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Προς τη Βονλή των Ελλήνων

He το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση συνεχίζει, την προοπά- 

9ειό me για την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης με

ταξύ Κράτους και φορολογουμένων, την απλοποίηση των δια

δικασιών και την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής των φορο

λογικών βαρών, βέβαια μέσα στα ,όοια που επιτρέπουν οι 

σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση προ

βαίνει, για τρίτη συνεχή χρονιά, σε φορολογικές ελαφρύν

σεις υπέρ των μικρών και μεοαίων εισοδηματικών τάξεων.

Έτσι, αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά και παράλληλα καθιε

ρώνεται νέα φορολογική κλίμακα με την οποία για λόγους 

κοινωνικής δικαιοσύνης και απλούστευσης της νομοθεσίας, 

παρέχεται πλήρης προστασία από τον πληθωρισμό για τις χα

μηλές εισοδηματικές τάξεις και εξασφαλίζεται δικαιότερη 

κατανομή των Φορολογικών βαρών και ελάφρυνση των εισοδημά

των που έχουν μεγαλύτερη οικονομιχή ανάγκη.

Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που δεν διαμέ

νουν στο ιδιόκτητο σπίτι τους, για ποώτη φορά μπορούν να 

αφαιροόν από το εισόδημά τους ένα ποσοστό από την δαπάνη 

του ενοικίου που καταβάλλουν.

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι συνταξιούχοι από 

65 χρόνων και πάνω, εφόσον το συνολικό από κάθε πηγή ει

σόδημα τους δεν υπερβαίνει τις 250.000 δρχ. και ακόμη 

λαβαίνεταί μέριμνα ώστε να μη είναι μικρότερο το εισόδη

μά τους, μετά την φορολογία, από τις 250.000 δρχ. Έτσι 

σε σημαντικό βαθμό υλοποιείται η σχετική κυβερνητική^-εξαγ- 

γελία για απαλλαγή των συνταξιούχων από την καταβολή φόρου 

'μέχρι ενός ποσού που να επιτρέπει την ανεκτή διαβίωσή τους. 

Επίετης με το νομοσχέδιο αυτό για πρώτη φορά δίνονται ; °,

σημαντικές φορολογικές απαλλαγές στα μερίσματα από 

γεωργικούς συνεταιρισμούς, για να δημιουργήσουμε κί

νητρα συμμετοχής των αγροτών σε αυτούς και να ενισχύ- 

σουμε έμπρακτα την συνεταιριστική ιδέα και την ανάπτυ

ξη των συνεταιρισμών προς όφελος των αγροτών και me 

εθνικής οικονομίας.

Αντικαθίστανται τα αφορολόγητα ποσά στο ψόρο κληρονο

μιών με εκπτώσεις από το φόρο, πράγμα που συνεπάγεται 

την αύξηση των ποσών που δεν Οφείλεται φόρος, κύρια στα 

μέλη me οικογένειας, με τη στενή me έννοια. Παράλληλα 

το σύστημα γίνεται δικαιότερο, αφού, όπως είναι γνωστό, 

η ύπαρξη αφορολόγητων ποσών ευνοεί περισσότερο τις ισχυ

ρότερες οικονομικά τάξεις. Στην περίπτωση των παιδιών 

του κληρονομούμενου η έκπτωση από τον φόρο καθορίζεται 

στο εξής σύμφωνα με την ηλικία τους και με τρόπο που 

το αφορολόγητο ποσό me κληρονομικής μερίδας μπορεί να 

Φθάσει από τις 825.000 δρχ. για τους ενήλικες, τις 

1.700.000 δρχ. για τα παιδιά, δηλαδή να αυξηθεί κατά 

106». (Σήμερα το ποσό αυτό είναι 500.000 δρχ. και παρα

μένει το ίδιο ανεξάρτητα από την ηλικία του κληρονόμου). 

Με άλλη ρύθμιση, για πρώτη Φορά, τα στρατέυμένα παιδιά 

_γων—φορολογούμενων, θεωρούνται προστατευόμενα μέλη και 

έτσι μειώνεται ακόμα περισσότερο ο φόρος των γονέων.

Με την παραπάνω θεσμοθέτηση των νέων συστημάτων στο φό

ρο εισοδήματος και κληρονομιάς καθώς και με άλλες δια

τάξεις του νομοσχέδιου απλοποιούνται οι διαδικασίες,εξυ

πηρετείται ταχύτερα ο φορολογούμενος, εξοικονομείται 

εργατικό δυναμικό που θα απασχοληθεί σε άλλες αποδοτικό

τερες εργασίες και ταυτόχρονα διευκολύνεται η πάταξη τής 

φοροδιαφυγής, για την οποία μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 

σημαντικές και αποτελεσματικές προσπάθειες και συνεχίζε

ται αυτή η προσπάθεια, περιορίζοντας και με τις ρυθμίσεις 

του νομοσχέδιου τις περιπτώσεις me νομοθετημένης φορο

διαφυγής. Βέβαια με ξεχωριστό νομοσχέδιο που σύντομα θα 

κατατεθεί στη Βουλή καθώς και με Προεδρικό Διάταγμα που 

βρίσκεται στην τελική του επεξεργασία,σε συνδυασμό με 

την σημαντική πρόοδο των εργασιών me μηχανογράφησης,που '■ 

έχει συντελεστεί, θα αντιμετωπιστεί περισσότερο αποτελεσμα

τικά το όλο θέμα της φοροδιαφυγής και τα προβλήματα που^ 

προκύπτουν από την εφαρμογή του Χώδικα φορολογικών Στοι

χείων που ισχύει σήμερα, αφού γίνει προηγούμενα συζήτηση 

με τους εργαζόμενους και τις παραγωγικές τάξεις. . . ....

Επίσης με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται και χρονίζοντα 

θέματα που αναφέρονται στη δημόσια' περιουσία αλλά και 

σε άλλα προβλήματα του Υπουργείου Οικονομικών, πράγμα 

που θα απλοποιήσει διαδικασίες και θα εξυπηρετήσει με 

ταχύ ρυθμό μεγάλο αριθμό πολιτών και τις δημόσιες υπη

ρεσίες.
Η απαλλαγή στο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση αυξάνεται 

κατά 50», ενώ ο συμπληρωματικός φέρος οπό οικοδομές και 
γαίες θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε σύζυγο, εφαρμό

ζοντας την αρχή mo ισότητας των δύο φύλλων, πράγμα 

που θα έχει σαν συνέπεια τη' μείωση του φόρου στο οικο

γενειακό εισόδημα από τις πηγές αυτές. ν ι

Για. πρώτη φορά η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για 

αγορά πρώτης κατοικίας, θα ισχύει και για τους κολιτι-■ - Λ * ·· * · r*
Κούς πρόσφυγες που επαναπατρίζσνται,’για τις άγαμες 

μητέρες με προστατευόμενα παεδιά, για όσους έχουν παι- 

διά με μεγάλη αναπηρία, για τον άγαμο, πατέρα που έχει 

αναγνωρίσει το παιδί του και για τους άγαμους γενικά.

| . . V-. · ; ν··:·.·· ,.·_ . υ ι : . - ·! .»
Παρακάτω παραθέτουμε την αιτιολογία κάθε άρθρου χαι 

εισηγούμαστε την φήφιΟη του νομοσχέβιου από την Εθνι

κή Αντιπρόσωπε ία. , · ; , ·.··-·.’ ■· -
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

-·. · ·. -.· ■ ·.- i rr ·. —.··;·· ·>ι
I. Φορολογία εισοδήματος

Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται όλοι οι πολίτες για 

την απόκτηση πρώτης κατοικίας, πράγμα που θα συμβάλει, 

1*αζί με άλλα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και. στην τόνω- 

me οικοδομικής δραστηριότητας.

Κπίσης με το νομοσχέδιο αυτό παρέχονται φορολογικές 

αΓιανλαγές σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα (ανάπηρους, τυφλούς, 

Μολύτεκνους) και σε πρόσωπα που έχουν αυξημένα έξοδα 

(χήρα, χήρο, διαζευγμένο και άγαμους γονείς με παιδιά), 

Uioa στα πλαίσια me κοινωνικής φροντίδας που υποχρεού- 

ντ°ι να παρέχει η Πολιτεία για τα πρόσωπα αυτά..

’Αρθρο 1. '.. . . - . : » τ

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το 

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ.3323/1955.

Me τις νέες διατάξεις αυξάνεται από 1.1.1984 το ανώτατο ποσό 

της ειδικής μείωσης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες., 

σε 220.000 δρχ., από 1-65.000 δρχ. που ίσχυε. **· J. vV;. ' V

Ειδικότερα, με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι το εισόδημα 

από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις μειώνε

ται κατά ποσοατό 50% μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος 440.000 }

δρχ. ενώ για τη. χρήση 1983 η μείωση αμτή ήταν 50% μέχρι ποσού \',r
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χαδαρού εισοδήματος 300.000 box. χαί 5% στο τιιήικχ του εισοδή— Ji. 

ματος αχό 300.001 μέχρι. 1.000.000 6ρχ. ϊχοηός της διάταξης αυ- t 

τής είναι η ελάφρυνση του εισοδήματος των μισθωτών και των ν.- - 

συνταξιούχων και ιδιαίτερα αυτών που αποκτούν μικρά, και μεσαία 

ειοοδήματα, καθώς και π απλοποίηση του τρόπου υπολογισμού του 

φόρου εισοδήματος αυτών.' Ταυτόχρονα όμως αποφεύγεται η πρόσθε

τη επιβάρυνση των «ρορολογουμένων αυτής της κατηγορίας, την ο

ποία θα είχαν από τη μετατόπισή τους σε ψηλότερα εισοδηματικά 

κλιμάκια λόγω του πληθωρισμού.

2. Με την παράγραφο 2 του. άρθρου «α/τσι>*οαχατγείται το προτε

λευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ.3323/1955 

και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αυ

τού του άρθρου. Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι το ανώτατο πο- 

οό της μείωσης των εισοδημάτων_από μισθωτές υπηρεσίες και απόr r 

υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι σε καμιά 

περίπτωση ανώτερο από 220.000 δραχμές το χρόνο για κάθε* φορο

λογούμενο που αποκτά εισοδήματα και από τις δυο αυτές κατη- 

γορίες (ΣΤ'και Ζ 'πηγές) , .S*.' .»> ·■*(·'; ί . ·. V
Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για την εναρμόνισή της διάτα

ξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, τού

Ν.Δ.3323/1955, όπως αντικαθίσταται, με τις άλλες διατάξεις ' 

της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955. 0 καθορι

σμός του ανώτατου ποσού μείωσης των εισοδημάτων που προκύ

πτουν από την παροχή εργασίας, εξαρτημένης (ΣΤ'Πηγή) ή ανε- -w 

ξάρτητης (Ζ'Πηγή), κρίνεται σκόπιμη ώστε να μην έχει σημα

σία η τυχόν μετατόπιση εισοδήματος από τη μία πηγή στην τάλλη, ------

που γίνεται για να έχει ο φορολογούμενος το ανώτατο ποσό μείω

σης και των δύο κατηγοριών εισοδήματος. Εξάλλου, η κατάργηση 

της εξουσιοδοτικής διάταξης του προτελευταίου εδαφίου αυτής 

της παραγράφου‘γ ίνεται' γιατί οι σχετικές διατάξεις περ..λαμβά- *· ' 

νονται στην εξουσιοδοτική διάταξη της νέας παραγράφου 13 του- 

ά .ΐρου αυτού. , .

3. Με την παράγραφο'3 του άρθρου αυτού προσθέτεται στην πα

ράγραφο 3 τόυ άρθρου "4 του Ν.Δ.3323/1955 περίπτωση δ*. Με τις·’/ 

νέες διατάξεις της περίπτωσης δ'της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ; - . 

ορίζεται ότι η ειδική μείωση του εισοδήματος από μισθωτές υπη

ρεσίες, την οποία δικαιούνται ορισμένες κατηγορίες φορολογου- . 

μένων. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, επεκτείνεται και 

στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι εκτελε- 

στές μουσικών έργων από την παροχή υπηρεσιών στις κρατικές 

ορχήστρες, καθώς και στις ορχήστρες της Εθνικής Λυρικής Σκη

νής και Της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. ,

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη επειδή οι μισθωτοί αυτής της 

κατηγορίας υποβάλλονται σε δαπάνες αγοράς, επισκευής και συντή

ρησης των μουσικών οργάνων τα οποία χρησιμοποιούν κατά την πα

ροχή των υπηρεσιών τους.

4. · Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προσθέτεται στην πα

ράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ.3323/1955 περίπτωση ε'. Με τιγ. 

νέες διατάξεις της περίπτωσης ε’του άρθροτΤΊ ορίζεται ότι επι- 

ναοέρεται η ειδική μείωση, που είχαν στο εισόδημα από μισθωτίς 

υπηρεσίες οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κσ\ οι αμειβόμενοι 
ποδοσφαιριστές και λοιποί αθλητές.

Η ρύθμιση αυτή γίνεται για το λόγο ότι οι μισθωτοί αυτοί 

υπόκεινται από τη φύση του επαγγέλματός τους σε αυξημέ

νες δαπάνες,αλλά και γιατί η επαγγελματική τους ξωή είναι
. '° 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας. ^

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι y 

παραπάνω αυξημένες ειδικές μειώσεις, οι οποίες θεσπίζονται

με την περίπτωση δ'της παραγράφου 3 και την περίπτωση ε' 

τής παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ.3323/1955, ισχύουν 

αναδρομικά και για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι δικαιού

χοι από 1 Ιανουαρίου 1963. j

6. Με την παράγραφο 6 tcj άρθρου αυτού καταργούνται οι 

παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 4 του Ν .Δ. 3323/1955, οι παρά-, 

γραφοι 11, 12, 13 και 14 αναριθμούνται σε 9, 10, 11 και 12. 

και προσθέτεται νέα παράγραφος 13, με τις διατάξεις της οποίας 

παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για να καθο

ρίζει με αποφάσεις του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την απόδειξη της ιδιότητας των δικαιούχων των ειδικών μειώ

σεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955 ως και κάθε άλλη λεπτο

μέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού. Η κατάργηση

της παραγράφου 9 κρίθηκε αναγκαία μετά την αύξηση του ανώτα

του ποσού της ειδικής μείωσης του εισοδήματος από μισθωτές

υπηρεσίες στο ποσό των 220.000 δραχμών δηλαδή σε ποσό μεγ< 

τερο από τη μείωση που ορίζεται στην παράγραφο που καταργι 

ται (210.000 6ραχ.). ; *·
Η θέσπιση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του 

Ν.Δ.3323/1955 κρίθηκε απαραίτητη μετά την κατάργηση της 

πρώην παραγράφου„1£>, για νομοτεχνικούς λόγους, ώστε οι εξ< 

σιοδοτικές διατάξεις αυτού του άρθρου να ενοποιηθούν.

7. Με την παράγραφο 7 τοβυ άρθρου αυτού καταργεί ται το τ 

λευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 (πρώην 12).

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί εξουσιοδοτική διάτα[ 

για τον καθορισμό των δικαιολογητικών αναγνώρισης του 6ixc 

ματος της ειδικής και της πρόσθετης μείωσης του εισοδήματα 

των δικαιούχων τέθηκε με τη νέα παράγραφο 13 του άρθρου 

4 του Ν.Δ.3323/1955. *. .·., /ν .;· «γ\

'Αρθρο 2. . . . , . _. Λ.
.1-· ·. -%

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται:·, 

το άρθρο 6 του Ν.Δ.3323/1955, που αναφέρεται στην φορολο

γία των εισοδημάτων της συζύγου και των ανήλικων τέκνων....

Η αντικατάσταση αυτή είναι αναγκαία για να εναρμονιστούν 

οι διατάξεις της φορολογίας του.εισοδήματος των συζύγων 

κτλ, με τις νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν στο οικογενεια

κό δίκαιο, με το Ν. 1329/19831 ‘ ’ ν * ν* 1*

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις ορίζονται τ'ακόλουθα: *“ 

α)Με την νέα παράγραφο. 1_του άρθρου 6 του N.A.3323/TS55 υρί 

ζεται ότι οι σύζυγοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κοινή 

δήλωση για τα ειοοδήματά τους, εφόσον υπάρχει γάμος. Ο φόρο 

τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα ανωτέρω εισοδήματ< 

'υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου, χωρίς 

υπάρχει η ευχέρεια συμψηφισμού τυχόν αρνητικού αποτελέσματο·. 

(ζημίας) του ενός συζύγου με το εισόδημα του άλλου. Γ ,/όν'.Ό 

Η διάταξη αυτή αποτελεί επανάληψη αυτής που ιετχύει και η 6ic 

τήρησή της κρίνεται αναγκαία, κατά κύριο λόγο, για την αντι- 

μετωπιση των τεχνικών δυσχερειών που θα^ προκαλέσει η υποβο

λή χωριστής δήλωσης από τους συζύγους (αύξηση του αριθμού
• - . , ·ν j;\

των δηλώσεων, καθυστέρηση στην εκκαθάρισή τους, σύνταξη δι

πλών χρηματικών καταλόγων κτλ).-*'·*''*- ’· * -xriJ' 1 Jf

β)Με την νέα παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ.3323/1955 χαθο 

ρίζονται οι περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει υποχρέωση υποβο

λής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης δηλαδή:αα)όταν οι σύζυγοι 

δεν συμβιούν λόγω διάστασης. Στην περίπτωση αυτή το βάρος., 

της απόδειξης έχουν οι σύζυγοι, ββ) Όταν ο ένας από τους συζ 

γους είναι σε κατάσταση πτώχευσης και γγ) Όταν ο ένας από 

τους συζύγους έχει τεθεί σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή 

βρίσκεται σε δικαστική αντίληψη.

Η διεύρυνση των περιπτώσεων για υποχρέωση υποβολής ξεχωριστή 

δήλωσης από τους συζύγους είναι συνέπεια της ισονομίας των. 
δύο συζύγων και της ανάγκης για την ασφαλή βεβαίωση και . 

είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.

γ)Με την νέα παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν.Δ.3323/1955 

καθορίζεται' ότι το’ εισόδημα του ενός συζύγου προσθέτεται 

στο εισόδημα του άλλου και φορολογείται ως εισόδημά του, 

όταν προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά 

από τον άλλο σύζυγο.

Με .τη διάταξη αυτή δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή σε 

σχέση με την αντίστοιχη που ήδη ισχύει. Όμως ρυθμίζεται 

το θέμα της οικονομικής εξάρτησης της επιχείρησης και από 

την πλευρά της γυναίκα^. Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα αντιμετω

πίζεται μόνο η φορολογική μ»ταχείριση. του εισοδήματος της 

συζύγου από επιχείρησή της Που εξαρτιέται οικονομικά από 

το σύζυγο της,με τη νέα διάταξη ρυθμίζεται και η αντίθετη 

περίπτωση.

6)Με την νέα παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ.3323/1955 

διευρύνεται, η ισχύουσα διάταξη που αναφέρεται στη φορολο

γική μεταχείριση του'εισοδήματος της συζύγου, που προέρχε

ται από προσωπική εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο σύζυ- 

γός της. Με τη νέα ρύθμιση και με ..την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχει οικονομική εξάρτηση, όταν το εισόδημα του ενός συ

ζύγου προέρχεται από αστική εταιρία ή Ομόρυθμο Εταιρία ή 

Ετερόρυθμο Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ή κοι

νοπραξία ή κοινωνία στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυ

γος, το εισόδημα αυτό προσθέτεται και φορολογείται ως εισό

δημα του συζύγου ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσό συνολικού 

εισοδήματος.
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H ρύθμιση αυτή χρίνεται αναγκαία, για τττν x»«etv&r^*>c.vrsrr, της 

διάσπασης του εισοδήματος των συζύγων, με τη σύσταση ή τη 

συμμετοχή τους σε προσωπικές χτλ.εταιρίες, κατά τρόπο ώστε 

με αυτή να επιτυγχάνεται η απάμβλυνση τής προοδευτικότητας 

της φορολογικής κλίμακας, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται 

στην φοροδοτική ικανότητα κάθε συζύγου. 

ε)Με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ.3323/1955 

καθορίζονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις από την αρχή ότι, το 

εισόδημα που αποκτάται από τον ένα σύζυγο από εταιρική κλπ. 

επιχείρηση που συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος φορολογείται 

ως εισόδημα του άλλου συζύγου:

- 'Οταν το εισόδημα των συζύγων προέρχεται από εταιρία 

που λειτουργεί κατά εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.328/ 

1976, με τις οπαίες επιβάλλεται, όπως η συστέγαση των 

Φαρμακείων γίνεται με εταιρική μοοψή.

- 'Οταν οι σύζυγοι συμμετέχουν σε εταιρία λόγω κληρονομι- 

,κού δικαιώματος.

- 'Οταν οι σύζυγοι συμμετείχαν στην εταιρία κατά τα δύο 

τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια πριν από την τέλεση του 

γάμου τους και

- 'Οταν οι σύζυγοι συμμετέχουν/σ'εταιρία που προήλθε από 

τη συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων των συζύγων,που 

λειτουργούσαν τουλάχιστον κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια 

πριν από την τέλεση του γάμου τους.

Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται, γιατί είναι φανερό 0tl η σύσταση 

αυτών των εταιρικών επιχειρήσεων μεταξύ των συζύγων δεν απέ- 

βλεψε στη διάσπαση τών κερδών αυτών, με την δημιουργία οικο

γενειακών εταιριών και τη φορολόγηση του με μικρότερο συντε

λεστή. * ' - ' · V- · ·- *· * *' " ~ ·

στ)Με τη νέα παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν.Δ.3323/1955 του 

άρθρου αυτού γενικεύεται η ισχύουσα διάταξη, που α\χκρέρεται 

στην φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των τέκνων που 

_δεν έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος"της ηλικίας τους και ορί

ζεται ότι το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, σε αντικατάσταση 

του όρου "των μη συμπληρωσάντων το 18ον έτος", προσθέτεται- . 

στο εισόδημα του πατέρα τους και φορολογείται ως εισόδημά 

του, -£ε-*ερί«τωση που ο πατέρας έχει χάσει την γονική μέρι-. 

μνα το τυχόν εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο 

. εισόδημα της μητέρας του και φορολογείται ως εισόδημά της. - 

θ)Στη νέα παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν.Δ.3323/1955 του 

άρθρου αυτού ορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες, που το ανήλι

κο τέκνο για τα εισοδήματα που αποκτά, έχει χωριστή φορολο- ^ 

γική υποχρέωση. Στην περιπτωσιολογία της διάταξης που ισχύει 

προστέθηκε χαι περίπτωση δ'που ορίζει ότι όταν το ανήλικο 

.τέκνο έχει εισόδημα από διατροφή που καταβάλλεται με βάση 

δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, τότε για τα 

εισοδήματα αυτά έχει χωριστή φορολογική υποχρέωση.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου ρυθμίζεται το θέμα της φορολογίας των έισο- *” ~ 

δημάτων που προκύπτουν από τα πρώην προικώα ακίνητα, για 

το ημερολογιακό έτος 1983. Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ή 

ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομών, ως και από εκμίσθωση γαιών 

που απέκτησε ο φορολογούμενος στο χρονικό διάστημα από

1.1.1983 μέχρι 19.2.1983, ως επικαρπωτής των πρώην προι

κώων ακινήτων, τα οποία αποδόθηκαν στη σύζυγό του, θα 6η-

- Σωθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από τή σύζυγό του η 

οποία και θα‘φορολογηθεί γι'αυτά. Για το φόρο που αναλογεί 

επιμεριστικά στα εισοδήματα αυτά ευθύνεται αλληλέγγυα και 

ο σύζυγος. Γτην περίπτωση όμως που η σύζυγος έχει υποχρέω

ση να υποβάλει χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οι 

ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, και για τα εισοδήματα 

από προικώα ακίνητα που αποκτήθηκαν από 1.1.1983 μέχρι

19.2.1983 φορολογείται ο σύζυγος.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή πολύπλοκων διαδι

κασιών στον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα από τα πρώην 

προικώα ακίνητα. 1 \ .

'Αλλωστε, η μεταφορά αυτών των εισοδημάτων, για να φορολογη

θούν στο όνομα της έγγαμης γυναίκας, θα συντελέσει, στις πε

ρισσότερες περιπτώσεις, και στη.μικρότερη φορολογική επιβά

ρυνση των εισοδημάτων αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 

υποβολής χωριστής δήλωσης από τη σύζυγο δεν μπορεί να εφαρμο

στεί η όίάταξη αυτή για να μην αδικηθεί η σύζυγος.

'Αρθρο 3.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η 

υποπερίπτωση β’της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 

7 του Ν.Δ.3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις, από το οικονομικό έτος 1985 (εισοδήμα

τα 1964), αυξάνεται, κατά 50%, το ποσό του απαλλασσόμενου ακα

θάριστου τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας 

κατοικίας του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοι- 

κούν με αυτόν και τον βαρύνουν.

Το ποσό αυτό ορίζεται σε 180.000 δραχμές, για το φορολογού

μενο, ή για φορολογούμενο με σύζυγο μόνο. Τούτο αυξάνεται 

επιπρόθεστα με 36.000 δραχμές για καθένα από τα τέκνα του 

φορολογουμένου που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ αυ

τών και των ανήλικων τέκνων τους, το ποσό του ακαθάριστου 

τεκμαρτού εισοδήματος που απαλλάσσεται από το φόρο επιμερί

ζεται μεταξύ των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανά

λογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Σκοπός αυτών των διατάξεων είναι η δικαιότερη φορολογική μετα

χείριση .του εισοδήματος των μικροΥδιοκτητών και ιδιαίτερα των 

πολυμελών οικογενειών.

Η διάταξη αυτή για λόγους ίσης και δίκαιης μεταχείρισης εφαρ

μόζεται ανάλογα και στους ομογενείς όταν έχουν στην Ελλάδα 

οικία που τη χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση.

Σημειώνεται ότι με την αύξηση αυτή του απαλλασσόμενου ποσού 

από ιδιοκατοίκηση θα απαλλαγεί από το φόρο ολόκληρο το τεκμαρτό 

εισόδημα του συνόλου σχεδόν των ιδιοκατοικούμενων κύριων κατοι

κιών.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσθέτεται στην πε

ρίπτωση Γ'της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955 νέα 

υποπερίπτωση γ'(μετά την υποπερίπτώση β'αυτής), με την οποία 

ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα μερίσμα

τα που καταβάλλουν οι γεωργικοί-παραγωγικοί συνεταιρισμοί στα 

μέλη τους μέχρι το ποσό των 60.000 δραχμών. 'Οταν όμως πρόκει

ται για μέλος που υποχρεωτικά απασχολείται προσωπικά και κατά 

■κύριο’επάγγελμα στην κάθε είδους γεωργική εκμετάλλευση του συ

νεταιρισμού το ποσό αυτό αυξάνεται σε 250.000 δραχμές. Με την 

προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ελάφρυνση της φορολογίας Α 

του εισοδήματος των μελών των συνεταιρισμών αυτών και με την' 

καθιέρωση της απαλλαγής αυτής παρέχεται κίνητρο για τη δημιουρ

γία συνεταιριστικών μονάδων και στοχεύεται η ενίσχυση του συ

νεταιριστικού κινήματος στο χώρο των γεωργών και των παραγωγών.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προσθέτονται δύο 

τελευταία εδάφια στο τέλος της περίπτωσης Δ'της παραγράφου 

1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955, σύμφωνα με τα οποία το · 

ανώτατο απαλλασσόμενο ποσό από το εισόδημα από γεωογικές 

επιχειρήσεις προκειμένόυ για τις γεωργικές επιχειρήσεις

που λειτουργούν με την νομική μορφή προσωπικής ή περιορισμέ

νης ευθύνης εταιρίας ή κοινοπραξίας δεν μπορεί σε καμμιά πε

ρίπτωση να υπερβεί το ποσό των 2.500.000 δραχμών του αχαθά- y 

ριστου εισοδήματος αυτών από γεωργικές επιχειρήσεις. Αν τα , 

μέλη αυτών δικαιούνται μεγαλύτερο απαλλασσόμενο ποσό αυτό ν 

περιορίζεται ανάλογα. r .

Σκοπός της προτεινόμενης .διάταξης είναι η δικαιότερη ς>ορο- 

λόγηση αυτών που αποκτούν εισοδήματα από γεωργικές επιχειρή-^ 

σεις, με την καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου απαλλασσόμενου j. j 

ποσού προκειμένου για τις πιο πάνω εταιρίες και κοινοπραξίες,^ 

καθώς και ο περιορισμός για την σύσταση τέτοιων εταιριών ία Λ 

μέλη των οποίων με την ισχύουσα διάταξη έχουν για το, από κά-_. 

θε μία, από αυ·Σές εισόδημά τους ανώτατο ποσό απαλλασσόμενου .- 

ακαθάριστου εισοδήματος 3J5.0O0 δραχμές ή 1.250.000 δραχμές ; 

όταν το μέλος ασχολείται προσωπικά ή με τα μέλη της οικογέ-^ 

νειάς του στη γεωργική εκμετάλλευση. ’ · » ·* ....

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού στην περίπτωση Ε# 

της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955 προσθέτεταί 

υποπερίπτωση ζ*. Σύμφωνα με τις.διατάξεις της υποπερίπτωσης

α*της περίπτωσης Ε'της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/r *
1955, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών 

οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις που παρέχονται σε’ 

ανάπηρος wu ύύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου,

ως και σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου στρατιωτι- τ



— 4 —
κσύς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους 

φανερά και αναμφισβήτητα και εξαιτίας αυτής.

Με την Ε.1273/ΠΟΛ 61/19.7.1968 διαταγή του Υπουργείου Οικονο

μικών έγινε δεκτό ότι σε όσες περιπτώσεις καταβάλλεται από 

το Δημόσιο σε ανάπηρους πολέμου, δικαιούχους αναπηρικής σύντα

ξης, στρατιωτική σύνταξη με δάση τα έτη υπηρεσίας αντί 

της αναπηρικής, εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία είναι 

η διαφορά μεταξύ στρατιωτικής και αναπηρικής σύνταξης.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε, με την 555/ 

7.10.1980 γνωμοδότησή του, ότι ανάπηρος ή θύμα πολέμου ή 

οικογένεια θύματος πολέμου κτλ., δικαιούχος αναπηρικής 

και παράλληλα πολιτικής σύνταξης που επέλεξε την πολιτική 

σύηνταξη, δε δικαιούται την απαλλαγή από το φόρο του εισοδή

ματος, την οποία θα είχε αν έπαιρνε την αναπηρική σύνταξη.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι, η σύνταξη που παίρνουν οι 

ανάπηροι πολέμου με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσιο 

απαλλάσσεται’από το φόρο εισοδήματος κατά ποσό ίσο με το 

ποσό της αναπηρικής σύνταξης την οποία είχαν δικαίωμα να 

πάρουν, αν δεν είχαν προτιμήσει την στρατιωτική. Η διάταξη 

αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στις συντάξεις που καταβάλλο

νται από το Δημόσιο σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου. 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η άρση της αδικίας που γίνε

ται σε βάρος των αναπήρων πολέμου που είναι συνταξιούχοι 

του Δημοσίου έναντι των αναπήρων πολέμου που είναι συντα

ξιούχοι του Ιδιωτικού Τομέα, γιατί οι δεύτεροι έχουν δι

καίωμα να παίρνουν και την πολιτική τους σύνταξη και την
t · ι . . ·ί (.7___
αναπηρική, ενώ οι πρώτοι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην 

στρατιωτική, βάσει των ετών υπηρεσίας, και την αναπηρική.

5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η 

περίπτωση ΓΤ'της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955 

Σκοπός αυτών των διατάξεων είναι.η επέκταση της απαλλαγής η 

οποία ι "χύει, όσον αφορά τη φορολογία των αμοιβών που κατα

βάλλει ©“Ελληνικό Δημόσιο και ο Ελληνικός Οργανισμός Του

ρισμού (Ε.Ο.Τ.), για τη συμμετοχή Καλλιτεχνικών συγκροτη

μάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

και στους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους, προς εξύ

ψωση του πολιτιστικρύ επιπέδου των πολιτών.ι · : u - . *-—· . * · - · “ · -- / · * ··**·* ' * ’· ” ■ - *
6. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η

παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955. Με τις νέες 

διατάξεις ορίζεται ότι η απαλλαγή μέρους του εισοδήματος 

(501 μέχρι 400.000 και 25% από 400.000 ως 800.000) που δι

καιούνται οι τυφλοί και οι ανάπηροι για τα εισοδήματα που. 

αποκτούν από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης, 

από μισθωτές υπηρεσίες και από την παροχή υπηρεσιών ελευ

θέριου επαγγέλματος, επεκτείνεται και στους συνταξιούχους 

δικαιούχους. . > . . ^

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την παραπέρα ελάφρυν

ση των συνταξιούχων που είναι τυφλοί και ανάπηροι.

'Αρθρο 4. „

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρό 8 του Ν.Δ.3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται σοβαρές τροποποιήσεις 
αφορά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος *αθώς και 

τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίες ύστερα από την καθιέρωση 

της ισότητας των δύο φύλων, βάσει του νέου οικογενειακού δι

καίου.

Η σύζυγος του φορολογουμένου έχει δική της φορολογική υποχρέω

ση και θεωρείται στο'εξής ως φορολογουμένη και στην περίπτωση 

που αυτή δεν έχει εισόδημα, οπότε'νοείται ότι κτάται εισόδημα 

μηδέν.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ.3323/

1955 ορίζεται:

1.Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδημα του 

φορολογουμένου εκπίπτσνται τα ποσά των δαπανών που καθορίζονται 

στην παράγραφο 4 του αυτού άρθρου, λαταργέ ίται δηλαδή η παρά

γραφος 1·του άρθρου αυτού που ισχύει και η οποία ορίζει το 

αφορολόγητο ποσό των 20.000 δραχμών για τον ίδιο το φορολο

γούμενο και το αυξημένο ποσό του πενταπλάσιου των 20.000 για 

τις περιπτώσεις αναπήρου πολέμου,τυφλού, κτλ.καθώς επίσης και 

τα αφορολόγητα ποσά που ορίζονται για τη σύζυγο για τα τέκνα 

και τους ανιόντες και των δύο συζύγων. Η ρύθμιση αυτή γίνεται 

γιατί με το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζονται αυξημένα ποσά μειώ

σεων του φόρου (TAX CREDITS) τα οποία σύμφωνα με την κρατού

σα σήμερα θεωρία στο «ορολογικό Δίκαιο αποδίνουν μεγαλύ 

δικαιοσύνη, γιατί ανεξάρτητα από το ύψος του-φορολογητέ. 

εισοδήματος τα ποσά των μειώσεων είναι σταθερά, με απο

τέλεσμα αυτοί που αποκτούν χαμηλά εισοδήματα να έχουν μ 

γαλύτερη πραγματική ωφέλεια, από ότι θα είχαν από την 

έκπτωση από το εισόδημά τους του αφορολόγητου ποσού, εν 

αντίθετα όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα θα έχουν το ίδιο π 
σό μείωσης του φόρου, που δε θα είχαν όταν από το εισόέ 

τους εκπίπτει αφορολόγητο ποσό, γιατί λόγω του υψηλού 

συντελεστή που εφαρμόζεται στο εισόδημά τους μειώνεται ι 
μεγαλύτερο ποσό ο φόρος που αναλογεί ο'αυτό.

2.·*' Με την-παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζονται ποιί 

από τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο θεωρεία 

ότι τον βαρόνρυν. Με τη διάταξη αυτή προστέθηκαν στα πρέ 

πα, που με τις ισχύουσες διατάξεις θεωρούνται ότι βαρύνί 

το φορολογούμενο, τα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική 

θητεία και διαγράφτηκαν οι άγαμες θυγατέρες. Με τις διαι 

ξεις αυτές αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη καθόσον ο φ<χ 

λογούμενος για το στρατευμένο τέκνο του υπόκειται σε 6ar. 

νες οι οποίες οπωσδήηοτε του μειώνουν το εισόδημά του κο 

στις οποίες δεν θα υπόκεινταν αν το τέκνο δεν υπηρετούσε 

'Οσον αφορά τις άγαμες θυγατέρες, κρίθηκε σκόπιμη η διαγ 

φή τους για να μην υπάρχει διαφορετική μεταχείριση Του ε 

δήματος των φορολογουμένων ανάλογα με το φύλο των άγαμων 

κνων του, ενόψει και των διατάξεων για την ισονομία των

φύλων. . :______ ___ _____ _____

Εξάλλου, με την ίδια παράγραφο αυξάνεται από 55.000 6ραχ·. 

σε 80.000 δραχμές το ανώτατο όριο εισοδήματος που μπορεί 

έχουν τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο για νι 

θεωρείται άχα,τον.βαρύνουν. Το ποσό αυτό αυξάνεται από

150.000 δραχμές σε 200.000 δραχμές αν τα πρόσωπα που συν: 

κούν με το φορολογούμενο έχουν αναπηρία 67% και πάνω._· „

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού παρέχεται η εξε

δότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιο 

πως με αποφάσεις τους καθορίζουν τά δικαιολογητικά που ατ 

τούνται για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας του r. 
σώπου που αυτή αφορά. ©·**

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζονται περιο, 

στικά τα ποσά που επιτρέπεται να εκπεσθούν από το συνολικ< 

εισόδημα του φορολογουμένου ως ακολούθως:

α)Το ποσό που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση ή σύμφωνε:

ται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το οποίο καταβάλλεται

σύζυγο ή τη σύζυγο,' τα γνήσια τέκνα καθώς και στα τέκνα nc

αναγνωρίστηκαν είτε εκούσια είτε ύστερα από δικαστική απός

Με τη διάταξη αυτή γίνεται νομοτεχνική τακτοποίησή της γιε

το Ουσιαστικό μέρος της ιετχύουσας διάταξης η φράση δηλαδή

ρολογούμενου ως ίδιον εισόδημα αυτών* φεύγει από το άρθρο

από τις γενικές διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955 και τοποθετεί!

σε ουσιαστική διάταξη, στο άρθρο 45 αυτού, με το προτεινόι,

νομοσχέδιο. Για την αναγνώριση της έκπτωσης απαιτείται ύπο

του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή δικαστικής απόφασηςχοιαι ο
δειξη καταβολής του ποσού της διατροφής. .
β)Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολ

γουμένου και των λοιπών προσώπων πς>υ, κατά την παράγραφο 2 

του αυτού άρθρου, συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν.

Υ)Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος λόγω δ 

στο Δημόσιο τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους (ΟΤ 

τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί νόμιμα ή συστ 

νονται,σύμφωνα με το νόμο, με τις δωρεές αυτές και τα οποί 

επιδιώκουν φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς, κοιν 

φελείς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και προς οποιοδήπ 

αθλητικό σωματείο που νόμιμα έχει συσταθεί και αναγνωρίστε 

από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με τη διάταξη αυτή κι 

γείται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμέν 

της αξίας των κινητών πραγμάτων που δωρίζει στο Δημόσιο κτ. 

γιατί σ'αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για μείωση του ε 

δήματός Ύσο αλλά ~γτα μττίωση ~των κεφαλαίων του. Επίσης κωδιι 

ποιούνται σε ενιαίο κείμενο διατάξεις που περιλαμβάνονται ι 

ανεξάρτητα νομοθετήματα με ε*<οπό την απλοποίηση του φορολο· 

κού νόμου.

δ)Τα ποσά.των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμι 

σε Ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχί 

τική από το νόμο.



c)Ta ποσά που καταβάλλονταν από το φορολογούνενο γνα ασ<ρά- 

λνστρα ζωής ή θανάτου ή γνα κάλυψη των κννόύνων από τυχαία 

γεγονότα που αφορούν αυτόν προσωπικά ή τον άλλο σύζυγο ή 

τα τέκνα του τα οποία τον βαρύνουν κατά τις διατάζεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, εφόσον αυτά δεν έχουν δική 

τους φορολογική υποχρέωση. Το ετήσιο ποσό αυτών που. εκπί

πτει δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβαίνει το ποσοστό 

10%β του συνολικού εισοδήματος του φοοολογουμένου και σε κάθε 

περίπτωση τις 40.000 δραχμές. Με την προτεινόμενη διάταξη γί

νεται και εναρμόνιση με το νέο οικογενειακό δίκαιο γιατί η 

σύζυγος νοείται πάντα ότι έχει δική της φορολογική υποχρέωση, 

στ)Η δαπάνη που καταβάλλεται από μισθωτό ως ετήσια συνδρομή 

ή ως δικαίωμα εγγραφής σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμε

λητήρια, καθώς και η δαπάνη η οποία καταβάλλεται ως συνδρομή 

σε επαγγελματικά περιοδικά, εκτός αν στην περίπτωση αυτή χορη

γείται στο μισθωτό επίδομα βιβλιοθήκης. Η πιο πάνω δαπάνη δεν 

μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των 15.000 δραχμών το χρόνο. 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ικανοποίηση του δίκαιου αι

τήματος των μισθωτών οι οποίοι υπόκεινται σε πραγματικές δαπά

νες για την αγορά επαγγελματικών περιοδικών ή καταβάλλουν χρη

ματικά ποσά για εγγραφή σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμε

λητήρια. Με τη·διάταξη αυτή, επιδιώκεται η βελτίωση επιστημο

νικά και η αρτιώτερη επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων γε

νικά και παρέχεται κίνητρο για την ενίσχυση του συνδικαλιστι

κού κινήματος σ'όλους τους χώρους δουλειάς.

£7 Το ποσό των τόκων που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για 

δάνεια που έχει συνάψει με Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς Οργα- 

xuxiμαύς-riV-vc τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η έκπτωση αυτή 

γίνεται εφόσον αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του δα

νείου, μέσα σ'ένα χρόνο από τη σύναψή του, για την αγορά περιου

σιακού στοιχείου ή για τη συμμετοχή του Φορολογουμένου σε επι

χείρηση και εφόσον από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτει εισό

δημα κατά την κρίσιμη διαχειριστική περίοδο το οποίο φορολογεί

ται με βάση τις διατάξεις αυτού .του Νόμου. Με την προτεινόμενη 

διάταξη βελτιώνεται αυτή που ισχύει με τον ορισμό, για την άρση 
τυχόν αμφιβολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της, των 

προϋποθέσεων για την έκπτωση των τόκων αυτών. Οι προϋποθέ

σεις αυτές είναι περιοριστικές και πρέπει να συντρέχουν α

θροιστικά. ' .*

Διευκρινίζεται ότι το εισόδημα πρέπει να προκύπτει στη δια

χειριστική περίοδο κατά την οποία από το νόμο είναι επιτρε- Γ - 

πτή η έκπτωσή τους. Επίσης, ότι το εισόδημα που προκύπτει 

από.τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να φορολογείται κατά τις 

γενικές διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955 και όχι με βάση άλλες συ

ναφείς ειδικές διατάξεις. ι

η)Η δαπάνη που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για την αγο

ρά και την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Το ετήσιο ποσό αο

ρτής της δαπάνης, το οποίο εκπίπτει από το εισόδημα του φορολο

γουμένου, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 10% του εισοδήματος 

που δηλώνεται από αυτόν και, σε κάθε περίπτωση, τις σαράντα 

χιλιάδες (40.000) δραχμές συνολικά και για τους δύο συζύγους.

Ο) Από το ετήσιο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από το φορολο

γούμενο και τη φορολογούμενη σύζυγό του για ενοίκιο της κύ

ριας κατοικίας τους ποσοστό τριάντα τα εκατό. (30%) μέχρι πο

σού ενοικίου 120.000 δραχμών και ποσοστό 10% για το πάνω από

120.000 δραχμές ποσό αυτού. Λυτή η έκπτωση ενεργείται μόνο 

εφόσον ο φορολογούμενος απέκτησε εισόδημα από μισθούς ή συντά

ξεις και δε χορηγείται σ'αυτόν ή τη σύζυγό του στεγαστικό εισό

δημα. Το συνολικό ποσό της έκπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερ

βεί σε καμμιά περίπτωση το ποσό του καθαρού εισοδήματος από 

μισθούς και συντάξεις που απέκτησε ο φορολογούμενος και η σύ

ζυγός του. Με την προτεινόμενη διάταξη περιορίζονται οι προϋ

ποθέσεις που απαραίτητα πρέπει να συντρέχουν σύμφωνα με τη 

διάταξη που ισχύει. Με τη νέα διάταξη θέτεται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση η απόκτηση από το φορολογούμενο εισοδήματος από 

μισθούς ή συντάξεις και ότι αυτός ή η σύζυγός του δεν λαμβά

νουν στεγαστικό.επίδομα. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι το 

να υπαχθούν σ'αυτή όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, που 

καταβάλλουν ενοίκιο για κύρια κατοικία και η απαλλαγή-με την 

απάλειψη των άλλων προϋποθέσεων- των φορολογικών υπηρεσιών 

και των φορολογουμένων από σειρά διαδικασιών για την απόδει- 

ξη της συνδ~ομής των τ*.'οϋποθέσεων αυτών, καθώς και η απλο

ποίηση του .θεσμού της έκπτωσης αυτής.

ι)Η δαπάνη που καταβάλλεται για έξοδα κηδείας του συζύγου

ή της συζύγου και των προσώπων που συνοικούν με το φορολογού

μενο και τον βαρύνουν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2— - 

του παρόντος άρθρου, μέχρι ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000) 

δραχμών και για το πάνω από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές 

ποσό αυτής, ποσοστό δέκα τα εκατό (10%), εφόσον τα πρόσωπα 

αυτά δεν αφήνουν κανόνα περιουσιακό στοιχείο. Με τις νέες 

διατάξεις προβλέπεται η έκπτωση.αυτής της δαπάνης και για τα 

έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος συζύγου. Ος έξοδα κηδείας θεω

ρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την 

ταψή του νεκρού, εκτός από τις δαπάνες για την κατασκευή του 

τάοου.

Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύο

νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις καθορίζονται τα δικαιολογη- 

τικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋ

ποθέσεων για τη διενέργεια των εκπτώσεων που προβλέπονται από 

αυτήν την παράγραφο, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που 

'3ίναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Με τις διατάξεις των πιο πάνω περιπτώσεων α', β'και δ*, δεν 

επέρχεται καμία μεταβολή σ'αυτά που ισχύουν.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 

3323/1955 ορίζεται ότι από τα εισοδήματα που αποκτά η φορολο

γούμενη από εξαρτημένη εργασία και από αμοιβές ή κέρδη από την 

ι«*£>οχήν -*τομιχά, υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος ή την 

άσκηση εμπορίας και από τη συμμετοχή της ως ομόρρυθμο μέλος

σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, αναιρείται δαπάνη, χωρίς 

δικαιολογητικά, για τη φύλαξη χων τέκνων της, ως τη συμπλήρωση 

του έκτου έτους της ηλικίας τους, τα οποία συνοικούν με αυτήν, 

εφόσον το εισόόημά τους, δεν υπερβαίνει χο ποσό των ογδόντα 

χιλιάδων (80.000) δραχμών ή το ποσό των διακοσίων χιλιάδων

(200.000) δραχμών προκειμένου για τα τέκνα που παρουσιάζουν 

αναπηρία εξήντα εψχά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική 

καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Το ποσό αυτής της δαπάνης ο

ρίζεται σε ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) του εισοδήματός της 

που δηλώνεται και από τις πιο πάνω δραστηριότητες της και το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) 

δραχμές το χρόνο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ερτά χιλιά

δες πεντακόσιες (7.500) δραχμές το χρόνο, για κάθε ένα μετά w. 

από το πρώτο τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας έξι ετών. Με 

την" προτεινόμενη διάταξη, η έκπτωση δαπάνης χωρίς διχαιολογη- 

τικά για τη φύλαξη των τέκνων αυτών επεκτείνεται και στις πε

ριπτώσεις που η φορολογούμενη μητέρα αποκτά εισοδήματα από. 

την άσκηση ατομικά εμπορικής επιχείρησης ή εταιρικά από τη 

συμμετοχή της ως ομόρρυθμο μέλος σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη 

εταιρία.

Επίσης, επεκτείνεται και στους φορολογούμενους πατέρες που 

διατελούν σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι, εφόσον 

έχουν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, τα οποία φυσικά έχουν 

ηλικία μέχρι 6 ετών. ,
Με τη νέα διάταξη επιδιώκεται η δικαιότερη κοινωνικά ταχτοποίη

ση της έκπτωσης αυτής. '·*

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ορί

ζεται ότι:
Προκειμένου για εγγάμους, αν ο ένας από τους συζύγους δεν έ

χει εισόδημα ή τούτο είναι κατώτερο από το άθροισμα των δαπα

νών πού αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους 4 και 5, το 

άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν εκπίπτει από το 

εισόδημα του άλλου συζύγου. Εξαιρετικά, σ'αυτή την περίπτωση 

το nocO^rtc «το πάνω-διαφοράς που προέρχεται από έξοδα ιατρι

κής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου, ως και των 

λοιπών προσώπων που συνοικούν μ 'αυτόν και τον βαρύνουν, σύμφω

να με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, μεταφέρεται για να 

εχπεσθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται οι εκπτώσεις του άρθρου 8 

του N.A.33?%/i9S5 όπως αυτές ορίζονται από το χρινόμενο σχέ
διο νόμου, στις περιπτώσεις που ο ένας από τους συζύγους 

δεν έχει εισόδημα ή αυτό που αποκτά είναι μικρότερο από 

το άθροισμα των δαπανών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

αυτού, οπότε το επί. πλέον ποσό αυτού δεν εχπίπτει από το 

εισόδημα του άλλου συζύγου. Σκοπός της ρύθμισης αυτής civat 

η εναρμόνιση της διάτάξης που ισχύει με το νέο Οικογενεια

κό Δίκαιο -ου καθιερώνει την ισότητα των δύο φύλων συνέπεια 

του οποίου είναι και η χαριστή ψορολόγηση 1 της· συζύγου.. Ετ 

ξαίρεση μόνο αποτελεί η δαπάνη ιατρικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης που όταν βαρύνει τον ένα από τους συζύγους καθώς



και τα Xomd πρόοωπα που κατά την παράγρχίΦο 2 του αυτού άρ- ν* A 

θρου τον βαρύνουν και το εισόδημά του 6cv επαρκεί για την. ·>,. „ 

έκπτωσή τους τότε το επιπλέον ποσό αυτών μεταφέρεται για ·. -τ 

έκπτωση από το εισόδημα του άλλου συζύγου. Η εξαίρεση αυτή 

θεσπίζεται από κοινωνικούς κύρια λόγους γιατί πρόκειται για „ 

πραγματικές δαπάνες που α<ρορούν την υγεία και την περίθαλψη 

των «ρορολογουμένων.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Σχε

δίου Νόμου που προτείνεται για ψήφιση, ρυθμίζεται ειδικά για 

το οικονομικό έτος 1985 το θέμα της έκπτωσης της εισφοράς ΟΓΑ 

στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων από το συνολικό εισόδη

μα των φορολογουμένων.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία ύστερα από την κατάργηση της 4 

περίπτωσης στ'της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3323/1955, 

από την οποία προβλέπεται η έκπτωση της εισφοράς αυτής από το ” 

συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων.

'Αρθρο 5.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το 

άρθρο 9 του Ν.Δ. 3323/1955 kqi επέρχονται οι πιο κάτω μεταβολές. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η κλίμακα 

υπολογισμού φόρου. γι«\ τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ια- 

νουαρίου 1984 . Η νέα κλίμακα όχι μόνο προστατεύει τις χαμηλό

τερες εισοδηματικές τάξεις, που έχουν μεγαλύτερη οικονομική 

ανάγκη, από τον πληθωρισμό αλλά, και πέραν αυτού ελαφρύ- ·Μ 

νει τα εισοδήματα αυτά, εξαοφαλίξόντας δικαιότερη κατανο- ’* 

μή των φορολογικών βαρών. έτ Γ·'" Γ" · ' *' ' 17

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται οι μειώσεις φό

ρου και καθιερώνονται νέες μειώσεις ως εξής*

Για τη σύζυγο ή το σύζυγο που δεν έχει φορολογητέο εισόδη

μα σε 11.000 δρχ. αντί 4.800 δρχ. που ισχύει σήμερα.

Για.το πρώτο παιδί *' ϊ 13.000 δρχ. αντί 6.500 δρχ. που ισχύει
σήμερα. , Γ - . . - r «λ .. » ··:*. ·. ' . ;

Για το δεύτερο παιδί σε 16.000 δρχ. αντί.β.000 δρχ. που · ^ ν' - 
ισχύει σήμερα. ·-:» : . -.V; · . ·'·*·. -Τ'-* ν./ .. ~ - ,
Για το τρίτο τίαιδί σε 22.000 δρχ. αντί 9.5Ο0 δρχ. που ισχύει 

σήμερα. * ·'■·*·· . . * Γ·" >' *·' 1'

Για κάθε ένα παιδί, από το τέταρτο και πάνω σε 40.000 6ρχ. * ν . 

αντί 20.000 δρχ. που ισχύει σήμερα. .··«-■ ' ‘ ν

Για τα άλλα προστατευόμενα μέλη οε 5.000 δρχ. αντί 2.000 δρχ. 

που ισχύει σήμερα. ~ ’·

Καθιερώνεται για' πρώτη φορά πρ>όσθετη μείωση από το φόρο, πο

σού 25.000 δρχ. για κάθε ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα (σύζυγος, 

παιδιά και λοιπά πρόσωπα) που βαρύνουν το φορολογούμενο και 

παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση 

ή φυσική αναπηρία.

Καθιερώνεται μείωση φόρου για τον ίδιο το φορολογούμενο 3.000 

δρχ.Το ποσό αυτό αυξάνεται στις 30.000 δρχ. στην περίπτωση που 

ο φορολογούμενος είναι ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης, θύμα" 

πολέμου, τυφλός, ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας (από διανοητι

κή καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία) 671 και πάνω.

Γϊαρέ-χεται γιε πρώτη φορά μείωση φόρου 5.000 δρχ. για κάθε 

στρατευμένο παιδί. ‘Ετσι η Πολιτεία ικανοποιεί δίκαιο αίτημα 

των φορολογουμένων, μέσα στα πλαίσιά των οικονομικών δυνατο

τήτων της χώοας,αναγνωρίζοντας ότι οι φορολογούμενοι υπόκεινται 

σε κάποια σχετική οικονομική επιβάρυνση για την ικανοποίηση 

ορισμένων αναγκών των στρατέυμένων παιδιών τους, πέρα των βα

σικών αναγκών που καλύπτει το κράτος, επειδή λόγω της στρά

τευσής τους τα τέκνα αυτά στερ>ούνται την ικανότητα να αποκτή
σουν εισόδημα από δική τους δρχιστηριότητα.

Για να υπάρχει ίση και δίκαιη φορολογική μεταχείριση μετα- 

ξύ της συζύγου ή του συζύγου που δεν έχει φορολογητέο εισό

δημα και της συζύγου ή του συζύγου, που έχει φορολογητέο 

εισόδημα κάτω των 105.OCX) δραχμών, ορίζεται ότι ο φόρος που 

αναλογεί σ’αυτό το εισόδημα με βάση την κλίμακα, προσθέτε- 

ται στο φόρο που αναλογεί στο τμήμα του φορολογητέου εισο

δήματος μέχρι 80.000 δρχ. με φορολογικό συντελεστή 10% και 

το άθροισμα που προκύπτει ασαιρείται από το ποσό των 11.000 

δρχ. Το τυχόν υπόλοιπο που απομένει, μεταφέρεται για να μειώ

σει το φόρο που αναλογεί στο ε ισόδημα του άλλου συζύγου. 

Εξάλλου, με τις διμτάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι 

η μείωση φόρου που καθορίζεται για τους ανιόντες της συζύγου, 

τα τέκνα αυτής που δεν έχουν πατέρα το σημερινό σύζυγό της, 

τους άγαμους αδελφούς και τις άγαμες αδελφές της, καθώς και

θ —

για τους ανήλικους οοακχνούς από πατέρα και μητέρα συγγενεί 

της μέχρι τρίτου βαθμού, ενεργείται από το *«οσό του φόρου 
που προκύπτει στο εισόδημά της,*^ · ·-/.w. V’π-γ

Οι ανωτέρω αυξήσεις των μειώσεων των ποσών του φόρου καθώς 

και η καθιέρωση μειώσεων για άλλα πρόσωπα, αντί των αφορο) 

γητων ποσών εισοδήματος που καταργούνται με την αντικατάστ 

ετη του άρθρ>ου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 από το άρθρο 4 του προι 

νόμενου σχεδίου νόμου ανταποκρίνονται πληρέστερκι στις αρχί 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και της φορολογικής ισότητας, κ 

σον τα αφορχίλόγητα ποσά εισοδήματος ευνοούν περισσότερέ το. 

Φορολογθυμένους με υψηλά εισοδήματα, λόγω της προοδευτικόν 

τας της φορέλογικής κλίμακας. ·-··-rvr.·:* ι

Επίσης-λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολυμελείς οικογέ-' 

νειες και τους ανάπηρους με τον καθορισμό ιδιαίτερα υψηλών 

μειώσεων των ποσών του φόρου, για τά παιδιά των οικογενειο 

αυτών, καθώς και για τους ανάπηρ>ους θύματα πολέμου κτλ. κα* 

τα ανάπηρα .π/κχκ^πα που βαρύνουν το φορολογούμενο.· -*-* ν * >\

Η μεταβολή που γίνετάΐ στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/1955 που ισχύει με τις διατάξεις του 
προτεινόμενοϋ σχεδίου νόμου αφορά τον υπολογισμό του συμπλη 

ρχαματικού φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρά εισόδημα 

των εγγάμων φορολογουμένων από οικοδομές και από εκμίσθωση 

γαιών. Με τις νέες· διατάξεις που ανταποκρίνονται στις αρχές 

της αυτοτέλειας του υπολογισμού του φόρου για τον. καθένα., 

από τους συζύγους και της ισότητας των δύο φύλων, ο συμπλη- 

ρχ^ματικός αυτός φόρος υπολογίζεται χωριστά στο συνολικό καθ 

ρά ^εισόδημα του κάθε συζύγου από οικοδομές και εκμίσθωση:~ν. 

γαιών αθροιστικά, με την κλίμακα που ισχύει σήμερχχ. Με τη 

ρύθμιση αυτή επέρχεται ελάφρυνση των εγγάμων από το φόρο 

που αναλογεί στο εισόδημα αΐ|τό, σε συνδυασμό και με το ότι 

η σύζυγος αποκτά και την επικαρπία των προικώων τα οποία σύι 

φωνα με τις διατάξεις του NJ1329/1983 αποδίδονται αυτοδίκαιι 

κατά πλήρες δικαίωμα στη γυναίκα.

Εξάλλου με σκοπό την απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων,* 

με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου μεταγλωτί- 

ζονται στη δημοτική και ενοποιούνται σε μία παράγρχχψο (3) οι 

διατάξεις των παρογράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/ 

1955 και τίθεται ως παράγρχίφος 4 του ίδιου άρθρου η διάταξη 

της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.1249/1982 για» να απο- c 

τελέσει ενιαίο κείμενο με τις διατάξεις που αφορά.

Με τις νέες διατάξεις αντικαθίσταται η -διάταξη της παραγράφο 

7 του Ν.Δ.3323/1955 που ισχύει σήμερχχ και προβλέπει πρόσθετη 

μείωση πόσού 4.800 δρχ. από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημ 

του συζύγου που επιζεί και ευρίσκεται σε κατάσταση χηρείας 

εφόσον έχει τουλάχιστον ένα παιδί που δε συμπλήρχοσε τα δώδεκ 

χρόνια της ηλικίας του. Με τις νέες διατάξεις προτείνεται η 

-βύ£ηση·*^ης ίωσηζ· του ποσού αυτού στις 5.OCX) δρχ. Η πράσθετ 

αυτή μείωση χορηγείται για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 14 ετών 

του οποίου την επιμέλεια έχει ο φορολογούμενος.Δηλαδή ωςνέα 

βάση υπολογισμού της μείωσης αυτής, λαμβάνεται ο αριθμός των 

παιδιών ηλικίας μέχρι 14 ετών. Η πράσθετη αυτή μείωση επεκτε 

νεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, και στους φορολογθυμένους 

που έχουν διαζευχθεί και δεν έχουν συνάψει άλλο γάμο, καθώς 

και στους φορολογθυμένους που έχουν αποκτήσει τέκνα χωρίς 
να έχουν συνάψει γάμο.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προτεινόμενου 

Σχεδίου Νόμου αντικαθίσταται η κλίμακα της περίπτωσης β* 

της παραγράφου 2 του άρ>θρου 16α του Ν.Δ.3323/1955.

Με τη νέα κλίμακα αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές 

στο κλιμάκιο κερδών από.1.000.000 έως 1.500.ΟΟΟ δρχ. από 

17% στο 18% και στο κλιμάκιο από 1.500.OCX) και πάνω από 

25\ στο 27%.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαρχιίτητη ύστερχχ από την κατάργηση 

της ειοφοράς ΟΓΑ στο φόρο των εταιριών.

'Αρθρο^ ό.
*

1. Με την παράγρχχφο 1 του άρθρου αυτού προοθέτεται περί

πτωση γ'στην παράγρχχφο 3 του άρθρου 18 του Ν.Δ .3323/1955, 

με την οποία ορίζεται ότι λογίζεται ως εισόδημα από οικοδο

μές και το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής 

του ακινήτου σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος της 

επικαρπίας για ορισμένο χρόνο μιας ή περισοοτέρχύν οικοδομών 

σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Η ρύθμιση αυτή κρίθη

κε αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η φοροαποφυγή από το
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<ρόρο εισοδήματος από οικοδομές των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών 

ακινήτων, οι οποίοι μεταβιβάζοντας το δικαίωμα της επικαρπίας 

στα πρόσωπα που άναφέρονται στη διάταξη αυτή, διαφεύγουν της 

φορολογίας για το εισόδημα (αντάλλαγμα) που αποκτούν από τα 

ακίνητα αυτά. Η μεταβίβαση με αντάλλαγμα του δικαιώματος της 

επικαρπίας οικοδομής σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για 

ορισμένο χρόνο αποτελεί ουσιαστικά προείσπραξη ενοικίων από 

τους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές των οικοδομών για το χρονικό 

διάστημα που διαρκεί το δικαίωμα άσκησης της επικαρπίας. .

2. Με την παράγραφο 3 του* άρθρου αυτου προσθέτονται περι

πτώσεις ε*και στ'στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.Δ.3323/ 

1955. Ηε Χην περίπτωση ε'ορίζεται ότι ως εισόδημα από εμπορι

κές επιχειρήσεις θεωρείται και ο μισθός ή άλλη οποιοσδήποτε 

είδους απολαυή του εταίρου από την εταιρία περιορισμένης ευθύ

νης στην οποία συμμετέχει.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία καθόσον ο διαχειριστής-εταί- 

ρος σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι κατά την κοινή συ

νείδηση έμπορος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στη θεωρία 

του εμπορικού δικαίου ο εταίρος της ΕΙΤΕ δεν αποκτά την ιδιό

τητα του εμπόρου από τη συμμετοχή του στην Εταιρία αυτή.

Γιαυτό άλλωστε ο διαχειριστής-εταίρος EJ1E ασφαλίζεται στο 

Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων ή στο Ταμείο ΕπαΥγελματιών Βιοτεχ- 

νών Ελλάδος (ΤΕΒΕ).

Ηε την περίπτωση, στ 'της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι ως 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι μισθοί 

που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης 

εταιρίας, τα οποία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εται

ρία δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., αλλά στο Τ.Α.Ε. ή στο 

Τ.Ε.Β.Ε. ή συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 3% στο κεφάλαιο της 

ανώνυμης εταιρίας.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ίδια φορολογική μεταχείριση 

του εισοδήματος που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβου

λίου ανώνυμης εταιρίας για την παροχή εξαρτημένης εργασίας, 

τα οποία συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 3% στο κεφάλαιο της 

ανώνυμης εταιρίας, με τους μισθούς που λαμβάνουν cm0 την εται

ρία οι ομόρρυθμοι εταίροι ή οι εταίροι .των εταιριών περιορισμέ

νης ευθύνης; .7ν* ’ * ·~ .*· *' 1 ·. .<

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου.αυτού αντικαθίσταται η ...........

παράγραφος 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 και ορίζεται ότι, 

ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγμα- 

τοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρη- 

-ακΛβοποιείττ.ν’ στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν 

πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή, 

με εξαίρεση την υπερτίμηση που προκύπτει από ακίνητα και πλοία, 

τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται ή έχουν ιδιοχρησιμοποιηθεί από 

την επιχείρηση για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της. 

Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η κατηγορηματική διατύπωση της 

πρόθεσης του νομοθέτη σχετικά με την επιβολή φορολογίας στην 

υπεραξία των ακινήτων και των πλοίων των επιχειρήσεων, που δε 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τους. * ·Γ

έ. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 

το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α'της παραγράφου 1 του 

άρθρου 35 του Η.Δ.3323/1955 και ορίζεται ότι ως γενικά έξο- 

6α διαχείρισης λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που λόγω Ί 

δωοεάς καταβάλλονται στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοι

νότητες του Κράτους (Ο.Τ.Α.), τους Ιερούς Ναούς και τα ημε

δαπά νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί νόμιμα ή που συσταί- 

νονται με τις δωρεές αυτές σύμφωνα με το νόμο και τα οποία 

επιδιώκουν φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς, κοινω

φελείς και εκπαιδευτικούς σκοπούς ή προς οποιοδήποτε αθλητι

κό σωματείο το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα και αναγνωριστεί 

από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σκοπός τηςδιάταξης αυ

τής είναι η εναρμόνισή της με τη διάταξη του άρθρου 8 του 

Ν.Δ.3323/1955.

5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ζη

μία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε 

διαχειριστικής χρήσης από την αποτίμηση μετοχών και ομολο

γιών, δε θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης, αλλά θα 

συμψηφίζεται με τα ποσά .που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 

των αποθεματικών από χρεώγραφα, τα οποία έχουν προκόψει είτε. i. · 

από την πώληση χρεωγράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης ?»<*.. 

είτε σπό την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεωγράφων με βάση τις ■'■·■> 

διατάξεις του Α.Ν.'ΐ 48/1967, Ν.542/1977 και Ν. 1249/1982. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αποθεματικά από χρεώγραφα ή τα

ποσά αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της ανωτέρω ζη

μίας που προκύπτει σε κάθε διαχειριστική χρήση, ολόκληρο το 

ποσό ή το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής, κατά περίπτωση, ασαι-* 

ρείται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 35 .του Ν.Δ.3323/1955. Η ρύθμιση αι\- 

τή κρίνεται αναγκαία, για να μην επιβαρύνονται τα αποτελέσ;^» 

τα κάθε διαχειριστικής χρήσης με τη ζημία που προκύπτει κατ** 

την απογραφή από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών στις 

περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν σχηματίσει αφορολόγητα 

αποθεματικά από χρεώγραφα, είτε από την πώληση αυτών σε τι
μή ανώτερη της τιμής κτήσης, είτε από την ανταλλαγή ή λή

ψη δωρεάν χρεωγράφων από άλλες εταιρίες στις οποίες συμμε

τέχουν.

6. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι 

όλες οι επιχειρήσεις που είναι ανάδοχοι προγραμμάτων ενερ

γού πολεοδομίας, δε θα φορολογούνται με τις διατάξεις του 

άρθρου 36α του Ν.Δ.3323/1955, που προβλέπει το τεκμαρτό 

προσδιορισμό των καθαρών κερδών, αλλά θα φορολογούνται με 

τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Η διάταξη αυ

τή περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις ενεργού πολεοδομίας 

που η έναρξη της διαδικασίας*κατάρτισης των προγραμμάτων 

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1003/1971 και του

Ν.947/1979, ανεξάρτητα από. tV χρόνο της αποπεράτωσης των 

προγραμμάτων τους. .

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται ο ίδιος τρόπος φορολογίας 

των εισοδημάτων όλων των επιχειρήσεων που είναι ανάδοχοι 

προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας, ανεξάρτητα αν αυτές ανή

κουν στο δημόσιο τομέα ή όχι.

7. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού προσθέτονται δύο 

τελευταία εδάφια στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 

του Ν.Δ.1146/1972, με τα οποία ορίζεται ότι, από την αυτο

τελή φορολογία εξαιρείται η ωφέλεια η οποία προκύπτει από 

τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το 

οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο. Σ'αυτή την 

περίπτωση η οικεία δήλωση μεταβίβασης του οχήματος υποβάλ

λεται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Σκοπός αυτής της διάταξης είναι να αποφευχθεί η ταλαιπωρία 

των αγροτών και η πρόσθετη απασχόληση των υπηρεσιών, καθόσον, 

επειδή οι περισσότεροι αγρότες, λόγω της απαλλαγής των εισο

δημάτων από γεωργικές επιχειρήσεις, είναι, αφορολόγητοι, ο 

φόρος που καταβάλλουν αυτοί με την υποβολή της δήλωσης με

ταβίβασης του σχήματός τους, επιστρέφεται πάλι σ'αυτούς, ' r 

μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.

8. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού άντικαθίσταται - 
η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του Ν.Δ.3323/1955 με την οποία 

ορίζεται ότι, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθωτές 

υπηρεσίες, θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δι

καίωμα είσπραξης αύτοό. Ειδικότερα, χρόνος κτήσης για τα ** * 

εισοδήματα που προέρχονται από διανομή κερδών ανώνυμης εται

ρείας στο εργατοΟπαλληλικό προσωπικό της θεωρείται ο χρόνος 

έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη γενική συνέ

λευση των μετόχων της και για τις αποδοχές και συντάξεις

που καταβάλλονται αναδρομικά σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, 

κατόπιν διάταξης νόμου, δικαστικής απόφασης ή συλλογικής σύμ

βασης ο χρόνος στον οποίο ανάγονται οι αποδοχές ή συντάξεις. 

Σκοπός αυτής Υης διάταξης · είναι*, αφενός να μη δημιουργηθούν ' 

αμφιβολίες ως προς το χρόνο κτήσης του εισοδήματος, μετά 

την παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις να διανέμουν μέρος 

των κερδών τους στο εργατοΟπαλληλικό προσωπικό τους και αφε

τέρου να αρθούν οι αμφισβητήσεις που υπάρχουν ως προς το 1 * 

χρόνο κτήσης του εισοδήματος από αποδοχές και συντάξεις που 

καταβάλλονται αναδρομ'ικά σε μισθωτούς ή συνταξιούχους.

9. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού προοθέτεται περί

πτωση δ'στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ.3323/1955, με 

την οποία ορίζεται ότι, το ποσό που καταβάλλεται για διατρο

φή, η οποία επιδικάστηκε ή ετυμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική 

πράξη, στη σύζυγο ή στο σύζυγο, στα γνήσια τέκνα, καθώς kcu 

στα τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή με δικαστική απόφαση, 

αποτελεί εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

Σκοπός αυτής της διάταξης είναι να γίνει εναρμόνισή της με 

τις διατάξεις που ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες το εισόδη-' ‘ 

μα από διατροφή έχει τη μείωση του εισοδήματος από υπηρεσίες 
ελευθέριων επαγγελμάτων. ···-*»* · '·***·'· ν - ..‘*’,7

Με την παράγραφο 12 τθυ άρθρου αυτού προσθέτονται δεύ-ΙΟ.
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xcpo και τρίτο εδάφια στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του *■

Ν. 1262/1982, με τα οποία προβλέπεται ότι ο μειωμένος φορολο

γικός συντελεστής κατά 5 μονάδες που ισχύει για τα καθαρά 

κέρδη των ανωνύμων εταιριών που πραγματοποιούν ετιενδύσεις 

με κρατική επιχορήγηση του Ν.1262/1982, θα εφαρμόζεται 

μόνο στα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που προέρχονται 

από τις επενδύσεις που υπάγονται στις κρατικές επιχορη

γήσεις και όχι στα-συνολικά κέρδη που πραγματοποιούν οι 

επιχειρήσεις αυτές. Επίσης με την παράγραφο αυτή ορίζε

ται ο τρόπος εξεύρεσης των καθαρών κερδών, στα οποία θα 

εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής, φόρου εισοδήματος, 

στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει και 

άλλες επενδύσεις. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ίδια 

φορολογική, μεταχείριση των καθαρών κερδών των νεοΥδρυομέ- 

νων εταιριών που πραγματοποιούν επενδύσεις με κρατική επι

χορήγηση και των εταιριών nc) λειτουργούν, οι οποίες πραγ

ματοποιούν επενδύσεις για επέκταση και εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεών τους. Επίσης,’όπως έχει γίνει δεκτό από τη 

Διοίκηση, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις επενδύσεις, 

τόυ Ν.Δ.2687/1953 και του Ν.4171/1961, στις περιπτώσεις 

που ποοβλέπεται από την εγκριτική πράξη παγιοποίηση του 

συντελεστή φορολογίας· εισοδήματος.

11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού 

ρυθμίζεται σε δικαιότερη δάση το θέμα της απόσβεσης των 

κινηματογραφικών ταινιών, αποσυσχετίζονται δηλαδή οι απο- ~r Γ 

σβέσεις από το χρόνο χρησιμοποίησης της: ταινίας και υπο

λογίζονται σε ετήσια βάση ανεξάρτητα από τη χρονική διάρ

κεια εκμετάλλευσης αυτής μέσα στη χρήση, γιατί λόγω και 

του πνευματικού χαρακτήρα του πάγιου αυτού στοιχείου δε 

λειτουργεί αποκλειστικά και μόνί ο συσχετισμός χρόνου χρη- j- 

σιμό ποίησης προς τη λειτουργική θορά. . t * ι ».

Εξάλλουσυνήθως οι κινηματογραφικές ταινίες προβάλλονται 

το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εποχή που θεωρείται προσφο- 

ρότερη για εκμετάλλευση και πραγματοποιούνται τότε τα πε- 

• ρισσότερα ακαθάριστα έσοδα, γεγονός που δικαιολογεί το δι

καίωμα διενεργείας μεγαλύτερων αποσβέσεων και εξυπηρετεί 

το σκοπό τους. - ...

-- *. 'Αρθρο 7.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 

το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του

Ν.Δ.3323/1955 και προσθέτεται νέο τρίτο εδάφιο.

Με τις νέες διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου 

ορίζεται ότι αν στην ετήσια δήλωση του φορολογουμένου και 

στους άλλους βεβαιωτικούς τίτλους'της φορολογίας εισοδή

ματος περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος 

παρακρατείται στην πηγή ή καταβάλλεται σύμφωνα με τις δια

τάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 

15 του Ν.Δ. 3323/1955 καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του 

ιδίου άρθρου, τότε από το ποσό που αναλογεί ως προκαταβολή, 

έναντι του φόρου εισοδήματος του διανυόμενου έτους, εκπί

πτουν τα ποσά αυτών των φόρων.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, για να επέλθει εξομοίωση 

των φορολογουμένων, ώστε όλοι να καταβάλλουν ως προκαταβολή 

φόρου εισοδήματος το 50% του φόρου που αναλογεί στα εισοδή- 

ματά τους.

Με το νέο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του 

Ν.Δ.3323/1955, εξαιρούνται από τον υπολογισμό προκαταβολής 

φόρου οι φορολογούμενοι που έχουν μόνο εισοδήματα από μι

σθούς, συντάξεις και από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας. Η 

ρύθμιση αυτή γίνεται επειδή με κανονιστική πράξη του Υπουρ

γού Οικονομικών που θα εκδοθεί με βάση εξουσιοδότησης που 

του δίνει ο νόμος θα εξαοφαλισθεί η κανονική παρακράτηση 

τοο φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών στην πηγή.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η 

<πορ(*χτωση α'της- παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Β .Δ. 11/16.12.1957 

με την οποία ορίζεται ότι, προκειμένου για εργολήπτες κατα

σκευής τεχνικών έργων γενικά, καθώς και για ενοικιαστές δημό

σιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, ο σύμφωνα

με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3323/

1955 προκαταβλητέος φόρος ορίζεται σε ποσοστό 2% στην αξία 

του έργου που. κατασκευάζεται ή του μισθώματος. Η αύξηση του 

ποσοστού του προκαταβλητέου φόρου, αυτής της .περίπτωσης,κα

τά 0,5%, κρίθηκε αναγκαία καθόσον με το ποσοστό 1,5% που

ισχύει σήμερα, δεν καλύπτεται το ποσοστό 50% του φόρου πι 

βεβαιώνεται ως προκαταβολή, με βάση την ετήσια δήλωση ΦΟι 

λογίας εισοδήματος στο όνομα των άλλων φορολογουμένων.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προσθέτεται τε> 

ταίο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Η.Δ.3323/1 

με το οποίο ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του παρακρατούμ 

νου φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες μέχρι ποσού 8C 

δραχμών.

Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η κωδικοποίηση της διάταξ 

της παραγράφου 13 του άρθρου 5 τόυ Ν. 1160/19 81*, με την οπ 

ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου σ 

εισοδήματα από κινητές αξίε;. μέχρι ποσού 80.000 δραχμών κι 

η αύξηση του συντελεστή από’ 6% σε 10%, η οποία κρίθηκε ανι 

καία μετά τη συγχώνευση της ·εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. στο φόρο 

της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/1955. r

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται τ 

πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β'της παραγράφου 1 του άρθρου 

43 του Ν.Δ.3323/1955, με την οποία διευρύνονται τα κλιμάκι 

παρακράτησης του φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή ήμερο 

μισθίων σε δικαιούχους και αυξάνουν οι συντελεστές υπολογι 

του φόρου. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της τιμαρι 

κής αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας, με την οποία 

λογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος των αμειβομένων με μηνια 

μισθό και της συγχώνευσης της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.* στο ψόρ
lif t.

της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/1955.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η 

περίπτωση γ'της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Η.Δ.3323/19!

'χε τη διάταξη αυτή ορίζονται νέοι συντελεστές για τον υπολι 

γισμό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να παρακρατείται _στι 

αμοιβές για υπερωριακή εργασία,στις επιχορηγήσεις, επιδόμαι 

και κάθε άλλης φύσης πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται πε 

ριοδικά με την’προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές υπάγονται σε ψόρ 

Οι συντελεστές αυτοί , δέκα τα εκατό (10%) όταν το jioo0 της 

πρόσθετης αμοιβής δεν υπερβαίνει.τις 5.000 δραχμές”, κατά κα 

ταβολή, και είκοσι τα εκατό (20%) όταν το ποσό της πρόσθετη 

αμοιβής είναι πάνω από 5.000 δραχμές, κατά καταβολή αυτών.. 

Παρέχεται όμως η ευχέρεια στο μισθωτό να ζητήσει την παρα

κράτηση φόρου στις πρόσθετες αμοιβές με συντελεστή μεγαλύ

τερο από τους πιο-πάνω συντελεστές.

Με την προτεινόμενη διάταξη τακτοποιείται το θέμα της παρα

κράτησης του φόρου εισοδήματος στις πρόσθετες αμοιβές με 

την καθιέρωση νέων συντελεστών υψηλοτέρων από το συντελεστή 

5% που σήμερα ισχύει και ο οποίος έχει καθιερωθεί και ισχύει 

από το 1958(Ν.Δ.3765/1957 άρθρο 7) μη ανταποκρινόμενος πλέον 

στα σημερινά δεδομένα και ο οποίος επειδή είναι χαμηλός δη

μιουργεί στην πράξη προβλήματα, γιατί κατά την εκκαθάριση 

του φόρου στο συνολικό εισό ημα του δικαιούχου βεβαιώνεται 

διαφορά φόρου καθώς και προκαταβολή φόρου πράγμα που δημιουρ 

γεί εύκολα παράπονα, τα οποία με τη προτεινόμενη διάταξη θα 

αποφευχθούν, γιατί με την εφαρμογή των συντελεστών που προτε 

νονται ο φόρος που θα παρακρατείται στις πρόσθετες και τις 

τακτικές αποδοχές θα είναι σχεδόν ίσος με το φόρο που θα προ 

κύπτει από την ετήσια φορολογική δήλωση.

Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται και με τον υπολογισμό του φόρου μ| 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 που θα παρακρατείται στις αμοι

βές από υπερωριακή απασχόληση οι οποίες συναθροίζονται για 

τον υπολογισμό του φόρου που θα παρακρατηθεί με τις τακτικές 

αποδοχές αυτού.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι 

παράγραφοι 1,2 του άρθρου 48 του Ν.Δ.3323/1955 και προσθέτε- 

ται στο άρθρο αυτό νέα παράγραφος 3.

Με τις νέες διατάξεις:α)αυξάνεται σε 10% από 8% που ισχύει 

το -ποσοστό υπολογισμού του φόρου που παρακρατε ί ται κατά την 

καταβολή αμοιβών σε δικαιούχους που παρέχουν υπηρεσίες ελευ

θέριου επαγγέλματος και παρέχεται η δυνατότητα σ'αυτούς να 

ζητήσουν όπως παρακρατείται φόρος με συντελεστή μεγαλύτερο, 

β)επεκτείνεται.η υποχρέωση παρακράτησης αυτού του φόρου και 

στους υπόχρεους που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδι

κα Φορολογικών Στοιχείων και γ) διευρύνονται οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες επιβάλλεται η παρακράτηση φόρου αυτής της κα

τηγορίας και σ*άλλου είδους αμοιβές που αποκτούν οι δικαιού-
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χοι που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου.Οι ρυθμίσεις αυτές 

κρίνονται αναγκαίες για την πιο έγκαιρη και ασφαλή είσπρα

ξη των εσόδων του Δημοσίου, για την περιστολή της φοροδια

φυγής, αλλά και για την αποφυγή καταβολής από τους δικαιού

χους αυτών των αμοιβών αυξημένων ποσών φόρου κατά την εκκα

θάριση της δήλωσής τους.

7. Με τις παραγράφους 7,8 και 9 του άρθρου αυτού καθο

ρίζεται η έναρξη ισχύος των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 

αυτού και γίνονται ορισμένες νομοτεχνικές τακτοποιήσεις.

, * Αρθρο’ ό .

1. Με την παράγραφο 1 τόυ άρθρου αυτού αντικαθίσταται το
»

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 

3323/1955.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι αν το συνολικό ποσό της Οφει

λής, που προκύπτει με την αρχική δήλωση του υπόχρεου είναι

5.000 δρχ. για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του μαζί, τό

τε το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί μέχρι το τέλος του Δε

κεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, ενώ με την διάταξη 

που ισχύει και η οποία αντικαθίσταται το ποσό αυτό ορίζεται 

σε 2.000 δρχ.

Σκοπός της νέας διάταξης είναι η απλούστευση της διαδικασίας 

βεβαίωσης και είσπραξης μικρών ποσών φόρου και η διευκρίνηση 

ότι το ποσό αυτό -αφορά αθροιστικά το φόρο που αναλογεί στο 

φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται το 

•πρώτο Ρδάφίο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ.3323/1955 

και ορίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει υποχρέωση να υποβάλ

λει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον μετά τις μειώσεις .του 

άρθρου 4 και τις εκπτώσεις του άρθρου 8 του Ν.Δ.3323/1955 

απομένει φορολογητέο εισόδημα πάνω από 80.000 δραχμές. Προκει- 

μένου για εγγάμους στην κοινή δήλωση των συζύγων θα δηλώνονται 

τα εισοδήματα και του άλλου συζύγου, κι αν ακόμη αυτά είναι 

μικρότερα από 80.000 δραχμές, για να υπολογιστεί η μείωση

του φόρου που γίνεται στο φόρο της κλίμακάς του άρθρου 9 του 

Ν.Δ.3323/1955, ο οποίος αναλογεί στα εισοδήματα του συ

ζύγου, τα οποία, είναι πάνω από 80.000 δραχμές.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά την κατάργηση των 

αφορολόγητων ποσών που ορίζονται στις παραγράφου 1,2 και 

3 τού άρθρου 8 του Ν.Δ.3323/1955, ώστε να αποφευχθεί η 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων χωρίς ιδιαίτερο φορολογικό 

ενδιαφέρον, καθόσον για το φορολογητέο εισόδημα μέχρι

80.000 δραχμές δεν προκύπτει φόρος από την κλίμακα του 

άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/1955. Διευκρινίζεται ότι αν οι φορο

λογούμενοι αυτής της κατηγορίας έχουν από άλλες διατάξεις 

υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση ανεξάρτητα από το Ονος του 

εισοδήματός τους, οφείλουν να υποβάλουν αυτή.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το 

τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ.3323/

1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι στην περίπτωση που 

ο φορολογούμενος πασαλείφει να επιδώσει εμπρόθεσμα τη δήλω

σή που αναγράφει τη ζημιά, δεν έχει δικαίωμα να τη συμψηφί

σει με τα θετικά εισοδήματα του ίδιου οικονομικού έτους ή 

να τη μεταφέρει στα επόμενα οικονομικά έτη.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται όπως η παροχή του δικαιώμα

τος της έκπτωσης της ζημιάς από επιχειρήσεις ή της μεταφο

ράς αυτής για συμψηφισμό συναρτάται με την κανονική εκπλή

ρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ.3323/ 

1955.

■Με ις-νέες διατάξεις, ορίζεται ότι υπόχρεος για την υπο

βολή της δήλωσης για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, 

που σύμφωνα με τις διατάξευς της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

του Ν.Δ.3323/1955 φορολογούνται χωριστά, είναι ο πατέρας 

και στην, περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει ή έχει χάσει τη 

γονική μέριμνα η μητέρα. Η διάταξη αυτή που ισχύει και σή

μερα κρίθηκε. σκόπιμο να διατηρηθεί λόγω των συνεπειών που 

έχει για τον ανήλικο η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ή η μη 

υποβολή της δήλωσης, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται '.3

η περίπτωση α'της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ.3323/ 

1955.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι αρμόδιος Οικονομικός 'Εφορος 

για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ετερόρρυθμη ή περιορισμέ

νης ευθύνης εταιρία είναι ο Οικονομικός 'Εφορος της έδρας 

της εταιρείας στην οποία κατά κύριο λόγο (όπως είναι η έκτα

ση εργασιών, το μέγεθος της επιχείρησης, το κεφάλαιο που δια

θέτει, κλπ) συμμετέχουν τα πρόσωπα αυτά, ενώ με την αντικαθι- 

στώμενη διάταξη ορίζεται αρμόδιος Οικονομικός 'Εφορος μόνο 

για τους ασκούντας εμπορική :πιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 

Σκοπός αυτής της διάταξης, eivaL ο προσδιορισμός του αρμόδιου 

Οικονομικού Εφόρου και για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, 

γιατί κατά την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν είχαν 6η- 

μιουργηθεί αμφισβητήσεις, ως προς τον αρμόδιο οικονομικό έφο

ρο, με τα γνωστά αποτελέσματα.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προστίθεται περί

πτωση δ’στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν,Δ.3323/1955.

Με τη νέα αυτή.διάταξη ορίζεται ότι για τα πρόσωπα που δεν 

έχουν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση ή εκμεταλλεύονται 

αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ο αρμόδιος Οικονομικός 'Εφορος 

καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η παροχή ευελιξίας για τον 

καθορισμό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου για τα προαναφερό- 

μενα πρόσωπα, γιατί με τις κείμενες διατάξεις είχαν δημιουρ-, 

γηθεί αμφισβητήσεις.

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το

τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.Δ.3323/1955. 

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου, 

αν το ποσό που τελικά Οφείλεται δεν υπερβαίνει τις χίλιες

(1.000) δραχμές, αντί τις πεντακόσιες (500) δραχμές που ορί

ζει η διάταξη που ισχύει, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορο

λογούμενο και τη σύζυγό του. ' ι

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να αποφεύγονται γραφειο

κρατικές διατυπώσεις και διαδικασίες και για να απαλλάσ

σονται οι φορολογούμενοι και οι Υπηρεσίες από άσκοπη και 

δαπανηρή απασχόληση για είσπραξη ασήμαντων ποσών που τε

λικά δεν καλύπτουν τις δαπάνες απόκτησής των.

8. Κε την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 

η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Ν.Δ.3323/1955.

Με το πρώτο εδάφιο αυξάνεται το ποσό που τελικά οφείλεται 

και από τους δύο συζύγους αθροιστικά, με βάση οποιοδήποτε 

τίτλο βεβαίωσης, για το οποίο δεν γίνεται βεβαίωση από 

500 σε 1.000 δρχ., για να αποφευχθεί άσκοπη και δαπανηρή 

απασχόληση των φορολογουμέν*»ν και Υπηρεσιών για είσπραξη 

ασήμαντων ποσών. . f

Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου αυτού ορίζεται .ότι αμελεί

ται η βεβαίωση και η καταβολή της Οφειλής για το εισόδημα 

που αποκτούν οι συνταξιούχοι που έχουν ηλικία πάνω από 65 

χρονών, εφόσον το συνολικό τους ετήσιο εισόδημα από κάθε 

πηγή δεν υπερβαίνει τις 250.000 δρχ. Επιπρόσθετα, λαμβάνε- 

ται πρόνοια για τους συνταξιούχους που έχουν ανώτερο εισό

δημα από αυτό το ποσό, ώστε το εισόδημα που τους απομένει 

μετά τη φορολογία να μην είναι μικρότερο από 250.000 δρχ.

Αν από το εισόδημα των συνταξιούχων αυτών έχει παρακρατη

θεί φόρος που δεν οφείλεται ή έχει παραχρατηθεί μεγαλύτερος 

από αυτόν που οφείλεται, ολόκληρο το ποσό ή η διαφορά που 

απομένει επιστρέφεται στο δικαιούχο με την υποβολή της ετή

σιας φορολογικής του δήλωσης.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ελάφρυνση των ηλικιωμένων 

συνταξιούχων που δεν μπορούν λόγω της μικρής τους σύνταξης 

CTaax^-ληθοΰν· τη μείωση που παρέχεται στις μεγάλες συντά

ξεις και λόγω της ηλικίας τους δεν μπορούν να εργασθούν για 

να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους.

9. · Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η

παράγραφος 3 τόυ άρθρου 59 του Ν.Δ.3323/1955. .

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται τα θέματα 

της ευθύνης των συζύγων για τις Οφειλές" που προέκυψαχ από 

τα εισοόήματά τους καθώς και τα διαδικαστικά θέματα που ανέ
κυψαν στην πράξη από την εφαρμογή των φορολογικών διατά

ξεων σχετικά με την ευθύνη των συζύγων για τις Οφειλές 

που προέκυψαν από τα εισοδήματα τους και βεβαιώθηκαν στο 

όνομα του συζύγου. Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου , 

αυτής της παραγράφου ορίζεται η διαδικασία που ακολουθεί
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ται στην περίπτωση' που ο ένας σύζυγος ζητήσει το διαχω

ρισμό της Οφειλής που προκύπτει από την κοινή δήλωση των 

συζύγων και καθιερώνεται νόμιμος τίτλος για την είσπραξη 

του ποσού της Οφειλής από το σύζυγο που αφορά, το οποίο 

όμως βεβαιώθηκε err ο όνομα του άλλου συζύγου.

Με τις διατάζεις αυτές επιδιώκεται η κάλυψη του νομοθετι

κού κενού που υπήρχε σχετιχά:α) με τη διαδικασία που έπρε

πε να ακολουθείται για την εφαρμογή των διατάξεων περί 

ευθύνης κάθε συζύγου για το φόρο που αναλογεί στα ενσο&ή- 

ματά του και β) του νόμιμου τίτλου είσπραξης της οφειλής, * 

για την οποία ευθύνεται η σύζυγος, αλλά είχε βεβαιωθεί 

στο όνομα του συζύγου.

. 10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού 

καθιερώνεται υποχρέωση και στα νομικά πρόσωπα της παραγρά

φου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ.3843/1958 να υποβάλλουν δήλωση 

Φορολογίας εισοδήματος κάθε φορά που θα κληθούν με έγγραφο 

από τον αρμόδιο Οικονομικό 'Εφορο, καθόσον τέτοια υποχρέωση 

δεν υπήρχε από τις τροποποιούμενες διατάξεις.

11,. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 

αυτού προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονο

μικών θα καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων καθώς και τα δικαιο- 

λΛγητι*κά ή άλλα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με 

τη δήλωση. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

υπάρξει εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του τύπου 

και του περιεχομένου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων, όπως ανάλογη διάταξη υπάρχει και στη φο

ρολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

12. Με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 

αυτού προβλέπεται ότι τα νομικά πρόσωπα που υ’ποβάλλουν δήλω

ση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις ιατάξςις των πε

ριπτώσεων α'και β'της παραγράφου 1 του ά* >ρου 11 του 

Ν.Δ.3843/1958, θα καταβάλλουν τον οψειλόμενο φόρο και 

την προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε επτά (7) ίσες μη

νιαίες δόσεις, αντί των έξι (6) και οκτώ (8) που προβλε- 

πότανε με τις ισχύουσες διατάξεις αντίστοιχα. Με τη ρύθ

μιση αυτή επιτυγχάνεται ο ενιαίος τρόπος καταβολής του 

κύριου φόρου και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στον 

ίδιο αριθμό μηνιαίων δόσεων. .·■■.·

13t Με τις διατάξειρ της παραγράφου 14 του άρθρου αυ

τού προσθέτεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 

3843/1958 δεύτερο εδάΑιο με;το οποίο ορίζεται ότι οι δια

τάξεις του άρθρου 16 του Ν./ .3323/1955 που προβλέπουν τη 

μείωση του προκαταβλητέου φορου, δεν έχουν εφαρμογή σε πε

ρίπτωση μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος, λόγω εκχώ

ρησης εταιρικών μεριδίων ΕΙΤΕ από νομικά πρόσωπα που φορο

λογούνται με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.3643/1958. Η προ

σθήκη της διάταξης αυτής κρίθηκε αναγκαία, γιατί κατά την 

εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων διαπιστώθηκαν περιπτώ

σεις στις οποίες αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

σε ΕΠΕ, προβαίνουν αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής 

δήλωσης σε μεταβίβαση τών εταιρικών μεριδίων σε άλλες αλλο

δαπές επιχειρήσεις, με σκοπό να επιτύχουν τη μείωση του 

προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος.

14. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού 

συμπληρώνεται η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του Ν.Δ.3843/

1958, με σκοπό να εφαρμόζονται και στις ανώνυμες εταιρίες 

που συντάσσουν μελέτες και σχέδια τεχνικών έργων και ανα

λαμβάνουν την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ.3323/1955 (Β.Δ.17.8.1955) 

όπως αυτές εφαρμόζονται και στα φυσικά πρόσωπα και οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος κατά 

την καταβολή των αμοιβών οτους δικαιούχους. Η συμπλήρωση της 

διάταξης αυτής κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να υποχρεώνο

νται σε καταβολή ποοχαταβλητέου φόρου εισοδήματος και οι ανώ

νυμες εταιρίες, καθόσον μετά το Ν.716/1977 έχουν συσταθεί 

αρκετές ανώνυμες εταιρίες με αντικείμενο την εκπόνηση μελε

τών τεχνικών έργων που συντάκτης της μελέτης και δικαιούχος 

της αμοιβής είναι η ίδια η ανώνυμη εταιρία.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου του άρθρου 

αυτού, ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο προκαταβλητέος φόρος 

εισοδήματος που υπολογίσθηκε με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 15 του Ν.Δ.3323/1955 είναι μικρότερος της προκαταβο

λής φόρου που οφείλεται με βάση τις διατάζεις των παραγρά-^' 

ψων 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν.Δ.3843/1958, βεβαιώνεται στο 

όνομα του νομικού προσώπου η διαφορά που προκύπτει από τον' 

υπολογισμό αυτό, ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την" '’· 

τρέχουσα χρήση. Με τον προτ» ινόμενο αυτό τρόπο υπολογισμού 

της προκαταβολής επιδιώκεται η ίδια φορολογική μεταχείριση 

όλων των εταιριών, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιώ 

χωρίς καμιά διάκριση.

'Αρθρο 9.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το πρώτο εδά 

Φΐο της περίπτωσης α'του άρθρου 4 του Ν.Δ.3843/1958, με σκο

πό να παρασχεθεί η δυνατότητα στ.ις ανώνυμες εταιρίες να δια

νέμουν μέρος των κερδών’τους και στο εργατουπαλληλικό προσω:- 

πικό τους, πέραν της προβλεπόμενης από.τις ισχύουσες διατά

ξεις διανομής μερισμάτων στους μετόχους και αμοιβών και ποσο 

στών στα μέλη του.Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές 

και διαχειριστές αυτού. *\·ι .;

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί η Δικαστηριακή νομολο 

γία έχει δεχθεί ότι οι ανώνυμες εταιρίες με βάση τις ισχύου- 

σες διατάξεις μπορούν να διανέμουν κέρδη μόνο στα περιοριστι

κά αναφερόμενα πρόσωπα (μετόχους, μέλη Δ.Γ., διευθυντές ή 

διαχειριστές) και σε περίπτωση που διανέμουν κέρδη στο πρόσω 

πικό τους, για τα κέρδη αυτ'ά θα φορολογηθεί η ανώνυμη εταιρί< 

γεγονός που αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για τη διανομή

κερδών στο προσωπικό των ανώνυμων εταιριών.-.--------- ------------------4,

Επίσης η παροχή δυνατότητας διανομής κερδών στο εργατοϋπαλλη- 

λικό προσωπικό εί\»αι δυνατό να αποτελέσει κίνητρο για να αυ

ξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων..

' *
Αρθρο 10. ,

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού . 

αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.3843/

1958 και ορίζεται ότι η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης 

·*την Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρι- . 

σης και άλλα έξοδα που πραγματοποιούνται στην έδρα της επι-'.; 

χείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είνάι·*, '· 

μεγαλύτερη από το ποσοστό 2% των ακαθάριστων εσόδων που Λ. . ; 

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή επιχείρηση.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκρ αναγκαία, γιατί ενώ από τη διάταξη- 

που αντικαθίσταται ποοβλέπε; αι η έκδοση Διαταγμάτων με πρό

ταση του Υπουργού των|Οικονομικών για την κατανομή των γενι

κών εξόδων διαχείρισης και λοιπών εξόδων μεταξύ της έδρας 

της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή και της μόνιμης 

εγκατάστασής της στην Ελλάδα, κανένα τέτοιο Διάταγμα δεν 

έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

πολλές αμφισβητήσεις στην πράξη κατά τον προσδιορισμό του 

καθαρού κέρδους των αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα και να επιβαρύνουν οι επιχειρήσεις 

αυτές τα αποτελέσματά τους, με μεγάλα ποσά για τέτοιες δαπά

νες. Με τη νέα διάταξη αποφεύγονται οι αμφισβητήσεις και προσ

διορίζεται το ύψος των δαπανών που μπορεί να αψαιρείται από 

τα ακαθάριστα έσοδα της αλλοδαπής επιχείρησης που φορολογεί

ται στην Ελλάδα, οι οποίες θα αναγνωρίζονται εφόσον θα προσκο

μίζονται τα δικαιολογητικά που θα καθορισθούν με απόφαση του 

Υπουργού των Οικονομικών.

.2. ------Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου

αυτού καθορίζεται ειδικός τρόπος φορολογίας ορισμένων εισοδη* 

μάτων που αποκτούν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα-. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται τα εξής: 

α)Με την προσθήκη της παραγράφου 7 στο άρθρο 15 του Ν.Δ.3843/ 

1958, προβλέπεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που καταβάλλοι 

αποζημιώσεις ή δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στη διάταξη αυ

τή, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταστ 

στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτών απαιτεί

ται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Η.4171/1961, έχουν υπο

χρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος κατά την καταβολή 

ή πίστωση των εισοδημάτων αυτών με βάση τα ποσοστά που ορί

ζονται στη διάταξη αυτή. Με την παρακράτηση του φόρου από 

την ελληνική επιχείρηση εξαντλείται η Φορολογική υποχρέωση 

του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα 

ειόοδήματά του αυτά.

Με τον προτεινόμενο τρόπο φορολογίας επιτυγχάνεται ενιαίος



τρόπος φορολογίας των δικαιωμάτων η αποζημιώσεων, αποφεύγε

ται, η υποβολή φορολογικών 6»λώσεων α*ό τις αλλοδαπές επιχει

ρήσεις που δεν έχουν μόνιμη^ εγκατάσταση στην Ελλάδα και επι-τ
λύονται οι διάφορες αμφίσβοτήσεις που είχαν δημιουργήσει οι 

διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 4444/1964 και της παραγράφου 

5 του άρθρου 7 του Ν.4171/1961'. Επίσης επιτυγχάνεται απλού- 

στευση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κα

τά τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

β)Με την προσθήκη της παραγράφου 8 στο άρθρο 15 του Ν.Δ.3843/ 

1958, προβλέπεται ειδικός τρόπος φορολογίας του εισοδήματος 

που αποκτούν στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργα

νισμοί από την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή 

ερευνών, τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής φύσης,·ανεξάρτη

τα αν αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Ot επιχειρήσεις αυτές θα φορολογούνται με την παρακράτηση του 

Φόρου στην πηγή με συντελεστή 201, ο οποίος θα υπολογίζεται 

στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους. He την παρακράτηση του 

φόρου από τον καταβάλλοντα θα εξαντλείται η φορολογική υπο

χρέωση της αλλοδαπής επιχείρησης ή του οργανισμού από το φό

ρο εισοδήματος για τις αμοιβές αυτές.

Ο προτεινόμενος τρόπος φορολογίας του εισοδήματος των πιο πά

νω επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαίος, γιατί στους φορολογικούς 

ελέγχους'που έγιναν στις επιχειρήσεις αυτές διαπιστώθηκε αντι

κειμενική αδυναμία προσδιορισμού του καθαρού κέρδους αυτών, 

που οφείλεται στην έλλειψη ή την αδυναμία ελέγχου στοιχείων 

σχετικών με τις πραγματοποιούμενες στην αλλοδαπή δαπάνες, οι 
οποίες βαρύνουν το εισόδημα που πραγματοποιείται στην Ελλά

δα με συνέπεια να δημιουργούνται διενέξεις και αμφισβητή

σεις κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους των επιχει

ρήσεων αυτών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται, 

απλούστευση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του φό

ρου κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου, 

διευκόλυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φο

ρολογικών τους υποχρεώσεων και αποφυγή διενέξεων με τις αλλο

δαπές επιχειρήσεις κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους 

αυτών. .

γ)Με την προσθήκη της παραγράφου 9 στο άρθρο 15 του Ν.Δ.3843/ .-

1958, προβλέπεται ειδικός τρόπος φορολογίας των αλλοδαπών 

εταιριών και οργανισμών που? ασχολούνται στην Ελλάδα είτε με 

την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έρ

γων είτε με την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. Στις επιχειρήσεις αυτές επιβάλλεται φόρος ει

σοδήματος στη συνολική ακαθάριστη αξία του έργου με συντελε

στές, οι οποίοι είναι ανάλογοι των συντελεστών που ισχύουν 

για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους των τεχνικών επιχει

ρήσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.Δ. 

3323/1955. Ο φόρος αυτός θα πχχρακρατε ί ται από την επιχείρηση 

που καταβάλλει την αξία του έργου στην αλλοδαπή τεχνική εται- . 

ρία και με την παρακράτηση του φόρου θα εξαντλείται η'φορολο

γική υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρίας ή οργανισμού γ ια τα 

κέρδη που αποκτά στην Ελλάδα ani τις εργασίες αυτές. Ο προ

τε ινόμενος τρόπος φορολογίας των αλλοδαπών τεχνικών εταιριών 

ή οργανισμών κρίνεται αναγκαίος, γιατί ο φορολογικός έλεγχος 

των επιχειρήσεων αυτών είναι δυσχερής, κ»θό<χ?ν^ε-^ρλλ·ές πε

ριπτώσεις μετά την εκτέλεση του έργου οι επιχειρήσεις αυτές 

εγκαταλείπουν την Ελλάδα με συνέπεια να παρουσιάζονται δυσχέ

ρειες στο φορολογικό έλεγχο*, στην κοινοποίηση των φύλλων j·. 

ελέγχου και στην είσπραξη του φόρου που οφείλεται για τα 

εισοδήματα που προέρχονται από τις εργασίες αυτές.

Με την προτε ινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η άμεση είσπραξη 

του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος από τις επιχειρήσεις αυτές 

και η φορολογία όλων γενικά των αλλοδαπών εταιριών ή οργα
νισμών που εκτελούν εργασίες στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει 

δυνατότητα να διαφεύγουν της φορολογίας για τα χτώμενα στην 

Ελλάδα εισοδήματά τους.

‘Αρθρο 11.

Κε τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται οι συντε

λεστές φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που φορολογού

νται με τις διατάξεις του Ν.Δ.3843/1958, λόγω της κατάργησης 

της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ που επιβάλλεται στο ποσό του κύριου * 1

φόρου. * : ' · ■ ’ - - - 4

Δεδομένου όμως ότι η εισφορά υπέρ ΟΓΑ, η οποία ανέρχεται σε 

όλές γενικά τις περιπτώσεις σε -ποσοστό 15% στο ποσό του κύ

ριου φόρου που οφείλεται από το νομικό πρόσωπο, αφαιρείται

από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του νομικού προσώπου της 

ίδιας διαχειριστικής χρήσης, οι συντελεστές φόρου εισοδήματος 

αναπροσαρμόσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτών 

και την έκπτωση της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ και αυξήθηκαν σε τέτοιο. - 

μέγεθος ώστε η φορολογική επιβάρυνση των νομικών προσώπων που 

προκύπτει από τον αναπροσαρμοσμένο συντελεστή φόρου εισοδήμα

τος να παραμένει η ίδια με την συνολική φορολογική επιβάρυνση 

από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά υπέρ ΟΓΑ που είχαν 

τα νομικά πρόσωπα πριν από την κατάργηση της εισφοράς αυτής.

Με την κατόργηση της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ και την ενσωμάτωση αυ

τής στους συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων απλουστεύε- 

ται η διαδικασία και διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και οι 

υπάλληλοι των Οικονομικών Εφοριών στον υπολογισμό του οφειλό

μενου φόρου εισοδήματος.

Επίσης-με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προ- 

βλέπεται η κατάργηση της επιβολής του προστίμου στις περιπτώ

σεις που ανώνυμες εταιρίες θα μετατρέψουν τις ονομαστικές μετο

χές τους σε ανώνυμες μετά την παρέλευση του χρόνου που είχαν 

υποχρέωση να έχουν αυτές ονομαστικές με διάταξη νόμου (π.χ.με 

τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 για μια πενταετία).

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η άρση της αντίθεσης πού υπήρχε 

μεταξύ των διαφόρων νόμων και η ικανοποίηση του δίκαιου αιτή

ματος των παραγωγικών τάξεων.

'Αρθρο 12.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται το δικαίωμα 

στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στα γραφεία γενικού 

τουρισμού να αφαιρούν από τα ακαθάριστα έσοδά τους ορισμέ

να ποσά χωρίς δικαιολογητικά, προκειμένου να καλύψουν έξο

δα προβολής και διαφήμισης που γίνονται στο εξωτερικό. Ει

δικότερα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παρέχε- 

'ται στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στα γρα

φεία γενικού τουρισμού, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστα

σής τους, το δικαίωμα να αφαιρούν από τα ακαθάριστα έσοδά 

τους για την κάλυψη δαπανώ^ προβολής και διαφήμισης, ποσό 

χωρίς δικαιολογητικά, που Οπολογίζεται για τις ξενοδόχειακές 

επιχειρήσεις σε ποσοστό ένα τα εκατό (1%) στα έσοδα που προέρ

χονται από αλλοδαπούς πελάτες και'καλύπτονται με συνάλλαγμα 

που δραχμοποιρύν ή δραχμοποιείται για λογαριασμό τους (προϊόν 

εμβασμάτων συναλλάγματος που ειοάγεται για λογαριασμό τους ; ) 

βάσει βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος της Τράπεζας, συνάλλαγμα 

που εισπράττουν απ'ευθείας από αλλοδαπούς πελάτες εκχωρούμενο 

στην Τράπεζα κτλ) και για τα γραφεία γενικού τουρισμού σε 

ποσοστό ένα τα εκατό (1%) στο σύνολο του συναλλάγματος που 

δραχμοπο ι ούν, πλην του τμήματος αυτού που καταβάλλεται στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η αφορολόγητη αυτή έκπτωση δεν 

μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές για κάθε ξενοδοχεία-,. 

κή επιχείρηση και γραφείο γενικού τουοισμού. . ·· ζ ; '.ϊ v

Η παροχή της έκπτωσης ένα τα εκατό (1%) από τα ακαθάριστα έσο

δα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των γράφεtw-τενικοό του

ρισμού κοίθηκε αναγκαία, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές πραγματο

ποιούν στην αλλοδαπή δαπάνες προβολής, διαφήμισης και διάφορα . 

άλλα έξοδα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης δίκαιο- ; 

λογητικών στοιχείων για να εκπεσθούν αυτά από τα ακαθάριστα > 

έσοδά τους.

’ Με τις διατάξεις της παραγράφου. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται 

ότι η ζημιά που τυχόν προκύπτει στις ξενοδοχειακές επιχειρή- . 

σεις και στα γραφεία γενικού τουρισμού μετά τη δι-ενέργεια ^

της έκπτωσης ένα τα εκατό (11), δε συμψηφίζεται με"τα κέρδη 

άλλων κλάδων της επιχείρησης ή με τα κέρδη από συμμετοχή σε 

άλλες επιχειρήσεις ή τα εισοδήματα από άλλες πηγές. Παρέχε

ται όμως το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας αυτής στις επόμε

νες πέντε συνεχείς χρήσεις για συμψηφισμό με κέρδη από την 

εκμετάλλευση του ξενοδόχείου,κυλικείου και εστιατορίου'ή με 

τα κέρδη που θα προκόψουν από τη δραστηριότητα των γραφείων , *. 

γενικού τουρισμού. ,

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 

ορίζεται ότι οι ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα γρα- , 

φε ία γενικού τουρισμού μπορούν να διαθέσουν χωρίς δικαιολογητι— ,Α 

κά από τα ακαθάριστα έσοδα τους, πέραν του προβλεπόμενου από if 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ποσού, για 

την αντιμετώπιση δαπανών προβολής και διαφήμισης, και ποσό ,·»· - 

τιγη^ υπολογίζεται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσωις σε ποοοστό r .
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ένα τα Εκατό (1%) στα έσοδα που καλύπτονται από συνάλλαγμα όπως' 5 

αυτά προσδιορίζονται uc τις διατάζεις της παραγράφου 1 του άρ

θρου. αυτού και για τα γραφεία γενικού τουρισμού σε ποσοστό 0,6% ' 

στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από δραχμο

πο ι θύμε νο συνάλλαγμα,· το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους 

και ανεξάρτητα του τρόπου διάθεσης αυτού. ■*·'"' * r

Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό, για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρη

ση και γραψείο γενικού τουρισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές και 

δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών, 

προκειμένου να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη στη φορολογία ει

σοδήματος.

'Αρδρο 13.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η ευχέρεια στις 

Ανώνυμες Εταιρίες που οι μετοχές τους δεν 'είνο.ι ‘ενσηγμένες στο 

Χρηματιστήριο να κέψαλαιοποίήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά j: 

των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματίσει, προκει— -» 

μένου να αυξηθεί το μετοχικό τους κεφάλαιο. Η κεφαλαιοποίηση

• τα ποσά αυτά φόρο μερίσματος που προβλέπετάι από τις διατάξεις t 

που ισχύουν (471 ή 53%), αλλά -ένα μικρότερο ποσό φόρου που υπο

λογίζεται σε ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%)^ στο ποσό του απο- 

θεματικού που κεψαλαιοποιείται.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική 

υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της εταιρίας και των μετό- . .

χων αυτής για τα αποθεματικά που κέψαλαιοποίούνται. ~ —7“ . ~

Το ανωτέρω δικαίωμα κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών παρέχε

ται στην ανώνυμη εταιρία με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχει

ριστική χρήση στην οποία γίνεται η κεφαλαιοποίηση, η εταιρία 

θα προβλεί σε ισόποση πραγματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . 

αυτής με καταβολή μετρητών από τους παλαιούς ή νέους ιετόχους.

Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η εισροή νέων κεψαλαίω · από τους 

μετόχους στις εταιρίες αυτές καθώς και η βελτίωση της κεφαλαία- ^ 

κι^ς διάρθρωσης αυτών. ■ ·?· *·-* , . - .y..t
II. θ ο ρ ο λ ο γ ία μεταβίβασης ακινήτ ω ν 

'■ ί. . ,: . ‘Αρθρο 14. .· . .. ... I , .

Με το άρθρο 41 του Ν.1249/1982 αντικειμενικοποιήθηκε ο τρόπος .r: 

εκτίμησης της αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλ- ■ 

λαγμο. ή αιτία θανάτου ή δωρεάς που ορίστηκε πως εφαρμόζονται 

τιμές που θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικο

νομικών κατά περιοχές ή ζώνες και μετά από εισήγηση ειδικών 

προς τούτο επιτροπών από εκπροσώπους των Ο.Τ.Α.', του Τ.Ε.Ε. 

και του Δημοσίου.

Οι προκαθορισμένες αυτές τιμές δε θεωρείται ότι αντιπρο<Χιϊπεύουν 

την αγοραία αξία των ακινήτων, αλλά αποτελούν πρόταση της φορο- 

λογικής αρχής προς τον φορολογούμενο για αποδοχή και συμβιβαστι-, 

κή περαίωση της φορολογικής του υπόθεσης. 1 k ' >'···

Συνεπώς, εφόσον ο φορολογούμενος θεωρεί ότι οι προτεινόμενες 

τιμές είναι υπερβολικές, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το Συν- * 

ταγματικά καθιερωμένο δικαίωμα έννομης προστασίας του από τα 

δικαστήρια και να προσφύγει σ'αυτά, ζητώντας τη μείωση των τι

μών αυτών. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν ως οριστικές οι προ- 

.χαθορισμένες τιμές και ο Οικονομικός 'Εφορος είναι υποχρεωμένος 

να διενεργήσει εκτίμηση του ακινήτου και να ζητήσει από το 

Διοικητικό Δικαστήριο τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας τούτου.

'Αρθρο 15.

1. · Από το νόμο (περίπτωση δ, παράγραφος 3, άρθρου 2 Ν.1587/

1950) προβλέπετάι η επιβολή φόρου μεταβίβασης κατά τη μεταγρα-' 

φή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την κτήση κυριότητας με 

τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.' Επειδή διαπιστώθηκε πως γίνεται 

μεταβίβαση ακινήτων με απλή επίκληση στο συμβόλαιο, από τον με- 

ταβιβάζσντα, ότι απόκτησε την κυριότητα με χρησικτησία και έτσι 

αποφεύγεται η καταβολή του οικείου φόρου, με τη διάταξη της πα

ραγράφου 1 του άρθρου αυτού, θεσπίζεται η επιβολή φόρου μεταβίβασης 
και στις περιπτώσεις αυτές, εκτός αν στο όνομα του μεταβι- 

βάζσντος υπάρχει μεταγραμμένος τίτλος για το δικαίωμά του 

αυτό και έχει υποβληθεί η σχετική φορολογική δήλωση.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 

προβλέπετάι πως ο φόρος στις περιπτώσεις κτήσης κυριότητας 

λόγω χρησικτησίας, είτε αυτή αναγνωρίζεται με δικαστική από

φαση είτε γίνεται επίκλησή της στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, 

ορίζεται μειωμένος, δηλαδή στο τέταρτο του φόρου που προκύ

πτει με ακέραιο συντελεστή.

Στην πιο πάνω ρύθμιση, δεν κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν

οι περιπτώσεις εκείνες που τ^ι μεταβιβαζόμενα ακίνητα βρί 

νται σε αεριοχές Δήμων και Κοινοτήτων με μικρό πληθυθμό, 

να μην επιβαρυνθούν οι μεταβιβάσεις στις περιοχές αυτές 

και με μειωμένο φόρο. 1

2.. Με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης Α* 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.1587/1950 προβλέπετάι, ό 

σε περίπτωση διανομής ακινήτων, φορολογούνται όχι μόνο ό 

συγκύριοι εξέρχονται της κοινωνίας αλλά και οι μερικότερι 

κοινωνίες που δημιουργούνται με τη διανομή.

Σκοπός της διάταξης είναι η επιβολή φόρου σε κάθε περίπτι 

διανομής με την οποία δημιουργούνταιμερικότερες κοινωνίες 

και τούτο για να αποτραπεί η καταστρατήγηση του νόμου.-' 

Επειδή από τη διατύπωση της διάταξης αυτής και συγκεκριμέ 

της φράσης "Στην περίπτωση 6ημιουργ(ας περισσότερων της μ 

μερικότερων κοινωνιών", γεννήθηκαν αμφιβολίες για το αν σ 

φορολογία θα υπαχθεί κάθε περίπτωση δημιουργίας μερικότερ 

κοινωνιών ή μόνο στην περίπτωση δημιουργίας περισσότερων 

μιας, δηλαδή δύο, τριών κλπ., με τη διάταξη της παροτγράφο. 

του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η πιο.πάνω διάταξη του άρ 
4 του Ν.1587/1950, ώστε να μην αφήνεται πλέον καμία αμφίβι 

ως προς την έννοιά της. * -

3. Σύμφωνα με την ισχόουσα σχετική νομοθεσία in.1078/1ί 

άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 4) για την απαλλαγή από το φόρο 

αγορά πρώτης κατοικίας, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, απαι 

τείται ο αγοραστής, ή γυναίκα του ή τα προστατευόμενα παιί 

τούς να μην έχουν οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο ή διαμέρ

ή οικία σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, αλλά και το 

ακίνητο που αγοράζει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 

Επειδή όμως με το Ν.1337/1983, επιτράπηκε η ανοικοδόμηση 

και σε μη άρτια οικόπεδα, με τις διατάξεις των παραγράφων 

4 και 7 τού άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η φράση "άρτιο 

και οικοδομήσιμο" των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του
- *- · . . · s - ·.···, ■ “ * V V ·.' *

Ν.1078/1980 με τη φράση "οικοδομήσιμο", ώστε να εναρμονι- 

οθεί ο Φορολογικός προς τον πολεοδομικό νόμο . 1Γί'_ * 7

4. * Με το άρθρο 1 του Ν.1078/1980 προβλέπετάι απαλλαγή,

από το φόρο μεταβίβασης, για την αγορά πρώτης κατοικίας / ’ 

από τους εγγάμους. . *■

'Ηδη, με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτοό .■'·’· 

προβλέπετάι επέκταε^ι της απαλλαγής και στις άγαμες μητέ

ρες ή τον εξ αναγνώρισης πατέρα, εφόσον έχουν την επι

μέλεια των τέκνων. Η επέκταση αυτή της απαλλαγής αποτελεί 

εκδήλωση της Συνταγματικής επιταγής της ισότητας ανδρών 

και γυναικών, που υλοποιήθηκε με το Ν.1329/1983.

Με την ίδια διάταξη της πιο πάνω παραγράφου προβλέπετάι 

επέκταση της απαλλαγής και στους εγγάμους που προστατεύουν 

τέκνα, οποιασδήποτε ηλικίας, ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω. Και τούτο, ως εκδήλωση κοινωνικής πολιτικής 

και κρατικής μέριμνας σε πρόσωπα που έχουν ανάγκη προστα

σίας. '

Εξάλλου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την απαλλα

γή από το φόρο για την αγορά πρώτης κατοικίας, προϋπόθεση 

βασική είναι ο αγοραστής να αγοράζει εξ ολοκλήρου και κατά 

πλήρη κυριότητα το ακίνητο και, τόσο αυτός όσο και η γυναί

κα του χαχ χα παχβμά ταυ, να μην έχουν δα Μα/ωχια πλήρους κυ

ριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα, 

που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του 

ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο. 

Συνεπώς, εφόσον ο αγοραστής είναι κύριος σε ποσοστό εξ αδια 

ρέτου ενός ακινήτου (οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου) και 

αγοράζει τα υπόλοιπα ποσοστά τούτου, δε δικαιούται απαλλαγή 

Επειδή σκοπός του νόμου είναι η διευκόλυνση στέγασης αυτών 

που δεν έχουν κατοικία, με τη διάταξη της ίδιάς παραγράφου 
του άρθρου αυτού θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο και σε 

περίπτωση που ο κύριος ποσοστού εξ αδιαιρέτου ακινήτου, 

που δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς 

του, αγοράζει τα υπόλοιπα ποσοστά, ώστε να γίνει κύριος 

ολόκληρου του ακινήτου τούτου.

5. Από το νόμο (Ν.1078/1980 παράγραφος 3 άρθρο 1) κατά 

κανόνα απαιτείται, εκτός των άλλων, ως προϋπόθεση, για την 

απχ^λαγή από το φόρο για αγορά πρώτης κατοικίας, ο αγορα

στής να διαμένει μόνιμα 2 τουλάχιστον έτη πριν από την αγο

ρά του ακινήτου στην περιφέρεια του νομού που βρίσκεται το 

αγοραζόμενο ακίνητο.

Επειδή η προϋπόθεση αυτή "δεν εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς
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της αποκέντρωσης, δηλαδή της. μετακίνησης του πληθυσμού από 

τα μεγάλα αστικά στα επαρχιακά κέντρα, με τη διάταξη της 

παραγράφου 6 του άρθρου αυτού καταργείται.

Ειδικά στις αγορές ακινήτων που βρίσκονται στις διοικητικές 

περιφέρειες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για την απαλ

λαγή από το φόρο μεταβίβασης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπό

θεση της διετούς διαμονής του αγοραστή στις περιφέρειες αυτές, 

πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 1078/1980, εκτός αν ο 

αγοραστής είναι μόνιμος εν ενεργείο δημόσιος υπάλληλος ή πο

λιτικός πρόσφυγας.

6. Με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, επε- 

κτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, για την αγορά πρώτης κατοι

κίας και στους αγάμους με μικρότερο όμως απαλλασσόμενο ποσό, 

δεδομένου ότι αυτοί έχουν μικρότερες στεγαστικές ανάγκες από 

εκείνες των εγγάμων.

III.Φ ορολογία κληρονομιών-δωρεών 

'Αρθρο *16.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν.Δ. 118/1973 που 

αντικαθίσταται προβλέπονται τέσσερες (4) κατηγορίες, στις 

οποίες κατατάσσονται οι φορολογούμενοι. Η κατάταξη γίνεται 

ανάλογα με τη συγγενική σχέση που έχουν αυτοί .προς το δικαιο- 

πάροχό τους.
Ιε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει ιδιαίτερο οφο-— 

ρολόγητο όριο και ιδιαίτερη κλίμακα με προοδευτικούς κατά 

κλιμάκια φορολογικούς συντελεστές.

'Οσο πλησιέστερου βαθμού συγγενείας προς το δικαιοπάροχο 

είναι οι δικαιούχοι, τόσο μεγαλύτερο είναι το αφορολόγητο 

όριο και τόσο ελαφρότεροι οι φορολογικοί συντελεστές.

Γτο δημόσιο φόρο που προκύπτει με βάση τις κλίμακες αυτές 

υπολογίζονται και φόροι :α) Δήμων και Κοινοτήτων 3% και β) 

Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας 7%.

Με βάση τα ανωτέρω, στην Α'κατηγορία υπάγονται ο .σύζυγος, 

οι κατιόντες και οι ανιόντες του κληρονομουμένου (ή δωρητή 

ή προικοδότη). *

Επειδή όμως ο σύζυγος και ηχ τέκνα αποτελούν τον πυρήνα της 

οικογένειας και είναι πρόρ^πα που κατά κανόνα ου ν έβαλαν στη 

δημιουργία της περιουσίας τόυ κληρονομουμένου, αλλά και εκεί- . 

να που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αρωγής, κρίθηκε σκόπιμο και 

για λόγους-άλλωστε-κοινωνικής δικαιοσύνης να καταρτιστεί με 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ειδικά γι'αυτούς, ιδιαίτερη 

κλίμακα. 'Ετσι οι φορολογικές κλίμακες γίνονται πλέον πέντε 

(5). r
Προς το.σκοπό να καταστεί όσο το δυνατό δικαιότερη η φορολο

γική επιβάρυνση, αντί του αφορολόγητου ορίου, καθιερώνεται 

έκπτωση ορισμένου ποσού από το φόρο που θα προκύπτει βάσει 

των κλιμάκων (TAX CREDIT). Ειδικά, αν κληρονόμοι είναι ανή

λικα παιδιά του κληρονομουμένου η έκπτωση από το φόρο καθο

ρίζεται με βάση την ηλικία τους. 'Ετσι, αν το παιδί είναι μέ

χρι 13 ετών το ποσό της έκπτωσης είναι διακόσιες χιλιάδες

(200.000) δοαχμές,που μειώνεται κατά είκοσι χιλιάδες 120.000) 

δραχμές για κάθε χρόνο μέχρι και το χρόνο ενηλιχίωσης (18ο 

έτος) , όπου το ποσό της έκπτωσης είναι εκατό χιλιάδες (100.000) 

δραχμές. Με το τρόπο αυτό γο ποσό της κληρονομικής μερίδας που 

δε φορολογείται, από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές 

που είναι σήμερα αυξάνεται μέχρι ένα εκατομμύριο επτακόσιες 

χιλιάδες (1.700.000) δραχμές.

Παράλληλα, για να περιοριστεί η γραφειοκρατική απασχόληση 

των οικονομικών υπαλλήλων κατά την εκκαθάριση και βεβαίωση 

του φόρου και να απλουστευθεί η όλη διαδικασία, κρίθηκε αναγ

καίο να αναμορφωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, κατά τρόπο 
ώστε, στον αναλογούντα κύριο δημόσιό φορο, να εμπεριέχο

νται και τα ποσά των συμβεβαιούμενων μ’αυτόν φόρων υπέρ 

Δήμων και Κοινοτήτων (3%) και Νομαρχιακών Ταμείων Οδο

ποιίας (7%).

Με τη ρύθμιση αυτή ουσιαστικά μένουν αφορολόγητες οι μι

κρές περιουσίες, γίνεται σοβαρή μείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης των περιουσιών που φορολογούνται, με μικρή 

επιβάρυνση των πολύ μεγάλων περιουσιών, πράγμα που κάνει 

περισσότερο έντονη την κοινωνική λειτουργία του φόρου.

2. Επίσης, εττη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 29 του 

Ν.Δ.118/1973, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο αυτό, εντά

χθηκαν οι απαλλαγές των μεταβιβαζόμενων γεωργικών και κτη-

νοτροφίκών περιουσιών, καθώς και εκείνες των αναπήρων με 

αναπηρία 67% τουλάχιστο, γιατί, μετά τον καθροισμά των 

νέων κλιμάκων συναρτώνται με το φόρο που προκύπτει και όχι 

με την αξία της περιουσίας.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, 

μετά τον ορισμό των κατηγοριών σε πέντε, ορίζεται πως, προ- 

κειμένου να υπολογιστεί ο ψόοος σε περίπτωση σχολάζουσας 

κληρονομίας, εφαρμόζονται οι συντελεστές της Ε'κατηγορίας.

4. Τέλος, με την παοάγραοο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται 

ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

'Αρθρο 17.

1. Με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.118/1973 (άρθρα 15, 

16) προβλέπεται πως, όταν διαχωρίζεται η επικαρπία από την

Φορολογούταν αμέσως η επικαρπία και αναβάλλεται 

η φορολογία της ψιλής κυριότητας στο χρόνο που θα συνενωθεί 

σ'αυτή η επικαρπία.

Είναι όμως δυνατή η άμεση φορολογία της ψιλής κυριότητας αν 

τη ζητήσει ο ψιλός κύριος* με τη φορολογική του δήλωση.

Επειδή πολλοί φορολογούμενοιΛ ψιλοί .κύριοι,για διάφορους ανε

ξάρτητους από τη θέλησή τους ψόγους, δεν έχουν ζητήσει την 

άμεση'φορολογ ία της ψιλής κυριότητάς τους με τη διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τους παρέχεται αυτό το δικαίωμα 

που μπορούν να το ασκήσουν μέσα σε διάστημα ενός έτους.

2. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δωρεών, όπως ισχύει, 

σε φόρο υποβάλλεται κάθε περιουσία που μεταβιβάζεται με 

δωρεά η οποία καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του Αστι- Λ·
κού Κώδικα, αλλά και κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβα

ση οποιοσδήποτε στοιχείου περιουσίας, χωρίς αντάλλαγμα, 

έστω και αν γι'αυτή δεν καταρτίστηκε έγγραφο.

Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων των σχετικών περί δωρεών 

διατάξεων, ο νόμος καθιερώνει αμάχητο τεκμήριο και θεωρεί 

ως δωρεά, εκτός των άλλων, και τα ποσά που καταβάλλονται, 

χωρίς νόμιμη υποχρέωση,’ από φυσικά πρόσωπα σε υπαλλήλους 

τους ή από νομικά πρόσωπα c* μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

τους, λόγω λύσης της μεταξΑ* τους σχέσης. ,Γ Ι-* , .

'Ηδη, με τη διΑταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορί

ζεται πως θεωρείται ως δωρεά μόνο‘τα ποσά που δίνουν, χω

ρίς νόμιμη υποχρέωση, τα νομικά πρόσωπα σε μέλη του Διοικη

τικού Συμβουλίου τους, λόγω λύσης της μεταξύ τους σχέσης.

Τα ποσά που τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν σε υπαλλήλους τους, 

λόγω λύσης της μεταξύ τους σχέσης, δε θεωρούνται όπως μέχρι 

σήμερα δωρεά, αλλά στο εξής θα φορολογούνται ως εισόδημα.

3. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη φορολογία των προικών, 

οι προίκες υπάγονταν σε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, δη
λαδή φορολογούντο με το μισό του φόρου δωρεάς και υπόχρεος 

για την καταβολή του φόρου ήταν ο προικολήπτης σύζυγος.

Με το Ν.1329/1983 καταργήθηκε η προίκα ως θεσμός και ορίστη

κε, ότι οι προίκες που είχαν συσταθεί μέχρι 31.12.1982 αποδί

δονται στη γυναίκα, η οποία αποκτά πλήρες κυριότητας δικαίω

μα, χωρίς* την καταβολή οποιοσδήποτε φόρου ή τέλους.

Στις προίκες αυτές υπήρχαν και περιπτώσεις που αντικείμενο 

της προίκας ήταν η ψιλή κυριότητα, για την οποία είχε αναβλη

θεί η φορολογία στο χρόνο που θα συνενωθεί σ'αυτή η επικαρπία 

Επειδή στο Ν.1329/1983 δε γίνεται πρόβλεψη για φορολογία αυ

τών των προικών, με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 

αυτού προβλέπεται ,· πως οι προίκες αυτές·θα. φορολογηθούν κα

τά το χρόνο ρυνένωσής της επικαρπίας και με τις περί προικών 
διατάξεις του Ν.Δ.118/1973 και ότι υπόχρεη σε φόρο είναι 

η γυναίκα. - > '· ’ : ;
Με τον ίδιο Ν.1329/1983 (παράγραφος 2 του δεύτερου άρθρου) 

ορίζεται πως οι προίκες που συστάθηκαν από 1/1 ως και 17/2/191 

παύουν να είναι προίκες και θεωρούνται, κατά μετατροπή, ως πα

ροχές προς τη γυναίκα, στην οποία και περιέρχονται κατά πλήρε( 

κυριότητας δικαίωμα.

Επειδή από το νόμο δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της φορολογίας 

των προικών αυτών, αν δηλαδή θα φορολογηθούν με ολόκληρο ή ^ 

το μισό φόρο δωρεών, με το άρθρο αυτό ορίζεται πως στις προί

κες αυτές θα εφαρμοσθούν οι περί προικών διατάξεις του 

Ν.Δ.118/1973 και πως υπόχρεη για καταβολή του φόρου είναι η 

γυναίκα. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, από το γεγονός ότι 

οι προίκες αυτές συστάθηκαν υπό την ισχύ ορισμένου φορολογι

κού καθεστώτος, εκείνου του Ν.Δ.V18/1973, ενώ, εξάλλου, από



το Ν.1329/1983 6c συνάγεται πως πρένθεσ-η του νομοθέτη ήταν π 

δυσμενέστερη φορολογική μεταχεί ρησή τους.

4. ~~ Επειδή οι γονικές παροχές, που καθιερώθηκαν με τον 

Κ.1329/1983, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείρηση που είχαν 

οι προίκες, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 

ορίζεται πως οι περί συνυπολογισμού διατάξεις του Η.Δ.118/ 

1973 για τις προίκες, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις γο

νικές παροχές.

’Αρθρο 18.

1. Κατά την περί φορολογίας των κληρονομιών νομοθεσία 

(άρθρο 62 Η.Δ.118/1973), κάθε κληρονόμος οποχρεούται να υπο- 

-βάλεα.. δήλωση φόρου κληρονομίας μέσα σει·

α)έξι 46) μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, 

β)εννέα (9) μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην αλ- 

. λοδαπή ή οι κληρονόμοι, κατά το χρόνο θανάτου, 6ιέμε

ναν στην αλλοδαπή.

Κατά τον Αστικό Κώδικα όμως (άρθρο 1847 Α.Κ.) ο κληρονόμος έ

χει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε διάστημα 

ενός έτους από τότε που έμαθε την επαγωγή και* το λόγο της, 

αν ο κληρονομούμενος κατοικούσε στην αλλοδαπή ή οι κληρο

νόμοι πληροφορήθηκαν την επαγωγή κατά το χρόνο που 6ιέμε

ναν στην αλλοδαπή. . Γ. ι

Η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας μέσα στο εννεάμη- 

νο αυτό χρονικό διάστημα, δεσμεύει τον κληρονόμο να αποποιη

θεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, γιατί η υποβολή της φο

ρολογικής δήλωσης δημιουργεί' τεκμήριο αποδοχής της κληρονο

μίας.' r ‘ · : *'' ' ;' * :

Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, με τη διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται πως η εννεάμηνη 

προθεσμία της υποβολής της Φορολογικής'δήλωσης γίνεται ετή

σια και εναρμονίζεται έτσι fιρος το αστικό δίκαιο.

2. Με τις διατάξεις της >παραγράψου 3 του άρθρου 81 του 

Ν.Δ.118/1973 προβλέπεται η βεβαίωση των φόρων και δικαιωμά

των υπέρ του Δημοσίου και' τρίτων χωριστά για κάθε δικαιούχο. 

*Η6η, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζε

ται πως με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αποδίδονται στους 

Δήμους και τις Κοινότητες και τα Νομαρχιακά Ταμεία Οδοποιίας 

οι υπέρ αυτών φόροι, που με βάση τη διάταξη του άρθρου 16 του 

παρόντος νομοσχεδίου έχουν ενσωματωθεί στο δημόσιο φόρο.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 

Ν.Δ.118/1973 ορίζεται πως, όταν ο φόρος που βεβαιώνεται δεν 

υπερβαίνει τις 36.000 δραχμές καταβάλλεται σε δώδεκα (12) 

ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις* ενώ, αν υπερβαίνει τις 

36.000 δραχμές, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες έντο

κες εξαμηνιαίες δόσεις.

'Ηδη, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού,ορί

ζεται πως, όταν το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τις εξήντα 

χιλιάδες (60.000) δραχμές καταβάλλεται οε δώδεκα (12) ισό

ποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ενώ, αν υπερβαίνει τις εξήντα 

χιλιάδες (60.000) δραχμές,σε οκτώ (8) ισόποσες έντοκες εξα

μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, γιατί ο χρόνος καταβολής 

του φόρου σε εξαμηνιαίες δόσεις είναι μεγάλος,' ενώ το επιτό

κιο μικρότερο εκείνου των τραπεζικών πιστώσεων και έτσι το 

Δημόσιο εισπράττει τελικά ποσό μικρότερο του φόρου, που απο- 
μειώνεται ακόμη περισσότερο λόγω και της νομισματικής υπο

τίμησης, η οποία στο διάστημα τούτο παρουσιάζεται.

4. Με το άρθρο 84 του Ν.Δ.118/1973 προβλέπονται περιπτώ

σεις που είναι δυνατή η έκπτωση βεβαιωθέντος φόρου και καθο

ρίζεται πως αυτή η έκπτωση πρέπεΓι να γίνει μέσα σ’ένα χρόνο 

από την κτήση του οικείου τίτλου, οίκοθεν από τον Οικονομικό 

'Εφορο.

Με^ τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αναγνωρίζε

ται δικαίωμα στο φορολογούμενο να ζητήσει και αυτός την έκπτω

ση του φόρου, γιατί η έλλειψη αυτού του δικαιώματος είναι 

αντίθετη σε βασική αρχή του δικαίου, σύμφωνα με την οποία 

μόνο η βούληση ή η αδράνεια εκείνου στον οποίο ανήκει ΤΟ δι

καίωμα επιφέρει την απώλειά του, με εξαίρεση βεβαίως την απώ

λεια συνεπεία δικαστικής απόφασης.

14 — r

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βί

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Ι.Φ ορολογία άρθρου 5 Α.Ν. 843/1948

'Αρθρο 19.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν.843/1948, όπως ισχύοι 

επιβλήθηκε σε βάρος των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχε 

ρήσεων του Ν.Αττικής φόρος υπέρ τρίτων με συντελεστή 6% ή 3 

κατά περίπτωση, επί των αποδοχών των εργατών και υπαλλήλων 

αυτών, χωρίς να επιτρέπεται σε καμμιά περίπτωση η παρακράτη 

αυτού από τους μισθωτούς. *

Κατά την πρώτη εφαρμογή της φορολογίας αυτής ορίζονταν ότι 

επιχειρήσεις που καταβάλλουν αποδοχές μέχρι πέντε χιλιάδες

(5.000) δραχμές το μήνα εξαιρούνται'της φορολογίας. Μεταγέν 

στερα και κατά το έτος 1952 το εν λόγω ποσό εξαίρεσης αυξήθ 

κε από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες (10. 

δραχμές.’Το έτος 1962 με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 28 του Ν.Δ.4242/1962, το έτος 1975 με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν.94/1975 και το έτος 1983 με τις διατάξεΐι 

της παραγράφου 2 του άρθρου -19 του Ν. 1326/1983 το ανωτέρω ό. 

εξαίρεσης από τη φορολογία αυτή καθορίστηκε ετήσια σε εκατό' 

ογδόντα χιλιάδες (180.000),σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) 

και σε οκτακόσιες χιλιάδες_(800.000) δραχμές αντίστοιχοί.' ~ - 

'Ετσι το έριο για την εξαίρεση από. τη φορολογία του άρθρου 

5 του Α.Ν.843/1948 προσαρμόστηκε, κατ'επανάληψη με το δια- 

μορφούμενο,κάθε φορά, επίπεδο μισθών και ημερομισθίων. . . 

Πέρα όμως από αυτό κρίνεται απαραίτητη μία νέα αναπροσάρμο- 

γή του εν λόγω ποσού της εξαίρεσης για να απαλλαγούν από τη 

φορολογία αυτή οι μικρές επιχειρήσεις. Έτσι με την παρά

γραφο 1 του άρθρου αυτού αυξάνει το αφορολόγητο όριο σε\.Γ*’* 

ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές. Η εφαρ- 

μογή της διάταξης προτείνεται να αρχίσει για τις αποδοχές', 

που θα καταβάλλονται από 1η;. Ιανουαρίου 1984 και εφεξής.Γ'

II.C ορρλογί,α Γ υ ν α λ λ α γ *ώ*ν·*

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του·Κώδι

κα Χαρτοσήμου, όπως ισχύει, τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου 

εισπράττονται, εάν δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριαχοσίων 

(300) δραχμών, με κινητό επίσημα, ενώ εάν υπερβαίνουν το 

ποσό αυτό, εξολοκλήρου με αποδεικτικό πληρωμής του Δημοσίου 

Ταμε ί ου.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυ

τού, το πιο πάνω ποσό των τριακοσίων (300) δραχμών (το οποίο 

ισχύει από το 1978) αυξάνεται σε πεντακόσιες (500) δραχμές, 

πράγμα που θα διευκολύνει τέ>σο τους φορολογουμένους, όσο και 

τα Δημέ>σια Ταμεία, καθόσον θα περιοριστεί ο αοιθμέ>ς των εκδι- 

δόμενών αποδεικτικών πληρωμής, για τη χαρτοσήμανση των εγγράο

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζε

ται ο τρόπος είσπραξης των πάγιων τελών χαρτοσήμου.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέ- 

πεται ότι, από.το έτος 1984, για την καταβολή χαρτοσήμου στα 

κέρδη των Αστικών Εταιριών και των Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, 

που ασκούν επιχείρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου, 

δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ'της παραγράφου 5 

του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
Επομένως, για τα κέρδη αυτά θα επιβέλλεται τέλος χαρτοσή

μου 14, όπως γίνεται και στις ομόορυθμες, ετερόρρυθμες 

και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, τους κερδοσκοπικούς 

συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες και θα απαλλάσσεται η 

διανομή τους μεταξύ των εταίρων ή κοινωνών, η ανάληψη πο

σών έναντι κερδών -κατά τη διάρκεια της χρήσης κλπ.

Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε αρμονία και με τη ρύθμιση που 

έχει γίνει στη.Φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία 

προβλέπεται υποβολή δήλωσης του άρθρου 16α του Ν.Δ.3323/

1955 στον Οικονομικό Έφορο και από τις Κοινωνίες Αστικού 

Δικαίου.

Έτσι, αίρονται και οι αμφισβητήσεις, που έχουν δημιουργη- 

θεί, ως προς το οοειλόμενο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, 

τέλος .χαρτοσήμου, γ ια τα ανωτέρω κέρδη, σε περ ί πτώση·* δ ι αν»ο-
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uAc τους (άοθρου 13 παράγραφος Ια, άρθρου 15 παράγραφος Ια 

Α άρθρου 15 παράγ ραψος XX).

4. He τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αντικα

θίσταται. το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 156 

του Κώδικα Χαοτοσήμου και ορίζεται ρητά, ότι τα τέλη χαρτο

σήμου, που επιβάλλονται σύμφωνα υε το άρθρο αυτό, υπολογίζο

νται και στους τόκους λόγω πίστωσης του τιμήματος της πώλησης. 

Η ρύθμιση αυτΑ κρίνεται αναγκαία, μετά τα γενόμενα δεκτά από 

το Συμβούλιο της Επικράτειας, σύμφωνα με τα οποία οι τόκοι 

αυτοί δεν αποτελούν τίμημα. Επομένως, για την επιβολή τελών 

χαρτοσΑμου επί των τόκων αυτών,’ θα έπρεπε κάθε φορά να ανα

μένουμε την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της οποίας δε θα ήταν 

πάντοτε δυνατή, ιδίως στις περιπτώσεις, που για τους τόκους 

εκδίδον^αν συναλλαγματικές, με συνέπεια να μη διασφαλίζεται

η είσπραξη των οψειλόμενων τελών χαρτοσΑμου.

Επίσης, η ρύθμιση αυτΑ κρίνεται σκόπιμη και για την εναρμόνι

ση της βάσης υπολογισμού των τελών χαρτοσΑμου με τη βάση υπο

λογισμού του φόρου κύκλου εργασιών, στην οποία περιλαμβάνονται 

και οι τόκοι.

5. Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ‘με 

την οποία αντικαθίσταται ο τίτλος Β'του άρθρου 23 του Κώδικα 

ΧαρτοσΑμου, προβλέπεται ότι για τα σχέδια,προΟαολογισμούς, 

κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτό
νων και τα αντίγραφα αυτών, που υποβάλλονται στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες για την κατασκευΑ έργων του Δημοσίου, ΔΑμων,Κοι

νοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Α Ιδιωτικού Δικαίου, Δη·^' 

μοσίων ΕπιχειρΑσεων,Οργανισμών κλπ,,πλην των υποβαλλόμενων 

στην αρμόδια ΠολεοδομικΑ ΛρχΑ για την έκδοση οικοδομικών 

αδειών, επιβάλλεται τέλος χαοτοσΑμου 2%ο, το οποίο υπολο

γίζεται στην αμοιβή του μελετητΑ του έργου, αντί των μέχρι 

σήμερα επιβαλλόμενων πάγιων τελών χαρτοσΑμου στα ανωτέρω 

σχέδια κλπ.

Με τη ρύθμιση αυτΑ απλοποιείται ο τρόπος υπολογισμού του τέ

λους χαρτοσΑμου στην ανωτέρω περίπτωση, όπως έχει γίνει και 

για τα υποβαλλόμενα σχέδια,’ιελέτες κλπ. στην αρμόδια Πολεο- 

δομική ΑρχΑ για την έκδοσηJοικοδομικών αδειών (άρθρο 76 

Ν.1041/1980).

Ο ανωτέρω συντελεστής (2%ο στην αμοιβΑ του μελετητΑ του έργου) 

προσδιορίστηκε ύστερα από σχετικό μελέτη, έτσι που να αποδίδει 

την κατά μέσο όρο σημερινή επιβάρυνση από τήν επιβολή πάγιων 

τελών χαρτοσήμου. ■’’*V'·’
Επίσης, με τις νέες διατάξεις για τα σχέδια, προϋπολογισμούς, 

κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες μηχανικών και αρχιτεκτόνων 

και τα αντίγραφα αυτών,, στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν 

προβλέπεται επιβολή του παραπάνω αναλογικού τέλους χαρτοσήμου, 

επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου 20 δραχμών (αντί των 30 ή 

10 δραχμών, που επιβάλλεται σήμερα, κατά περίπτωση).

6. Ηε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, αντι

καθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Χαρτοσήμου 

και ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης των πράξεων καταλογισμού τε

λών χαρτοσήμου, λόγω της ύπαρξης αντιφατικών αποφάσεων Διοικη

τικών Δικαστηρίων ως προς το θέμα αυτό.

Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 

να καθορίζει με απέκρασή του λεπτομερέστερα το περιεχόμενο των 

πιο πάνω πράξεων.

7. Ηε τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού απαλλάσ

σονται από τα τέλη χαρτοσήμου οι πωλήσεις στο εσωτερικό της 

χώρας, μερών, εξαρτημάτων και λοιπών υλικών, από τους κατα

σκευαστές αυτών, προς τις εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, 

για την κατασκευή, διασκευή ή συναρμολόγηση των ειδών

που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 

1 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Δ.304/30.3.1978 

(γεωργικών μηχανημάτων).

Η απαλλαγή αυτή κρίνεται αναγκαία, για την εξομοίωση των 

εγχώριων μερών κλπ. με τα αντίστοιχα εισαγόμενα, τα οποία 

δεν επιβαρύνονται κατά την εισαγωγή του με τέλη χαρτοσήμου.

8. · Ηε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού

αυξάνονται από 600.000 σε 1.000.000 δραχμές και από 

200.000 σε 300.000 δραχμές τα απαλλασσόμενα, από τέλη χαρτο

σήμου, δικαιώματα κλπ.,ποσά στεγαστικών δανείων για απόκτη

ση κατοικίας ή αγορά οικοπέδου αντίστοιχα, τα οποία χορηγού- 

ντα». σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3783/1957 καθώς και άλ

λων νόμων που παραπέμπουν στις διατάξεις αυτού (Ν.Δ.4260/

I960, άρθρο 70,Ν.Δ.4459/1965, άοθοο 12, Ν.542/1977,άρθρο 49 

κλπ) , καθόσον τα απαλλασσόμενα αυτά όρια παραμένουν αμετάβλη

τα από το έτος 1975..

'Αρθρο 21.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυ

τού επεκτείνονται οι διατάξεις του Α.Ν.660/1937 σε ορισμένες 

επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Η επέκταση αυτή γίνεται στα πλαίσια της προετοιμασίας της 

χώοας για την αντικατάσταση του φόρου κύκλου εργασιών με το 

σύστημα του φόρου στην προστιθέμενη αξία.

Περαιτέρω με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προ- 

βλέπεται απαλλαγή των cju.*c «.ρήσεων αυτών από το>φάοο-Δημοσίων 

Θεαμάτων.

2. Με την παράγραφο 3 (περίπτωση δ') του άρθρου 3 του 

Α.Ν.660/1937, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών τα 

έσοδα από βιβλιοδετικές γτνικά εργασίες.

Εξάλλου, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 

Ν. 1326/1982, με την οποία αντί καταστάθηκε η παράγραφος 6 του 

άρθρου 17 του Ν.Δ.4242/1962, η προβλεπόμενη απαλλαγή από το 

φόρο κύκλου εργασιών των εκτυπώσεων γενικά σε χαρτί και χαρτό
νι, περιορίστηκε μόνο στις εκτυπώσεις ή λιθογραφήσεις *

βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. 4

Για την εναρμόνιση των ανωτέρω διατάξεων, με τη διάταξη 

της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού^προβλέπεται ότι η απαλ- ‘· 

λαγή από το φόρο Κύκλου εργασιών των βιβλιοδετικών εργα

σιών περιορίζεται στις βιβλιοδετικές εργασίες, που αφο

ρούν σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, για τα οποία 

προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών βάσει 

της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 17 (παράγραφος 6) 

του Ν.Δ.4242/1962. ‘

III. Ειδικοί Φόρ θ'ι κατανάλωσηςι
'Αρθρο 22 ^

1. Ηε τις διαίάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του 

Ν.12/1975 και του άρθρου 20 του Ν.231/1975 είχαν απαλλαγεί 

για μια διετία, δηλαδή από 1.1.1975 μέχρι 31.12.1976,από 

τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη σταθμεύσεως τα αυτοκίνητα 

λεωφορεία δημοσίας χρήσεως τα οποία έχουν ενταχθεί στα 

ΚΤΕΛ καθώς και τα αυτοκίνητα λεωφορεία δημοσίας χρήσεως τα 

οποία δεν έχουν ενταχθεί σε ΧΤΕΛ, που κυκλοφορούν αποκλει

στικά σε νησιά και εκτελούν συγκοινωνία σε αστικές και υπε-

.ραστικές ή άγονες γραμμές.

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 66 ίου Ν.542/1977 

η ανωτέρω απαλλαγή παρατάθηκε για μια ακόμη διετία, δηλαδή 

από 1.1.1977 μέχρι 31.12.1978.
Με την αριθμ.Μ.4918/733/23.10.1978 απόφαση του Υπουργού των 

Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο έκτο του Ν.979/1979 η ^ 

προαναψερόμενη απαλλαγή παρατάθηκε μέχρι της 31.12.1980.

Τέλος με το άρθρο 9 του Ν.1108/1980, η παραπάνω απαλλαγή 

παρατάθηκε μέχρι της 31.12.1983.

Επειδή οι λόγοι που επέβαλαν την απαλλαγή από τα τέλη κυκλο

φορίας και στάθμευσης των ανωτέρω λεωφορείων δημόσιας χρή

σης, εξακολουθούν να παραμένουν, με την προτεινόμενη διάταξη 

της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παρατε ίνεται. η πιο πάνω 

απαλλαγή μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1985. .

2. Ηε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.722/1977 η φορολογή

σιμη ιετχύς καθορίζεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα σαν . .

το γινόμενο του κυλινδρισμού του οχήματος σε κυβικά εκα

τοστά ICC) επί το συντελεστή 0,007 και για τις μοτοσυκλέτ- - 

τες επί το συντελεστή 0,013.

Με αφορμή τη διάταξη αυτή δημιουργήθηκε η αδικία της με

γάλης επιβάρυνσης με τέλη κυκλοφορίας των τρικύκλων επι

βατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης -τεσσάρων ή περισσό

τερων θέσεων που η φορολογήσιμη ισχύς τους λόγω χαρακτηρι

σμού τους σαν μοτοσυχλέττες καθορίζεται με διπλάσιο περί

που συντελεστή όπως παραπάνω αναφέρεται. ,

Για την εξάλειψη της αντινομίας αυτής, με τη διάταξη τηςν;# 

παραγράφου 8 του άρθρου 15 /ου Ν.2367/1953, που προστέθηκε 

με τη παράγραφο 2 του άρθρο14 του Η.1350/1983, καθορίστη- ^ 

κε ότι οι τρίκυκλες επιβατικές μοτοσυκλέττες ιδιωτικής χρή

σης τεσσάρων ή περισσοτέρων θέσεων, που η φορολογήσιμη ισχύς 

τους έχει καθορισθεί με συντελεστή 0,013, σύμφωνα με το . „
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άρθρο 4 του Μ.722/1977, οφείλοσν το 50% των «λών κυκλοφορίας 

* ηου προβλέπονται για.τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής Χθή- 

σης με την ίδια φορολογήσιμη ισχύ·.

Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης διαπιστώθηκε ότι, 

πολλές από τις μοτοσυκλέττες της κατηγορίας αυτής έχουν τα

ξινομηθεί πριν από το Ν.722/1977 και η φορολογήσιμη ισχύς 

τους, δεν προσδιορίξεται με τον παραπάνω συντελεστή (Ρ,0Ί3) 

με συνέπεια να μη συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή. Για 

την άρση της αδικίας αυτής, με την παράγραφο 2 του άρθρου 

αυτού προβαίνουμε στην αντικατάσταση της πιο πάνω διάταξης, 

αφότου ίσχυσε, με σκοπό να συμπεριλάβουμε στη μείωση του 

.SOI των τελών κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτων όλες τις τρίκυκλες επιβατικές μοτοσυκλέττες ιδιω

τικής χρήσης τεσσάρων ή περισσότερων θέσεων.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού επι

τυγχάνεται η ρύθμιση θεμάτων τα οποία προέκυφαν μετά τη δη

μοσίευση του Ν.1326/1983 σε ότι αψορά τα τέλη κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη δυ

νατότητα βεβαίωσης και είσπραξης των τελών κυκλοφορίας με 

το μηχανογραφικό σύστημα ανεξάρτητα με το χρόνο της βεβαίω

σής τους.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται:

(α)η λήξη των δόσεων των τελών χυκλοψορίας γενικά τα 

οποία βεβαιώνονται μετά τη λήξη καταβολής της πρώτης 

δόσης^ (μετά την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Μαρτίου), . .

(β) η έναρξη και λήξη της μηνιαίας προσαύξησης και 

(γ)η λήξη της καταβολής των τελών κυκλοφορίας παρελθό

ντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται μετά το οικονο

μικό έτος, το οποίο αφορούν. -

Επίσης καθορίζεται με σαφήνεια πότε δικαιούνται έκπτωση 

10% οι κάτοχοι αυτοκινήτων που καταβάλλουν τα τέλη κυκλο

φορίας όλα μαζί. - *.■·.. · ' . ;:

41 Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 

ρυθμίζεται ενιαία πότε αρχίζει ο υπολογισμός των προσαυ- 

ξήσεων στα τέλη κυκλοφορίας των ετών 1982 και παλαιοτέρων, 

ώστε να μπορέσει να γίνει η μηχανογραφική είσπραξη αυτών.

5. Με τις διατάξεις του Ν.722/1977 που ισχύει από TtC' *

6 Νοεμβρίου 1977 καθιερώθηκε και στη χώρα μας και εφαρμό

ζεται απλοποιημένο σύστημα μεταβίβασης του δικαιώματος 

κυριότητας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων 

και μοτοσυκλεττών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι,τα οχήματα αυτά αποτελούν το μέγι

στο ποσοστό του συνόλου των οχημάτων, που κυκλοφορούν στη 

χώρα μας.

Το απλοποιημένο αυτό σύστημα ακολουθεί το προβλεπόμενο από 

τον Αστικό Κώδικα σύστημα της μεταβίβασης των "κινητών" 

-πραγμάτων-, .Δηλαδή συμφωνία των μερών και παράδοση του πράγμα

τος (στην προκειμένη περίπτωση του αυτοκινήτου).

Συνοπτικά το υπόψη απλοποιημένο σύστημα μεταβίβασης έχει ως 

εξής: Πριν την μεταβίβαση έου δικαιώματος κυριότητος του αυ

τοκινήτου ή μοτοσυκλέττας ο "πωλητής" του, πηγαίνει στην 

αρμόδια οικονομική ες>ορία για να βεβαιωθούν τα προς καταβο

λή ποσά που αναλογούν για τη μεταβίβαση (τέλη χαρτοσήμου, 

δικαιώματα τρίτων -ΕΛΠΑ, ΤΣΑ,τέλη κυκλοφορίας, πρόστιμα κλπ), 

στην συνέχεια καταβάλλει το ποσό που βεβαιώθηκε στο Δημόσιο 
ταμείο και παραδίνει το σχετικό διπλότυπο στην ίδια οι

κονομική εφορία. Η εψορία συμπληρώνει πάνω στην άδεια 

κυκλοφορίας του οχήματος (ή στο πιστοποιητικό τελωνείου, 

αν πρόκειται για όχημα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας) ειδική 

ένδειξη ότι έχουν καταβληθεί οι κάθε είδους οικονομικές 

επιβαρύνσεις τόσο για την μεταβίβαση όσο και για την έκδο

ση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του "αγοραστή".

Στην συνέχεια τα μέρη συμπληρώνουν με ευθύνη τους κατάλλη

λα* την ένδειξη, που υπάρχει, στην άδεια κυκλοφορίας,υπο

γράφουν και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η μεταβίβαση 

του δικαιώματος της κυριότητας του οχήματος.

0 πωλητής Toy οχήματος έχει υποχρέωση να αποκόψει από την 

άδεια κυκλοφορίας το τμήμα της που αναγράφει τα στοιχεία 

του αγοραστή και να.το στείλει ταχυδρομικά ή να το χατα- 

θέσει μόνος του στην υπηρεσία συγκοινωνιών που την έχει 

εκδόσει.

Η υπηρεσία ετυγκοινωνιών, στην οποία φτάνει το παραπάνω από

κομμα της άδειας κυκλοφορίας, εκδίδει την νέα άδεια κυκλο

φορίας στο όνομα του αγοραστή, αν αυτός είναι κάτοικος 

της δικής της συγκοινωνιακής περιοχής, και την στέλνει 

χυδρομικά σ*αυτόν ή, αν αυτός είναι κάτοικος'άλλης συγκ 

νωνιακής περιοχής, στέλνει το απόκομμα αυτό μαζί με τον 

υπόλοιπο φάκελλο του οχήματος στην νέα αρμόδια για την 

ση της άδε ιας· κυκλοφορίας υπηρεσία ετυγκοινωνιών. Η υπηρ 

συγκοινωνιών που εκδίδει την νέα άδεια κυκλοφορίας ενημ 

νει, μεταξύ των άλλων, και την αρμόδια οικονομική εφορί 

που βεβαίωσε την καταβολή των απαιτουμένων οικονομικών 

βαρύνσεων, ώστε στο μέλλον να βεβαιώνει τα ετήσια τέλη 

κλοφορίας στο όνομα του νέου κατόχου του οχήματος ή να 

στείλει τα τηρούμενα σ'αυτήν στοιχεία εττην αρμόδια εφορ 

αν ο αγοραστής είναι κάτοικος άλλης περιοχής.

Το σύστημα αυτό, στηρίζεται κατά ένα μέρος του, για τη\ 

στή λειτουργία του, και στην εκπλήρωση από μέρους του π 

τή της υποχρέωσής του να αποστείλει το σωστά συμπληρωμέ 

απόκομμα της άδειας κυκλοφορίας στην αρμόδια υπηρεσία c 

νωνιών · '· ·._·■

Στην περίπτωση που το παραπάνω απόκομμα δεν φτάσει, για 

οποιοδήποτε λόγο, στον προορισμό του, τότε:Δεν θα εκδοθι 

νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή. Καμμιά δη

μόσια αρχή δεν θα.είναι ενημερωμένη για την μεταβίβαση 

που έγινε. Τα τέλη κυκλοφορίας θα εξακολουθήσουν να βε

βαιώνονται στο όνομα του παλαιού ιδιοκτήτη. Για κάθε πα

ράβαση που. έγινε με το όχημα, υπεύθυνος θα είναι και ο*, 

παλαιός ιδιοκτήτης του, αφού αυτός θα φαίνεται ως τελευ

ταίος στα αρχεία των υπηρεσιώνΓ- ~ Γ ν :., ,. ,τ»*· 
Πέραν όμως των ανωτέρω παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις ' 

που η παράλειψη του πωλητή, σκόπιμη ή μη, να στείλει το 

απόκομμα της άδειας κυκλοφο>ίας στην αρμόδια υπηρεσία 

ετυγκοινωνιών, οδήγησε σε κα^Γαστρατήγηση των κειμένων δια 

'“ίων, όπως π.χ. διαγραφή των στοιχείων του αγοραστή και. 

αναγραφή των εττοιχείων τρίτου ως αγοραστή. ^*4

Από τις υπηρεσίες των'Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοιν 

νιών μελετήθηκε το πρόβλημα αυτό με στόχο να μη θιγεί η 

πρόοδος και η απλούστευση των διαδικασιών στον υπόψη τομ 

που σημειώθηκε. {ΊίΓ*
*Ετσι λύση στο πρόβλημα δίνει η προτεινόμενη διάταξη της 

παραγράφου 7 του άρθρου αυτού με την οποία:Η μεταβίβαετη 

των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσυκλ 

τών ολοκληρώνεται από την στιγμή που το αρμόδιο όργανο τ 

εφορίας θα βεβαιώσει ότι καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κ< 

είδους οικονομικές επιβαρύνσεις» τόσο για την μεταβίβαση 

όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, αφού 

αυτό (το όργανο της εφορίας) προηγούμενα ή ταυτόχρονα με 

την βεβαίωση θα κρατήσει αντίτυπα με τα στοιχεία και του 

αγοραστή της άδειας κυκλοφορίας,ώστε στην συνέχεια και 

η ίδια (η εφορία), το Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείοι 

Οικονομικών (ΜΗΚΥΟ) και η οικεία υπηρεσία συγκοινωνιών vc 

ενημερωθούν ασφαλώς για την μεταβίβαση που έγινε κα<ι να 

ενεργήσουν κατά τις αρμοδιότητές τους.

Η εφαρμογή της προαναφερόμενης διαδικασίας για την μεταβί 

βάση των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χοήσης, εμφανί- 

ζει τα παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα για την ορθολογι
κή λειτουργία των αρμοδίων για τη μεταβίβαση αυτοκινήτων 

υπηρεσιών (οικονομικές εφορίες, υπηρεσίες συγκοινωνιών, 

δημόσια ταμεία) και την σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

α)Το σταμάτημα της διπλής βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας 

πράγμα που συμβαίνει σήμερα σε μεγάλη έκταση. Επίσης σωστ 

εμφάνιση των εσόδων στον Κρατικό προϋπολογισμό, όπου μέχρ 

τώοα εμφανίζονται σαν προϋπολογιζόμενα έσοδα και τα ποσά 

της διπλής βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας, τα οποία όμως 

κάποτε διαγράφονται σαν μη Οφειλόμενα από τους πωλητές τω 

αυτοκινήτων.

β)Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να μετα

βιβάσουν το αυτοκίνητό τους. Απαλλαγή των πωλητών από τις 

συνέπειες της διπλής βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας (ειέκ 

ποιήσεις από τα δημόσια ταμεία, για καταβολή αχρεωστήτων 

τελών κυκλοφορίας, εντάλματα, προσκόμιση στοιχείων για τη> 

διαγραφή των μη οφειλομένων κλπ).

γ) Εξοικονόμηση παραγωγικού εργασιακού χρόνου των υπαλλήλαή 

των οικονομικών εφοριών, οι οποίοι ασχολούνται με τη βεβα| 

ση των εσόδων και με την σύνταξη TAC-E, του ΜΗΚΥΟ και των 

δημοσίων Ταμείων, οι οποίοι ασχολούνται με την είσπραξη τι 

τελών κυκλοφορίας.
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6. Στους Ιδιους λόγους που αναφέρονται στη ποοτεινόμενη 

διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, αποβλέπει και η 

ποοτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 8, για τις περιπτώσεις, 

που η ιετταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος γίνεται με συμβόλαιά 

γραψικό έγγραφο.

7. Με τις διατάξεις της Λαοαγράφου 7 του άρθρου 5 του 

Ν.2367/1953 ορίζεται ότι τα αυτοκίνητα από απόψεως αριθμού 

κυκλοφορίας διαιρούνται στις πιο κάτω δέκα κατηγορίες: 1 .αυ

τοκίνητα ενόπλων δυνάμεων πάσης κατηγορίας (Στρατού,Χωροφυλα

κής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), 2.αυτοκί

νητα Κρατικών Υπηρεσιών, 3.αυτοκίνητα Διπλωματικού Σώματος,

4.αυτοκίνητα Ξένων Αποστολών,Εμμίσθων Προξένων και ειδικών 

υπαλλήλων Πρεσβειών ξένης υπηκοότητας, 5.αυτοκίνητα Ιδιωτικής 

χρήσεως πάσης κατηγορίας, 6.αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως,

7. ρυμουλκούμενα οχήματα, 8.αυτοκίνητα μετά μετρητού 

(ταξί), 9.αυτοκίνητα μοτοσυκλέττες, 10 αυτοκίνητα Αντι

προσώπων."

Για το σκοπό διασφάλισης της νόμιμης χρήσης των διαφό

ρων Κατηγοριών πινακίδων αναγνώρισης αριθμού κυκλοφο

ρίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, κρίνεται 

σκόπιμο όπως τα αυτοκίνητα οχήματα από άποψη αριθμού 

κυκλοφορίας διαιρεθούν και σε άλλες εκτός από τις πιο 

πάνω, κατηγορίες ή ακόμη και σε υποκατηγορίες.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνικό, με την 

ποοτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού

δίνεται στη Διοίκηση (Υτίουρ'ό Συγκοινωνιών) σχετική ε- , 
t | I

ξουσιοδότηση όπως κάθε φορά* ρυθμίξει το θέμα αυτό με

την πρόταση για |έκδοση προεδρικού διατάγματος. -c··.*

8. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται και -'-*- ··· ? 

στα κατασκευαζόμενα ή διασκευαζόμενα ή συναρμολογούμενα

στη χώρα μας επιβατικά αυτοκίνητα, υπολογίζεται επί του 

κυλινδρισμού του κινητήρα του αυτοκινήτου και της τιμής 

πώλησής του από τον κατασκευαστή ή διασκευαστή. Σε πολ

λές όμως περιπτώσεις, η διασκευή ή η μετατροπή των αυτο

κινήτων αυτών γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή κατόχους τους 

σε διάφορα συνεργεία ή και απλούς τεχν'ίτες με αποτέλεσμα 

την έλλειψη του στοιχείου της πώλησης, συνέπεια τόυ οποίου 

είναι η δημιουργία διενέξεων και προστριβών μεταξύ των 

υπηρεσιών*και της κατηγορίας αυτής των πολιτών. Στην εξά

λειψη των φαινομένων αυτών και την αποκατάσταση της ομα-, . ;

λότητας των σχέσεων υπηρεσιών-πολιτών αποβλέπει η προτει- * -

νομένη διάταξη' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.

’Αρθρο ?3. : χ.· ■ ■. J :

1. ' Με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντί-'

μετωπίζόνται τα προβλήματα που δημιουργούνται στα μετακα- 

λούμενα ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα (Τσίρκο,παγοόρομίες 

και λοιπά θεάματα που δεν λειτουργούν από ελληνικές επιχει

ρήσεις), λόγω του μεγάλου κόστους λειτουργίας τους και του· 
υψηλού συντελεστή φόρου δημοσίων θεαμάτων (30%) και 

πρόνοιας (10%). 'Ετσι, προτείνεται η μετάταξη των πα- >' 

ραπάνω θεαμάτων από την Β*περίπτωση της παραγράφου 1 ·*■·'

του άρθρου 1 του Μ.3279/1955 στην Α'περίπτωση όπου ο J·' 

φόρος είναι 20% επί της τιμής του εισιτηρίου. *' *·’ '

2. Επειδή από.το 1982 η τιμή των εισιτηρίων έχει

αυξηθεί αρκετά, με αποτέλεσμα τα όρια των δύο και μι- 

σής (2,SO) δραχμών και τεσσάρων (4) δραχμών κατά εισι

τήριο, στις οποίες περιορίζεται η απαλλαγή, να μην ε- ' 

παρκοόν για την κάλυψή της επιβάρυνσης από φόρο κύκλου 

εργασιών, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αυξάνο

νται σε τρεις και μισή (3,10) και σε έξι (6) δραχμές, 

αντίστοιχα. ;

3. Το Συμβούλιο Επικρατείας με την αριθμό 53/1982 από- . 

φάση του έκρινε ότι τα έσοδα των Βενοδοχείων από την πα

ροχή πρωί'νών στους ενοίκους τους ανεξάρτητα από το χώοο 

παρασκευής και σερβιρίσματός τους, αποτελούν έσοδα πα

ρεπόμενα των παρεχομένων σ'αυτούς υπηρεσιών διαμονής 

και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στο φόρο του Ν.Δ.254/1973.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπαγωγής στο φόρο κύκλου 

εργασιών των παραπάνω εσόδων των ξενοδοχείων με υψηλότε

ρο συντελεστή 8% (CKE) αντί φόρου πολυτελείας 5% που πλη

ρώνουν σήμερα τα ξενοδοχεία πολυτελείας προτείνεται η διά

ταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

έ ν;

4. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ο 

φόρος κέντρων διασκέδασης πολυτελείας, (Ν.Δ.254/1973) που 

λειτουογούν μέσα σε τουριστικά συγκροτήματα, μειώνεται από 

-*25Γ ή 15% κατά περίπτωση σε 10%, προκειμένου να βελτιωθούν 

τα ψυχαγωγικά προγράμματα στις τουριστικές εγκαταστάσεις, 

εψόσον τα εκμεταλλεύονται οι ίδιες οι ξενοδοχειακές επι

χειρήσεις.

II. Ειδικοί φόροι κατανάλωση ς 

στην εισαγωγή και άλλες 'τε- 

λωνειακές διατάξεις»

'Αρθρο 24.

1. Τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ελλάδα 
υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Νόμου 363/1976, σε ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση τα 

κυβικά εκατοστά του κινητήρα και τη φορολογητέα τους 

αξία.

Ειδικά καθόσον αψορά τα κυβικά εκατοστά οι συντελεστές 

του φόρου είναι:

-Δραχμές 23 ανά κυβικό εκατοστό για αυτοκίνητα μέχρι 1200 κ.εκ.

-Δραχμές 28 ανά κυβικά εκατοστό για αυτοκίνητα μέχρι 1800 κ.εκ.

-Δραχμές 40 ανά κυβικά εκατοστό για αυτοκίνητα πάνω από 1800 κ.

0 παραπάνω όμως συνδυασμός συντελεστών φόρου και κυβικών εκατο

στών καταλήγει σε ευνοΥκότερη φορολογική μεταχείριση των αυτο

κινήτων με κινητήρα περιστρ.^φομένων εμβόλων (WANKEL) σε σχέση

_ με τα αυτοκίνητα που φέρουν- άλλο κινητήρα. Και τούτο, γιατί 

ο κινητήρας WANKEL, ενώ είναι μεγάλης ιπποδύναμης, συγκριτικά : 

έχει μικρό αριθμό κυβικών εκατοστών. · * . ..

Ενόψη τούτου και προκειμένου να αποκατασταθεί ίση φορολογική 

μεταχείριση μεταξύ αυτοκινήτων της ίδιας δυναμικότητας, με 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται 

ότι οι παραπάνω συντελεστές θα αυξάνονται κατά πενήντα τα εκα

τό (50%), για τον υπολογισμό του φόρου στα αυτοκίνητα με κινη

τήρα WANKEL. Με τη ρύθμιση αυτή αποχαθίσταται η άνιση αυτή φο

ρολογική μεταχείριση, γιατί τα αυτοκίνητα με κινητήρα WANKEL, 1 

σε σύγκριση με αυτοκίνητα που φέρουν συνηθισμένο κινητήρα ·ν'·· "Λ·1· 

των ίδιων κυβικών εκατοστών, αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη πραγμα-’ 

τιΚή μέγ ιστη * ισχύ. *.· ·'' ·· -·*·.;- ''-*·*· *-J 1

2. Εξάλλου για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του 

παραπάνω ειδικού φόρου κατανάλωσης, λαμβάνεται σαν βάση η ·*■ 

*-τκ.ττή -χονδρικής πώλησης των αυτοκινήτων από τα εργοστάσια χα- '•'*0 

τασχευής τους στους εδώ 'Ελληνες εισαγωγείς. :

Προκειμένου όμως για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα -'·*· 

η παραπάνω τιμή, η οποία αναφέρεται σε καινούργια αυτοκίνητα, 

θα πρέπει να λαμβάνεται μειωμένη, γιατί έχουν υποστεί φθορά 

από την προ της εισαγωγή τους χρήση. . , , ·..*.· .-i *,· ·■r
Ενόψη τούτου, με τις διατάξεις της παραγράφου^ του άρθρου 

αυτού προστίθεται σχετική διάταξη στην παράγραφο 3 του άρθρου

1 του Ν.Δ.363/1976, σύμφωνα με την οποία, κατά^την διαμόρφωσή . 

της βάσης επιβολής του φόρου κατανάλωσης στα μεταχειρισμέ-ν * ·» r 

να επιβατικά αυτοκίνητα, η παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης

θα μειώνεται με ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) για κάθε χρόνο . 

κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με ανώτερο ποσοστό συνολικής .t OJ 

μείωσης είκοσι τα εκατό (20%). Στην περίπτωση που το αυτο

κίνητο φέρει βλάβη ή φθορά που δεν Οφείλεται στην συνηθισμέ

νη χρήση (συτκροόσεις χλκ) , παρέχεται, η ευχέρεια μιας περαι

τέρω μείωσης μέχρι.και πέντε τα εκατό (51).

Ανάλογη ρύθμιση για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προβλέπεται 

και από τις διατάξεις του άρθρου 4 του 1.3829/1958, πλην
- * — . j .* «/

όμως οι διατάξεις αυτές, αν και εφαρμόζονται στην πράξη, *«·’ 

υπάρχει αμφισβήτηση κατά πόσο εξακολουθούν να ισχύουν μετά 

την 1.1.1981 που άρχισε να εφαρμόζεται στην χώρα ο κοινοτι

κός κανονισμός 1224/1980 (σχετικός με την δασμολογητέα αξία 

εισαγομένων εμπορευμάτων) .Συνεπώς' επιβάλλεται η εκ νέου θέσπι-__ 

ση της εν λόγου ρύθμισης. ^ r ··

•Αρθρο 25. ■' ' ' - ·* · -

1. Κε τις διατάξεις του άρθρου αυτού δένεται για πρώτη 

φορά στους ναυτικούς το δικαίωμα εισαγωγής επιβατικού αυτο

κινήτου με μειωμένους φόρους. ' * *, - . ··*■;.··' j 'V.-x
Αικαιολογητιχή βάση για την παραπάνω ρύθμιση αποτελούν:

α)Η παροχή ίσης μεταχείρισης στους 'Ελληνες γενικά που ερ

γάζονται εκτός Ελλάδας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι σε χώ- / 

pc ς του εξωτερικού έχουν το δικαίωμα εισαγωγής αυτοκινήτου 

με μειωμένους δασμούς και φόρους. *
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Μ Η παροχή κινήτρου για την Εισαγωγή «π/ναλλά γματος στη χώρα #· 

από τους ναυτικούς. ' ■ ,·'" ** ‘λ Ύ.Ξ

γ)Οι δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες Εργάζονται οι ναυ

τικοί. : Λ*4

2. He τις διατάζεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού 

'.-.αυξάνεται στο διπλάσιο το όριο ατέλειας που'είχαν οι ναυτι

κοί για ατελή εισαγωγή ειδών οικιακής χρήσης οικιακής οικο

νομίας και- λοιπών ε ιδών βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 

του Η.Δ.2544/1953.

3. Επίσης με τις διατάζεις των παραγράφων 3 έως 7 του
ίδιου άρθρου ορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων προσώπων, 

μετά την παραλαβή των επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και οι διοι

κητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των 

υποχρεώσεων αυτών. ·' *' ~.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα με μειωμένη φορολογική επιβάρυνση 

παρόλαμβανόμενα αυτοκίνητα, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή 

να παραχωρηθεί η’χρήση τους με οποΐοδήποτε τρόπο για μία τουλά

χιστον τριετία από τον τελωνισμό τους, χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση της αρμόδιας τελωνειαχής αρχής.Ζε περίπτωση μεταβίβασης 

ή παραχώρησης της χρήσης των παραπάνω αυτοκινήτων πριν από την 

παρέλευση της τριετίας, εισπράττεται ο οφειλώμενος φόρος και 

στην περίπτωση που η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης 

ΑΛΓϊών γίνει χωρίς την άδεια τη|; αρμόδιας τελωνειαχής αρχής,ει- 

σπράττεται, εκτός από τον οφειίνόμενο φόρο και πρόσθετο τέλος ίσο 

μ* το πενήντα τα εκατό (501) Aaroo συνόλου των φόρων που αναλογούν 

Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να αποτραπεί η άσκηση από τα r - 

παραπάνω πρόσωπα οποιοσδήποτε μορφής εμπορίας των με μειωμένη 

Φορολογική επιβάρυνση παραλαμβανομένων αυτοκινήτων. Παρόμοιες

άλλωστε διατάζεις υπάρχουν και για άλλες κατηγορίες δικαιούχων, 
ατελείας προσώπων. ... j;

'Αρθρο 26.

1 · Ηε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται όπως η 

διαχείριση των εμπορευμάτων που εναποτίθενται σε δημόσιες προ- 

«ορινές τελωνειακές αποθήκες ή χώρους, αναθέτεται στον εκμεταλ

λευόμενο Γενικές Αποθήκες (ΠΑΕΓΑΕ) με σύμβαση που θα συνομολο-, 

γείται μεταζό του Υπουργού Οικονομικών και. του εκμεταλλευόμενου 

τις Αποθήκες αυτές και η οποία σύμβαση θα εγκρίνεται με Διάταγμα 

που θα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου κλπ.

2. Εζάλλου, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επχτρέπεται 

όπως η εναπόθεση των αεροπορικώς κομιζομένων εμπορευμάτων 

ενεργείται σε αποθήκες ή χώρους που διαθέτει η Ολυμπιακή Αερο

πορία, η οποία και θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των εμπορευ

μάτων αυτών.

3. Ηε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατό

τητα διάθεσης ειδών που περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου 

μ« την περί αζητήτων εμπορευμάτων διαδικασία του Τελωνειακού 

Κώδικα και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, για πλήρωση των αναγκών τους αντί 

τιμήματος που δεν μπορεί να υτίερβεί το ένα δέκατο (1/.10) της 

τιμής κοστολόγησης που καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.

4. Ηε την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 

το άρθρο 45 του Τελωνειακού Κώδικα προκειμένου να αντιμε^ 

τωπισθούν προβλήματα στα Τελωνεία.

'Αρθρο 27.

1. Ηε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προσθέτεται στο 

Τελωνειακό .Κώδικα νέο άρθρο με αριθμό 28α. Ηε το άρθρο αυ

τό θεσπίζεται η για μικρό χρονικό διά^πτημα. αναστολή είσπρα- 

ζης των εισαγωγικών ή εζαγωγιχών δασμών, πλην των ανταποδο

τικών τελών και των φορολογικών επιβαρύνσεων και προβλέπο- 

νται τα εζαοφαλιστικά μέτρα για την πληρωμή των δασμών αυτών.

Η προσθήκη αυτού του άρθρου γίνεται για'την εναρμόνιση του 

Τελωνειακού Κώδικα προς τη με αριθμό 78/453 Οδηγία του Συμ

βουλίου των Υπουργών της Ε.Ο.Κ.

2. Ηε τις διατάζεις του άρθρου 29 του Τελωνειακού Κώδικα, 

το δημόσιο διατηρεί αμείωτα τα δικαιώματά του κατά του οφει

λέτη τελωνειαχής οφειλής που απορρέουν από τη μη είσπραζη των 

οψειλόμενων επί των εμπορευμάτων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 

καθώς και από την ελλιπή βεβαίωση ή είσπραζη των απαιτήσεων 

αυτών από το Τελωνείο.

Στις περιπτώσεις που τα Τελωνεία κατ 'εφαρμογή του ανωτέρω 

άρθρου 29 προβαίνουν στην εκ των υστέρων βεβαίωση των επι

βαρύνσεων αυτών και επιδιώκουν την είσπραζη σε βάρος των

οφειλετών, η βεβαίωση αυτή με προσφυγή στα αρμόδια Διοικητι

κά Δικαστήρια αμφισβητείται από τους ενδιαφερομένους με απο

τέλεσμα να αναστέλλεται η είσπραζη των επιβαρύνσεων, σύμφωνα 

με τις 6ιαtάζειc του άρθρου 78 του Κώδικα Φορολογικής Δικο

νομίας.

Η ακολουθούμενη τακτική αυτή αποστερεί το Δημόσιο της δυνα

τότητας να εισπράζει εμπρόθεσμα τις απαιτήσεις του, οφο6 

η εκδίκαση των προσφυγών που ασκούνται και η έκδοση των επ" 

αυτών αποφάσεων των Διοικητιχών Δικαστηρίων ενεργείται μετά 

παρέλευση έτους χλτε.

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαίο όπως με την παρά

γραφο 2 του άρθρου αυτού συμπληρωθεί το άρθρο 29 του Τελω

νειακού Κώδικα, ώστε η προθεσμία άσκησης πρόσφυγής καθώς 
επίσης και η άσκηση της προσφυγής σε βεβαιώσεις που ενερ- .. 

γούν οι Τελωνειακές Αρχές για εμπορεύματα που παραδόθηκαν Α. \ 

απ'αυτές και που ανακαλύπτεται εκ των υστέρων ελλιπής βε

βαίωση ή είσπραζη, να μην επιφέρουν ανασταλτικά αποτελέ-,:., 

σματα εκτός αν ο οφειλέτης καταβάλλει ποσοστό πενήντα τα · r r 

εκατό (50%) της βεβαιωμένης οφειλής. Η διάταζη αυτή εφαρ- 9^.. 

μόζεται και σε εμπορεύματα που ποραδόθηκαν από τα Τελωνεία · 

με ιδιαίτερα τελωνειακό καθεστώτα (τελειοποίησης, προσωρι

νής εισαγωγής, ατελώς κλπ) για ορισμένη χρήση ή προορισμό, 

πλην όμως όπως ανακαλύπτεται από τα Τελωνεία τα έμπορέ6μα- .. 

τα τα διαθέτουν οι παραλήπτες αυτών για άλλες χρήσεις ή · *,. 4. .·. 

προορισμούς. ..

• 3. · Για τους ίδιους πιο πάνω λόγους προσθέτεται με τηνίΑ^Ύ

παράγραφο 4 του! άρθρου αυτού διάταζη στο τέλος της^παβαγρά-’ 

φου 7 του άρθρου 97 του Τελωνειακού Κώδικα, με την οποία ”·'·’* '* 

επιδιώκεται να εζασψαλισθεί κατά προσέγγιση έστω, η άμεση 

καταβολή του εις απλούν προστίμου που είναι ίσο με τους . ,

δασμούς και λοιπούς φόρους, τχου οφείλονται στο αντικείμενο ·· 

της Τελωνειαχής πατ βάσης. \ ^

Η διατύπωση, στην δ άταζη αυτή εμπρόθεσμη άσκηση των ένδι-.,-,χ 

κων μέσων, έχει την έννοια ότι η Τελωνε ιαχή Αρχή θα ζητή- £ ^ 

σει την άμεση καταβολή του τριάντα τα εκατό (301), εψόσον 

εμπρόθεσμα ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει την προσφυγή του; ' .»/. '

σε.αντίθετη περίπτωση εζυπαχούεται ότι η Τελωνειαχή Αρχή ι\ 

θα ζητήσει το εκατό τα εκατό Οθ01) των προστίμων ή πολ-' e'.j 

λαπλών τελών που καταλογίστηκαν. ,

4. Ηε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προσθέτεται ' ·" Γ· 

στην-περίπτωση ε'της παραγράφου 1 του-άρθρου 92 του Τελω

νειακού Κώδικα νέα διάταζη, με την οποία χαρακτηρίζεται 

ως τελωνε ιαχή παράβαση χαι όχι λαθρεμπορία η μη εμπρόθεσμη 

προσκόμιση αυτοκινήτων στην Τελωνειαχή Αρχή για τελωνισμό 

του κλπ. %

Η προσθήκη αυτής της διάταξης κρίθηκε αναγκαία μετά την 

προτεινόμενη με το παρόν σχέδιο- νόμου κατάργηση της περί

πτωσης ι’της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Τελωνειακού 
Κώδικα.

‘Αρθρο 28.

1. Ηε τις διατάζεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 66 του Τελωνειακού 

Κώδικα προκειμένου να επιτρέπεται με Προεδρικά Δια

τάγματα που θα εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 

Υπουργικού Συμβουλίου η σύσταση Ελευθέρων Σωνών, ό

που κρίνεται σκόπιμο, με γνώμονα, την εξυπηρέτηση 

του εξαγωγικοό και διαμετακόμισεικοδ εμπορίου της χώ

ρας. Επίσης, να καθορίζεται ία)η περιοχή (λιμάνι,αερο

λιμένας κλπ) όπου θα συστήνεται αυτή, β)το είδος της 

Ελεύθερης Χώνης (εμπορική,Βιομηχανική,Εμπορική και Βιο

μηχανική ) και γ) η Αρχή ή το πρόσωπο στο οποίο θα 

ανατεθεί η διαχείριση της Ελεύθερης Χώνης καθώς και

οι προϋποθέσεις για την ανάθεση της διαχείρισης και 

οι υποχρεώσεις του διαχειριστή αυτής.

2. Επειδή το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο στον Τελω

νειακό τομέα συνέχεια μεταβάίλλεται, κρίθηκε απαραίτη

το όπως με την παράγραφο 2 του άρθρου "αυτού προστεθεί 

στον Τελωνειαχό Κώδικα άρθρο 134 που να επιτρέπει με 

πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών να εκδίδονται 

Προεδρικά Διατάγματα προκειμένου να προσαρμόζονται κά

θε Φορά οι διατάξεις του νόμου αυτού προς εκείνες του 

παράγωγου κοινοτικού δικαίου, οι οποίες ρυθμίζουν τα 

αυτά θέματα κατά διαφορετικό τρόπο από εκείνο του Τε

λωνειακού Κώδικα.
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Επίσης, δι0-6ιχαστ ιχά θέματa προσαρμογής των υπό του 

Τιλωνειακοό Κώδικα προδλεπόμενων Τελωνειακών διαδικα

σιών και διατυπώσεων προς το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο, 

παρέχεται η δυνατότητα όπως ρυθμίζονται με αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομικών.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται 4 

ότι η προθεσμία επιδολής των δικαιωμάτων υπερημερίας 

για τα παλαιοσίδερα (ΣΚΡΑΠΙ) που εκφορτώνονται στους τε

λωνειακούς χώρους αρχίζει μετά είκοσι (20) ημέρες από 

της εκφόρτωσες τους.

Η προθεσμία αυτή κρίνεται για τα είδη αυτά εύλογη, 

γιατί η εισαγωγή τους γίνεται σε μεγάλες ποσότητες 

(χιλιάδες τόννοι) και η εκψόρτωση και αποκομιδή τους 

από τους τελωνειακούς περιβόλους καθυστερεί από έλλει

ψη στα Τελωνεία κατάλληλων μηχανικών μέσων. ’Αλλωστε 

η ίδια σχεδόν προθεσμία ορίζεται με το άρθρο 1 του .

Α.Ν.1433/1938 για τους τελωνιζόμενους μέσα στις Ελεύ

θερες Σώνες Πειραιά ή Θεσσαλονίκης γαιάνθρακες,ζυλεία 

και δημητριακούς καρπούς σε κόκκους.

4. Σκοπός της ρύθμισης που γίνεται με τις διατάζεις 

του άρθρου αυτού είναι η τακτοποίηση των εκκρεμών πα

ραβάσεων εκπρόθεσμης κυκλοφορίας αυτοκινήτων με το κα

θεστώς της ελεύθερης χρήσης.

Η παραπάνω ρύθμιση είναι τμχχχ^ρινής ισχύος και δεν έ

χει σκοπό να καλύψει παρόμοιες παραδόσεις που ενδεχόμε

να γίνουν στο μέλλον.

5. Με δάση το άρθρο 3 του Ν.603/1977 τα θαλαμηγό 

πλοία ιδιωτικής χρήσης με Ελληνική ή ζένη σημαία μπορού

σαν να παρόλαμδάνουν ατελώς είδη αναγκαία ή χρήσιμα για 

την κίνηση, συντήρηση, επισκευή, κατασκευή τους κλπ. που 

αναγράφονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρα

πάνω άρθρου (μηχανές, μηχανήματα, εζαρτήματα, ανταλλακτι

κά κλπ.υλικά)·

Επίσης τα θαλαμηγό πλοία με ζένη σημαία μπορούσαν να πα- 

ραλαμδάνουν ατελώς καύσιμα και λιπαντικά καθώς και τρο- 

Φοεψόδια από το τελευταίο Ελληνικό λιμάνι αναχώρησης τους 

για το εζωτερικό. ' Λ f ** ’ ' * ’ ·

Οι ατέλειες αυτές καταργήθηκαν με τους Νόμους 1249/1982 

άρθρο 53 (ΦΕΚ-Α’43) και 1326/1983 άρθρο 29 (CEK-A*19) .

Η κατάργηση .των ατελειών αυτών έχει* δυσμενείς επιπτώσεις 

στις εγχώριες ναυπηγοεπισκεύαστικές επιχειρήσεις και απο

τελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυζη στη χώρα 

μας του αλλοδαπού θαλάσσιου τουρισμού. Για το λόγο αυτό 

με το παρόν άρθρο χορηγείται και πάλι στα θαλαμηγό πλοία 

ανεζάρτητα από τη σημαία τους ατέλεια για τα είδη της 
περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.603/

1977 και επί πλέον στα τουριστικά πλοία με ζένη ση-~ 

μαία που είναι εφοδιασμένα με τίτλο προσωρινής εισαγω

γής (Δελτίο Κίνησης) ορισμένης χρονικής ισχύος και χρη

σιμοποιούνται από τουρίστες μόνιμους κάτοικους αλλοδα

πής χορηγείται ατέλεια για καύσιμα, λιπαντικά και τρο- 

φοεφάδια. β, *

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού λύνεται ορι

στικά το ερμηνευτικό θέμα που ανέκυψε στην πράζη σχε

τικά με την υπαγωγή ή όχι σε φόρο πολυτελείας κατά την 

εισαγωγή των διαμαντιών που είναι αποκλειστικά κατάλλη

λα για την κατασκευή αδαμαντοφόρων εργαλείων. vfl.. 

Συγκεκριμένα, με τη διάταζη αυτή, ορίζεται ότι οι παρα

πάνω πολύτιμοι λίθου δεν υπάγονται στο φόρο πολυτελείας 

του Ν.Δ.2416/1953, καθόσον είναι ακατάλληλοι για χρήσεις 

στην κοσμηματοποιία ή την χρυσοχοΐα. 'Αλλωστε η τυχόν 

επιδολή φόρου πολυτελείας στα διαμάντια που προορίζονται 

για την κατασκευή αδαμαντοφόρων εργαλείων θα δημιουργού

σε και ανταγωνιστικά προδλήματα στα εγχώρια παραγόμενα 

εργαλεία, δεδομένου ότι τα εισαγόμενα όμοια για τους πε

ρί ερχόμενους πολύτιμους λίθους δεν επιδασύνονται με το 

Φόρο αυτό. - ...

7. · Κε την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προδλέπεται

όπως η αυζομείωση του συντελεστή της αζίας της μεταλλι

κής δραχμής για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων <~ηοτα

μ ί ευσης και υπερημερίας ενεργείται με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών αντί Πράζεων του Υπουργικού Συμδου- 

λίου. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση των δια

δικασιών για την έκδοση κανονιστικής πράζης και στην 

αποφυγή γραφειοκρατικών διατυπώσεων.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ.10/1926, που κύρωσε 

τον Καταστατικό χάρτη του Αγίου 'Ορους, οι Μονές του 

’Αγιου 'Ορους δικαιούνται ατέλεια για εισαγόμενα από το 

εζωτεοικό είδη αζίας μέχρι χίλιες (1.000) μεταλλικές 

δραχμές το χρόνο κατά Μοναχό.

Η τελευταία αναπροσαρμογή της μεταΧλικής δραχμής έγινε 

το 1960 με το άρθρο 2 του Ν.4055/1960, που όοισε την αζία 

της μεταλλικής δραχμές σε τρεις (3) χάρτινες.

Από τότε καε ο αριθμός των Μοναχών έχει μειωθεί και οι 

τιμές των ειδών έχουν αυζηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα 

να περιοριστεί χατά πολύ η ατέλεια που με δάση τις παρα

πάνω διατάζεις παρέχεται στις Μονές του 'Αγιου 'Ορους.

Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζεται η 

αζία της μεταλλικής δραχμής για τον υπολογισμό της ατέ

λειας του άρθρου 2 του Ν.Δ.10/1926 και ορίζεται σε σα

ράντα (40) τρέχουσες δοαχμές για να μπορέσουν οι Μονές 

του 'Αγιου 'Ορους να αντιμετωπίσουν τις αυζημένες ανάγ

κες τους.

9. Για τον ίδιο λόγο με την παράγραφο 9 του άρθρου αυ

τού προδλέπεται η ’εφαρμογή και στις Μονές του 'Αγιου Ό

ρους των διατάζεων! του άρθρου 48 παράγραφος 2 του Ν.590/ 

1977, σύμφωνα με τις οποίες οι Μονές της Εκκλησίας της 

Ελλάδας που διέπονται από τον Καταστατικά χάρτη αυτής δι

καιούνται ατέλεια για τα δωρεάν και χωοίς συναλλαγματικές 

διατυπώσεις αποστελλάμενα ή παραχωρούμενα είδη, με εζαίρε- 

ση τα είδη που αναγράφονται στο άρθρο 29 του Ν.1326/1983.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

'Αρθρα 29 και 30. τ . .. . . .

Η Κρατική δραστηριότητα που σημειώθηκε ιδιαίτερα κατά τα 

πρώτα, μετά τόν Β'Παγκόσμιο Πόλεμο, χρόνια στον τομέα της 

Κοινωνικής Πρόνοιας και η επιτακτική ανάγκη για την επίλυ

ση τεράστιων κοινωνικών προδλημάτων τα-οποία δημιούργησαν 

οι καταστροφές του πολέμου, είχαν ως αποτέλεσμα την επιδο- 

λή ειδικών.φορολογ ιών και την εκ των προτέρων διάθεση τμή

ματος των κρατικών εσόδων για την κάλυψη συγκεκριμένων δα

πανών και την επίτευζη ορισμένων κοινωνικών σκοπών.

Εζάλλου, η ίδρυση κρατικών και ημικρατιχών αυτόνομων οργα

νισμών, με άποχλειστιχά σκοπό τη θεραπεία επειγουεών κοινω

νικών αναγκών, δημιούργησε την ανάγκη εζαοψάλισης ειδικών 

πόρων για την εζυπηρέτηση των σκοπών των αυτόνομων οργανι

σμών που συστήθήχαν. .. . ·

Δηλαδή, η αδυναμία του Κρατικού Προϋπολογισμού να αναλάδει 

ορισμένα πρόσθετα δάρη και η επιταχτ ιχή ανάγκη θεραπείας j, 

«πειγουσών κοινωνικών αναγκών αποτέλεσαν την αφετηρία και 

τη δικαιολογία για την επιδολή ειδικών φορολογικών-κοινω

νικών πόρων- για λογαριασμό ορισμένων νομικών προσώπων και 

ασφαλιστικών οργανισμών.

Η εζέλιζη προς την κατεύθυνση αυτή δημιούργησε στον τομέα 

του Δημόσιου Λογιστικού τους καλούμενους εζωπροϋπολογ ιστ ι

χθύς λογαριασμούς, τους ειδικούς προϋπολογισμούς και τους

ειδικούς λογαριασμούς, ενώ στον τομέα της φορολογίας τους
• - . ■ ■— ·- - *,

φόρους υπέρ τρίτων. % ,

Η ανάγκη της δημιουργίας κρατικών και ημικρατιχών αυτόνομων 

οργανισμών ή αποκεντρωμένων δημόσιων Υπηρεσιών χ.λ.π. για 

την καλύτερη και ταχύτερη πραγματσποίηση ειδικών σκοπών, . 

που περιλαμδάνσνται μέσα στον κύκλο της δραστηριότητας του 

σύγχρονου Κράτους (δημόσια έργα, εκπαίδευση,' κοινωνική μέ

ριμνα και αρωγή) είναι αναμφίσδήτητη.

0 τρόπος αυτός της δημόσιας οργάνωσης που απαντάται και 

στα πρότυπα ευρωπαϊκά συστήματα δημόσιας οργάνωσης, ανταπο- 

κρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και αποτελεί υλο

ποίηση του συστήματος της σύγχρονης αποκέντρωσης.

Εζάλλου, ο σύνδεσμος του φόρου προς ορισμένο σκοπό, .χάνει 

ευκολότερη την είσπραζη του και με τον τρόπο αυτό ικανοποιεί 

ται μια από τις δασικές αρχές της φορολογίας.

Περαιτέρω η ενίσχυση οριτμένων οικονομικός ασθενών κοινωνι

κών τάζεων -μέσα στα πλαίσια της ασκούμενης κοινωνικής πολι

τικής- με την θέσπιση χάριν αυτών ορισμένου κοινωνικού πό

ρου, που καταδάλλεται με την ευκαιρία παροχής μίας υπηρεσίας
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επιβάλλεται από λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης *ulL Tta την v 

άρση ή τον μετριασμό των κοινωνικών afimuiv, τι.ς οποίες 6η- 

μιούργησε η σύγχρονη βιομηχανική Κοινωνία. Συνεπώς, η ορόό- 

τητα της ύπαοξης των φόρων υπέρ Τρίτων είναι μάλλον αναμφι

σβήτητη. ν
Γτη Χώρα μας όμως, οι φόροι υπέρ τρίτων, εξ αιτίας ειδικών 

συνθηκών, έλαβαν υπέρμετρη αύξηση και επικίνδυνη ανάπτυξη 

εντελώς αντιοικονομική. Υπολογίζεται ότι έχουν επιβληθεί 

και εισπράττονται σήμερα με διάφορες ονομασίες $00 περίπου 

φόροι μπέρ τρίτων, η συνολική απόδοση των οποίων υπερβαίνει 

τα ογδόντα (80) δισεκατομμύρια δραχμές.

Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι υπέρ τρίτων στη χώρα μας αποτε

λούν παράλληλα προς τους «όρους του Κράτους μία σοβαρή επι

βάρυνση του κόστους της Εθνικής παραγωγής και δεδομένου 

ότι κατά κανόνα τα κριτήρια, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

για την επιβολή των φόρων υπέρ τρίτων ήσαν η ευχέρεια είσ

πραξης και. η εξασφάλιση αναγκαίων εσόδων για μαχρό 

χρονικό διάστημα και όχι η ικανοποίηση βασικών επιδιώξεων 

της φοοολογικής πολιτικής, όπως είναι η επιθυμητή κατανομή 

των παοαγωγικών μέσων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων, 

η βελτίωση της οικονομικής ευημερίας του πληθυσμού με την 

αναδιανομή του εισοδήματος και η προώθηση των γενικά πα

ραδεκτών σκοπών της οικονομικής πολιτικής, δημιουργούν πολλά 

προβλήματα τα οποία ανασέρονται στον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης και ορθολογικής χρησιμοποίησης των εσόδων που 

προέρχονται από αυτούς. Η μεγάλη αύξηση των φόρων υπέρ τρί- ' 

των δημιουργεί συγχρόνως γενικότερες δυσμενείς συνέπειες 

για την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, γιατί περιο

ρίζει οπωσδήποτε τις επιλογές της γενικής πολιτικής δημό

σιων επενδύσεων και αποτελεί αντικίνητρο και εμπόδιο στην 

ακολουθούμενη αναπτυξιακή πολιτική και την καταβαλλόμενη, 

γενική προσπάθεια για την εξυγίανση του κόστους της Εθνικής 

παραγωγής και την απαλλαγή της από κάθε περιττή επιβάρυνση, 

ώστε να γίνει ανταγωνιστική.,. ■* ·-.»· -λ-·γ.·;·,.; - .· * \ ;·

Είναι ανάγκη λοιπόν το αναχρονιστικό και επιβαρυντικό για 

την εθνική μας οικονομία σύστημα των φόρων υπέρ τρίτων να 

αναμορφωθεί και να εναρμονισθεί προς τις ισχύουσες γενικές , 

αρχές της φορολογίας και τους επιδιωκόμενους σκοπούς της c 

γενικότερης οικονομικής πολιτικής ζωής. ...

Ειδικότερα, οι διατάξεις που προτείνσνται, έχουν αναλυτικά 

<*>£ εξής: .· ,. . .*

'Αρθρο 29.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προτείνεται η κατάργηση 

εξήντα οκτώ (δβίψάρυν υπέρ τρίτων, που δε θα έχει άμεση

δυσμενή επίδραση στην οικονομική κατάσταση των νομικών 
προσώπων και ασφαλιστικών ταμείων για λογαριασμό των

οποίων έχουν θεσπιστεί, επειδή είναι μικρής απόδοσης 

και αντιπροσωπεύουν μικρό τμήμα των εσόδων τους. Τα 

κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτηση των πό

ρων είναι η μικρή απόδοσή τους, η δυσκολία και το υψη

λό κόστος είσπραξής τους, η έντονη αντιδήμοτικότητά. 

τους, ο αναχρονιστικός τους πολλές φορές χαρακτήρας 

και η ανάγκη εξυγίανσης του όλου συστήματος των φόρων 

υπέρ τρίτων. Οι καταργούμενοι πόροι ανέρχονται σε εξή- 

ντσοκτώ (68)* και τα εξ αυτών έσοδα σε εξήντα οκτώ 

(68 ) εκατομμύρια δραχμές περίπου.

'Αρθρο 30."

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προ

τε ίνεται η εισαγωγή στον Κρατικό προϋπολογισμό κοινωνι

κών πόσων που θεσπίστηκαν υπέρ νομικών προσώπων, που κα

τονομάζονται αναλυτικά. Οι πόροι αυτοί δεν ήταν δυνατό 

ως εκ της «ρύσεως τους να καταργηθούν (πρόστιμα, εκποίη

ση άχρηστου υλικού, κατάπτωση εγγυήσεων κλπ). Οι εισαγό- 

μενοι στσνΐΚρατικό Προϋπολογισμό πόροι ανέρχονται σε δέ

κα- τρεις (13) και τα έσοδα αυτών ανέρχονται σε βέ*α τέσ

σερα εκατομμύρια'πεντακόσιες χιλχάόες (14.500.000) δραχμές.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,ρυθμί- . 

ζεται ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στον Κρατικό Προϋ

πολογισμό των πιο πάνω κοινωνικών πόρων.

'Αρθρο 31.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.4055/

I960, ο νομοθέτης θέληοε την απαλλαγή των εισαγομένων κτητ · 

νοτροφών και πτηνοτροφών, καθώς και των προσμιγμάτων καιν 

συμπληρωμάτων αυτών με βιταμίνες, αντιβιοτικά κλπ. ,από κά

θε επιβάρυνση, κατά την εισαγωγή τους, δηλαδή από τους 

δασμούς, τους παρο^αρτούντες σ'αυτούς φόρους κι από κάθε 

άλλο φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων. Για την αποφυγή 

της παρερμηνείας που γίνεται από το Ταμείο Συντάξεων και 

Ασφολίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), το οποίο πρόσφατα καταλο

γίζει την εισφορά (ιατρόσημο) 6,501, που θεσπίστηκε υπέρ 

αυτού με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Ν.5945/1934, 

σε βάρος τον υπόχρεων, δίδεται με το άρθρο αυτό αυθεντι

κή ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων.

'Αρθρο 32.

Με διατάξεις, σε διάφορα νομοθετικά κείμενα που ανατρέ

χουν σε χρονολογίες του έτους 1933 ή και παλαιότερα, έχει 

θεσπισθεί η καταβολή διαφόρων τελών, ανταποδοτικού χαρα-_; 

κτήρα, για την παροχή συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών στους 

πολίτες, όπως η έκδοση αδειών, δηλώσεων, πιστοποιητικών* 4, 

κλπ. '' .t-v .υ

Επειδή πολλά απ'αυτά δεν εκπληρούν πλέον το σκοπό για-* ·* 

τον οποίο έχουν επιβληθεί και έχουν μεταβληθεί σε απλή *

γράφε ιοκρατ ική πράξη ή η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη προς" 

την προσψερόμενη υπηρεσία και επειδή είναι σχεδόν αδύνατη 

η καταγραφή και απαρίθμηση των συγκεκριμένων διατάξεων 

για την κατάργηση, τον ανακαθορισμό τους, ή την επιβολής 

τους ποοτείνονται οι εξουσιοδοτικές αυτές διατάξεις για-», 

την αντιμετώπιση του προβλήματος. "

* ; . ·. .■ · · ν.νέ p)c/-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δΐ . ν χν
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I. Δ η μ ό σ ι j Κτήματα7;·· · •/c-uiarcvi
·. ·· .· -- , r .*·. ·. ·

Αρθρο 33. * ►·- *
• . * - λ^'.Γ/Χ t-K

Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για να αναγνωρισθούν από;-..

το αρμόδιο δικαστήριο οι δικαιούχοι της αποζημίωσης πρέπει, 

να προσκομίσουν πιστοποιητικό του Οικονομικού Εφόρου^ότι . ’

το Δημόσιο ή το παλαιό Εκκλησιαστικό Ταμείο δεν προβάλλει^ y 

δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα ακίνητα. Για να εκδοθεί το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει οι θίγόμενοι από την απαλλοτρίω- , 

ση να προσκομίσουν τίτλους που να ανάγονται τουλάχιστο 

μέχρι το έτος 1884 γιατί τότε μόνο θεωρούνται ότι έχουν 

παραγραφεί τα τυχόν προϋπάρχοντα δικαιώματα του Δημοσίου.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου .·— 

ορίζεται ότι στις αναγκαστικές απαλλοτριινσεις αστικών ή ■ · *·- 

αγροτικών αχίνήτων αν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί '* 

ο Οικονομικός 'Εφορος όεν προκύπτουν δικαιώματα του Δήμο-' 

σίου και οι τίτλοι που προσκομίζονται από τους εικαζόμε

νους ιδιοκτήτες κατά την χτηματογράφηση ή που υποβάλλο

νται στον Οικονομικό 'Εφορο ανάγονται μέχρι και το έτος 

1926, χορηγούνται πιστοποιητικά μη προβολής δικαιωμάτων 

του Δημοσίου ή του παλαιού εκκλησιαστικού Ταμείου για την 

αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης. Το έτος 1926 λήφθη- 

κε σαν βάση γιατί τότε για πρώτη φορά καθιερώθηκε το απα

ράγραπτο των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου 

ορίζεται ότι στις περιπτώσεις αναγκαστιχών απαλλοτριώσεων 

ακινήτων λόγω ρυμοτομίας» αν η αποζημίωση αφορά μόνο σε' 

χτίσματα ή αν υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης1 

δεν είναι το Δημόσιο, ο Δήμος ή η Κοινότητα, δεν απαιτεί

ται πιστοποιητικό μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου ή 

του παλαιού Εκκλησιαστικού Ταμείου για την αναγνώοιση των 

δικαιούχων αποζημίωσης. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο γιατί, ενώ 

στην πραγματικότητα δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου, 

ταλαιπωρούνται άδικα οι θίγόμενοι ιδιοκτήτες. Επίσης στις 

περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων γενικά, αν το συ

νολικό ποσό της αποζημίωσης για κάθε ένα απαλλοτριούμενο 

ακίνητο όεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 

δραχμές δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη προβολής δικαιωμά

των του Δημοσίου ή του παλαιού εκκλησιαστικού Ταμείου για 

την αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης.

Αυτό κρίθηκε επίσης απαραίτητο για να αποψευχθεί η ταλαι

πωρία των θίγόμενων από την απαλλοτρίωση μιχροΓδιοχτητών. 

Βέβαια αν το Δημόοιο διεκδικεί ίδια δικαιώματα σε απαλλοτριού
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μ£νθ ακίνητο των πιο πάνω περιπτώσεων 6cv χάνει τα δικαίωμάΑ»- 

•jov και μποοεί να τα ποοβάλει κατά τη 6\αδικαοία της αναγνώ

ρισης των δικαιούχων ή και μετά την αναγνώριση των δικαιού- 

χων μπορεί να, τα διεκδικήσει με την τακτική διαδικασία.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου 

βιευκοινί ζεται σε ποιές περιπτώσεις δεν έχουν εφαρμογή οι 

5ιατάξεις της παραγράφου 1 δηλαδή σε ποιές περιπτώσεις η 

προσκόμιση τίτλων μέχρι και το έτος 1926 δεν είναι αρκετό 
στοιχείο για τη χορήγηση πιστοποιητικών ανυπαρξίας διχαιώ- 

•^των του Δημοσίου. 'Ετσι α) αν πρόκειται για ακίνητο που 

κατέχεται από το Δημόσιο και διαχειρίζεται από αυτό είναι 

σανεοό ότι δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά μη προβολής 

δικαιωμάτων του Δημοσίου. Αντίθετα μάλιστα θα χορηγούνται 

3εβαιώσεις ότι το Δημόσιο προβάλλει ίδια δικαιώματα, β)αν 

εκκρεμεί διοικητική έρευνα βάσειtlv διατάξεων περί προστα

σίας των δημοσίων κτημάτων δεν θα χορηγούνται πιστοποιητι

κά μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου μέχρι να περατωθεί 

η σχετική διαδικασία,γ) αν υπάρχει εκκρεμοδικία μεταξύ του 

Δημοσίου και του αρχικού κατόχου ή των διαδόχων αυτού,δεν 

3α χορηγούνται πιστοποιητικά μη προβολής δικαιωμάτων του 

Δημοσίου και δ)αν πρόκειται για δασικές εκτάσεις δεν αρκεί 

1 προσκόμιση τίτλων μέχρι το έτος 1926 για tn χορήγηση πι- 

ττοποιητικών μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου, αλλά 

ττις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσχομισθούν τα αποδει

κτικά της κυριότητας στοιχεία που προβλέπονται από τις σχε- 
;ικές διατάξεις για τα δάση. ντ r ' . Γ. Γ ' .V

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου 

ιευκρινί ζεται ότι η χορήγηση πιστοποιητικών μη προβολής 

ικαιωμάτων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις των πα- 

αγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου σε καμμιά περίπτωση δεν 

ημιουργεί σε βάρος του Δημοσίου τεκμήριο κυριότητας για 

ο απαλλοτριούμενο ακίνητο, ή για την εκτός της απαλλο- 

οίωσης μείζονα έκταση για την οποία τυχόν δικαιώματα του 

ημοσίου ή του παλαιού εκκλησιαστικού Ταμείου διατηρούνται 

χέραια.

. .Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου 

•οίζεται ότι πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι δικαιωμά- 

ων του Δημοσίου σε ακίνητα χορηγούνται μόνο στις περιπτώ- . Γ 

εις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ή αν αυτό προβλέπεται από »■.. 

.δική διάταξη νόμου. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την προ- Λ . 

:ασία των δικαιωμάτων του Δημοσίου.
4>· . ·ν·. <·/. .-■ · Γ · ·: · .· Ί "·**ν

'Αρθρο 34.

Στην περιοχή του Δήμου Αναργύρων υπάρχει ένα δημόσιο 
:ήμα 1·170 στρεμμάτων, γνωστό ως "Πύργος Βασιλίσσης".Με 

σιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε, με εξουσιοδότηση του 

Δ.2486/1953, στις 6.10.1954 παραχωρήθηκε η χρήση του 

ο Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα.. .

•οο πριν από την παραλαβή του αγροκτήματος από το Βασι- ·\· 

χό Εθνικό Ίδρυμα, όσο και μετά απ'αυτή, παραχωρήθηκαν 

κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών 

-ΐ Κοινωνικών Υπηρεσιών, μεγάλα τμήματα σε διάφορους φο- 

ίς, κατά το πλείστον ιδρύματα (Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα",

ΚΠΑ, Κέντρο Δοκιμών Γεωογικών Μηχανημάτων κτλ) . Οι παρα

τήσεις όμως «χυτές δεν είναι νόμιμες γιατί η χρήση είχε Γ . 

οαχωρηθεί κατ'εξούσιοδότηση νόμου και για τον ίδιο λόγο 

ν μπορεί ν<

Υπουργική

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού επανά

γεται η διαχείριση του στο Υπουργείο Οικονομικών για να
■ · ~ * · *,·· 

>εί η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών με αποφάσεις του

επανακαθορίσει και νομιμοποιήσει τις υπάοχουσες παραχω

ρείς και γενικά να διαχειριστεί το Δημόσιο Κτήμα.

Ηε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού παρέχεται η 6υνα- 

:ητα στον Οικονομικό Έφορο να ζητήσει την εκτέλεση του 

;χοκόλθυ Διοικητικής αποβολής *aij0 Δικαστικό Επιμελητή, 

ποίος είναι ειδικευμένος σ'αυτή την εργασία και οπωσδή- 

ε με αυτή τη ρύθμιση θα δοθεί νέα ώθηση στην απελευθέρωση 

οσίων Κτημάτων από τους αυθαίρετους καταπατητές.

Με ττ.; παρίγρας; 3 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται 

. το Δημόσιο δικαιούται να μην παραχωρήσει όποιο δημόσιο 

μα του είναι απαραίτητο για την κάλυψη στεγαστικών του 

γκών.Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να του δώσε ι σε -w.*

οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ορεστική παραχώρηση.

4. Με την παράγραφο 4 του άοθοου αυτού ορίξεται ότι σε 

περιπτώσεις αναγκαστικών πλειστηριοσμών πρέπει να κοινοποι

είται στο Δημόσιο περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, για 

να έχει εφαρμογή έναντι του Δημοσίου το άρθρο 1020 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αυτό για να αποκλεισθούν 

περιπτάχχεις εικονικών αναγκαστικών πλειστηριασμών που σκο

πό έχουν την απόκτηση τίτλων σε Δημόσια Κτήματα.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.1406/1983 

παρασχέθηκε στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.η δυνατότητα

να καταγγέλνουν συμβάσεις μίάθιχτης χώρων που τους ανή

κουν με σκοπό οι χώροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για δη

μόσια ωφέλεια. Μέοκι στη δίμηνη προθεσμία που όοιζε η 

διάταξη αυτή δεν μπόρεσαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες να κι

νήσουν τη σχετική διαδικασία. Με τις διατάξεις της παρα

γράφου 5 του άρθρου αυτού δεν ορίξεται προθεσμία για 

την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης με σκοπό να δοθεί 

η δυνατότητα «ττις αρμόδιες Υπηρεσίες να κινήσουν οποτε

δήποτε τη σχετική διαδικασία για να απελευθερωθούν χώ

ροι που είναι απαραίτητοι για δημόσια «Ωφέλεια.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού τροποποιούνται 

οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Α.Ν.1219/

1938, σύμφωνα με τις οποίες για την αμμοληψία δεν κατα

βάλλεται κανένα τέλος.Αυτό κρίθηκε απαραίτητο ύστερα από 

τις διατάξεις του άρθρου"49 του Νόμου-1416/1984 σύμφωνα 

με τις οποίες με απόψαση του Νομάρχη παραχωρείται στους 

Δήμους και «ττις Κοινότητες το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται 

τους χιΐιρους αμμοληψίας που ανήκουν στο Δημόσιο.

7. Με τις διατάξεις ttjC παραγράφου 7 του άρθρου αυτού 

διευκρινίζεται από ποιές «Ιλλες διατάξεις θα διέπεται η 

αμμοληψία εκτός από τις σχετικές διατάξεις περί Δήμων και 

Κοινοτήτων.

'Αρθρο 35.

1. 0 Ν.719/1977 έδωσε το δικαί«*>μα σε <5σους κατείχαν αυ

θαίρετα, πριν από την 1.1.1967 Δημόσια Κτήματα, να μπορούν r 

να τα εξαγοράσουν με ορισμένους όρους και κάτω από ορισμέ

νες προϋποθέσεις.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δίνεται 

εξάμηνη παράταση για να υποβάλουν αιτήσεις εξαγοράς όσοι 

δικαιούχοι δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις ή υπόβαλαν εκπρόθεσμες 

ή χωρίς δικαιολογητικά.

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο α) ως μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, 

γιατί πολλοί κάτοχοι ενώ είχαν τις βασικές προϋποθέσεις δεν 

ζήτησαν την εξαγορά του οικοπέδου είτε από άγνοια είτε 

από κακή ενημέρωση, β) για να έχουν τη δυνατότητα φτω

χοί κατά βάση πολίτες να εξαγοράσουν τα οικόπεδα επί 

των οποίων έχτισαν κατοικίες, στις οποίες κατοικούν *.

από χρόνια, και στη συνέχεια το Δημόσιο να έχει την ευ

χέρεια να διαχειριστεί σωστά χωοίς εμπόδια πλέον τα Δη- .— 

μόσια κτήματα. * - . y

2. Κε τις διατάξεις της'παραγράφου 2 διευκρινίζεται 

ότι οι ευεργετικές διατάξεις αυτού του Νόμου έχουν εφαρ

μογή και για ακίνητα του Δημοσίου που είχαν χαρακτηριστεί 

ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως αρχαιολογικοί χώροι 

και αποχαραχτηρί<ττηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.719/

1977.

3. Κε τις διατάξεις ττις· παράγράφου 3 αναπροσαμρόζεται 

το ποσόν στο οποίο υπολογίζεται το μειωμένο τίμημα λόγω 

της αύξησης της τρέχουσας αγοραίας αξίας σε σχέση με το 

1977.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αλλάζεται η δια

δικασία απόδοσης η οποία μέχρι τώρα ήταν η εξήςιΤην εκτίμη

ση της αγοραίας αξίας έκανε ο Οικονομικός 'Εφορος με ένα 

μηχανικό του Δημοσίου για τα αστικά ακίνητα ή ένα γεωπόνο

ή αγρονόμο του Δημοσίου για τα αγροτικά ακίνητα. Τη διαπί

στωση Tnc συνδρομής των προϋποθέσεων έκανε ο Οικονομικός '"· 

'Εφορος γνωμοδοτθύσε η Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων (Νομαρχια

κή) και αν ο Νομάρχης εξέδιδε απόφαση παραχώρησης απαιτεΙ- 

το και η έκδοση παραχωρητηρίου από το Υπουργείο Οικονομικών 

(Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων). *

Κε αυτή τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο Νομάρχη να σχχττή-

. γίνει 1 ανάκληση της παραχώρησης της χρήσης 

απόφαση. έ -ί· * · -
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σει ολιγομελείς επιτροπές, οι οποίες θα είναι ανάλογες του k 

αριθμού των αιτήσεων εξαγοράς, yea να τελειώνει, όσο το 6υ- . 

νατό συντομότερα η διαδικασία απόδοσης.

Η Επιτροπή αυτή θα έχει αρμοδιότητα να κρίνει αν ο αυθαίρε- 

τος κάτοχος έχει τις προϋποθέσεις εξαγοράς, αηό πότε κατέχει 

το Δημόσιο Κτήμα και να εκτιμήσει την αγοραία αξία του ακι

νήτου. Ακόμα η ίδια επιτροπή θα εισηγείται την αποδοχή ή την 

απόρριψη της αίτησης εξαγοράς στο Νομάρχη. Ο Νομάρχης με 

απόφασή του τελικά θα δέχεται ή θα απορρίπτει το αίτημα εξα

γοράς. Αν η απόφαση του Νομάρχη είναι απόφαση παραχώρη

σης, αυτή θα αποτελεί και τίτλο κυριότητας. ‘Ετσι, θα 

σταματήσουν πλέον να έρχονται όλα τα δικαιολογητικά στην 

Αθήνα για την έκδοση παραχωρητηρίου από το Υπουργείο Οι -
. ■ Α·. .· ^κονομικων.

• - : * χ rfr.-rir V^.r;. r »· ν ·' Μ»·ι «4»' ·?
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού

δίνεται η ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή 4 . 

του να καθορίσει τα δικαιολογητικά και να τα περιορίσει £ 

στα τελείως απαραίτητα για να διευκολυνθεί η διαδικασία· ς 

απόδοσης των ακινήτων. . . ; ; ; . ...... ,ι

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου ατυοό

τροποποιείται το άρθρο 12 του Ν.719/1977 το οποίο περιό

ριζε τα δικαιώματά του Δημοσίου στη Βόρειο Ελλάδα σε 

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις αν οι ψερόμενοι ιδιοκτήτες 

κατείχαν και καλλιεργούσαν αδιαλείπτως από της απελευθέ

ρωσης αγροκτήματα μέχρι 25 στρέμματα. » .··;

r Τροποποιείται η διάταξη αυτή σύμφωνα με το όλο πνεύμα
_ νΛ-ϊ. — ; · - - — - -»· —-------

του περιορισμού της προβολής των δικαιωμάτων του Δημοσίου, 

σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, για να δοθεί η δυνατότητα 

στους πραγματικούς δικαιούχους να αποδείξουν πιο εύκολα 

την κατοχή τους και να δικαιωθούν της αποζημίωσης.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού 

τροποποιούνται όι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του 

Ν.719/1977 και προσθέτσνται νέες παράγραφοι 5 και 6 και 

συγκεκριμμέναι · /· \ ν . 4·

Με τις διατάξεις αυτές α)δίνεται εξάμηνη παράταση υποβολής Π 

αιτήσεων/ για να υποβάλουν * και όσι δεν υπέβαλαν αιτήσεις c * 

απόδοσης των ακινήτων, των οποίων ήσαν ιδιοκτήτες και τους“j 

είχε αφαιρεθεί η κυριότητα από το Ιταλικό Δημόσιο κατά τη 

σύνταξη του Κτηματολογίου, επειδή δεν κατέθεσαν αποδεικτι

κά στοιχεία της ιδιοκτησίας τους ή είχαν απαλλοτριωθεί για

τί παρέμεναν ακαλλιέργητα, β)καθορίζονται με αχρίβεια ποια 

είναι αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομί

σουν οι ενδιαφερόμενοι για να αποδείξουν ότι είναι οι αρχι

κοί ιδιοκτήτες ή οι διάδοχοι τους, γ)καθορίζεται ότι το 

Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβουλίο ενεργεί έρευνα και εκδίδει 
σχετικό πόρισμα για το αν το ακίνητο εμπίπτει ή όχι σε 

αυτά που εξαιρούνται της απόδοσης (παράγραφος 2 του 

άρθρου 16 του Ν.719/1977). Αυτονόητο όμως είναι ότι, 

όπως προκύπτει από ισχύουσες διατάξεις, ο Νομάρχης και 

όχι το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο θα κρίνει αν κά

ποιο ακίνητο είναι απαραίτητο για κρατικές ανάγκες, δ) 

ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά μόλις συγκεντρωθούν θα 

υποβληθούν στον Οικονομικό 'Εφορο Δημοσίων Κτημάτων Ρό

δου και βάσει αυτών θα εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη.

Γενικά, απλοποιείται η διαδικασία και δεν θα είναι απα

ραίτητη πλέον η γνώμη της επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, 

με αποτέλεσμα να αποδίδονται γρήγορα τα ακίνητα στους 

δικαιούχους.

(70) χρόνων που ταλαιπώρησε τους κατοίκους του χωρι 

τού και το ίδιο το κράτος. . - - ,Γ·1 ·*?'

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου. 2 του άρθρου 

δίνεται το δικαίωμα εξαγοράς με μειωμένο τίμημα μιε 

σης 857 τ.μ.που κατέχουν έξι αρχικοί συνιδιοκτήτες 

τλους πριν από το 1940. Την έκταση αυτή είχαν αγορά 

καλόπιστα από τρίτους καταπατητές που είχαν πλαστοί 

Ανάλογη ρύθμιση είχε γίνει με το άρθρο 27 του Ν.973 

1979.

Αυτό το δικαίωμα δίνεται γιατί αφορά μικρή έκταση κ 

ιδιοκτήτη και για να λυθεί ένα πρόβλημα που εκκρεμε 

πριν από το 1940.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 

τού απαλλάσσονται από μια πολύχρονη ταλαιπωρία μερι 

πρόσφυγες του Νομού Κιλκίς που ενώ το ίδιο το κράτο 

τις τότε Επιτροπές τους εγκατέστησε και τους παραχ 

από ένα ακίνητο για κατοικία, στη συνέχεια το Υπουρ 

Οικονομικών δεν τους αναγνώρισε γιατί υποστήριζε ότ 

τά τα ακίνητα δεν ήταν στην αρμοδιότητα των τότε Επ. 

πών αλλά στη δική του.

Επειδή το Δημόσιο είναι ενιαίο, προτείνουμε αυτή τη 

ση για να σταματήσει η ταλαιπωρία πενήντα χρόνων αυΛ 

των άτυχων δικαιούχων.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου ι

λύνεται ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη περιοχή "Τζένιο" 

Ρόδου. Στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα μεγάλο δημόσιο 

(ΒΚ 1026). Στο κτήμα αυτό πριν από το έτος 1967 έίχο 

τασταθεί περίπου πενήντα φτωχές οικογένειες. . , .

Με τον Ν.719/1977 δόθηκε στις οικογένειες αυτές το 6 

μα να εξαγοράσουν τα οικοπεδικά τεμάχια στα οποία εί 

εγκατασταθεί πριν το 1 67. 4· _.

Επειδή όμως ένα τμήμα ου δημόσιου αυτού κτήματος κρ 

απαραίτητο για την ανέγερση ΣχοΧείου, δημιουργήθηκε 

μα άνίσης μεταχείρισης των οικογενειών που είναι εγκ 

μένες στο τμήμα αυτό. · * *'

Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στο Νομάρχη 

ραχωρήσει στους θίγόμενους από την ανέγερση του Σχολ 

άλλα οικοπεδικά τεμάχια του ίδιου δημόσιου κτήματος, 

βέβαια οι θίγόμενοι έχουν τις άλλες προϋποθέσεις του 

1977.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου at|

δίνεται η δυνατότητα στο Νομάρχη Δωδεκανήσου να παρα) 

έκταση του Δημοσίου δωρεάν σε όσες άστεγες οικογένειι 
χουν εγκατασταθεί ή θα θελήσουν να εγκατασταθούν μόν 

στη νησιά Αγαθσνήσι, 'λρκιους, Μαράνθη, Σαρία και Καε 

λόριζο. * ·'··**

Η διάταξη αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει στην παραμονή κ 

εγκατάσταση νέων κατοίκων σ'αυτά τα νησιά, τα οποία ε 

βάλλεται να αναπτυχθούν και αξιοποιηθούν.

II. Εθνικά Κληροδοτήματα 

'Αρθρο 37.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται το 36ο 

ως ανώτατο όριο ηλικίας για τη χορήγηση υποτροφιών αν 

ξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλ 

λους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και τούτο για λόγοι 

ισότητας των δύο φύλλων και γενικά ισότητας των πολιτ< 

'Αρθρο 38.

'Αρθρο 36.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 

δίνεται λύση σε ιδιοκτησιακά θέματα που χρονίζουν και τα 

οποία μέχρι σήμερα δε λύθηκαν γιατί δεν υπήρχε η πολιτική 

βούληση. ,

Η αβεβαιότητα αυτή δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί σε βά

ρος αυτών των πολιτών γιατί δεν πρόκειται για καταπατητές 

δημοσίων εκτάσεων αλλά για άτομα που το ίδιο το Κράτος τα 

εγκατέστησε σε ακίνητα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, στο χω

ριό Χάβαρι Ηλείας μετά το σεισμό του 1909 το Δημόσιο μετέ- 

«ρερ* τους κατοίκους και τους εγκατέστησε σε νέες δέσεις.

Το Δημόσιο δεν έχει εκδόσει οριστικά παραχωρητήρια, εκτός 

ενός μικρού αριθμού, παρ'ότι πέρασαν τόσα χρόνια.

Με αυτή τη ρύθμιση κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν εβδομήντα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέμα 

διοίκησης και διαχείρισης των παλαιών κληροδοτημάτων 

(χριστιανικών κοινοτήτων) του Νομού Ιωαννίνων ώστε να 

περιέχονται στους Δήμους και στις Κοινότητες, στις πε< 

πτώσεις που δεν είναι δυνατή η διοίκησή τους σύμφωνα ι 

τις συστατικές πράξεις, και καταργούνται έτσι οι 6ιατ< 

ξεις των άρθρων 113 μέχρι και 124 του Α.Ν.2039/1939 nc 

αναφέρονται στα κληροδοτήματα αυτά και οι οποίες έχου> 

περιέλθει σε αχρηστία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

'Αρθρο 39.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν επι(
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χονται πρόσθετοι φόροι., προσαυξήσεις χαι πρόστιμα, όταν 

ο υπόχρεος υπέβαλε τη Φορολογική του δήλωση σύμφωνα με 

την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

χη νομολογία του Υπουργείου Οικονομικών ή όταν ακολουθώ

ντας τη θέση της πιο πάνω νομολογίας, για την υπόθεσή 

του, δεν υπέβαλε φοοολογική δήλωση.
Η ρύθμιση αυτή είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην έδρα ίωση 

χης πεποίθησης των ψορολογουμένων ότι το Κράτος είναι συ

νεπές και αξιόπιστο, καθώς επίσης και στη δημιουργία κλί

ματος καλής συνεργασίας μεταξύ φορολογουμένων και Φορολο

γικών Αρχών.

'Αρθρο 40.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ.3629/1956 έχει 

παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα υποβολής φο

ρολογικής δήλωσης, στην οποία αναφέρουν ρητή επιφύλαξή τους, 

όσον αχρορά την επιβολή φόρου σε φορολογητέα ύλη για την 

οποία έχουν αμφιβολίες ότι υπόκειται σε φόρο, ή το χαρακτη

ρισμό φορολογητέας ύλης για την υπαγωγή της σε άλλη φορολο

γία κτλ.

0 Οικονομικός 'Εφορος έχει τη δυνατότητα να μην αποδεχτεί 

την επιφύλαξη, οπότε όμως έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει 

τούτο στο φορολογούμενο είτε με χωριστή ανακοίνωση, η οποία 

επιδίδεται στο φορολογούμενο επί αποδείξει, είτε με τη σχε

τική διοικητική πράξη (φύλλο ελέγχου-πράξη καταλογισμού) με

την οποία καταλογίζει φόρο, τέλη κτλ. - -----------

Κε τις πιο πάνω όμως διατάξεις δεν ορίξεται προθεσμία, μέσα 

στην οποία ο αρμόδιος Οικονομικός 'Εφορος πρέπει να απαντή

σει στο φορολογούμενο, ο οποίος.στο μεταξύ έχει καταβάλει τα 

ποσά της σχετικής Οφειλής του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

σχει' κή επιφύλαξή του, επειδή αυτή δε συνεπάγεται την αναστο

λή Τ. ς βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου που αμφισβητείται 

μ'αυτή. 'Ετσι παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας αμφι

σβητήσεων που για αρκετό χρόνο παραμένουν σε εκκρεμότητα με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα παράπονα των φορολογου- 

μένων. * t (

Με τις διατάξεις της παραγόαφου 1 του άρθρου αυτού ορίξεται 

ρητή, τρίμηνη,προθεσμία μέσα στην οποία ο αρμόδιος Οικονομικός 

'Εφορος υποχρεούται να απαντήσει, θετικά ή αρνητικά, στο φο

ρολογούμενο, για το ξήτημα που αυτός αμφισβήτησε με την επι- ; 

Φύλαξή του. · 1 . ... -Γβ , .-/ν, :·

2. “ Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορί- 

ξεται ότι στις φορολογικές διαφορές που αφορούν υποθέσεις δη

λώσεων που υποβλήθηκαν με επιφύλαξη, κατά τις διατάξεις

του άρθρου 5 του Η.Δ.3629/1956, ή ανάκλησης αρχικής δήλω- λ* 

σης ή αιτήσεων ακύρωσης και τροποποίησης οριστικού φύλλου κ 

ελέγχου, ή πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων, κατά τις 

διατάζεις του άρθρου 65 του Ν.Δ.3323/1955, η συξήτηση των 

προσφυγών ή των ένδικων μέσων ενώπιον των αρμόδιων διοικη

τικών δικαστηρίων προσδιοοίξεται, κατά προτίμηση, μέσα σε 

τρεις μήνες από τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο δικά- - · 

στήριο ή από την κατάθεση του ένδικου μέσου. ^ - -·»·’'

3. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού σχοπείται η επιτά-. 

χυνση της διαδικασίας επίλυσης των αμφισβητούμενων θεμάτων 

και εκδίκασης των σχετικών διοικητικών διαφορών,ώστε να 

επιλύονται σύντομα οι αμφισβητήσεις πάνω στα θέματα των φο

ρολογικών υποθέσεων αυτών των κατηγοριών, με στόχο τη βελτίω

ση των σχέσεων μεταξύ Φορολογικών Αρχών και Φορολογουμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΤ'

ΑΛΛΕΓ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

'Αρθρο 41.

Για την υλοποίηση της Κυβερνητικής απόφασης για ευρεία απο

κέντρωση, μείωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και προπά

ντων ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που διαμένουν στην Πε

ριφέρεια, δεν αρκεί μόνο η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αν δε 

συνοδεύεται και από ανάλογη μεταφορά πόρων στην Περιφέρεια. 

'Οπως είναι γνωστό από το 1973 έχει εφαρμοσθεί ο θεσμός της 

προϋπολογιστικής αποκέντρωσης. Το σύστημα τούτο όπως λειτουρ

γεί, είναι ελλιπές. Στους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς γρά

φονται πιστώσεις για τη λειτουργία κυρίως των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών των αποκεντρωμένων Υπουργείων. Πλήθος άλλων πιστώ

σεων είτε αυτές αφορούν τις διανομαρχιαχές υπηρεσίες, είτε r

τις Περίφερειακές Υπηρεσίες των μη αποκεντρωμένων Υπουργείων, 

μεταβιβάξονται με Επιτροπικά Εντάλματα, η έκδοση και διεκπε

ραίωση των οποίον απαιτεί χρόνο και απασχόληση σημαντικού 

αριθμού υπαλλήλων.

Στην περίπτωση μάλιστα των μη αποκεντρωμένων Υπουργείων η 

αποστολή Επιτροπικών Ενταλμάτων και η πληρωμή των δαπανών 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων αυτών, γίνεται 

μόνο με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών η οποία εκδί- 

δεται στην αρχή χάθε χρόνου και οοίξει τον τρόπο διοίκησης 

των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού του Κράτους.

Εξάλλου με το Ν.1328/1982 (άρθρο 1) οι πάσης φύσεως αποδο

χές όλου του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι) βαρύνουν από 1.1.1983 τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον 

οποίο και γράφονται οι σχετικές πιστώσεις και καταβάλλονται 

από το Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 

για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Στην έννοια όμως των “πόσης φύσε ως αποδοχών" περιλαμβάνονται 

και οι πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού αυτού. 'Ετσι, για 

την καταβολή των αμοιβών αυτών, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ

ματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια, αναγκάξονται να στέλνουν 

στο Κέντρο τα δικαιολογητικά τους για την έκδοση των σχετικών 

ενταλμάτων πληρωμής, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να πληρώ

νονται τις αμοιβές τους μετά παρέλευση μηνών από τότε που 

τις πραγματοποίησαν.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνονται οι διατάξεις του 

— άρθρου αυτού προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή όλων 

των δαπανών των Περιφερειακών Υπηρεσιών, τόσο αυτών που οι 

αρμοδιότητες έχουν αποκεντρωθεί, όσο και αυτών που δεν είναι 

αποκεντρωμένες, να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των Επιτρο

πικών Ενταλμάτων που θα απαιτείται να αποστέλλεται στην Περί-... 

φέρεια και να καταστεί δυνατή η πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών 

του προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις έδρες 

τούτων,χωρίς καθυστέρηση.

'Αρθρο 42.

1. Δεν αμφισβητείται ότι το ποδόσφαιρο, όχι μόνο σε Ελλη

νική αλλά και οε παγκόσμια κλίμακα, έχει πάρει μεγάλες δια

στάσεις. · ’ ' ;*Λ. :ί. ; “ ·.. *· ..............
Στη χώρα μας το επαγγελματικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στα πρώτα' 

του βήματα. Είναι φυσικό λοιπόν να εμφανίξονται δυσχέρειες, 

κυρίως οικονομικής φύσεως. Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες 

(Π.Α.Ε.)εξήτησσν και ξητάνε συνεχώς από το Κράτος ενίσχυση, 

για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της πλατιάς διά

δοσης του αθλήματος στις λαϊκές μάξες και της οργάνωσης 

ισχυρών ομάδων. Μέχρι τώρα, οι Π .Α.Ε .προσπαθούσαν να αντι

μετωπίσουν ειδικότερα το πρόβλημα της οργάνωσης ισχυρών

ομάδων με το σύστημα των μεταγραφών, που αποδείχτηκε πο- 
) · 

λυδάπανο και γενικά ασύμφοοο. η σωστή λύση βρίσκεται στη

δημιουργία, μέσα στους ίδιους τους κόλπους των Π.Α.Ε.,
** «· ■· Ό. ν » ’ . ·-

φυτωρίων ποδοσςραιριστών. Αυτή κυρίως την ανάγκη έρχεται 

να καλύψει η προτεινόμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 

αυτού διάταξη νόμου. Προβλέπεται η επιχορήγηση των Π.Α.Ε., 

απευθείας η μέσω του ΟΠΑΠ,. με απόφαση του αρμόδιου Υπουρ

γού ή Υφυπουργού για θέματα Νέας Γενιάς και Αθλητισμού, 

για την αντιμετώπιση αναγκών και υποχρεώσεων τους που θα 

καθορίξσνται σ*αυτήν. Με τον τρόπο αυτό οι Π.Α.Ε. θα μπο

ρέσουν να αναπτύξουν μαζικά το ποδόσφαιρο και. το κυριότερο 

θα γίνουν αυτοδύναμες. ' *

Πρόσφατα, η Πολιτεία, ποσχειμένου να αποφύγει μεγάλη αναστά

τωση στο χώρο του ποδοσφαίρου με ανυπολόγιστες ζημιές στον 

κοινωνικό και οικονομικό τομέα (λειτουργία ΠΡΟ-ΠΟ χλπ),έχρι- 

vc σκόπιμο να δώσει επιχορηγήσεις στις Π.Λ.Ε., μέσα από 

διαφανείς διαδικασίες, που δόθηκαν και στη δημοσιότητα.

Με το τελευταίο εδάφιο της προτεινόμενης διάταξης νόμου 

κατοχυρώνονται και νομοθετικά οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν 

μέχρι σήμερα.

2. Στο άρθρο 5 του Α.·.598/1968 είχε προστεθεί με το

Μ.1070/1980 (παοάγραφος 3 άρδρου'6) διάταξη που έδινε τη 

δυνατότητα στον ΟΔΙΕ να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δρομό·*-» 

νων ίππων με ποσοστό μέχρι πέντε τα εκατό (51) επί των 

ακαθάριστων εισπράξεων από τα αμοιβαία ίπποδρομιαχά στοι

χήματα (εκτός του SWEEPSTAKES) για τη βελτίωση των συνθη- s 

κών διεξαγωγής των στοιχημάτων τούτων. J
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Κατά την τροποποίηση του άρθρου 5 με την παρόγραψο 1 του * -* . * 

άρθρου 34 του Η.1326/1963 παραλε(φθηχε αηά παραδρομή η διά

ταξη ηου ηοοέβλεπε τη 6υνατότητα διάθεσης του ηοσοστού πέντε 

τα εκατό (5%) ; * ·

‘Ηδη, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου «χυτού επανα- 

φέρεται η τναραλτχρθε ίσα διάταξη, γιατί κρίθηκε πως η κατάργηση 

της δημιουργεί προβλήματα στην όλη διεξαγωγή των ιπποδρο

μιών. Ταυτόχρονα νομιμοποιούνται και όλες οι παροχές που 

έγιναν για τον πιο πάνω σκοπό, κατά τη διάρκεια που η διά

ταξη είχε καταργηθεί.

*Αρδρο 43. *. «

1. Γύμνωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Μ.Δ.547/1970 

το τίμημα των εκποιούμενων, με οποιοδήποτε τρόπο, ανταλλάξι

μων κτημάτων καθορίζεται σε μεταλλικές δραχμές και καταβάλ

λεται σε εξάμηνες δόσεις που κυμαίνονται από δέκα (10) μέχρι 

σαράντα (40) ανάλογα με το είδος των εκποιούμενων ακινήτων! '* 

Η σχέση της μεταλλικής με τη χάρτινη δραχμή είναι συνάρτηση zr 

της τιμής του χρυσού και του δολλαρίου. Η τιμή όμως του χρυ

σού και του δολλαρίου μεταβάλλεται καθημερινά με αποτέλεσμα 

να μεταβάλλεται κάθε μέραχαι η σχέση της χάρτινης με τη μεταλ

λική δραχμή. Αυτό όμως στην πράξη δημιουργεί ανυπέρβλητα 

προβλήματα. Με την προτεινόμενη διάταξη η σχέση της μεταλλι

κής με τη χάρτινη δραχμή θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και θα ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί 

με νεότερη απόφαση.

2. Γύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.357/1976

(♦ΕΚ-A * 156) όσοι έχουν δικαίωμα να εξαγοράσουν ανταλλάξιμα 

κτήματα ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία να υποβάλλουν 

αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξη (6) μηνών. ^

Η μη εκπρόθεσμη υποβολή της αίτηρης εξαγοράς καθώς και η μη 

εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης συνεπάγεται την απώ

λεια του δικαιώματος εξαγοράς. Με την διάταξη της παραγράφου 

αυτής παρατείνονται από τότε που έληξαν και για έξη (6) μή

νες από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής οι σχετικές προθε

σμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.357/1976, γιατί 

τιάρα πολλοί δικαιούχοι από άγνοια των συνεπειών ή από αμέλεια 

απώλεσαν το δικαίωμα εξαγοράς.

‘ ' ’ ·’’ 'Αρθρο 44. Γ ' '

1. Με το άρθρο 6 του Ν. 4 96/19 76 για την εκπλήρωση του έργου 

της επιτροπής γερμανικών αποζημιώσεων, των ελλήνων υπηκόων 

που έτιαθαν ζημιές στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κατά την 

περίοδο που η Ελλάδα ήταν ουδέτερη, προσλήφθηκε βοηθητικό 

προσωπικό, για την ταχύτερη περαίωση του έργου της επιτρο

πής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η διάρκεια υπη- ' 

ρεσίας.του οποίου είναι προσωρινή, χωρίς να μπορεί να πα- 

ραταθεί πέρα από τη λήξη των εργασιών της επιτροπής.

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία της πιο πάνω 

επιτροπής και του βοηθητικού προσωπικού, καταβάλλονται από 

τους τόκους του κεφαλαίου που δόθηκε για αποζημίωση, χωρίς 

να μπορούν αυτές να υπερβούν στο σύνολό τους του ποσοστού 

πέντε τα εκατό (51) των τόκων.

Επειδή όμως με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό του πέντε 

τα εκατό (5%) των τόκων δεν επαρκούσε για την κάλυψη των 

προαναφερόμενων δαπανών, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από πέντε 

τα εκατό (5%) σε δέκα τα εκατό (10%) με το Ν.909/1979.

Παρά την προαναφερόμενη όμως αύξηση το πιο πάνω ποσοστό 

και πάλι δεν επαρκεί για την πληρωμή των δαπανών που αναφέ- 

ρονται εδώ. ‘Ετσι, υπάρχει ανάγκη αύξησης του ποσοστού κα

τά έξι τα εκατό (61), δηλαδή στο σύνολο δέκα έξι τα εκατό 

(16%) των τόκων, για το λόγο ότι εκκρεμούν ακόμη υποθέσεις 

στο Συμβούλιο της Επικρατε(ας.

2. Τη ρύθμιση του πιο πάνω θέματος προβλέπουν οι διατάξεις 

του άρθρου αυτού.

'Αρθρο 45.

1. ' Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1346/1983 "τρο

ποποίηση της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θε

μάτων" προβλέπεται η εκρποώ)αο χμ·Pucvoik-mv Εφοριών και 

Δημοσίων Ταμείων από 1 .1 . 1984 . Επειδή όμως, παρά τις προσπά

θειες της υπηρεσίας δεν κατορθώθηκε να καταρτισθεί έγκαιρα 

ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας των ενοποιούμενων υπηρε

σιών, με την παράγραφο 1 τ<Λ> άρθρου αυτού αντικαθίσταται 

το πιο πάνω άρθρο 25 του Ν. 1346/1983 για να μην προκύψοι 

νομικά προβλήματα στην εν γένει λειτουργία των υπηρεσιώ\ 

αυτών. ,, .··' .

2. Η Εκτυπωτική Μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών χα 

πτει ήδη με την λειτουργία της ένα μεγάλο μέρος των πολ> 

και ποικίλων εκτυπωτικών αναγκών του Υπουργείου Οικσνομι 

ως και άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών που άλλοτε εξυπηρι 

ντο από ιδιωτικά τυπογραφεία, γιατί το Εθνικό Τυπογράφε ί 

είτε όεν διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς για όλα τα είδ 

των εκτυπώσεων εγκαταστάσεις, είτε λόγω μονίμου φόρτου c 

σίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε επείγουσες περιπτώσει 

και καταβάλλονταν σημαντικά ποσά κάθε χρόνο.

Με την επιτυχή μέχρι σήμερα λειτουργία της Εκτυπωτικής ο 

Μονλδας επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση στον τομέα 

εκτυπώσεων ιδίως από πλευράς ταχύτητας, οικονομίας και c 

λείας. Για παράδειγμα, καλύπτει πολλές εκτυπώσεις που ας 

στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής ή στην ε«ραρμογή 

«ρορολογικών νόμων (προϋπολογισμός, εγκύκλιοι κλπ) οι on 

πρέπει να κυκλοφορήσουν ταχύτατα χωρίς να παίρνουν πρόωρ 

δημοσιότητα, πράγμα που μαζί με τις χρονοβόρες διαδικαοί 

των μειοδοτικών διαγωνισμών, δεν επιτρέπει την‘ανάθεσή τ 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η σημαντική συμβολή της Εκτυπ 

κής Μονάδας για την πλέον αποτελεσματική άσκηση της δήμο 

νομικής πολιτικής, είναι προφανής.χΗ Εκτυπωτική αυτή Μον 

θα συγκεντρώσει και όλες τις~ εκτός αυτής ειδικές εκτυτιώσ 

(χαρτόσημα, ταινίες καπνού, συναλλαγματικές κλπ)\ τις on 

μπορεί να καλύψει με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμ 

Επιπλέον, με συμπλήρωσή του εξοπλισμού της και βελτίωση 

εγκαταστάσεων της, μπορεί και πρέπει να αναλάβεί καί τα 

νιόχαρτα, τα λαχεία και τα μηχανογραφικά ( τυπα, για τα 

δαπανώνται δεκάόες εκατομμύρια κάθε χρόνο. '

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού σκοπέ(ται η εξασψάλι 

του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για την καλύτερη’και 

σκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής (έχει συσταθεί'με 

αριθ.885/22.12.1978 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) η ο 

ως ελέχθη, ήόη λειτουργεί με'επιτυχία. · ·* -- ·.··.*· ·

Με την παράγραφο 3 προσδιορίζεται η αρμοδιότητα τηςν,Υπηρ 

αυτής. · 7 ’ ' ’· ‘V * *'

Με την παράγραφο 4 αντιμετωπίζεται η στελέχωση της Εκτυπ 

Μονάδας,με το μόνιμο διοικητικό προσωπικό.

Με την παράγραφο 5 αντιμετωπίζεται η κάλυψη-της Εκτυπωτι 

Μονάδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αόριστου χ 

νου με το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτω 

που ανταποκρίνονται στη σύχρονη τεχνολογία των γραφικών 

τεχνών ως και το απαραίτητο βοηθητικό και άλλο προοωπικό 

Η μέχρι τώρα λειτουργία της Μονάδας γίνεται με προσωπικό 

συνδεόμενο με σύμβαση μίσθωσης έργου αλλά είναι προφανές 

ότι ο τρόπος αυτός δεν μπορεί να σννεχισθεί. 0 αριθμός τ< 

θέσεων των τεχνικών κατά ειδικότητα και συνολικά πενήντα 

(50) άτομα έχει ποοβλεφθεί για να καλύψει επέκταση του μ 

χανολογικού εξοπλισμού της Μονάδας# ότν^ς επίσης δέκα πέν 

(15) άτομα βοηθητικού και λοιπού προσωπικού.

Σήμερα υπηρετούν 43 τεχνικοί; κλπ.

Με την παράγραφο 6 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικώ 

για την ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών που αφορούν σ 

τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα! τις αποδοχές κλπ. των τεχν 

κών, ως και της εσωτερικής διάρθρωσης της Εκτυπωτικής Μο 

Τέλος η παράγραφος 7 αποτελεί μεταβατική διάταξη για την 

τακτοποίηση του προσωπικού που ευδοκίμως υπηρετεί τώρα σ 

Εκτυπωτική Μονάδα..

3. Για την απόδοση της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης A 

θών και των Παραρτημάτων αυτής, έχουν ληψθεί τα κατάλληλέ 

μέτρα και κύρια ενισχύθηκε η υπηρεσία αυτή με ικανό αριθ 

υπαλλήλων, από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση της απόδοσης a 

τής, διαπιστώνεται ότι η συμβολή της στην πάταξη της φοο- 

διαφυγής είναι μεγάλη. Διαπιστώθηκαν σημαντικότατες παρα_ 

σεις του Κ.Φ.Σ. από μεγάλους επιχειρηματίες, κατά των οπ 

επεβλήθηκαν οι νόμιμες κυρώσεις και βεβαιώθηκαν εκατομμύ- 

τιροστίμων και φόρων.

Η δραστηριότητα όμως αυτή, πολλές φορές ανακόπτεται από 

αντιξοότητες που συναντούν οι υπάλληλοι, οι οποίοι, όπως__ 

έχει διαπιστωθεί, έχουν κατά καιρούς προπηλακισθε( από 

νέτους φορολογούμενους και έχουν επίσης μηνυθεί με ^διάψο-
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προσχήματα και. αιτιολογ ίες, με συνέπεια να υποβάλλονται σε 

δαπάνες και πρόσθετες ταλαεπωοίες, καθόσο δεν προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία η ανάληψη της υπεράσπισής τους 

από τη νομική υπηρεσία του Δημοσίου. Έτσι, για την απρόσκο

πτη λειτουργία της Υπηρεσίας, με την παράγραφο 2 του. άρθρου 

αυτού θεσπίζεται διάταξη, με την οποία παρέχεται η ευχέρεια 
ανάληψης της υπεράσπισης των Εφοριακών υπαλλήλων ενώπιον 

των ποινικών δικαστηρίων από τη Νομική Διεύθυνση του 

Υπουργείου Οικονομικών, όταν οι υπάλληλοι αυτοί ενήργη- 

σαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας.

Άρθρο 46 .

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η δημιουργία

πάγιων διατάξεων, με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει

το δικαίωμα έκδοσης μεταλλικών αναμνηστικόν νομισμάτων

οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας χωρίς τη συγκατάθεση της

Τράπεζας της Ελλάδας και αυτό γιατί δεν πρόκειται για έκδο- ι
ση νομισμάτων συνηθισμένης κυκλοφορίας αλλά για αναμνηστικά 

νομίσματα τα οποία από άποψη έκδοσης και γενικά κυκλοφορίας 

αποτελούν σαφώς ιδιαίτερη κατηγορία νομισμάτων.

Με την έκδοση των ανωτέρω αναμνηστικών νομισμάτων, επιδιώ

κεται η κάλυψη των συλλεκτικών αναγκών στο Εσωτερικό και 

Εξωτερικό, όπου τελευταία υπάρχει μεγάλη ζήτηση αναμνηστικών 

νομισμάτων της Χώρας μας από μεμονωμένους συλλέκτες και 

ιδιαίτερα από αναγνωρισμένους οίκους, σε συνδυασμό με τη δη

μιουργία δημοσίου εσόδου από -τη διάθεσή τους. ~ \7

Ειδικότερα:

1. · Επιτρέπεται στο Ελληνικό Δημόσιο να εκδίδει μεταλλικά

αναμνηστικά νομίσματα οποιοσδήποτε ονομαστικής αξίας ύστερα 

από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,Οικονομικών 

και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

2. Ανα'τίν. .ται η κοπή και τύπωση των αναμνηστικών νομισμά

των στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών 

(Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδας,Άνώ-ττυγχρόνως παρέχε

ται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, σε περίπτωση που 

η Τράπεζα αρνηθεί ή δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης του ανωτέρω 

έργου, να μναθέσει τούτο σε αναγνωρισμένο νομισματοκοπείο

του Εξωτερικού.. . \ ··. * · ■

3. Εξουσεοδοτε ί ται ο Υπουργός των Οικονομικών να ρυθίιίζε ι

με αποφάσεις του θέματα σχετικά με την κοπή και έκδοση των 

ανωτέρω αναμνηστικών νομισμάτων. '
4. Προβλέπεταν ότι για την προμήθεια των μεταλλικών 

δίσκων και τις δαπάνες του Δημοσίου που θα προκαλρύντμι 

από την έκδοση, γενικά, των μεταλλικών αναμνηστικών νο

μισμάτων θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισ

χύουν για την έκδοση των νομισμάτων συνηθισμένης κυκλοφο

ρίας.

5. Προβλέπεται ότι τα ποσά που θα cισπράττσνται από * - ' ·' 

τη διάθεση των ανωτέρω νομισμάτων θα αποτελούν έσοδο του "*’· 

Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να ρυθμί

ζει με απόφασή του κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να προκόψει 

από την εφαρμογή του νόμου με σκοπό να επιτυγχάνεται απλού- 

στευση των διαδικασιών.

'Αρθρο 47.

Κε τις διατάξεις του άρθρου αυτού προτείνεται η κύρωση των 

Υπουργικών αποφάσεων , των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτρο

πής και της Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, που αναφέρο- 

νται σ'αυτό και με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν διάφορα θέμα

τα λόγω του κατεπείγοντος προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας 

και των φορολογουμένων. Ειδικότερα: L

1. Στη παράγραφο 1 αυτού περιλαμβάνονται αποφάσεις που 

ρυθμίζουν θέματα Φορολογίας εισοδήματος σχετικά με τις οποίες 

αναφέρονται τα ακόλουθα:

α)Ηε την Ε.10761/1668 από 27 Αυγόύστου 1982 απόφαση του Υπουρ

γού Οικονομικών ορίστηκε ότι θεωρούνται πως έχουν υποβληθεί . - 

εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του άρθρου 15 του Ν.1249/1982, οι οποίες 

υποβλήθηκαν μετά τις 30 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου ? 

1982 και εφόσον αυτές συνοδεύονταν από τραπεζική επιταγή, που 

είχε εκδοθεί μέχρι τις !)0 Ιουλίου 1982, σε διαταγή του αρμό- r 

διού Απμόσιου Ταμείου. Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία γιατί ο

ρισμένες επιχειρήσεις παοότι είχαν εκδόσει έγκαιρα τις σχετι

κές επιταγές σε διαταγή του αρμόδιου Δημόσιου Ταμείου, δεν εί

χαν υποβάλει έγκαιρα την οικεία φορολογική δήλωση.

8)Με την Ε.11462 από 14 Σεπτεμβρίου 1982 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών παοατάθηκε η προθεσμία υποβολής δη

λώσεων για την απόδοση του φόοου στα τέλη χαρτοσήμου που 

παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 

1982 κατά την καταβολή των αποδοχών των αξιωματικών κας 

των κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων και ορίστη

κε ως αρμόδιο Ταμείο για την καταβολή των φόρων αυτών το 

Δημόσιο Ταμείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το λι

μάνι όπου είναι νηολογημένο το σκάφος.*·

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία από λόγους αντικειμενικούς 

επειδή η σχετική διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη ψορά.

γ)Με την Ε.1022 από 27 Ιανουαρίου 1983 απόφαση του Υπουρ

γού Οικονομικών ορίστηκε ότι από το οικονομικό έτος 1983 

(χρήση 1/1-31/12/1982) η δήλωση τιου προβλέπεται από τις δια

τάξεις της παραγόαφου 1 του άρθρου 16α του Ν.Δ.3323/1955 

θα υποβάλλεται στο εξής, μέσα στις ίδιες προθεσμίες,, και 

οπό τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κοινοπρακτικά, σύμφω

να με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Π.Δ.99/1977, καθώς και 

τις κοινωνίες του Αστικού Δικαίου που ασκούν επιχείρηση, 

εκτός από τις κοινωνίες που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα Δ.Χ.

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία για την απλούστευση της διαδι

κασίας επιβολής jroy φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων;
Λ · t ι ν · ’.: .

δ)Με την Ε.1833 από 11 Φεβρουάριου 1983 ορίστηκε η 10 Απρι

λίου ως προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος’για τους υπόχρεους που απόκτησαν αμοιβές από 

την παροχή υπηρεσιών ως κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, 

όπως ισχύει και για τους αξιωματικούς αυτών των πλοίων.

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία λόγω αντικειμενικών δυσχερείων 

για την έγκαιρη εκκαθάριση του λογαριασμού μισθοδοσίας του 

πλοιάρχου, δηλαδή για την ταυτότητα του λόγου που επέβαλε 

αυτή την ειδική προθεσμία για τους υπόχρεους που απέκτησαν 

εισοδήματα ως αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού.

ε)Με τις Ε.2463 από 23 Φεβρουαρίου 1983, Ε.3147 από 9 Μαρτίου . 

1983,Ε.3261 από 11 Μαρτίου 1983, Ε.4341 από 13 Απριλίου 1983 ’ 

και Ε.7629 από 9 Ιουνίου 1983 αποφάσεις του Υπουργού Οικονο

μικών παοατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των φορολογι- \ 

κων αντικειμένων που αναφέρονται σ'αυτές.

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία, γιατί εξαιτίας της απεργίας 

των υπαλλήλων των Οικονομικών Εφοριών παρουσιάστηκαν δυσχέ

ρειες στην κανονική παραλαβή αυτών των δηλώσεων ή την έκδο

ση ορισμένων πιστοποιητικών τα οποία ή σαν αναγκαία για την , 

απρόσκοπτη διεξαγωγή των συναλλαγών. *

στ)Με την Ε.3251 από 14 Μαρτίου 1983 απόφαση τόυ Υπουργού 

Οικονομικών παοατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 

απόδοσης του φόρου και των τελών χαρτοσήμου που παρακρατή-
»'· ι. - 1 · * ί’· · · , --··,· ....... .

θηκαν από τις αμοιβές των ναυτιλλσμένων. ...

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία γιατί εξαιτίας των δυσμενών και

ρικών συνθηκών παρουσιάζονται δυσχέρειες στην έγκαιρη αποστο

λή των μισθολογικών καταστάσεων των πληρωμάτων των πλοίων 4 * 

στην έδρα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται 

τα πλοία. ' - ” · *- ‘ ·

ζ)Κε την αριθ.Ε.4728 από 19 Απριλίου 1983 απόφαση του Υπουρ

γού Οικονομικών καθιερώθηκε ένας καινούργιος τύπος δήλωσης,
• · » . „ · · , - · . ·. . . ► ■ ».· .· . . ‘ , ν. ..., · \ / ■

για την απόδοση ορισμένων παρακρατούμενων φόρων.

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία για την ορθολογικότερη και οι

κονομικότερη λειτουργία των Οικονομικών Εφοριών και των Δημό

σιων Ταμείων. - ' ·- ·' t
η)Με την Ε.4866 από 22 Απριλίου 1983 απόψαση του Υπουργού Οι

κονομικών παρασχέθηκαν διευκολύνσεις στους φορολογούμενους 

για την υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσει φορολογιών 

που αναφέρονται σ'αυτή. ·,

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία γιατί, με τη μεταρρύθμιση του φο

ρολογικού συστήματος, οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους 

φορολογούμενους για τη μη ορθή εκπλήρωση των φορολογικών'τους 

υποχρεώσεων θα γίνουν αυστηρότερες.

θ)Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προτείνεται η κύρωση της 

Ε.11350/31.8.1983 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την 

οποία παρέχονται διευκολύνσεις για την πέραίωση ορισμένων 

κατηγοριών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ορίζεται δια-



δικασ ία βεβαίωσης και καταβολής των οφειλών που προκύπτουν .V*" 

βάσει αυτής. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται ειδικός τρό

πος ταχείας περαίωσες εκκρεμών υποθέσεων ορισμένων (ρορολογικών 

αντικειμένων, ώστε να επιτευχθεί επιτάχυνση του ρυθμού της βε

βαίωσης και είσπραξης των εσόδων του δημοσίου που προ

κύπτουν από τις υποθέσεις αυτές όπως επίσης .και η εκπλή

ρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των μικρών γενικά φορο- 

λογουμένων χωρίς την επιβολή των κυρώσεων (προσθέτων φό

ρων, προσαυξήσεων, προστίμων κλπ) που ορίζουν οι φορολο

γικοί νόμοι·

ι)Με την Ε.3110/1984 απόφαση παρατάθηκε μέχρι τις 12 Μαρ

τίου 1984 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων της πα

ραγράφου 1 του άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του άρθρου 

16α του Ν.Δ.3323/1955 οικονομικού έτους 1984 καθώς και των 

δηλώσεων ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 1984 η οποία 

ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 

του Η.1249/1982, η οποία έληγε στις 25 Φεβρουάριου 1984,

Η παράταση αυτή δόθηκε για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι 

να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους, για το λόγο r 

ότι δεν είχαν αποσταλεί έγκαιρα στους δικαιούχους οι βεβαιώ

σεις αμοιβών, αποδοχών και συντάξεων, οι βεβαιώσεις για 

τους τόκους των ενυπόθηκων δανείων αλλά και τα έντυπα των 

φορολογικών δηλώσεων.

ια)Με την Κ.3115/1984 απόφαση παρατάθηκε μέχρι την 30ή Ιου

νίου 1984 η ισχύς της Ε. 11350/1984 απόφαση του Υπουργού Οικο

νομικών που έληγε στις 29 Φεβρουάριου 1984 , για την πέρα ίωση . 

των φορολογικών υποθέσεων με μικρή σημασία που εκκρεμούν στις 

Φορολογικές Αρχές. Επίσης, η εφαρμογή της Ε.11350/1984 υπουρ

γικής απόφασης επεκτείνεται ανάλογα και στις μικρής σημασίας 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών αντικει

μένων οικονομικού έτους 1983 (ημερολογιακού 1982) που εκκρε

μούν στις φορολογικές Αρχές. Η παράταση και η ρύθμιση αυτή 

γίνεται για να περιοριστεί ο αριθμός των φορολογικών υποθέ

σεων με μικρή σημασία που εκκρεμούν στις φορολογικές Αρχές 

αλλά και να ικανοποιηθούν σχετικά αιτήματα των παραγωγικών 

τάξεων. * -
ν -»;>*? ..... ι - λ- ·* ' \ : ? * *

2. Γτη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται απο

φάσεις που ρυθμίζουν θέματα φορολογίας Κεφαλαίου σχετικά 

με τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα*

α)Με την αριθ.Ε.4823/21.4.1983 απόφαση προβλέπεται η κατα

βολή σε δόσεις της οφειλής που προκύπτει με βάση τις δηλώ

σεις φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων των ομόρ-. 

ρυθμών, ετερρόρυθμων και περιορισμένης χυθύνης εται

ριών ως και κοινοπραξιών τεχνικών έργων, καθώς και του 

φόρου ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 1983.

β)Ηε την αριθ.Κ.3611/42/30.5.1983 απόφαση, το ποσό τη£ 

αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος, για το οποίο χο

ρηγείται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώ

της κατοικίας αυξάνεται σε 2.400.000 δραχμές.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 800.000 δραχμές για κα

θένα από τα τρία πρώτα προστατευόμενα παιδιά του αγορα

στή και κατά 1.200.000 δραχμές για το τέταρτο και επόμενα 

παιδιά του.

γ)Με την αριθ.Κ.563/4/20.1.1984 απόφαση προβλέπεται απαλ

λαγή από το φόρο μεταβίβασης των αγορών ακινήτων που 

πραγματοποιούνται από ομογενείς που παλιννόστησαν ή θα 

πάλιννοστήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν κατοικία και 

εφόσον, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέ

χουν, οι αγορές αυτές γίνουν στην περιοχή που θα εγκαταστα

θούν οι δικαιούχοι με βάση τα ειδικά προγράμματα οργανωμέ

νης εγκατάστασης κατ * εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1150/1981 .

3. Γτη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται απο

φάσεις που ρυθμίζουν θέματα φορολογίας Καπνού σχετικά με 

τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα;

Με την Κ.1554/234/22.2.1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι

κονομικών και Γεωργίας, ρυθμίζονται θέματα υποβολής των , 

δηλώσεων καπνοκαλλιέργειας στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού,

(Ε.Ο.Κ.), καθώς και ελέγχου απ'αυτόν των καπνοφυτειών και 

με την Κ.7940/1101/17.10.1983 όμοια απόφαση, ρυθμίζονται, 

κατά τον ίδιο τρόπο, θέματα υποβολής στον Ε.Ο.Κ. των δηλώ

σεων παραγωγής καπνού σε φύλλα, εσοδείας 1983.

Προβλέφθηκε νομοθετική κύρωση των αποφάσεων αυτών, διότι
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οι ανωτέρω ρυθμίσεις έγιναν κατ'εξαίρεση των κειμένων δια

τάξεων. ,» · * — \*V»·

Ε χρονική ισχύς των αποφάσεων περιορίσθηκε σε ένα έτος 

(1983), δεδομένου ότι με τροποπολογία στο σχέδιο νόμου Γ 

“Φορολογία κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων" ,που . 

κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται έκδοση κοινών αποφάσεων 

των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, με τις οποίες θα*, 

μεταφέρονται, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, αρμο

διότητες που, σύμφωνα με τις διατάξεις της Καπνικής νομο

θεσίας, ασκούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

και αψορούν σε θέματα καλλιέργειας-παραγωγής καπνού, ελέγ

χου καλλιέργειας καπνού και ελέγχου αποθηκών καπνού παρα

γωγών. ■»

4. Γτη παράγραφο 4 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται απο

φάσεις που ρυθμίζουν θέματα φορολογίας Γυναλλαγών σχετικά 

με τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα;

α)Με την Γ.1550/132/13.3.1981 απόφαση του Υπουργού Οικονο

μικών εγκρίθηκε χωρίς συνέπειες λόγω εκπροθέσμου, η παραλαβή 

μέχρι 20.3.1981 των δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου,εισς^ 

ράς ΟΓΑ άρθρου 10 του Ν.4169/1961 και ειδικής εισφοράς υπέρ 

0ΓΑ 2,51, για τιμολόγια αγοράς ή πώλησης ή εκκαθάρισε αν που 

εκδόθηκαν κατά τα έτη 1978, 1979 και 1980 και αφορούν γεώμη

λα παραγωγής της περιφέρειας του Νομού Αχαίας. Λ. J"

Η έγκριση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, γιατί τα γεώμηλα παραγωγής 

της ανωτέρω περιφέρειας διατέθηκαν στο εξωτερικό σε χαμηλές 

τιμές, με συνέπεια οι υπόχρεοι να μη μπορέσουν να καταβάλλο. 

εμπρόθεσμα τα οψειλόμενα τέλη χαρτοσήμου, την εισφορά ΟΓλ κι 

την ειδική εισφορά ΟΓΑ 2,51. ' ,i,; **·

β)Με τη Γ.4171/595/24.9.1982 απόφαση του Υπουργού Οικονομικά 

εγκρίθηκε χωρίς συνέπειες λόγω εκπροθέσμου η παραλαβή μέχρι 

30.10.1982 των δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου εισφοράς 

ΟΓΑ άρθρου 10 Ν.4169/1961 και ειδικής εισφοράς ΟΓΑ 2,51 για 

τα ίδια στοιχεία που ορίζονται στη Γ.1550/132/13.3.1981 και 

εκδόθηκαν για γεώμηλα της περιφέρειας του Νομού ΑχαΓας κατά 

τα έτη 1978, 1979, 1980. .

Η έγκριση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, γιατί η προθεσμία, που ορί

ζονταν από τη Γ.1550/132/13.3.1981 ήταν πολύ μικρή, με απο

τέλεσμα μερικοί φορολογούμενοι, που δεν ενημερώθηκαν έγκαιρο 

δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση της ευχέρειας που δόθηκε με την 

παραπάνω απόφαση.

γ)Με τη Γ.3345/436/9.7.1982 απόφαση ταυ Υπουργού Οικονομικών 

παρατάθηκαν μέχρι 30.7.1982 οι προθεσμίες υποβολής των δη

λώσεων φόρου κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου που ανα

λογούσαν στα έσοδα που πραγματοποίησαν οι Τράπεζες κατά το 

μήνα Μάϊο 198 2

α)Καταβολής των τελών χαρτοσήμου που οφείλονταν για συμβά

σεις πίστωσης σε ανοιχτό λογαριασμό εφ’όσον οι προθεσμίες 

αυτές έληγαν από 27 ΜαΓου 1982 μέχρι 12 Ιουλίου 1982 . ·

β)υποβολής δηλώσεων και καταβολής του φόρου και των τελών 

χαρτοσήμου που παρακρατήθηκαν από τις Τράπεζες για εισοδή

ματα από μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα που 

έληγαν από 15.7.1982.

Η παράταση των ανωτέρω προθεσμιών κρίθηκε σκόπιμη λόγω της 

απεργίας των Τραπεζοϋπαλλήλων.

6)Με την Ε.9748/23.7.1982 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

παρατάθηκε μέχρι 30.7.1982 για τους ίδους λόγους με προηγού

μενη Γ .3345/43S/9.7.. 1982 απόφαση, η προθεσμία υποβολής δηλώ

σεων και καταβολής του φόρου εισοδήματος που παραχρατήθηκε 

κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 1982 από την Τράπεζα της . 

Ελλάδας κατά την καταβολή προμηθειών σε δικαιούχους, αντι

προσώπους ξένων εμπορικών οίκων.

ε)Με την Γ.149/18.1.1983 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

αντκκαταστάθηκε το άρθρο 8 του Α.Ν.660/193 7 σύμφωνα με το 

οποίο για την καταβολή του φόρου κύκλου εργασιών στο Δημό

σιο Ταμείο έπρεπε η δήλωση να υποβληθεί στον Οικονομικό *Εφο

ρο της έδρας της επιχείρησης.

Με την απόφασή μας αυτή προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης 

να γίνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και περαιτέρω προβλέ- 

πεται η απλούστευση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου.

Η αντικατάσταση αυτά κρίθηκε σκόπιμη γιατί επιδίδοντας ο 

υπόχρεος τη δήλωση στο Δημόσιο Ταμείο απλουστεύονται οι μέθο

δοι και διαδικασίες ε-ίσπραξης και βεβαίωσης του φόρου στις
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Οικονομικές Εφορίες και στα Δημόσια Ταμεία, με αποτέλεσμα 

την ορθολογικότερη και την οικονομικότερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών.

στ)Με την Ε.941/641/I8.3.1983 απόφαση του Υπουργού Οικονο

μικών απαλλάσσοντα ι από τέλη χαρτοσήμου οι πυλήσεις σκαοών 
αναψυχής (ελαστικών,πλαστικών κλπ) σε ιδιώτες που πραγμα

τοποιήθηκαν μέχρι 30.6.1982.

Η απαλλαγή των πωλήσεων αυτών χρίθηκε σκόπιμη, γιατί η διά

ταξη του άρθρου 15 παράγραφος 10 του Κώδικα χαρτοσήμου 

σύμφωνα με την οποία Οφείλεται τέλος χαρτοσήμου για τις πω- 

λήσεις σκαφών αναψυχής σε ιδιώτες έχει παρερμηνευτεί τόσο 

από τους πωλητές σκαφών αναψυχής όσο και από τους οικονομι

κούς Εφόρους με αποτέλεσμα οι παλητές των ανωτέρω ειδών να 

μην εισπράττουν και να μην αποδίδουν τέλη χαρτοσήμου για 

τις πωλήσεις αυτές και η αναδρομική επιβολή τελών χαρτοσήμου 

θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων 

αυτών.

ξ)Με τη Ε.1275/202/1.β.1983 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

απαλλάσσονται από 1.1.1983 του φόρου κύκλου εργασιών, τα έσο

δα των Γραφείων Γενικού Τουρισμού, που προέρχονται από προ

μήθειες για την έκδοση εισιτηρίων από οποιαδήποτε μεταφοοική 

επιχείρηση, εφόσον τα έσοδα των μεταφορικών αυτών επιχειρήσεων 

υπάγονται στο φόρο κύκλου εργασιών.

Η απαλλαγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη για την αποφυγή της διπλής φο

ρολογίας στην περίπτωση που η προμήθεια περιλαμβάνεται στην 

τιμή .του εισιτηρίου επί της οποίας επιβάλλεται φόρος κύκλου 

εργασιών.

Η προαναψερόμενη απαλλαγή δεν ισχύει στην περίπτωση που τα 

Γραψεία Γενικού Τουρισμού έχουν επιρρίψει σε βάρος των αντι

συμβαλλομένων, το φόρο κύκλο·'; εργασιών.

η)Με τη Ε.2074/338/8.6.1983 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 

και Οικονομικών τέθηκε σε κυκλοφορία από 16.6.1983 μέχρι 

31.12.1983 νέο έντυπο προσωρινής ισχύος, για τη σύνταξη δηλώ

σεων ή βεβαιώσεων του Ν.Δ.105/1969. \

Η θέση σε κυκλοφορία του νέου προσωρινής ισχύος εντύπου δή

λωσης ή βεβαίωσης του. Η .Δ. 105/1969, οφείλεται στο γεγονός
_ > , ». - ......................... ι I. ,

'ότι η σχετική σύμβαση του Υπουργείου Εμπορίου για την προ- 

'μήθεια των εντύπων δηλώσεων επρόκειτο να εκτελεστεί μετά 

•την 15.6.1983, με συνέπεια να υπάρξει έλλειψη δηλώσεων για 

'το χρονικό διάστημα από 16.6.1983 μέχρι 31.12.1983. 
θ)Με την Π.8593/693/15.12.1983 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρατάθηκε μέχρι 31.3.1984 η 

.ισχύς και κυκλοφορία του νέου προσωρινής ισχύος εντύπου 

δήλωσης του Η.Δ.105/1969, που καθιερώθηκε με την προηγού-. 

μενη Ε . 2074/338/8.6.1983. κοινή απόφαση. . - :

Η ανωτέρω παράταση κρίθηκε σκόπιμη, γιατί η σχετική σύμβα

ση του Υπουργείου Εμπορίου για την προμήθεια δηλώσεων του ;

Η.Δ. 105/1969 δεν επρόκειτο να εκτελεστεί από τον προμηθευ- .· 

τή μέχρι 31.12.1983, με συνέπεια να υπάρξει έλλειψη δηλώ- χ

σεών και μετά την 1.1.1984.
«· · .··'·■

ι)Με τη Ε.759/109/20.2.1984 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 

και Οικονομικών, αυξήθηκε η αξία των εντύπων δηλώσεων ή βε

βαιώσεων του Ν.Δ.105/1969 από 21 Φεβρουαρίου 1984 από 10 

σε 50 δραχμές. Η ανωτέρω αύξηση χρίθηκε αναγκαία, καθόσον η 

αξία των εντύπων αυτών παραμένει αμετάβλητη από το 1969, . >. 4

που τέθηκε το πρώτο σε κυκλοφορία. . - . , f f .

5. Ετη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται απο- '' : 

φάσεις που ρυθμίξουν θέματα φορολογίας Μονοπωλίων σχετικά . * 

με τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα: ... ■ - -

α)Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Μ.1326/1983 "Τροποποίη- w. 

ση και συμπλήρωση φορολογικών και άλλων διατάξεων" αντί κατα

στάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν.254/1973 και επι

βλήθηκε φόρος στα κέντρα διασκέδασης, στα κέντρα.πολυτελείας 

και στα μπαρ Α'και Β'κατηγορίας, έστω και αν λειτουργούν σε 

ξενοδοχεία.

Οι διατάξεις του πιο πάνω άρθρου είχαν ως συνέπεια πρόσθετες 

οικονομικές επιβαρύνσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,για

τί αυτές είχαν υπογράψει συμβάσεις μέχρι 31.12.1982 με τα 

ξένα τουριστικά γραφεία και οπωσδήποτε οι τιμές που δόθηκαν 

σ'αυτά ήταν μειωμένες. , % :

Με την αριθ.Μ.4965/106/8.2.1983 απόφαση του Υπουργού Οικονο-, _ 

μικών αναστάλθηκε μέχρι 31.10.1983 η επιβολή του φόρου πολυ

τελείας (Ν.Δ. 254/1973) στα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων

που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λ*, Β'και 

Γ * Κατηγορίας, για τι ς περιπτώσε ις μόνο που οι παραπάνω ξενο

δοχειακές επιχειρήσεις είχαν υπογράψει συμβάσεις σε δραχμές 

μέχρι την 31 . 12.1982 με ξένα τουριστικά ή ταξειδιωτικά γραφεία. 

β)Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Ν. 1326/1963 

"Τροποποίηση και συμπλήρωση φορολογικών και άλλων διατάξεων" 

προστέθηκε δεύτερη περίοδος, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 

3 του άρθρου 19 του Ν.Δ.4242/1962, με την οποία καθορίζεται 

ότι, αμοιβαιότητα υπάρχει όταν στη χώρα από την οποία προέρ

χεται το ξένο καλλιτεχνικό συγκρότημα επιβάλλεται φόρος στα 

δημόσια θεάματα και προβλέπεται από την ίδια νομοθεσία απαλ

λαγή των ξένων καλλιτεχνικών συγκροτημάτων.

Οι διατάξεις του πιο πάνω άρθρου δημιούργησαν πρόσθετες οικο

νομικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις που είχαν συμφωνήσει 

την μετάκλιση ξένων καλλιτεχνικών συγκροτημάτων πριν από την 

ισχύ του νόμου τούτου.

Με την Μ.1381/370/28.4.1983 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

αναστάλθηκε μέχρι 15.11.1983 η εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 18 παράγραφος 2 του Ν.1326/1983 μόνο για τις περιπτώ

σεις εκείνες που οι καλλιτεχνικοί πράκτορες είχαν υπογράψει 

συμβόλαια με ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, πριν από την 

εφαρμογή του νόμου τούτου δηλαδή μέχρι 3.2.1983 υπό την προϋ

πόθεση ότι μέχρι της ημερομηνίας αυτής είχαν πάρει και την 

άδεια εργασίας των αλλοδαπών στη χώρα μας.

γ)Το-Ελληνικό Δημόσιο με την από ~29.6.1976 σύμβαση,που κυρώ

θηκε με το Νόμο 412/1976, είχε παραχωρήσει το αποκλειστικό 

δικαίωμα του κατασκευής σπίρτων για τις ανάγκες του Κρατικού 

Μονοπωλίου στην ΑΕ "ΒΕΛΠΕΒ". Η σύμβαση αυτή έληξε την 31.12. 

1983. ..

Me τις διατάξεις της Μ.211/292/17.1.1984 καταργείται το απο

κλειστικό δικαίωμα του Δημοσίου κατασκευής, αγοράς και πώλησης 

των σπίρτων στο εσωτερικό. Διατηρείται μόνο το αποκλειστικό 

δικαίωμα εισαγωγής σπίρτων από το εξωτερικό. Η κατάργηση των 

πιο πάνω αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου είναι απαραί

τητη για να μπορέσει το εργοστάσιο κατασκευής σπίρτων της πιο ■· 

ηάνω εταιρείας να δουλέψει γιατί, με τις διατάξεις της νομοθε

σίας "περί Μονοπωλίου των σπίρτων" απαγορεύεται η κατασκευή ' yu 

και διάθεση σπίρτων από ιδιώτες, ι * '·-■ - «ΐ·Τ.-.·»·,*

Η παράταση της προαναψερομένης σύμβασης κρίθηκε ασύμφορη για : 

το Δημόσιο. ·’ . s \ ;. Λ

6. Ετη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται V ·: 

αποφάσεις που ρυθμίξουν θέματα διαχείρισης ανταλλάξιμων 

κτημάτων σχετικά με τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α) Εύμψωνα με τις διατάξεις, άρθρο 3 του Ν.2283/1952 άρθρο ·>' 

3 του Ν.Δ.1967/1954, άρθρο 18 Ν.Δ.3713/1957, άρθρο 7 * ?

Ν.Δ.547/1970 και των άρθρων 1 και 2 Ν.357/1976, το τίμη

μα των εκποιουμένων, με οποιοδήποτε τρόπο ανταλλαξίμων *

κτημάτων καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δό- Α''. · ' 

σεις (Ν.2283/1952 και Ν.357/1976) από 20 μέχρι 30 αλλά *· ν-j: 

και 40. ./. · . \ , ... . .. .ο;* · . ** ·· .,··..· α·. ι ·ι *

Με αψορμή όμως το γεγονός ότι η εξόφληση της αξίας των r· 

εκποιουμένων ανταλλαξίμων κτημάτων είναι μαχροχρόνια και .τ: 

για να αποφευχθούν δυσάρεστες τυχόν επιπτώσεις σε βάρος * j 1 ·*. 

της ανταλλάξιμης περιουσίας, από την πτώση της αξίας του '■*

χαρτονομίσματος (τ ιμαριθμιχές ή άλλες μεταβολές) χαθορί- j cU 

σθηχε η τιμή της μεταλλικής δραχμής. pj. r. . -j t 5- 

Ειδικότερα για τη σχέση μεταξύ μεταλλικής δραχμής και 

χάρτινης και για το θέμα που δημιουργείται σήμερα σας γνω- ;*>*· 

ρίξουμε τ'ακόλουθα: .·. -c ·' ··*«·.; · *:.? -·. . . · :::m,

Η σχέση μεταξύ της μεταλλικής δραχμής και της χάρτινης χα- r 

θορίξεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (Διεύθυν- . 

ση 7η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) άρθρο 3 Ν.2283/1952 

και άλλων σχετικών.

Η τιμή της μεταλλικής δραχμής έμεινε σταθερή από 11 Φεβρουα

ρίου 1954 μέχρι 18 ΗαΓου 1972. Την 19 ΜαΓου 1972 δημοσιεύτη

κε το Ν.Δ.1152 (ΦΕΧ 71 τεύχος Α) "περί καθορισμού της σε 

χρυσό περιεκτικότητας της δραχμής και της σχέσης αυτής με 

τα ξένα συναλλάγματα·η ισχύς του οποίου άρχισε από της δτ^- 

μοσιεύσεώς του, δηλαδή από 19 ΜαΓου 1972, η δε τιμή της ** ,

μεταλλικής δραχμής από της ημερομηνίας αυτής σε σχέση με τη 

χάρτινη καθορίσθηκε σε νέα βάση δηλαδή η μία μεταλλική από ^ 

9,80 χάρτινες προσδιορίστηκε σε 10,64 χάρτινες δραχμές.

Την 19.10.1973 δημοσιεύθηκε το Ν.Δ. 229 (ΦΕΚ-Α'292) "περί 

καθορισμού της σε χρυσό περιεκτικότητας της δραχμής κλπ"



>1 τιμή TT>C χάοτιντκ 6οαχμΑς ανατιμΑδηχ», κ τιμή 6uuc Tf>C-r—
Ίκ Τ8.*τ.~ Ί» £ _£w -« f l <^y '*,** J»0 8* -- · y- *· T* .
μεταλλικής ύοαχμής παρέμεΐνε αμετάβλητη μέχρι την 13 Ιανουά

ριου 1974. Την 14 Ιανουάριου 1974 ίσχυοε νέα σχέση της 

δραχμής προς το δολλάριο HHA με επακόλουθο την αύληση της 

μεταλλικής δραχμής απά 10,64 σε 11,62.

Την 8 Μαρτίου 1975, με απόφαση της Κυβερνήσεις όπως μας 

πληροφόρησε η αρμοδία 7η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, η δραχμή αποδεσμεύτηκε από το δολλάριο, με απο

τέλεσμα η τιμ?| της μεταλλικής δραχμής να μην είναι σταθερή, 

αλλά να μεταβάλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της τιμής 

του δολλαρίου.

Κατόπιν των πιο πάνω δεν ήταν δυνατό να παρακολουθεί τα ι από 

τα τμήματα ΔΑΠ η καθημερινή τιμή της μεταλλικής δραχμής, αλ

λά και αν ακόμη ι^ταν γνωστή η τιμή αυτής, δεν ήταν δυνατό 

να μεταβάλσνται 30.000 περίπου δάνεια κάθε ημέρα (περιπτώ

σεις εκποιουμένων ανταλλαξίμων κτημάτων) ,αλλά και εκτός αυτού 

η βεβαίωση στα Δημόσια Ταμεία των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λή

ξης 2 Ιανουαρίου και 2 Ιουλίου που γίνεται το μήνα Δεκέμβριο 

του προηγουμένου έτους σε δραχμές χάρτινες, με συνέπεια να 

είμαστε ανακόλουθοι γιατί οι δόσεις λήξης 2 Ιανουαρίου και 

2 Ιουλίου θα έχουν μετατραπεί σε χάρτινες δραχμές με την τι

μή της μεταλλικής δραχμής κατά το χρόνο της σύνταξης του βε

βαιωτικού καταλόγου και όχι της ημέρας της πληρωμής.

Για την αποφυγή των μειονεκτημάτων αυτών εκδόθηκε η Δ.6264/ 

298S/7.10.1977 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών,με την 

οποία καθορίσθηκε η τιμή της μεταλλικής δραχμής σε 15 χάρτι- *' 

νες δραχμές. Η απόφαση αυτή έπρεπε να κυρωθεί με Νόμο,πλην
.. ί

όμως μέχρι σήμερα δεν έχει κυρωθεί; -* > «

'Εκτοτε και μέχρι σήμερα, την αναπροσαρμογή της μεταλλικής 

δραχμής η Υπήρεσία μας επληροψορε ί το από την 7η Διεύθυνση 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά από χρονικό διάστη

μα και βεβαιώνει αναδρομικά στα Δημόσια Ταμεία, τη σχετική .-·* 

διαφορά που είχε προκύψει από την αύξηση της τιμής της μεταλ- ; 

λικής δραχμής·' *· ϋ. ·£.' ' * ; · υ ν'- . .· <·#.—ω. -1.--'..

Η προαναφερομένη όμως Υπουργική απόφαση (Δ.6264/2985/7.10.1977) 

δεν κυρώθηκε με νόμο, με. αποτέλεσμα, εξ. αφορμής της παραλεί-:.“τ 

ψεως αυτής, να δημιουργηθούν δυσμενείς νομικές επιπτώσεις. 

Ειδικότερα, ο Αντώνιος Γ.Νυκτοπάτης προσέφυγε στο Πολ.Πρωτο

δικείο Σερρών και ξήτησε την επιστροφή χρημάτων που είχε κα- 

ταβάλλει ως διαφορά από την αύξηση της τιμής της μεταλλικής

δραχμής. ^ · ->

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η 307/1979 απόφαση του 

Πολ.Πρωτόδικείου Σερρών με την οποία ακυρώθηκε χρηματι

κός κατάλογος χρήσεως 1978 του Γραφείου Δ.Α.Π.Σερρών και 

διέταξε την επιστροφή σ’αυτόν (Νυχτοπάτη) ποσού δραχμών 

430.118.συν 10.QO0 δικαστική δαπάνη.

Στην συνέχεια το Δημόσιο προσέφυγε στο Εφετείο Θεσοαλο- -" 

νίκης και ξητοόσε την ακύρωση της παραπάνω Πρωτόδικης 

απόφασης. Το Εφετείο με την 906/1981 απόφασή του, απέρρι- 

ψε' την έφεση του Δημοσίου.

'Υστερα από αυτά το Δημόσιο έκανε αναίρεση στον 'Αρειο Πά- · -· 

γο και εκδόθηκε η 366/1983 απόφαση, που απέρριφε την αίτηση 

του Δημοσίου περί αναίρεσης της 906/1981 απόφασης του Εφ€- 

τείου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών που προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι θα ακολουθήσουν την ίόια δικαστική τα

κτική, με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο, να βρεθεί στη δυ

σχερή θέση να επιστρέφει μεγάλα χρηματικά ποσά, σε βλάβη 

του Δημοσίου συμφέροντος.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την νομοθετική κύρωση της Υπουρ

γικής αυτής απόφασης. ι

β)Στα χωοιά που αναφέρονται στην αριθ .Δ . 6577/308 7/1 8.10.1 9 77 

Υπουργική απόφαση, έχουν εγκατασταθεί γηγενείς κληρούχοι,οι 

οποίοι ισχυρίξονται, ότι τα οικόπεδα που κατέχουν, αποτελούν 

αστική τους αποκατάσταση, σε γεωργικό κλήρο που πήραν από το 

Υπουργείο Γεωογίας,πλην όμως από τανστοιχεία του Υπουργείου 

Γεωργίας δεν προκύπτει ότι οι παραπάνω κληρούχοι έλαβαν τα 

ακίνητα αυτά, γιατί δεν υπάρχουν στους πίνακες οριστικής 

διανομής.

Επειδή το όλο θέμα θα ρυθμιστεί με νόμο, γι'αυτό εκδόθηκε η 

παραπάνω Υπουργική απόφαση, με την οποία αναστέλλεται η λήψη 

αναγκαστικών μέτρων σε βάρος αγροτών για τις οφειλές τους 

από αποξημιώσεις χρήσεως ανταλλαξίμων κτημάτων.

Στη παράγραφο 7 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται

υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής πο 

ρυθμίζουν τελωνειακό θέματα σχετικά με τις οποίες αναφέρο- 

νται τα ακόλουθα:

α)Με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 1251/14.4.1980 

και 1395/29.9.1980 και με τις Υπουργικές αποφάσεις Δ.387/ 

65/28.3.1981 , 30960/1534/2.9.1981, Γ . 324/12/12.7.1982 και 

Δ.473/22/17.3.1983 παρατάθηκε μέχρι 31.12.1983 η ισχύς των 

διατάξεων ατελείας του άρθρου 9 (παράγραφος 2 και 3) και 

του άρθρου 28 του Ν.588/1977 (ΦΕΚ-Α'148) που είχε λήξει 

Την 31.5.1980.

Η παράταση αυτή ήταν αναγκαία για να μπορέσουν οι δημόσιοι 

συγκοινωνιακοί φορείς (ΟΑΣ,ΕΑΙ,ΗΛΠΑΠ,ΗΣΑΙΙ και ΟΣΕ) να εισά

γουν το απαραίτητο για την οργάνωση της λειτουργίας και 

τον εκσυγχρονισμό τους τροχαίο και μηχανολογικό υλικό και 

τα αστικά και υπεραστικά ΚΊΈΛ να αντικαταστήσουν τα παλιά 

λεωφορεία τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού.

β)Με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και τις Υπουργι 

κές αποφάσεις αρ.81/22.12.1975,Δ.152/12/12.1.1976, 219/26.5 

588/20.10.1977, 612/14.11.1977 και 785/19.7.1978 χορήγίίται 

ατέλεια για την εισαγο>γή από το εξωτερικό μηχανημάτων, μετά? 

κών κατασκευών, οργάνων, ξυλείας και άλλων μη αναλώσιμων7 υλι 

χών που είναι αναγκαία για την κατασκευή θερμοκηπίων. * ' 

Με τη χορήγηση της ατέλειας αυτής που υπήρχε μέχρι το 1975 

(Η.Δ.249/1969, 432/1974) επιδιώκεται η ενίσχυση των Ελλήνων 

γεωργών και η ανάπτυξη* της >*αλλιέργειας των ανθοκηπευτικών
, · % t · . *r_

φυτών. _____________ -

γ)Με τις υπουργικές αποφάσεις Δ.208/25/12.2.1980, Γ.542/20/

23.4.1980 και Π.258/8/31.1.1983 εγκρίθηκε η ατελής εισαγωγή 

επιβατικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων τύπου JEEP για τις 

υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υπουργείο 

Γεωργίας και του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Τ
... J . *··!->·. <
δ)Με την απόφαση αρ.Δ.1269/197/Πολ.63/22.10.1982 επιδιώκεται 

η άμεση ικανοποίηση του Ν.Δ.226/1969 (επιστροφή μέσης από τέ 

λη χαρτοσήμου φορολογικής επιβάρυνσης), η αποσυμφόρηση^των \ 

Τελωνειακών Υπηρεσιών από παλιές υποθέσεις, για τις οποίες 

έχουν υποβληθεί από ενόιαψερόμενους δικαιολογητικά για τρν 

προκαταβολική επιστροφή , του 701 ή 804 των απαιτήσεων τους r.m 

ή για την επιστροφή του 100% και δεν έχουν ακόμα εκκαθαρίστε 
και η αποφυγή δημιουργίας παρόμοιων εκκρεμοτήτων στο 

μέλλον. ... ,

c)Mε την απόφαση αρ.Δ.857/148/19.7.1982 επιδιώκεται η 

ταχεία εκκαθάριση και είσπραξη Οφειλών προς το Δημόσιο, » 

που προέρχονται από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις,που ^ 

αναλογούν σε πρώτες και βοηθητικές ύλες οι οποίες παρα- . 

λήφθηχαν με το καθεστώς της προσωρινής ατέλειας μέχρι

31.12.1980 και δεν επανεξήχθηκαν μέσα στις νόμιμες προ

θεσμίες. ί 1

8. Στη παράγραφο 8 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται C 

κοινές υπουργικές αποφάσεις και πράξεις Υπουργού Οικονο

μικών που ρυθμίζουν θέματα Γενικού Λογιστηρίου Κράτους 

σχετικά με τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα.:

Α.α) αα) αριθμ.145604/3486/11 .11 .1982 "Χορήγηση ειδικής απο

ζημίωσης στα όργανα της Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων 

κατά την περίοδο των Δημοτικών χαι Κοινοτικών Εκλογών της 

17.10.1982· (ΦΕΚ-Β·1017). 1

ββ) αριθμ.137830/3346/11 .11 .1982 "Χορήγηση ειδικής αποζημίω

σης στα όργανα του Λιμενικού Σώματος κατά την περίοδο των 

Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών της 17.10.1982"(ΦΕΚ-Β*1026) 

Με τις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις χορηγήθηκε τόσο 

στα όργανα της Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων όσο και στα 

όργανα του Λιμενικού Σώματος ειδική αποζημίωση από 5.000 δρχ 

χαχ'άτομο λόγω των Δημοτικών Εκλογών της 17.10.1982. Η εν 

λόγω αμοιβή κρίθηκε αναγκαία διότι το προοωπι-,ό των Σωμάτων 

Ασφαλείας κατά την περίοδο των Εκλογών απασχολήθηκε: περισσότ 

ρες ώρες εντείνοντας περισσότερο τις προσπάθειες του για την 

καλύτερη διενέργεια των Εκλογών.

β)αριθμ.153641/9557/30.11 . 1982 "Χορήγηση μηνιαίου ειδικού επ 

δόματος στους μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθούς, επιστημονι

κούς συνερΊάτες και διδασκάλους τμημάτων ξένων γλωσσών και 

crra μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι." 

(ΦΕΚ-Β'1056).

Επειδή το ανωτέρω Εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. για να7.
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διδάξει ποέπει να κάνει, ανάλογη προετοιμασία στο σπίτι του, 

χορηγήθηκε σ’αυτό λόγω της cni πλέον αυτής Εργασίας, από 

1.10.1982, ειδικό μηνιαίο επίδομα 6ρχ.3.500. 
γ)αριθ.95205/2551/I2.7.1982 "Επίδομα δέσεως Ε.Ε.Κ.-ΥΠα" 

(ΦΕΚ-Β'625). Επειδή από το έτος 1980 μέχρι το 1982 δεν εί

χε αναπροσαρμοστεί το επίδομα θέσης Ελεγκτών Εναέριας Κυ

κλοφορίας της Υ.Π.Α.,παρόλο που είχαν αυξηθεί τόσον οι δα

σικοί μισθοί όσο και επιδόματα των Δημοσίων υπαλλήλων και 

για το λόγο Ενίσχυσης του προσωπικού στο τομέα Ελέγχου Εναέ

ριας Κυκλοφοοίας, που παρέχει τις υπηρεσίες του υπό ιδιάζου- 

σες συνθήκες αυξήθηκε το επίδομα θέσεως ΕΕΚ-ΥΠΑ που αναφέ

ρεται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθ.Δ2/Α/23991/9420/ 

16.6.1960 (ΦΕΚ-Β'553) κατά 40%, ήτοιι

αα)Στους κατόχους ειδικότητας Ελεγκτού Αεροδρομίου ή Ελεγ- 

κτού Προσεγγύσεως ή Ελεγκτού περιοχής Β'Τάξης που δεν έχουν 

συμπληρώσει 3 έτη (υπηρεσίας στην ειδικότητα τους από δρχ.

2.000 σε δρχ.2.800.

βθ)Στους κατόχους'ειδικότητας Ελεγκτού Αεροδρομίου ή Ελεγ

κτού Προσεγγίσεως που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη 

υπηρεσίας και στους κατόχους ειδικότητας ελεγκτού περιοχής 

Α'τάξεως από δρχ.4.000 σε δρχ.5.600.

γγ)Στους κατόχους ειδικότητας RADAR από δρχ.5.000 σε δρχ.

7.000.

δ)αριθμ.86040/2143/10.7.1983 "Για την καθιέρωση αποζημίωσης 

για το προ<χνπικό των Φυλακών,Γωφρονιστικών και Θεραπευτικών

Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα εργάζεται.....

πλέον του πενθημέρου την εδδομάδα" (ΦΕΚ-Β*442).

Αόγω επεκτάσεως του πενθημέρου εργασίας και στο προσωπικό 

των Φυλακών Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και επειδή κρίθηκε υποχρεωτική η εργα

σία ωρισμένου αριθμού από το προσωπικό αυτό και ;ιτά την ημέ

ρα του Σαδδάτου καθιερώθηκε αποζημίωση 1.ΟΟΟ δρχ , από 

1.10.1983, για κάθε εργαζόμενο την ημέρα αυτή.

Β. Δάνεια που χορηγήθηκαν για τη στεγαστική αποκατάσταση 

πληγέντων από Θεομηνίες (σεισμούς,κατολισθήσεις εδαφών 

κλπ) και πολεμικά γεγονότα.

_Από του έτους 1949 και μέχρι της ισχύος του Ν.Δ.1138/1972, 

χορηγήθηκαν ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Νομισματικής . „ t 

Επιτροπής και δυνάμει ειδικών, συμβάσεων χρηματοδοτήσεων,από, "ζ* 

την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια, με την εγ- ·.·*;.✓ 

γύηση του Δημοσίου, προς πληγέντες από διάφορες θεομηνίες C;.. 

(σεισμούς,κατολισθήσεις χλπ) και πολεμικά γεγονότα, για 

τη στεγαστική τους αποκατάσταση. . τ ■( ·>*

Με τις Π.Υ.Γ. αριθμ.55/1962 και 197/1966, που κυρώθηκαν t..:

με τον Α.Ν.262/1968 διαγράφηκε α)το σύνολο των χορηγηθέ- 

ντων, βάσει συμβάσεων χρηματοδοτήσεων που υπογράφηκαν μέ

χρι του έτους 1964, δανείων μόνο, προς σεισμοπλήκτους και 

δ) ποσοστό 40% των χρεών από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 

του έτους 1962 προς πληγέντες από λοιπές θεομηνίες.

Με την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αριθμ.73780/ 

10.12.1968, που εκδάθηκε σε εκτέλεση της προαναφερομένης 

Π.Υ.Γ. αριθμ.197/1966, οοίστηκε ότι*α)Το υπόλοιπο 60% των 

ανωτέρω διαγραφέντων δανείων και δ) το σύνολο των από του 

έτους 1962 μέχρι τέλους του έτους 1964 χορηγηθέντων δανείων 

προς τους πληγέντες από τις ίδιες θεομηνίες (πλην σεισμών) * 

θα εξοφληθούν ατόκως σε 26 εξαμηνιαίες δόσεις εντός 15 ετών, 

αρχής γενομένης από 1.1.1971.

Παρά την εν λόγω ρύθμιση δεν κατέστη δυνατή η ρευστοποίηση 

των προς τις Τράπεζες οφειλών των ανωτέρω δανειοληπτών.Επί

σης δεν ήταν ικανοποιητική η εξόφληση των δανείων που χορη

γήθηκαν στις διάφορες κατηγορίες θεομηνιόπληκτων από του 

έτους 1964 και μέχρι της ισχύος του Ν.Δ. 1138/1972. .

Το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω του ότι κάλυψε με την εγγύησή 

του, τα προαναφερόμενα δάνεια, χατέβαλε στην ΕΚΤΕ τις 

οψειλάμενες και μη εξοφληθείσες από τους πρωτοφειλέτες 

δόσεις, οι οποίες και Βεβαιώθηκαν ως δημόσιο έσοδο στα δίά- 

φορα Ταμεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Η.747/1945.

Ενόψη όμως α) των δυσχερειών που αντιμετώπιζαν οι οφειλέτες 

αυτής της κατηγορίας για την εξόφληση ίων .εν λόγω προς το 

Δημόσιο Οφειλών' τους και της υποβολής αθρόων υπομνημάτων, 

αιτημάτων χαπ. περί διαγραφής ή αναστολής εξόφλησης των 

Οφειλών αυτών, δ) των επικρατουσών τότε ειδικών συνθηκών και 

γ)ότι για λόγους κοινωνικής πολιτικής ενδεικνυόταν,^ οι οφει

λέτες της εν λόγω κατηγορίας να τύχουν ιδιαίτερης Κρατικής 

μέριμνας με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 8Β του άρθρου 

αυτού πράξεις του Υπουργού των Οικονομικών, διατάχθηκαν τα. 

Δημόσια Ταμεία να μη προβαίνουν στη λήψη αναγκαστικών μέτρων 

για την είσπραξη των προς το Δημόσιο ως ανωτέρω Οφειλών.

Η νομοθετική κύρωση των αποφάσεων αυτών αποσκοπεί στην 

νομιμοποίηση της μη λήψης κατεξαίρεση των εκ των διατά

ξεων του Νόμου περί είσπραξης εσόδων του Δημοσίου (Κ.Ε.

Δ.Ε.) προδλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη 

των εσόδων του Δημοσίου και της, ως εκ τούτου, καθυστέρη

σης είσπραξης των προς το Δημόσιο Οφειλών των προ ερχομέ - 

νων απο χορηγηθέντα με την εγγύηση του Δάνεια, δάνεια για 

την στεγαστική αποκατάσταση των πληγέντων από διάφορες 

θεομηνίες.

Γ.Δάνεια χορηγηθέντα από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 

με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε αγρότες επανα- 

πατρισθέντες από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού για 

τη στεγαστική τους αποκατάσταση.

Από του έτους 1959 μέχρι και του έτους 1967, χορηγήθηκαν, 

ύστερα από αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής και δυνάμει 

ειδικών συμβάσεων, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δά

νεια, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε επαναπατρι- 

σθέντες, από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, αγρότες 

για την στεγαστικής τους αποκατάσταση.

Η εξυπηρέτηση και των δανείων αυτών δεν ήταν η αναμενόμενη, -*-»■ - 

Το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της κάλυψης με την εγγύησή του 

των εν λόγω δανείων, κατέβαλε στην Α.Τ.Ε. τις ληξιπρόθεσμες 

και μη εξοφληθείσες από τους πρωτοφειλέτες δόσεις οι οποίες 

βεβαιώθηκαν στα Δημόσια Ταμεία ως έσοδο του Δημοσίου. Για 

τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 της παρούσας λόγους, με 

τις αναφερόμενες στην παράγραφο 8Γ του άρθρου αυτού πράξεις 

του Υπουργού των Οικονομικών διατάχθηκαν τα Δημόσια Ταμεία 

να μη προβαίνουν στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξή 

των προς το Δημόσιο Οφειλών των προερχόμενων από τα δάνεια 

αυτά. Και με την νομοθετική κύρωση των αποφάσεων αυτών απο- 

σκοπείται η νομιμοποίηση της un, κατεξαίρεση, λήψης των προ- 

βλεπόμενων από τις διατάξεις του Κώδικα περί Είσπραξης Εσόδων 

του Δημοσίου αναγκαστικών μέτρων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και που είχε σαν 

συνέπεια την καθυστέρηση είσπραξης των εκ της ανωτέρω αιτίας 

εσόδων του Δημοσίου. ,

Δ.Δάνεια χορηγηθέντα από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 

με την εγγύηση του Δημοσίου, σε σπογγαλιείς για την κάλυψη 

των δαπανών προπαρασκευής και εκκίνησης για σπογγαλιεία 

στα Ελληνικά και ξένα ύδατα.

Κάθε χρόνο με απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, εγκρίνε- 

ται η χορήγηση δανείων από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

σε σπογγαλιείς για την κάλυψη των δαπανών n£>orιαρασκευής κα.ι 

εκκίνησης για σπογγαλιεία στα Ελληνικά και ξένα ύδατα.
. ■».. · . . „ .-ι W }·

Μέρος των χρηματοδοτήσεων αυτών (35%) καλύπτεται με την εγ

γύηση του Δημοσίου και συνεπώς οι, εντός του ποσοστού αυτού, 

ανεξόφλητες οφειλές που προέρχονται από τις εν λόγω δανειο

δοτήσεις καταβάλλονται από αυτό στην Α.Τ.Ε. και βεβαιώνονται, 

ως Δημόσιο 'Εσοδο, στα αρμόδια Δημόσια Ταμεία.

Για λόγους Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και για να διευκολύνονται 

οι σπογγαλιείς στην άσκηση του έργου τους και στην είσπραξη 

της καταβαλλόμενης στους σπογγαλιείς οικονομικής ενίσχυσης, 

με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 8Δ του άρθρου αυτού πρά- *f 

ξεις του Υπουργού των Οικονομικών, ανεστάλη η λήψη αναγκαστι- Λ 

κών μέτρων για την είσπραξη των εκ της ανωτέρω αιτίας Οφει

λών προς το Δημόσιο ή η είσπραξη αυτών μέχρι 31.12.1983 και ' 

εγκρίθηκε η χορήγηση αποδεικτικών Φορολογικής ενημερότητας . ί 
στους οφειλέτες σπογγαλιείς για να καταστεί δυνατή η είσπραξη . 
από αυτούς της καταβαλλόμενης οικονομικής ενίσχυσης. · .r ν

Με την νομοθετική κύρωση των προαναφερόμενων αποφάσεων επιδιώ- ζ 

κεται η νομιμοποίηση α)των χοοηγηθεισών αναστολών λήψης αναγκα

στικών μέτρων και είσπραξης των κατά τα ανωτέρω εσόδων του 

Δημοσίου, που σαν συνέπεια είχε την καθυστέρηση είσπραξής 

τους και β)της χορήγησης στους σπογγαλιείς αποδεικτικών φορο-
r. * - Λ -

λογικής ενημερότητας που η προσκόμισή τους ήταν απαραίτητη 

» προϋπόθεση για την είσπραξη της καταβαλλόμενης σ’αυτούς οικο

νομικής ενίσχυσης.

Ε.α)Με την υπ'αριθμ.30408/Δ-Ε/4.3.1982 απόφασή μας αυξήσαμε 

σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές το ποσό του φόρου εισο-



δέματος Φυσικών προσώπων noν συμψηφίζεται*' από το Μηχανογρα- 

Φΐκό Κέντρο; S*1*****^ t'Z Jpa&S
Ο συμψηφισμός γίνεται όταν τα πιστωτικά υπόλοιπα 6cν είναι 

ανώτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών και όταν τα 

χρεωστικά ποσά φόρου δεν είναι ανώτερα από πενήντα χιλιά

δες (50.000) δραχμές. Ο πιο πάνω οτυμψηφίσμός δεν γίνεται 

όταν το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος, εκτός αν από το μαγνητικό αρχείο εισπράξεων 

φόρου του ΚΗ.Κ.Υ.Ο. προκύπτει ότι το ποσό της προκαταβολής 

έχει εισπραχθεί.

δ)'Υστερα από αιτήματα πολλών φορολογουμένων, που οφείλουν 

στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη, να τους δοθεί η δυνατότητα 

της πληρωμής των χρεών αυτών σε μηνιαίες δόσεις με μειωμέ

νες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εκδόθηκε η αριθμ.

103629/38349/111—1/12^8.1982 απόφαση του κ.Υπουργού Οικονο

μικών, με την οποία ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

προς το Δημόσιο μέχρι \ποσού 4.000.000 δραχμών.

Πρόθεση για τη ρύθμιση των χρεών αυτών ήταν η διευκόλυνση 

των φορολογουμένων και ιδιαίτερα των μικροοψε ιλετών για να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο με ευνοϊ

κούς όρους. .'.

9. Γτη παράγραφο 9 του όρθρου αυτού περιλαμβάνονται η 

αριθμ.101/3.6.1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργι

κές αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα Γενικού Χημείου Κράτους 

σχετικά με τις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα* 

α)Η αριθμ.101/3.6.1975 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αφο

ρά την παρασκευή οινικού οινοπνεύματος που προορίζεται για 

παρασκευή προϊόντων που εξάγονται στην αλλοδαπή και για το 

σκοπό αυτό διατίθεται σε μειωμένη τιμή. - ,

Η παρασκευή αυτή στηρίζεται σε συνδυασμό οινοπνευματοποίησης 

σταφίδας Α.Σ.Ο. και μέλασσας Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης,

β)Η αριθμ.15158/2630/23.8.1979 απόφαση των Υπουργών Οικονο

μικών και Εμπορίου, αψορά την παρασκευή σταφιδικού αλλά και 

μελασσικοό οινοπνεύματος που προορίζεται για παρασκευή προϊό

ντων πού εξάγονται στην αλλοδαπή καθώς και την κάλυψη των

εξόδων του Α.Σ.Ο. τ ’ ^
. .-· - ·. ' V -Its*·: * * ^ · » υ· r '

γ)Οι αποφάσεις 15820/2701/23.7.1980, 1552/333/8.4.1981,

14062/2395/21.8.1981 , 22709/3790/12.1.1982 και 19602/3328/ 

5.11.1982 αφορούν παρατάσεις της 15158/2630/23.8.1979 και 

σκοπεύουν στην δυνατότητα να εξαχθούν στο μέλλον προϊόντα, 
που παρασκευάστηκαν με το πιο πάνω οινόπνευμα και δεν 

μπόρεσαν να εξαχθούν ή να διατεθούν στην εγχώρια κατα

νάλωση αφού πληρωθούν οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 

που προβλέπονται από το Νόμο.

6)Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 17301/3307/

3.11.1979, 17301/3307/δις/3.11.1979 και 21179/3870/π.ε./ 

19.3.1981 αφορούν παρατάσεις προθεσμιών αποταμιεύσεις 

οινοπνεύματος εξωτερικού, πέραν από τις προθεσμίες που κα

θορίζονται από τον Κώδικα νόμων Φορολογίας Οινοπνεύματος 

διότι το οινόπνευμα που αφορούν ήταν ακατάλληλο να χρησι

μοποιηθεί για τρόφιμα ή ποτά και θα έπρεπε να εξαχθεί αυ

τούσιο ή να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή προϊόντων εκτός 

από τα παραπάνω, τα οποία θα εξαχθούν στο εξωτερικό.

'Αρθρο 48.

1. Με την περίπτωση α'της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 

καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του Ν. 75/19 75, καθό

τι η διάταξη αυτή εναρμονίζεται και ενσωματώνεται στις οι

κείες διατάζεις του Ν.Δ.3323/1955.

2. Με τη διάταξη της περίπτωσης β'του άρθρου αυτού καταρ

γέ ίται η παράγραφος 13 του άρθρου 5 του Ν.1160/1981.Η κατάργη 

ση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά την ένταξη αυτής της διάταξης 

στο άρθρο 29 του Ν.Δ.3323/1955, η οποία γίνεται με την παράγρα

φο 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

3. Με τη διάταξη της περίπτωσης γ'του άρθρου αυτού καταργού- 

νται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή εισφοράς ΟΠΑ στο 

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, αφού η εισφορά αυτή έχει 

ληφθεί υπόψη για τη θέσπιση της νέας κλίμακας φορολογίας που 

προτείνεται με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου. Με το·· τρόπο αυ

τό απλουστεύεται και η‘εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

4· Επίσης μ* τις διατάξεις της περίπτωσης 6'του άρθρου < 

"*τοό κατ αργούν τα (Γ οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή ε 

Φοράς ΟΓΑ στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και της έκι 

σης αυτής από τα καθαρά κέρδη ή τα εισοδήματα των νομικών ι 

σώπων. Β κατάργηση της εισφοράς υπέρ τουΊθΓΑ και η συγχώνε» 

αυτής στο φόρο εισοδήματος κρίνεται αναγκαία για την απλού- 

ση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και 

τη διευκόλυνση των νομικών προσώπων στον υπολογισμό του 

φόρου που Οφείλεται για τα εισοδήματά τους.

5. Με τη διάταξη της περίπτωσης ε'του άρθρου αυτού

καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Μ.Δ.4444/1964 

και της παραγράφου 5 του άρθρου 7 .του Ν. 4171/1961, οι 

οποίες προβλέπουν ειδικό τρόπο φορολογίας των αποζημιώσεων 

ή δικαιωμάτων που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις 

που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, γιατί με '*, 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του σχεδίου 

νόμου που προτείνεται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 

των επιχειρήσεων αυτών σε κάθε περίπτωση με την παρακράτη

ση ποσοστού φόρου στις αμοιβές τους. Β κατάργηση των δια

τάξεων αυτών κρίνεται αναγκαία για την απλούστευση της δια

δικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και την αποφυγή 

υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις αλλοδαπές επιχειρήσει 

που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. .*

6. Με τη διάταξη της περίπτωσης στ'του άρθρου αυτού κατσ 

γούνται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του

Ν.1337/1983, που προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις ενεργού πολ 

δομίας, οι οποίες ίχνήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται αι 

αυτόν θα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φοοολογίας 

σοδήματος και όχι με τις διατάξεις του άρθρου 36α του·-.*-'

Ν.Δ.3323/1955. Η κατάργηση των διατάξεων κρίθηχε αναγκαία κ 

θόοον με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του σχ 

δίου νόμου που προτείνεται προβλέπεται ότι όλες οι επιχείρή 

σεις που είναι ανάδοχοι προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας, 

ανεξάρτητα αν ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή όχι, θα φορολογού 

νται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος..'r V. ·

7. Με τη διάταξη της περίπτωσης ζ'του παρόντος άρθρου 

καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 3, 26,27 

παράγραφος 1,43 παράγραφος 2 και 55 παράγραφος 2 του Ν.Δ.11 

1973, που προβλέπουν αφορολόγητα ποσά από την αξία περιουσι 

κών στοιχείων, που περιέρχονται στους δικαιούχους από κλήρο 

νομία, δωοεά ή προίκα, γιατί αντί των αφορολόγητων ποσών με 

το άρθρο 16 του παρόντος νόμου καθιερώνεται έκπτωση ορισμέν 

ποσού από το φόρο που θα προκύπτει βάσει των κλιμάκων

(Tax Credit).

8. Με τη διάταξη της περίπτωσης η'του άρθρου αυτού 

καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52 

του Ν.1249/1982 γιατί με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 

του προτεινόμενου σχεδίου νόμου γίνεται νέα ρύθμιση τού 

θέματος και συγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση του αφορολό

γητου ποσού για κάθε εισιτήριο κινηματογράφου.

9. Με τη διάταξη της περίπτωσης θ'του άρθρου αυτού καταc 

γείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.2544 

1953, γιατί η προβλεπόμενη από τή διάταξη αυτή δασμοφορολο- 

γική απαλλαγή, αυξάνεται και ρυθμίζεται εκ νέου με τις 6ια-ι 

τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του προτεινόμενου σχε 

δίου νόμου.

10. Με τη διάταξη της περίπτωσης ι'του άρθρου αυτού χαταρ 

γείται η περίπτωση ι'της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του 

Τελωνειακού Κώδικα, γιατί, μετά την προσθήκη, με το άρθρο 

27 παράγραφος 3 του σχεδίου διάταξης στο άρθρο 92 του Τελω

νειακού Κώδικα η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση στο Τελωνείο των 

αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση και όχι 

ως λαθρεμπορία.

11. Με τη διάταξη της περίπτωσης ια'του άρθρου αυτού κατα 

γούνται οι διατάξεις των άρθρων 113 μέχρι και 124 του Α.Ν. 

2039/1939 γιατί έχουν καταστεί ανενεργείς και το θέμα της 

διοίκησης των παλαιών κληροδοτημάτων του Νομού Ιωαννίνων 

ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του προτεινόμενοι. 

σχεδίου νόμου.

12. Με τη διάταξη της περίπτωσης ιβ'του άρθρου αυτού κατα
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γο6υται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ.3829/1958 γιατί 

δεν έχουν ουσιαστικά έδαφος εφαρμογής σήμερα στην ποάξη αψού 

προβλέπουν σαν δάση επιβολής του φόρου κατανάλωσης στα επιβα-

r-.xe «τοχίνητ* ττ/ ίατμολογητέζ αξίζ. r( ozviac μετά το Νί-
μο 3G3/197G cs συνουζζμό με τον Κατ/ον’.σμό ττ>ς ΕΟΚ 2224/ 
1980 έ-αυίΐ νζ ιζχ4ΐ'..

Αίηνζ, 9 Mziou 1984 
Ο Π ρο>ι5οττοοργός 

%αι Γιτοοργός Β^νιχη? Αμ/νης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ

Ot Τττοοργσί
Π poeif ίος

ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ Γ.
Ε5νιχ.ης Οικονομίας 

χαι Οίχονοαιχών 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΉΣ 

Δίχαιο^ΰντ^ς

Γ.—Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 
Γοωργίοκ;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
Πολιτισμού 

χαι Επτττμων 
Μ. ΜΈΓΡΚΟΥΡΉ 

Βα-τορ ίοι>
Β. ΚΒΔΙΚΟΓΛΟΓ
Γγ«ίας χα: Πρόνοιας 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Σ 

Συγχοινωνιών 
Ν. ΑΚΡΓΠΔΗΣ

Εξωτεριχών
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΓΛΟΣ

Εσωτεριχών

Μ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Ε3ν. Παιδείας 

χαι θρτμτχεοαάτων
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΑίΑΝΗΣ 

Δτμ. Τάξεως 
Γ. ΣΚΟΓΑΙΑΡ ΓΚ Η Σ 

Χωροταξίας - Οικισμόν 
χαι Περιβάλλοντος 
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ 

Εργασίας
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ 

Kotv. Ασφαλίσεων 
Λ. ΒΕΡΤΒΛΚΗΣ 

Έατοριχής Νοκπλίζς 
. Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Διατάξεων που τροποποιούνται** καταργούνται και συμπληρώνονται με 

το Σχέδιο Νόμου " Ηεταορυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία 

και άλλες διατάξεις"· f. . . . „t.

, ' κεφαλαίο a: w“' * ‘ .*! ;

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙI ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. Φορολογία Εισοδήματος 

(* Αρθρο 1 παρ. 1 νομοσχεδίου)

Πρώτο εδάφιο παραγρ. 2. άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955 *

2. Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάδε είδους συντά

ξεις μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι ποσού κα- 

δαρού εισοδήματος τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και κατά 

ποσοστό πέντε τα εκατό (51) στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από 

τριακόσιες χιλιάδες μία (300.001)"μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

δραχμές. . ..

(*Αρδρο 1 παρ. 2 νομοσχεδίου)

Εδάοιο προτελευταίο παραγρ. 2 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/55 * ·

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήοεως, ρυθμίζεται κάδε δέμα που αρορά την tip αρ

μογ ή των διατάξεων των προηγούμενων‘εδαφίων. ·

Εδάφιο τελευταίο παραγρ. 2 άρδρου 4 Ν.Δ.3323/55 ι

Π μείωση που ποοβλέπεται από την παράγραφο αυτή δεν μπορεί σε καμιά 

περίπτωση να είναι ανώτερη από το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χι

λιάδων (185.003) δραχμών το χρόνο κατά φορολογούμενο για τα εισοδή

ματα όλων των παραπάνω κατηγοριών.

(*Αρθρο 1 παρ. 3 νομοσχεδίου)

Παραγρ. 3 άρδρου 4 Ν.Δ. 3323/55:

3. Κατ'εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου της προη

γούμενης παραγράφου, ορίζεται μείωση σε ποοοσοστό πενήντα τα εκατό 

(50%) για το ποσό των καδαοών αποδοχών ως τις οκτακόσιες χιλιάδι. 

(800.000) όοαχμές και είκοσι πέντε τα εκατό (25%) στο τμήμα των 

καθαρών αποδοχών από οκτακόσιες χιλιάδες μία (800.001) ως ένα εκα- 

τομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δραχμές, προκειμένου για το

καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από 

την άσκηση του επαγγέλματός τους»

α)............................

8)......................

Υ)..................................

(‘Αρθρο 1 παρ. 4 νομοσχεδίου)

Παραγρ. 5 άρδρου 4 Ν.Δ.3323/1955

5. Επίσης>. κατ * εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδα

φίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται μχ ίωση-oc -ποσο

στό πενήντα τα εκατό (50%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ώς τις 

πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δοαχμές και σε είκοσι πέντε τα εκατό 

(25%) στο τμήμα των καθαρών αποδοχών από πεντακόσιες χιλιάδες μία 

(500.001), ως εφτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές, προκειμένου 

για το καθαρό εισόδημα από κύοιες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστι

κά από την άσκηση του επαγγέλματός τους ι

α) οι μουσουργοί, εκτελεστές μουσικών έργων, .......................

8» ...............................\......................................................................................................

Υ) ..................................................................................... ...................................................................................

6) ........................................................................................................................................

(‘Αρθρο 1 παραγρ. 6 νομοσχεδίου)

Παραγρ. 9 και 10 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955

9. Επίσης, κατ'εξαίρεση, αντί για τη μείωση του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,' ορίξεται μείωση σε ποσοστό 

τριάντα πέντε τα εκατό (35%) για το ποσό των καθαρών αποδοχών ως 

τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχ. και σε δεκαεφτά και μισό 

τα εκατό (17,5%) για το τμήμα των καθαρών αποδοχών από τετρακόσιες 

χιλιάδες μία (400.001) ως οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές, 

προκειμένου για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν 

αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους οι μισθωτοί που 

είναι μέλη των Ενώσεων Προσωπικού Περιοδικού Τύπου.

10. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών οι οποίες δημοσιεύο

νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίξσνται τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για την απόδειξη της ιδιότητας των δικαιούχων των 

ειδικών μειώσεων των παραγράφων 3 ως και 9 του παρόντος και γενικά 

ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

('Αρθρο 1 παρ. 7 νομοσχεδίου) '

Τελευταίο εδάφιο παραγρ. 10 (όπως αναριθμήθηκε). άρθρου 4 Ν.Δ.3323/ 

1955 ι '

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά με 

τα οποία αποδε ικνύεται ή προ<*ρορά υπηρεσίας ή η κύρια κατοικία στις 

παραπάνω περιοχές όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την ·. 

εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων.

('Αρθρο 2 νομοσχεδίου)

'Αρθρο 6 Ν.Δ. 3323/1955.

. 'Αρθρο €.

Εισοδήματα της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων.

1. Γυνεστώτος του γάμου, οι σύζυγοι υπσχρεούνται όπως υηοβάλωσι 

κοινήν θήλωσιν των εισοδημάτων των, c#'ών ο φόρος υπολογίζεται κι- 

χωρισμένως, εχάστου τούτων ευθυνομένου δια το αναλογούν επί του ει- 

σοδήματός του ποοόν φόρου. Εις την περίπτωσιν τούτην, τυχόν αρνητι

κόν αποτέλεσμα του εισοδήματος της συζύγου δεν συμώΤΦ ί ζ ε τα c προς τα 

εισοδήματα του συζύγου.
. · ·· j " ·

Ειδικώς, το εισόδημα της συζύγου, εξ επιχειρήσεως οικονομικώς 

εξαρτωμένης εκ του συζύγου ή προερχόμενου εκ προσωπικής μεταξύ των 

συζύγων εταιρείας, προστίθεται εις το εισόδημα του συζύγου. ·."

Η σύζυγος υποχρεούται εις επίδοσιν ιδίας δηλώσεως δια τα εκ πά- 

σης πηγής εισοδήματά της εις την περίπτωσιν μη συμβιώσεως, λόγω υφί- 

σταμένης μεταξύ των συζύγων διαστάσεως, της περί τούτου αποδείξεως 

βαουνούσης τον φορολογούμενσν, δυναμένης να γίνει δια παντός νομίμου 

μέσου.
ι. Το εισόδημα των μη συμπληρωσάντων το 18σν έτος της ηλικίας 

των τέκνων, προστίθεται εις το εισόδημα του πατρός και τούτου μη 

υπάρχσντος ή απολέσαντος την πατρικήν εξουσίαν εις το εισόδημα της 

μητρός. Κατ*εξαίρεσιν φορολογείται κεχωρισμένως το εισόδημα του 

μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου t α) εκ 

της ιδίος αυτού εργασίας, 8) εκ περιουσιακών στοιχείων περιελθό- 

ντων εις αυτό είτε εκ δωοεάς, εξαιρέσει της γενομένης υπό των γο

νέων αυτού, είτε εκ κλ ηρσνομ ί ας και γ) εκ συντάξεων απσνεμηθειοών 

αυχώ λόγω θανάτου του πατρός ή της μητρός αυτού, του τέκνου υπέ- . 

χοντος δια τα εκ των πηγών τούτων εισοδήματα αυτού ιδίαν φορολο

γικήν υποχρέωσιν. .· · ·


