£} Αναγνωρίζεται'' καΓ'γιά τους συνταξιούχους ή 'δυνατό- 
τήταέ/πτώίτης "τής 'δαπάνης ‘για εγγραφή στους" συλλόγους 
κα:'σ*τα επιμελητήριά'τους, καθώς καί η δαπάνη πόυ κατά- 
όάλλ'εται *05ς συνδρομή σε ‘επαγγελματικά ‘περιοδικά,’ με την 
προϋπόθεση" να μήν'τόύς'χορήγείτα: επίδομα ‘βιβλιοθήκης (άρ- 
θβθ*2. π'αρ.'2) .'"ν " ·· *’■ '* ’ * ’■

·. -γΰ Κα'άορίζονται πα.,ποσρστά που εμπι-τονται. από το. ετή
σιο. συνολικό.. ποσό ενοικίου ,πρυ καταβάλλεται από το : φορο
λογούμενο και , τη σύζυγό του -από 1..1.1885, καθώς και τα 
ποσοστά ελάφρυνσης του εισοδήματος της εργαζόμενης μητέ
ρας όταν αυτή πραγματοποιεί' δαπάνες για φύλαξη των τέκνων 
της μεγαλύτερες από αυτές που 'Της αναγνωρίζονται για 
έκπτωσή χωρίς δικαιΒλόγητικά (άρθρο 3 παρ. 3—5) .

4). α)-. Αντικαθίμτ,αται η κλίμακα υπολογισμού φόρου για 
τα εισοδήματα που .αποκτώνται από :1 Ιανουάριου 11985 και 
ορίζονται οι μειώσεις..φόρου του φορολογούμενου και των. . προ- 
στατευόμενων μελών της οικογένειας του(άρθρο 4 παρ. ί 
και 2.
' Ρ) ΙΤροβλέπεται η αυτοτελής φορολόγηση των καθαρών 
νχ’ρϊών των ομόρ ρυθμών και' περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, 
οι οποίες προκύπτουν από τη'‘συγχώνευση βιοτεχνικών ή εμπο
ρικών -επιχειρήσεων με ·τη -συμμετοχή και φυσικών ποοσώπων 
(άρθρο 4 παρ. 3).

5 Αμελείται η-βεβαίωση και .η καταβολή, του .ποσού της 
όφε,ιλής, η οποία προκύπτει, στο συνολινό εισόδημα του συντα
ξιούχου. εφόσον τούτο δεν.- υπερβαίνει το ποσό των '350.000 
δραχμών (αντί του ποσού των 250.000 δρχ. που ισχύει σήμε
ρα) και ο φορολογούμενος έχει υπερβε!'τήν ηλικία των 65 
ετών. Αν το «νόλικό" εισόδημα του σονταξιούχου υπερβαίνει 
τ·ΐς"350.000 δραχμές, -'τό διαθέσιμο εισόδημα πόυ απομένει σ' 
αυτόν, μετά την αφαίρεση'της οφειλής η οποία προκύπτει από 
το εισόδημά του για κύριο και συμπληρωματικό φόρο, τέλη 
και εισφορές που συμβεβαιώνονται με το 'φόρο, δεν μπορεί 
ν»-είναι κατώτερό από τ«ς 350.000 ίσσχχιές ‘(άο'θ-σc ΤΓτδ:. 
3), - '■·:■ · ·Λ ;- ·■ '· ·'·
‘ ■6 . Κ-αταργούντα: από-1.1 -.1984 τα 'πάγια ποσοστά υπολογι

σμού. της πρόσθετης-έκπτωτης για ξύλινες οικοδομές και ‘οι
κοδομές σε ξένο έδιτφος και -αυξάνεται από 17% σε 25% τυ 
πάγιο ποσοστό υπολογισμού των δαπανών που μειώνουν το ακα
θάριστο εισόδημα από: οικοδομές που εκμισθώνονται ή χρη- 
εεμοποιούνται-ως αί-δονσεςτεινηματογράσων ή θεάτρων (άσθτό 
61.· . - ... -·-. ··■■; ■ ■ ·- : - ·'··■ · - '

7} μ) Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου, εισοδήματος από 
κινητές αξίες, με ^εξαίρεση τα .μερίσματα -από ονοααστικές 
μετόχες ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, στον κύριο και συμ
πληρωματικό φόρο που προκύπτει με βάση το άρθρο 9 του 
ΝΑ.- 3323/195δ.-προσθέτετσν να: ο ‘φόρος/που προκύπτει 
από την .'εφαρμογή-αναλογικού'συντελεστή‘8% για «'.τμήμα 
τονιεεσοδήμ-ατος· μέχρι τόττ-ήΐσσύ τω'/4·04 .600 -δραχμών ",Γάρο 
θρο 7 παρ. Π . .-" ·* * •'v"-V-

-Κορδορΐζονται τσ νέα διευριμένα κλιμάκια ημερομίσθ ίων', 
στα οποία γίνεται παρακράτηση φόρου.' καθώς ‘και οι συντε
λεστές του φόρου. Ftor "ημερομίσθια μέχρι τοίΓ "ποσού: των "δρχ. 
1.449 δε γίνεται παρακράτηση φόρου (καθορίζεται αφορολό
γητο ημερομίσθιο ‘μέχρι δρχ. *1.449 'αντί τω'γίδρχ. 1.249 που 
ισχύει σήμερα). (αφ-άρο 7" παρ. 2) .Λ .

8) Ρυ&μίζονται δέματα σχετικά με τον προσδιορισμό των
ακαθαρίστων εσόδων τών επιχειρήσεων που τηρούν ακριβή βι
βλία-και στοιχεία Α! κατηγορίας- του .'-Κ-.Φ . Έ.*’των '-οποίων 
τα-εόδη υπόκεινται σε--κα-δίεττως αγομονομικου· ελεΓήού“(άρ- 
3*ρθ’8) . - , , -....... · ‘-f - '

9) Αυξάνεται από 20.006 σε 30:000· δρχ.;'το-πο'σό που -δ:
λεωρείτα; εισόδημα και δε φορολογείτε: από τη μηνιαία απο
ζημίωση που καταβάλλεται στο δικαιούχο κατά τη λύση 
της σχέσης που τον συνδέει "με τον ’εργοδότη του. ΓΙροκειμέ- 
νου για δικαιούχους που .αμείβονται.με .ημερομίσθιο το ποσό 
της αποζημίωσης τεου. δε -βεωρείπαι· εισόδημα. πυξανε-τ-αι - σε 
1.200 από 800 δρχ. Το.συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης 
αποζημίωσης, μετά την αφαίρεση του ποσού που δε-λρεωρείταί. 
εισόδημα ανάύ.ογα με τους μήνες ή .τις ήμερες που-αποτελούν 
τη βάση υπολογισμού της, φορολογείται αυτοτελως ιχε . τους 
συντελεστές του άρ-ύρου .40 του Ν.Δ. 3323/1-955; (άρόρο 11 
παρ. 1. και 2) . . ,

10) Επεκτείνεται σ’ όλες τις περιπτώσεις του έξωλόγιστι- 
κού προσδιορισμού των κα-όαρων κερ'δων των "επιχειρήσεων η 
καθιέρωση μοναδικών συντελεστών.' που εφαρμόζονται στα 
ακα-ύάριστα έσοδα και καθιερώνεται μείωση του συντελεστή 
καόαρού κέρδους σε ποσοστό 20% αυτού, για τα .πρώτα τρία 
χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας κάβε επιχειρη
ματία. Τη μείωση αυτή δεν τη δικαιούνται όσοι, αν και υπό
χρεοι, "δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβή"" "βιβλία και στοιχεία 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, (άρόρο 13),'

11) Καθιερώνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος.-.ιων φορο
λογικών δηλώσεων σε αριόμό υπο&έσεων που εξασφαλίζεται ο 
πλήρης και ουσιαστικός έλεγχος αυτών. Επίσης, .δειγματολη
πτικά γίνεται και επανέλεγχος ορισμένων από τις δηλώσεις 
που έχουν ελεγχ-ύεί με την ως άνω διαδικασία.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για επιτηδευματίες των οποίων 
έχουν επισχε-βεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καλώς και 
για υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν ουσ.αστικές παραβάσεις 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων,, οι οποίες. έχουν οριστι- 
κοποιηλεί,. ο φορολογικός έλεγχος διενεργείτα: υποχρεωτικά 
και κατα προτεραιότητα, για ό/χς τ:ς χρήσεις που εκκρεμΛ-λ.

ΛΙε αποφάσεις του Τπουργού Οικονομικών, συσταίνονται Ειδι
κά Ελεγκτικά Κέντρα, στα οποία μπορεί να παρέχεται η 
αρμοδιότητα γ.α το φορολογικό έλεγχο όλων ή ορισμένων από 
τις'επιχειρήσεις ot οποίες τηρούν υποχρεωτικά βιβλία τέταρ
της κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 'Στοιχείων, ανε
ξάρτητα από τη μορφή ή τον -τύπο με τον οποίο "λειτουργούν 
ή το, είίσος τους. . , . L . ι.,Α · Λ

'Με-τις-ίδιες αποφάσεις καθορίζονται -ο--αριθμός '•’«τών 
των Κέντρων. , η χωρική τους ίερμοδιότητα, ;;η -οργάνωση/η 
στελέχωση και -ο τρόπος λειτουργίας τους κλπ. Στο ' Τπουρ- 
γείο Οικονομικών συσταίνονται τριακόσιες 306 νέες--θέσεις 
του Κλάδου .ΑΤΙ Προσιοπικού Οικονομικών " Εφοριών χ).τγ. 
(άρθρθι’14)·-

.12) Ρυθμίζον ται, θέματα που-αναφέροντα: στην - ποοσωρινή 
βεβαίωση φάρων.-.που .προκαταβάλλονται, παρακρατούνται -ή 
επιρράπτον.πατ .σ,τηκ.κατανάλωση ειπό επιτηδεμ'ϋάτίες,' ο! -οποίοι 
δεν τους.αποδίδουν, όπως έχουν υποχρέωση κλπ. :(άρθρο 15).

13; Γα ποσοστά.πρόσθετων .φόρων και πρασαυξήσεων που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,’ λόγω υποβολής ανα
κριβούς δήλωσης τής·*άμεσής ,-μάι/’έμμεσης φορολογίας, εισ
φοράς .ΟΙ\4.τΗδήμων και 'κοινοτήτων “ του άρθρου 10 του 
Ν. 4169/1961."καθώς και στην περίπτωση της ελλιπούς 
καταβολής τελών χαρτοσήμου, προσαυξάνονται κατά 50%
αντί του 20ε που ισχύει, σήμερα) (άρθοο 16). .
. - Γ ·-' ’ ; ; ., . ...γαυ", - ■ - ίι

1.4) sH' απαλλαγή πόυ^προ6λέπετ»ι^,5σπό 7την άγραφα. 1 
τόυ σαθρού 1 τού ήν. 1078/1980 παρέχεται για ποσό αγε-
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ραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 2.400.000 ορχ. 
Το κασέ αυτό προσαυξάνεται κατά 800.000 δρχ. για καΔένα 
αχό τα τρία πρώτα παιδιά του αγοραστή (όπως μέχρι σήμε
ρα) χα: χατά 1.500.000 δρχ. για το τέταρτο χαι επόμενα 
παιδιά αυτού (αντί των δρχ. 1.200.000 που ισχόε: σήμερα;.

ίΚαταργοΰνται ο: διατάξεις της παραγράφου 3 χαι του 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρΔρου 1 το, X. 
! 07 8/80 (άρΔρο 18).

Ιιδ) α) Απαλλάσσοντα: από τα τέλη χαρτοσήμου τα τιμο
λόγια. αποδείξεις ή άλλα έγγραφα, που εχδίόονται για τις 
αμοιβές, που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε τρίτους, για 
τη μεταφορά μαΔητών και οι αποδείξεις πληρωμής επιδομάτων 
ή βοηΔημάτων. τα οποία χορηγούνται, με οποιαδήποτε μορφή, 
από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

6) ΕνυπόΔηκα στεγαττικά δάνεια, που χορηγούνται για 
την απόκτηση κατοικίας ή για την αγορά οικοπέδου, από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικέ Τα
μιευτήριό. τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τις 
Τράπεζες, σε.έλους του εργαζομένους που παρέχουν εξαρτη
μένη εργασία με σχέση .δημόσιου ή ιδιωτικού -δικαίου, καΔώς 
και στους συνταξιούχους αυτών, απολαύουν των φορολογικών 
•απαλλαγών και (διευκολύνσεων, που προβλέπονται για τα στε
γάστε..ά δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΝΔ. 3783/57 όπως ισχύει, με τους όρους .και τις προϋποθέ
σεις του Διατάγματος αυτού, πλην της προϋπόθεσης, που αφο
ρά στο χρόνο υπηρεσίας κλπ. (άρΔρο 19).

16) 'Στην έννοια του άρτου, που ορίζεται -από το εδάφιο 
•β' της παραγράφου 3 του άρΔρου 3 του Α1Ν. 660/37, όπως 
αυτό ερμηνεύτηκε με τη διάταξη της παραγράφου 42 του άρ
θρου 7 του 'Ν. 116-0/81 (απαλλάσσοντα: από το ΦΚΕ τα α
καθάριστα έσοδα τυν -βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχει
ρήσεων από την πώληση άρτου) περιλαμβάνονται και οι πίτες 
για σουβλάκια.

Απαλλάσσονσα: από το φόρο κύκλου εργασιών των περι
πτώσεων α' και γ' του άρθρου 1 του Α.Ν. 660/37. αντί
στοιχα, τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνι
κών επιχειρήσεων από την πώληση ζωοτροφών παραγομένων 
από τα υπολείμματα χυμοποίησης εσπεριδοειδών και τα όμοια 
είδη που εισάγονται από το εξωτερικέ (άρΔρο 20).

17) .Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστώνται 5 δέσεις με- 
τακλητών Ειδικών Γραμματέων με βαΔμό α' της κατηγο
ρίας Ειδικών Δεσεων. Οι μηνιαίες αποδοχές τους ορίζονται 
σε ποσοστό 90% των αποδοχών του βα-ύμού αυτού.

Ο διορισμός και η παύση των Ειδικών Γραμματέων γίνε
ται με Προεδρικέ Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση 
του Υπουργού Οικονομικών. Ομοίως με Προεδρικό Διάταγμα 
μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών κ.α: του οι
κείου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατό να ατποσπώντα: 
στις δέσεις των Ειδικών Γραμματέων υπάλληλοι μόνιμοι ή 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στο δημόσιο το
μέα. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν μόνο τις κά-3ε φύσης 
αποδοχές τηε Δέσης από την οποία αποσχίστηκαν κλπ. (άρ- 
Δοο2Ϊ).

18) Σε περίπτωση ανάκλησης της συντελεσμένης αναγκα
στικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε με την κοινή υπουρ
γική απόφαση Υ. 1618/8703/17.9.70 (έκταση 51.230 μ5

στην περιοχή του οικισμού Αγραφων του Ν. Ευρυτανίας) έ
χουν εφαρρμογή οι διατάξεις του ΝΔ. 797/711, οι οποίες δεν 
προβλέπουν αναπροσαρμογή της επιστρεπτέας αποζημ-ωσης. 
Αποφάσεις που εκ.δόΔηκαν για τον κοΔορισμέ της αποζημί
ωσης που πρέπει να επιστρέφει ο ιδιοκτήτης ύστερα από τι- 
μαριΔμική αναπροσαρμογή καταργούνται. εφόσον S-εν έχουν ε- 
κτελεσΔεί. Τα ποσά των δόσεων που τυχόν έχουν ήδη κατα- 
βληΔεί συμψηφίζονται με το σύνολο της οφειλώμενης, χωσίς 
την αναπροσαρμογή, αποζημίωσης. Μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος τυχόν κ.αταβληΔε,ίσα από τον ιδιοκτήτη αναπρο
σαρμοσμένη αποζημίωση δεν επιστρέφε'αι (άρΔρο 22).

19) Ot διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρ- 
Δρου 18 της από ;30 Ιουλίου 1956 σύμβασης «περί Αεοοπο- 
ρικών Συγκοινωνιών» που κυρώΔηκε με το ίΝ.Δ. 3560/56 ε
φαρμόζονται στα συνολικά ακαΔάριστα εσοβα που ποανματο- 
ποιεί η Α.Ε. «OLYMIPIG CATERING»» από 1.1-85, τα 
οποία προέρχονται, είτε από δραστηριότητες που καλύπτονται 
από το προνομιακέ δικαίωμα της παραγράφου 2 του άρΔρου 
1 της σύμβασης -αυτής, είτε από πωλήσεις προϊόντων παρα
γωγής της σε τρίτους γενικά (άρΔρο 23).

20) Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδό- 
Δηκαν ορισμένες αποφάσεις και τηλεγραφικές διαταγές του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ρυΔαισΔη- 
καν Δέματα φορολογίας εισοδήματος (παράταση προΔεσμιών 
για περαίωση φορολογικών υποΔέσεων. τρόπος απόδοσης του 
φόρου που παρακρατήΔηκε από αμοιβές υπηρεσιών ελευΔερί- 
ων επσγγε/σμάτων γ_α· τρίτων κλπ.) (άρΔρο 24).

Από τις προτεινόμ-ενες διατάξεις Δα επέλΔουν τα παρακά
τω οικονομικά αποτελέσματα επι του Κρατικού Προϋπολογι
σμού.

1) Δαπάνη από τη σύσταση 300 νέων Δέσεων προσωπικού 
καΔώς .και ,5 Δέσεων Ειδικών Γραμματέων στο Υπουργείο Οι
κονομικών, από δραχμές 226.000,000 περίπου ετησίως 
(217.000.000 και 9.000.000. αντίστοιχα). Η δαπάνη των 
9.000.000 δρχ. μπορεί να μειωΔεί σε περίπτωση που τις Δέ
σεις των Ειδικών Γραμματέων καταλάβουν υπάλληλοι του 
Δημόσιου Τομέα (άρΔρα 14 και 21).

2. (Μείωση εσόδων του Δημοσίου, από φόρο εισοδήματος από 
δρχ. 25.500.000.000 περίπου ετησίως (άρΔρα 1 παράγραφο:
1, 2 και 3. 3 παρ. 3, άρΔρο 4 και 5 παρ. 3).

3. Μείωση εσόδων του Δημοσίου από φόρο εισοδήματος, φό
ρο κύκλου εργασιών, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, τέλη χαρτο
σήμου κλπ. που δεν μπορεί να καΔορισΔεί ούτε κατ εκτίμη
ση. γιατί Δα εξαρτηΔεί από πραγματικά γεγονότα (άοΔρα 1 
παρ. 4, 5 και 8. 2 παραγρ. 1—7, 3 παρ. 2 και 5. Ο παρ.
2, 6 παρ. 1. 7 παρ. 1, άρΔρο 8! 11 πα;. 1 και 2 άρΔοα 13. 
19, 20 και 22).

4. Αύξηση εσόδων του Δημοσίου, -από φόρο εισοδήματος λό
γω επίσπευσης της εκκαΔάρισης εκκρεμών φορολογικών υ
ποΔέσεων κλπ. που δεν μπορεί να προσδιορισΔεί (άρΔρα 14. 
15 και 16).

Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου δεν ποοκαλού- 
ντα: οικονομικές επιπτώσεις εις βάρος του Κρατικού Π ροϋ- 
πολογισμού.

Ο ΔιευΔυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ


