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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ ΙΕΖΗ

Ιτο σχέδιο νομού «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλ
λες διατάξεις·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το νομοσχέδιο αυτό,οι διατάξεις του οποίου ορισηκοποιήθηκαν μετά 
<αι από διάλογο του Υπουργείου Οικονομικών με τις παραγωγικές τά
ζεις,αναμορφώνεται ριζικά η φορολογία εισοδήματος φυσικών και νο
μικών προσώπων με Βασικά χαρακτηριστικά τη δίκαιη κατανομή του 
Φορολογικού βάρους,την προστασία του εισοδήματος των εργαζομέ
νων από τον πληθωρισμό,την απλότητα,την εξυπηρέτηση της αναπτυ
ξιακής προσπάθειας της χώρας μας καθώς και την αποκατάσταση 
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Φορολογουμένων.

Οι αδυναμίες που χαρακτήριζαν το προηγούμενο σύστημα είναι γνω
στές. πολυνομία.πολυπλοκότηιαάνιση κατανομή του φορολογικού βά
ρους και κυρίως δημιουργία αντικινήτρων για την απασχόληση και τις 
επενδύσεις.Οι αδυναμίες αυτές σε συνδυασμό μετην ελλιπή οργάνω
ση των υπηρεσιών και την ασαφεια των διαδικασιών διαχείρισης του 
οορου,δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αρνητικών φαινομέ
νων με κυρίαρχο αυτό της φοροδιαφυγής η οποία αποτέλεσε το σημαν
τικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την αποτελεσματική άσκηση της 
δημοσιονομικής και εισοδΓυατικής πολιτικής.

Κάτω απ'αυτές τις συνθήκες,ήταν φυσικό να αποτελέσει πρωταρχι
κό στόχο της Κυβέρνησης η φορολογική μεταρρύθμιση .

Μόνο ένα σύστημα απλό, δίκαιο και οικονομικά αποτελεσματικό μπορεί 
να ανταποκοιθεί στις σύχρονες εξελίξεις εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την κοινωνι ή αποδοχή.Τα τελευταία χρόνια,έγιναν ουσιαστικές παρεμ
βάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο του φορολογικού μας συστήματος, οι 
οποίες περιόρισαν τα αρνητικά χαρακτηριστικά του και ταυτόχρονα δη
μιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη ριζική αναμόρφωσή του.

Στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος η προστασία των εισοδη
μάτων από τη δημοσιονομική απορρόφηση, η δικαιότερη κατανομή των 
Φορολογικών βαρών,η αντικειμενικοποίηση προσδιορισμού της φορο
λογητέας ύλης και τέλος τα μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα,που υιο
θετήθηκαν μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος 
της οικονομίας μας, ήταν οι βασικοί στόχοι της μέχρι σήμερα φορολο
γικής πολιτικής. Η επιτυχία εκπλήρωσης των στόχων αυτών,η οποία με
ταξύ άλλων βελτίωσε τις σχέσεις Κράτους-πολίτη,καθώς επίσης και η 
εισαγωγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δημιούργησαν τις προϋπο
θέσεις εφαρμογής ενός νέου συστήματος επιβολής φόρου στο εισόδημα

Οι βασικές επιλογές της μεταρρύθμισης είναι:
-η νέ-ι δομή της φορολογικής κ\1μακας που σε συνδυασμό με τα αυξη
μένα αφορολόγητα ποσά και το νέο τρόπο υπολογισμού του φόρου ο
δηγέ. σε σημαντική μείωση του φορολογικού βάρους για όλους 
ανεξάρτητα τους πολίτες,
-η υποχρεωτική κάθε έτος τιμαριθμοποίηση των αφορολόγητων ποσών 
και των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας,που όχι μόνο θα αποτρέ- 
πει τη φαλκίδευση του εισοδήματος των φορολογουμένων,αλλά και θα 
μειώνει κάθε έτος το φορολογικό βάρος,
-ή διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θα προέλθει κυρίως από τη 
νέα δομή της κλίμακαςίμείωση οριακών συντε λεστών-μείωση του αριθ
μού των κλιμακίων και διεύρυνσή τους),
-π παροχή των απαλλαγών με τη μορφή της έκπτωσης φόρου από φό
ρο που ευνοείχαμηλά και μεσαία εισοδήματα, η αύξηση των αφορο
λόγητων ορίων σε σημαντικά επίπεδε , με την παράλληλη θέσπιση 
αφορολόγητων ποσών με νόμιμα δικαιολογητικά που αποβλέπει στην 
περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων,αλλά και στην 
περιστολή της φοροδιαφυγής,
-η κατά το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος που προέρ
χεται από διαφορετικές κατηγορίες με την παροχή ενιαίων αφορολό
γητων ποσών, η ριζική αλλαγή tou τρόπου διοικητικής επίλυσης της 
διαφοράςίσυμβιβασμός) με σκοπό ττ ν αντικειμενικοποίηση και τη δια
φάνεια στην επιβολή του φόρου, αλλά και τη / αποκατάσταση κλίματος 
εμπιστοσύνης στις σχέσεις Κράτους και φο τολογουμένων,
■η παροχή επιπλέον κινήτρων νια νέες παραγωγικές επενδύσεις στα έτη 
1988 έως 1991 <αι για την υι οβοήθηση των εξαγωγών και του τουρι
σμού. ο περιορ ομός της φοραδιαουγής και της φοροαποφυγής, η κω
δικοποίηση σε ενιαίο κείμεν χ πλήθους διατάξεων διασπαρμένων σε 
διάφορχυς νόμ-ιυς από το 1£55 και
η βελτίωση στπ διαχείριση του φόρου,αποτέλεσμα της απλούστευσης 
του συπτήματά;.

Ιδιαίτερα θα ιρέπει να τονιστεί η φορολογική ελάφρυνση του επιφέ
ρει το νέο σύστημα. Η μέσηφορολογική επιβάρυνση σαν ποχοστό του 
δηλούμι-νου εισοδήματος μειώνεται τουλάχιστον κατά 2θ% τ ερίπου το 
1988 ένιιντι του 1987. Συγκεκριμένα υπολογίζεται να διαμος φωθεί κά

τω από 7% ,ενώ ήταν 9.5% περίπου το 1987 και 10.0% το 1981—Αυτή 
η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα αυξήσει το διαθέσιμο εισό
δημα τουλάχιστον κατά 4,5-5 ποσοστιαίες μονάδες.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΡΟΓ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΙί ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΝ 

ΠΡΟΣΩΓΟΝ

Άρθρο 1

Εισόδημα και εξεύρεσή του

ι.Με την παράγι αφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 2 
του ν.δ.3323/195ί Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι δεν αναγνωρίζον
ται για έκπτωση ιπό το εισόδημα εκτός από το φόρο εισοδήματος για 
τη μη έκπτωση τι υ οποίου ορίζουν και οι ισχύουσες διατάξεις, τα πρό
στιμα και οι πρόσθετοι φόρομΕπΙσς,με τις διατάξεις αυτές περιορίζε
ται ο αριθμός των πηγών του εισοδήματος ανάλογα με την προέλευσή 
του από επτά (7) σε έξι(6), με την ενοποίηση των πηγών εισοδήματος 
«από οικοδομά"» και «από εκμίσθωση γαιών · σε μία κατηγορία εισοδή- 
ματ:; 7όδη η από ακίνητα».
2. Με την παραγραψο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 4 
του ν.δ.3323/1955.
Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 4 καταργούνται οι διατάξεις των πα
ραγραφών 2 μέχρι 12 και 14 του παλιού άρθρου,που ήδη ισχύουν,οι ο
ποίες προβλέπουν ειδική μείωση του εισοδήματος ορισμένων 
κατηγοριών φορολογουμένων,καθόσον τα εισοδήματα αυτά με το κρι- 
νόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται διαφορετικά 
Με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 4 επαναλαμβάνονται οι διατάξεις 
της παραγρόφουί του ίδιου άρθρου,που ήδη ισχύουν, με ορισμένες α
ναγκαίες τροποποιήσεις.
Με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 4 ορίζεται ότι το αρνητικό στοι
χείο εισόδηματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζε
ται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν 
στην αλλοδαπή. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η νομοθετική κάλυ
ψη της διοικητικής και δικαστηριακής νομολογίας που ισχύει μέχρι σή
μερα και η απονομή φορολογικής δικαιοσύνης.
Με τη νέα παράγραφο 3 του άρθρου 4 η ανατρεπτική προθεσμία των 

έξι (6) μηνών για την εκχώρηση από το φορολογούμενο στο Δημόσιο 
των εισοδημάτων που δεν έχουν εισπραχθεί από εκμίσθωση ακινήτων 
και από τόκους δανείων,παρατείνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού 
έτους μέσα στο οποίο τα εισοδήματα αυτό υπόκειντοι σε φόρο.Η παρά
ταση αυτή κρίνεται αναγκαία για να δοθεί επαρκής χρόνος στο Φορο
λογούμενο να εξαντλήσει κάθε νάμιμο μέσο είσπραξής τους.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού καταργείται το τελευταίο ε- 
ί άφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.δ.3323/1955 γιατί το θέμα 
της αφαίρεσης των τόκων από το εισόδημα των φορολογουμένων ρυθ- 
μίζεται διαφορετικό από το κρινόμενο νομοσχέδιο.
ϊπίσης με τις ίδιες διατάξεις καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 

£ του ν.3323/1955 και το θέμα που ρυθμίζει η παράγραφος αυτή μετα
φέρει αι /ία νομοτεχνικούς λόγους στο άρθρο που αφορά την υποβολή 
της δήλωσης.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 6 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955.Με τη νέα παράγραφο 6 του άρ
θρου 6 επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της παραγαράφου 6 του ίδιου 
άρθρου,που ήδη (σχυαν.και ορίζεται ότι το εισόδημα του ανήλικου τέ
κνου στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδή
ματος προσθέτεται στο εισόδημα του πατέρα τουΣκοπός της διάταξης 
αυτής είναι η πλήρωση του κενού που υπήρχε στην ισχύουσα διάταξη.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 
του άρθρου 6 του ν.δ.3323/1955 αναριθμούνται σε 2,3,4,5 και 6 αντίστοιχα- 
Θ.Με την παράγραφο 6 του άρθρ >υ αυτοί αντικαθίσταται η υποπερίπτω
ση β'της περίπτωσης Α της παραγράφου του άρθρου 7 του 
ν.δ.3323/1955.Με τις νέες διστάζεις καθιερώνεται για πρώτη φορά ο υ
πολογισμός του απαλλασόμενου ποσού από ιδιοκατοίκηση κύριας κα
τοικίας με βάση την επίφάνεια,αντί του ακαθάριστου τεκμαρτού 
εισοδήματος.Ειδικότερα,απαλλασεται από το φόρο το ακαθάριστο τε
κμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριαςκατοικίας του φορολο- 
γουμένου εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικών μέτρων.Όταν το εμβαδό 
της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από 200 τετρα
γωνικά μέτρα η διαφορά,μέχρι τα διακόσια τετρανωνικά μέτραλαμβά- 
νεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας 
κατοικίας.Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται η βάση εφαρμογής της απαλ
λαγής αυτής και ωφείλεται μεγαλύτερος αριθμός φορολογουμένων.
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7.Με την παράγραφο 7 ταυ άρθρου αυτού αντικαθίσταται η υποπερίπτω
ση γ'της περίπτωσης Ε’της παραγράφου 1 του . άρθρου 7 του 
ν.δ.3323/1955.Με τη νεα διάταξη γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση της 
παλιάς.καθοσσν η φορολογία των εξόδων παράστασης των μελών του 
Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται από το Ζ’Ψήμιομα της 
13/1θϋ975
a Με .την παράγραφο Β του άρθρου αυτού καταργούνται η υποπερίπτωση 
Υ της περίπτωσης Γ'της παραγράφου 1, η περίπτωση Δ'.της παραγρά
φου 1 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν.δ.3323/ι955.καθόοον το 
απαλλασόμενα από το φόρο ποσά εισοδήματος που προβλέπονται από 
τις καταργούμενες διατάξεις με το κρινόμενο νομοσχέδιο μετατρέπον- 
ται σε αφορολόγητα ποσά. Με τις ίδιες διατάξεις ηπαράνραφος 6 του 
άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 αναριθμείται σε 5.

Άρθρο 2
Αφορολόγητο ποοο

Με το άρθρο αυτά αντικαθίσταται το άρθρο Β του ν.δ. 3323/1955 -Με 
τις νέες" διατάξεις καθιερώνονται αφορολόγητα ποσά γιά κάθε φορο
λογούμενο .ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάστασή του, 
την κατηγορία του εισοδήματος που αποκτά και τις 
δαπάνες που πραγματοποιεί με σκοπό τη μεγαλύτερη φορολογική ε
λάφρυνση των φορολονουμόνων και την πε.ριστολή της φοροδιαφυγής 
Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ.3323/1955 ορί
ζονται τα ακόλουθο:
Ι.Με την παράγραφο 1 ορίζονται τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύ
νουν τους Φορολογούμενους .Στα πρόσωπα αυτά, εκτός ααό εκείνα που 
προβλεπονταν μέχρι σήμερα, προσθετονται τα τέκνα που είναι διαζευγ
μένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και οι αδελφοί και οι αδελφές και 
των-δύο συζύγων που είναι διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χη
ρείας εφ’άοον παρουσιάζουν ο ναπηρία.67 % και πάνω από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία-άιευκρινίζεται άτι τα ενήλικα άγαμα 
τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο(25ο) έτος της ηλι- 
κίας.του.γιιι να θεωρείται ότι βαρύνουν, τους φορολογούμενους πρέ
πει να σπουδάζουν στ αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία εντ ισοονται σε κάποια εκπαι
δευτική βαθμίδα.
2. Με την παράγραφο 2 αυξάνεται από 104.00) δραχμές σε 150.000 δραχ
μές το ανώτατο όριο εισοδήματος που μπορεί να έχουν τα πρόσωπα που 
συνοικούν με το φορολογούμενο για να θεωρείται ότι τον βαρύνουν.Το 
πσό αυτό αυξάνεται από 255.000 δραχμές σε 350.000 δραχμές αν τα πρό
σωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο έχουν αναπηρία 67% και 
πάνω.Επίσης με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι τα εισοδήματα των ανή
λικων τέκνων,που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν.δ.3323/1955 προσθέτονται στο συνολικό εισόδημα του γονέα,δε λαμ- 
βόνσνται υπόψη προκειμένου να θεωρηθεί ότι βαρύνουν το φορολο
γούμενο.
3. Με την παράγραφο 3 ορίζονται προσωπικά αφορολόγητα ποσά χω
ρίς δικοιολογητικά,ίδια για όλους τους φορολογουμένους ανάλογα με 
την οικογενειακή τους κατάσταση ως εξής:
Για το φορολογούμενο 300.000 δραχμές
Για τον ή τη σύζυγο που δεν έχει οορολογούμεμενο εισόδημα

100.000
Για το πρώτο ή δεύτερο τέκνο από 100.000 »
Για το τρίτο τέκνο 160.000 »
Για το τέταρτο τέκνο 250.000 »
"ια το .τέμτττο kci άιω τέκνα από 300.000 ►
Για τα λοιπά προστατεύομενα μέλη και τα στοατευμένα τέκνο40ϋ00 » 4 5

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται επιπλέον προσωπικό αφορολόγητο ποσό 
χωοίς-δικαιολογητικα γιο τους τυφλούς και κάθε πρόσωπο που έχει ο- 
ναττηρία 67% και πάνω 300.000 δραχμές.Επίσης,για τους τυφλούς και 
αναπήρους με αναπηρία 67% και πάνω, που αποκτούν εισόδημα από 
ατομική εμπορική επιχείρηση η από μισθωτές υπηρεσίας ή συντάξεις 
ή από την άσκηση στομικώς ελευθέριου επαγγέλματος ορίζεται επιπλέον 
προσωπικό αφορολόγητο ποσό 300.000 δραχμών το οπο ο όμως περιο
ρίζεται μέχρι του ύψους του εισοδήματός τους από τις πηγές αυτές.
5. Με την παράγραφο 5, για τους μισθωτούςκαι συνταξιούχους ορίζε
ται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό γωρίς δικαιολογητικά ίσο με το 50% 
του εισοδήματος,μέχρι ποσού εισι δήματος 800.000 δραχμών.Το ποσο
στό αυτό αυξάνει σε 70% για μισθι ύς που αποκτούν όσοι προσφέρουν 
υπηρεσίες ή κατοικούν σε παραμεθι <χες περιοχές και για συντάξεις που 
ατσκτούν συνταξιούχοι που καιοικ τύν για ολόκληρο το έτος σε παρα- 
μ θόριες περιοχές .και οε 70%, μίχρι ποσού εισοδήματος 1.000.000 
δ χιχμών για κύριες αποδοχές ττο" σπαιττοΐω αποκλειστικά απάτην ά
σκηση του επαγγέλματος τους σι ι υντε — ς,οι 9cnoiol και οι εκτελε
στές μουσικών έργων των κρατικέ ν ορχηστρών >ν ο; ιηστρών της

Εθνικής Λυρικής Σε ινής και ΕΡΤ,για την αντιμετώπιση επαγγελματικών 
δαπανών το: ς.Το □ ιξημένο αυτό ποσοστά περέχεται ως κίνητρο για την 
παραμονή κ ι εγκε άοταση στις παραμεθόριεςπεριαχές μισθωτών και 
συνταξιούχι >ν, γεγηνος που ευνοεί την οικονομική'ανσπτιιξη των πει 
ριοχών αυτί ν .και για την κάλυψη των αυξημονων-επαγγελματικών δα
πανών που αντιμετωπίζουν οι συντάκτες ,ηθοποιοί.κλπ. λόγω της 
ιδιομορφίας του επαγγέλματος τους.Το πρόσθετο αυτά.αφορολόγητα 
ποσό για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν μπορεί, 
οε καμία περίπτωση.να είναι ανωτερο-από το ποσό :ων 700.000 δραχ
μών για κάθε φορολογούμενο. Επίσης.ορίζεται πρόσθετο αφορολόγη
το ποσό, χωρίς δικαιολογητικά. για τους αγρότες, για καθαρό εισόδημα 
μέχρι 400.000 δραχμών αντί της απαλλαγής μπο το φόρο ακαθάριστου 
εισοδήματος 1.650.000 δραχμών που I ικπιηυται με ις ισχύουσες δια
τάξεις .Τέλος.ορίζεται πρόσθετο αφορολόγητο ποεό χωρ ς δικαιολο- 
γητικά για τα κέρδη από την πρωιογενή παραγωγή που διανέμονται 
με τη μορφή μερίσματος σε μέλη συνεταιρισμού ο οπαίος έχει ως αντι
κείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών κλπ. 400X00 δραχμών για ό
σους είναι αγρότες και 100.000 δραχμών για τα λοπα μέλη του 
συνεταιρισμού.
6. Με την παράγραφο 6 ορίζεται επιπλέον αφορολόγητο ποσό με δικαιο- 
λογητικά δαπανών για όλους τους φοροκονουμένοιος ανάλογα με την 
οικογενειακή τους κατάστασηίδαπάνη επισκευής κατοικίας .αγορά οικια
κών ειδών,αγορά ετοίμων ενδυμάτων και υπαδημάτων.ετιισκευης και συν
τήρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επισκευής και 
συντήρησης ουτοκινητομ,δαπανη ενοικίου κΛπ) ως εξής:
Γ ια φορολογούμενο χωρίς σύζυγο 200Χ00.δραχμες
Γ ια φορολογούμενο με σύζυγο 300.000 >
Για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο. 100.000 ·
7. Με την παράγραφο 7,πέρα από τις δαπάνες της προηγούμενης παρα
γράφου 6 και ανεξάρτητα αν <ιαλύφθηκε.ή όχι το αφορολόγητο όριο με 
δικαιολογητικά .αναγνωρίζεται ως αφορολόγητο ποσά πράαθετες.δα- 
πάνες με δικαιολογητικά νια έξαδα τατρικης και νοσοκομειακής περί- 
θαλψηςχιο φορές σε ασφαλιστικά.τπιιαα.ποοό διατροφή;,τόκοι δανείων 
που καταβλήθηκαν,έξοδα κηδείας,δωρεές κ_λπ_ 
Ειδικάτερα,καθιερώνεται για πρώτη φορά οφορολόγητο ποσό (οο με την 
αξία των ακινητων.καθώς και με τα ;:ρηματι <ό ποσά που δωρίζονται από 
το φορολογούμενο στο Δημάοιο,τιιυς Δήμους και τις ίαινότητες του 
Κράτους.τα Ανώτατα Εκσπιδευτικο Ιδρύματα,τα κρατικό.και δημοτικά, 
νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρό
σωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούντο! από τον κρατικό προϋπο- 
λογισμά.καθώς και :ο Ταμείο Αρχαιολογικόν Πάρων. Γ..ς αφορολάγητο 
ποσό ορίζονται και το χρηματικά ποσά που δωρίζονται από το φορολο
γούμενο οε κοινωφελή ιδρύματα. εφίώσον.ταποαα.αμτά καταθετονται 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, ορίζεται αφορολάγητο 
ποσά ίαο με το 50% των χρπματικών.ποσών που καταβάλλει ο Φορολο
γούμενος λόγω δωρεος στα ημεδαπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
και στα ερασιτεχνικά τμήματα των αθλητικών οωματείων.Το ποσά της 
δωρεάς στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτε
ρο από το 15% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δήλωσε 
ο φορολογούμενος.Τέλος, ορίζεται αφορολόγητο ποσά ίσο με τους δε
δουλευμένους τοκους δανείων,χρεών και προκαταβολών που καταβάλ
λονται από το φορολογούμενο.Το ποσό αυτό δεν μπορεί νο είναι 
μεγαλύτερο από το 5 )% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που 
δηλώθηκε.0 περιορισμός αυτός δεν ισχύει >ιο τοκους δανείων για α
πόκτηση πρώτης κατοικίος άλλο και για δάνεια που θα συναφθούν μέ
χρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Β.Με την παράγραφο 6 ορίζονται tc επιμέρου ; αφορολόγητα ποοό από 
τα onoic αποτελείτα: το αφορολόγητο ποσό, ίων παραγραφών 3καλ 
της ουζύγου η οποία έχει εισόδημα.
Β.Με την παράγραφο 9 ορίζεται οτι αν ο ένας από τους συζύγους δεν 
έχει φορολογούμενο εισόδημα-ή αυτό είναι καιώτερο.από το άθοοισμα 
των αφορολόγητων ποσών που αφορούν τις-δαπόνες των παραγραφών 
5 και 7,το άθροισμά αυτών ή η διαφορύ που προκύπτει δεν προσθέτε- 
τοι στα αφορολόγητα ποσό του άλλου συζύγου. Εξαιοετικά.στις περι
πτώσεις αυτές προσθέτονται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου 
τα αφ ορολόγητα ποσά που αφορούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομείο 
κής περίθαλψης του ενός ουζύγου και των λοιπών προσώπων που συ
νοικούν μαζί του και τον βαρύνουν,αι εισφορές του ονΟς ομζύγου οι 
ταμεία ασφάλισης.στα οποία ασφαλίζεται λάγω της συμμετοχής του σε 
επιχείρηση που συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος και όχι για άλλη ante 
και μέχρι το ποσό τομ.εισοδήματος που σύμφωνα με το.άρθρο 6 του 
ν.δ.3323/1955 προσθέτεται στα ι ισοδήματα του άλλου συζύγου για vc 
φορολογηθεί και το ποσό των ί εδουλευμένων τάκων για στεγασπκό 
δάνεια,χρεη προς το Δημ τοιο κα προκαταβολές που χορηγούνται από 
τα Ταμεία Αλληλοβοηθεας Στριιτου.Ναυτικού και Αεροπορίας.
10.-Με την παοάγ κίφο.ιζ ορίζει, ι ότι αν ο ένας οπο τους συζύγους δεν 
έχει Φορολογούμενο ειο δήμο: αυτό ιουεχε είναι κατώτερο οπο το
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άθροισμα των αφορο. γητων όσων :ων παο ιγράΦι ιν 3. < ι ιι 6, που 
αωορούν αυτόν προσι πικά κο τα πρ τσωπο ου τον Βαρύνι jv. το ά
θροισμα αυτών ή η διαα ορα ncj προκι πτει π >σθέτετ ιι στα ι.Φορολο- 
γητα ποσά του άλλου συζύνου Επίσης όταν ι , σι/voAn ό αφορολόγητο 
ποσό του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το Φορολογούμενο εισόδη
μά του. Τυτε η δ·αφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των αφο
ρολόγητων ποο ι>ν των παραγράφων 3. 4 και 6 και των περιπτώσεων 
α’,β'και γτης πι οηγούμενης παραγράφου 9. ηροσθίτεται στο αφορο
λόγητα ποσά το ι άλλου συζύγο-ι.
Π.-Με την παράγραφο 11 οοίζετ ιι ότι τ· αφορολόγητο ποσό για έξο- 
δα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλι ιης των προσώπων που συνοι
κούν με το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, 
στην περίπτωση πι υ έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 350.000 
δραχμές, κατά το ι οσό που το έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πραγματικό 
Φοοολογούμεενο ι απαλλασσόμενο ετήσιο καθαρό εισόδημα των προ
σώπων αυτών, πρς ιθέτεται στο αωορολς /ητο ποσό του φορολογου- 
μένου τον οποίο βαρύνουν. Αν ο φοοολο ούμενο ς δεν έ) ει ειαόδημε 
ή το εισόδημά του είναι κατώτερο ι.πό το ιθοοισι ι των dσπανών των 
παραγράφων 5 και 7, το ποσά αυτών προσθ ίτεται c ο αφορολόγητο πο
σό του άλλου συζύγου
12. -Με την παράγραφο 12 c ιίζεται«·τι 6oc κατοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα από πηγή ι ου βρ ρκεται στην Ελλάδα δε δι
καιούνται τα αφορολόγητα ποσά των παραγράφων 3 έως κ ιι 6.Επίσης, 
δεν αναγνωρίζεται αφορολόι ητο πςσό για δαπάνες του γίνονται στην 
αλλοδαπή, εκτός από τα έξοδι ια. ρι» ης και νοσοκομειακής περίθαλψης. 
Αφορολόγητα ποσά επίσης, δι ν υπολ τγίζονται κατά την εκκοθάρ.ση του 
φόρου στη σχολάζουσα κλη-ονομία επιδικία ή μεσεγγύηση.
13. -Με την παράγραφο 13 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοπικών να 
καθορίζει με αποφάσεις του. οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. τα είδη, υλικά κοι υπηρεσίες καθώς και τα δικαιολο- 
γητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋ
ποθέσεων για τον υπολογισμό των αφορολόγητων ποι ιών που ορίζονται 
από το άρθρο αυτό. Επίσης, με κοινές αποφάσεις τω\ Υπουργών Οικο
νομικών κοι Υγείας, Γρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. καθορίζονται τα δι- 
καιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού και 
του είδους της αναπηρίας. Με τ ς παραπάνω αποφάσεις ορίζεται επί
σης και κάθε όλλη σχετική λεπτι μέρεια που είναι αναγκαία για την ε
φαρμογή ' ου 3ρθρου αυτού.
14. -Με την παράγραφο 14 παρέχεται εξουι 'ΐοδΰτηση στον Υπουργό Οι
κονομικών να νιμαριθμοποιεί κάθε έτος, μ: απος άσεις του, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερι ήσεως το συνολικό αφορο
λόγητο ποσό των παραγράφων 3 έως και >>. συμς ωνα με το δείκτη τι
μών καταναλωτή. Η θέσπιση της τιμ αριθμό .οίηςπγ των αφορολόγητων 
ποσο ν καθώς επίςτης και τω' κλιμακίων τηι Φορολογικής κλίμακας κρί- 
θηκε αναγκαία προκειμένου να προστστευθούν οι φορολογούμενοι από 
τη φαλκίδευση του εισόδηματός τους από τις δυσμενείς επιπτώσεις του 
πληθωρισμού.

Αρθρο 3.
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου.

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται τε άρθρο 9 του ν.δ.3323/1955. Με τκ 
νέες διατάξεις καθιερώνεται νεα φος ιλογικπ κλίμακα με ,.ννέα διευρι 
μένς κλιμάκια φόρου και ανώτστο οορολογυ ο συντελεστή 50%. σεαν 
τικατάσταση της παλαιός που αποτελείτο από 19 κλιμάκια με ανώτατο 
Φορολογικό συντελεστή 63%. Επίσης, θεσπίζεται τμιαριθμοποίηση των 
κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας κοι καθιερώνεται νέος τρόπος υ- 
Πόλογισμού του φόρυ ar λούστερος κα. δικαιότερος γιατί σήμερα οι διά
φορες μειό>σεις των εισοδημάτων και οι εκπτώσεις των δαπανών 
άφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα με αποτέλεσμα να ωφελούνται 
τα υψηλά εισοδηματικό κλιμάκια αφού >οο υψηλότερο είναι .ο εισόδη
μα τόσο μεναλύτεοο είναι το Οφελος εε φόρο. ΑντίΕ '.τα. με :ο νέο σύ
στημα Φόρε λογούμενοι με τα ίδια αφορολόγητα ποσ 1 ωοελ .ύνται τον 
ίδιο φόρο, ι /εξάρι ητα αι:6 το ύψος του εισοδήματο; τους. Ακόμα, ω- 
φελε τοι πει ,σσότερο ο φορολογούμενος που έχει με /αλύτι ρο αφορο- 
λόγτ to ποσό γιατί λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας, όσο 
μεγαλύτερο αφορι λόγητο ποσά έχει τόσο υπολογίζεται μα μεγαλύτε
ρο ομντελεςτή ο φ 'ρος που θα εκπεσθεί. Με τις ίδιες διαττ ξεις καταρ- 
γείται ο συμτληρωματικός φόρος στο εισόδημα από φοο< λογούμενη 
ιδιοκοτοίκηστι και εκμίσθωση οικοδομών ο οποίες χρησιμοπ ιιούνται ως 
κατοιι ίες προκειμένου να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση των ιδιοκτη
τών και κίνητρο για την ανέγερση νέων τατοικιών. ώστε να εξασφαλι
στεί επαρκής προσφορά στέγης. Στο ΰρορο αυτό, για νομοτεχνικούς 
λόγους, μεταφέρονται οπό το άρί αο 10 του ν.δ.3322/1955 και οι διατά
ξεις που αφορούν τον τρόπο κοτ βολής του φόρου.

Άρθ ο 4.
Επιδότηση ενοικίου.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου < υτού αντικαθίσταται το άρθρο 10 
του ν.δ.3323/1955. Με τις νεες διατάζεις μεταφέρονται για νομοττχνι- 
κους λόγους, στο άρθρο αυτό, απο το άρθρο 9α του ν.δ.
3323/1955 το υποίο καταργείται. οι διατάξεις που ορίζουν τους δικαιού
χους και τις προϋποθέσεις επιδότησης του ενοικίου της κύοιας κατοι
κίας των μισθωτών και συνταξιούχων. Με τις διατάξεις αυτέι αυξάνε rai 
το ποσά του καταβαλλόμενου ενοικίου, το οποίο λαμβανεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της ΐπιδότισης. ανάλογα με την οικογενειακή κατά
σταση του δικαιούχου,ως εξής:
αίΠροκειυενου για ά Όμους,χήρους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά σε
140.000 δραχμές.απέ 120.000 δραχι £ς που ισχύει σήμερα, 
β.Προκειμένου για έγγαμους χωρίς ι αιδιό ή άγαμους και χήρους με ένο 
παιδί.καθώς κο διαζευγμένους με rva παιδί, εφ όσον όμως τοι ς έχει 
ανατεθεί η επιμέλεια των π· ιιδιών τους, σε 170.000 δραχμές,από 150.000 
δραχμές που ισχύει σήμε( α.
γ.Προκειμένου γιό έγγαμους με ένα παιδί σε 210.000 δραχμές, από 
1Β5.000 δραχμές που ισχύει μέχρι σήμερα Τα παραπάνω ποσό προσαυ
ξάνονται κατϋ 40.000 δραχμές γ α το δεύτερο και κάθε ένα από τα επό
μενα παιδια.αντί 35.000 δραχμί που ισχύει σήμερα 
Επίσης αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιδότησης σε 130.000 δραχ
μές το χρόνο ή 200.000 δραχμές ό χρόνο για τους δικαιούχους που έ
χουν από τέσσερα παιδιά και a νω,από 100.000 δραχμές και 150.000 
δραχμές αντίστοιχα που ισχύει σήμερα.
Τέλος,αυξάνεται σε 1.650.00) δραχμές,από 1.500.000 δραχμές που ισχύει 
μέχρι σήμερα,το ανώτατο ι οσό εισοδήματος που μπορεί να έχει ο φο
ρολογούμενος, η σύζυγός \ου κοι τα πρόσωπα που συνοικούν μ αυτούς 
και τους βαρύνουν γιο να δικαιούνται επιδότηση ενοικίου.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών

Με το άοθο3 αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν.δ. 3323/1955. Με 
τις νέες διατάξεις μεταφέρονται στο άρθρο 5 του ν.δ. 3323/1955 από τα 
άρθρα 10 έως και 14 του ν. 820//197Θ τα οποία καταργούνται,οι διατά
ξεις που αναφέρονται στα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και συγχρό
νως αναμορφώνονται αυτό για νο καταστούν δικαιότερα και πιο 
αποτελεσματικά.Η τροποποίηση του συστήματος των τεκμηρίων συνί- 
σταται στη διεύρυνση της βάσης υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης 
,την ιεράρχηση των στοιχείων του τεκμηρίου σύμφωνα με τις ανάγκες 
της καθημερινής ζωής και την εξαίρεση απί το τεκμήριο των χαμηλών 
εισοδηματικών τάξεων.
Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 ορί
ζονται τα ακόλουθο:
Ι.Με την παράγραφο 2 ορίζονται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υ
πόψη γιο τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης 
του Φορολογουιιένου,της συζύγου του και των προσώπων που συνοι
κούν μαστούς και τους βαρύνουν. Τα στοιχεία αυτά είναι: 
α)Η ετήσιο τεκμαρτή ή καταβαλλόμενη δαπάνη για δεύτερεύουσα κα
τοικία πάνω από 150 τετραγωνικό μέτρα.
β) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση τους φορολογήσιμους ίππους 
του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
Y)rt ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση τον κυβισμό δίτροχου αυτοκινού
μενου οχήματος(μοτοσυκλέτας) ιδιωτικής χρήσης,από 50C κυβικό εκα
τοστό και πάνω.
δ) Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται via οικιακούς βοηθούς.οδηγούς 
αυτοκινήτων,δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 
ε)Η ετήσιο τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. 
στ)Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη γιο αεροσκάφη ,ελικόπετρα και ανε
μόπτερα.
ζ)Η ετήσια δαπάνη για δωρεές χρηματικών ποοών που πραγμ ττοποιεί 
ο φορολογούμενος.Εξαιρούνται οι δωρεές προς το Δημόσιο, ιούς Δή
μους και τις Κοινότπ ες tol Κράτους,τα Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ιδρύ- 
ματο.τα κρατικό και δήμοι ιό νοσηλευτικό και τα νοσοκομεία που 
αποτελούν νομικό πρόσωπα διωτικού δίκαιοι και επιχορηγούνται από 
τον Κρατικό ΓΙροϋπολογισμ. ,τα κοινωφελή ιδ ιύματα καθώς και το Τα
μείο Αρχαιολογικών Πόρων
Με τις ίδιες διατάξεις ιεταβι λλεται ο τρόπος ιπολογισμού της τεκμαρ
τής δαπάνης.Η μεταβολή αυτή αφορά τόσο ΤΟ” τρόπο υπολογισμού της 
τεκμαρτής δαπάνης μεβΰση κάθε τεκμήριο ξε /ωοιστά,όοο και τον τρό
πο υπολογισμού της συνολικής ετήσιας δαπάνης του φορολογουμέ- 
νου.Συγκεκριμένα:
-Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιμ. πκής χρήσης η κλίμακα υπολογιι. μού 
της τεκμαρτής δοπόνης αναπροσαρμόζεται,για να ανταποκρίνετα. πε
ρισσότερο στην ποαγματικότητα,ως ακολούθως:
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φορολογήοι- Ισχύομσα ετήσια τεκμαρτή Οριζόμενη από το
μεκ Ιπποι δαπάνη σε δραχμές νομοσχέδιο ετήσια τεκμαρ

τή δαπάνη σε δραχμές.
Μέχρι 7 330.000 400.000
8 400.000 480.000
9 480.000 580.000
10 570.000 680.000
11 660.000 790.000
12 770.000 923.000
13 920.000 1.100.000
14 1.100.000 1.350.000
15 1.400.000 1.650.000
16 1.700.000 2.000.000
17 1.950.000 2.350.000
18 2-200.000 2.700.000
19 2.500.000 3.050.000
20 2.800.000 3.400.000
21 3.050.000 3.750.000
22 - 
23

3.350.000 4.100.000

και πάνω 3.700.000 4.500.000

-Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικήε χρήσης η τεκμαρτή δαπάνη υπ 'λο
γίζεται ανάλογα με το ολικά μήκος του σκάφους και όχι ανάλογα με νους 
κόρους ολικής χωρητικότητας και τη χρησιμοποίηση μόνιμου ή μη τ ρο- 
οωπικού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα Γ ιο πρώτη φορά 
καθιερώνεται η μείωση της τεκμαρτής δαπάνης ανάλογα με την παλαιό 
τητα του σκάφους_Αν τα σκάφη έχουν πλήρωμα ναυτολογημένο,στην 
τεκμαρτή δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος πολλαπλα- 
σιαζόμενη με συντελεστή δύο (2). -Για τα αεροσκάφη ο υπολογισμός της 
τεκμαρτής δαπάνης γίνεται με βάση την ιπποδύναμη του κινητήρα και 
όχι ανάλογα με τις θέσεις όπως γινόταν μέχρι σήμεραΓία πρώτη φορά 
καθιερώνεται τεκμήριο για τα ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα. -Κατά τον 
υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τους οικιακούς 
βοηθούς,οδηγούς αυτοκινήτων,δασκάλους και λοιπά προσωπικό που α
πασχολεί ο φορολογούμενος λαμβόνονται υπόψη οι οικιακοί βοηθοί 
κ,τ.λ ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.Κατ'εξαίρεση,αν ο φορολογού
μενος απασχολεί ένα μόνο οικιακό βοηθό.ανεξάρτητα αν απασχολεί άλ
λα πρόσωπα,η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται γι'αυτόν δεν αποτελεί 
τεκμήριο όταν έχει τέκνο ηλικίας μέχρι 12 ετών που τον βαρύνει, με την 
προϋπόθεση ότι ο ίδιος και ο άλλος σύζυγος αποκτούν εισόδημα από 
παροχή εξαρτημένης εργασίας,άσκηση εμπορικής ή γεωργικ- ις επιχεί
ρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ατομικώς ή από συμμετοχή σε κοι- 
νοπραξία,κοινωνία,αστική κερδοσκοπική εταιρία ή σε ομόμρυθμη ή 
ετερόρρυθμη εταιρία ως ομόρρυθμο μέλος ή εφ’όσον ο ίδιος ή πρόσω
πο που συνοικεί μ'αυτόν και τον βαρύνει παρουσιάζει αναπηρία 67% 
και πάνω ή έχει ηλικία πάνω από 65 ετών. 2-Μτ την παράγραφο 3 ορίζε
ται ότι η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης του φορολογουμένου,της 
συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν,που 
προκύπτει από το άθροισμα της τεκμαρτής δαπ-ινης κάθε τεκμηρίου,προ- 
σαυξάνεται κατά ποσοστά 10% για κάθε ένο ττοιχείο προσδιορισμού 
της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο.Η πιιοσαύξηση δεν υπολογί
ζεται όταν το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης,ανεξάρ- 
τητο από τον αριθμό των στοιχείων βάσει των οποίων 
προσδιορίστηκε,δεν υπερβαίνει το 1.500.000 δ ιαχμές,Σκοπός της ρύθ
μισης αυτής είναι η προοδευτικοτητα της ετης ιας τεκμαρτής δαπάνης 
ανάλογα με τον αριθμό των τεκμηρίων ώστε ν : υπολογίζεται με μεγα
λύτερη αντικειμενικότητα.
3. Με την παραγραφο 4 ορίζονται ρητά οι περ πτώσεις κατά τις οποίες 
ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό της ετήσιας τεκμαρ
τής δαπάνης διαβίωσης.Η αμφισβήτηση αυτή μπορεί να γίνει σε περί
πτωση λανθασμένου υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης ή όταν ο 
φορολογούμενος είναι σε θέση να αποδείξει με βάση πραγματικά περι
στατικά ότι η πραγματική του δαπάνη είναι μικρότερη από την τεκμαρ
τή.Με τις διατάξεις αυτές συγκεκριμενοποιείται το μαχητό των 
τεκμηρίων που είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 1249/1982
4. Με την παράγραφο 5 καθιερώνεται το «Π06ΕΝ ΕΣΧΕΣ·.Με τις δια
τάξεις αυτές καθορίζονται οι δαπάνες του φορολογουμένου,της συζύ
γου του και των προσώπων που συνοιτούν μ'αυτούς και τους βαρύνουν,οι 
οποίες προσαυξάνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που προσ
διορίζεται από τις παραγράφους 2 έως και 4.Ειδικότερα,στην προσδιο
ριζόμενη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 ετήσιο 
τεκμαρτή δαπάνη προσθέτονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά κα
ταβάλλονται για:
α)Αγορά αυτοκινήτων,πλοίων αναψυχής.σκαφων αναι) υχής,ηεροοκαφών 
και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.Εξαιρούνται όσα αι οτελούν το 
αντικείμενο της εμπορικής δραστηριότητας,τα μηχι νήμαια και τα ι υ·

τοκίνητα δημόσιας χρήσης..
βΙΑγορά επιχειρήσεων εταιρικών μεριδίων και χοεωγράφων γενικά-Ε- 
ξαιρείται η αγορά ομολόγων του Δη ιοσίου και μετοχών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο.
γίΑγορά ή ανέγερση ακινήτων,με εξαίρεση τη δαπάνη για ονορά ή α
νέγερση πρώτης κατοικίας.εφ'όοον το εμβαδά της δεν υπεοβαίνει τα 
120 τετραγωνικά μέτρα.
δ)Χορήγηση δανείων στις ετ >ιρίες που μετέχουν ως εταίροι και προς 
την ατομική επιχείρηση με τι μορφή προσωρινών καταθέσε >ν. Με τις 
διατάξεις αυτές καθιερώνεται για π χώτη φο οά τεκμήριο γιο ην αγορά 
επιχειρήσεων,εταιρικών μεριδίων και χρεω /ράψων .καθώς ιαι γιο τη 
χορήγηση δανείων προς την ατομική επιχείρηση του φορολι γούμενου 
και επαναφέρονται ως τεκμήρια η δαπάνη για την αγορά ή ινέγερση 
ακινήτων και η χορήγηση δο /ειων στις εταιρίες που μετέχοι γ ως εταί
ροι,το οποία είχαν θεσμοθετηθεί με το ν.820/1978 και είχαν κι ταργηθεί 
με τις διατάξεις των V.1O7B/190O και ν.1249/1982,Οι περιπτώσεις β\ γκαι 
δ αφορούν δαπάνες για περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν ή δά
νειο που θα χορηγηθούν από 1.1.1993 και μετά.
5. Με την παράγραφο 6 ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης.Οι πε
ριπτώσεις αυτές είναι:
α)Όταν η συνολική ετήσια τει- ιαρτή δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσά 
του 1.200.000 δραχμών.Με τον τρόπο αυτά εξαιρούνται από το τεκμή
ριο οι Φορολογούμενοι που ανήκουν στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις 
β)Η τεκμαρτή δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανα
πήρου το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 
γ)ΓΊροκειμένου για αλλοδαπό προσωπικά που δε διαμένει μόνιμα στην 
Ελλάδα ή ημεδαπά που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολεί
ται αποκλειστικά οε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 
α.ν.89/1967 ,του α.ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, η ετήσια 
τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση το επιβατικά αυτοκίνητο ιδιω
τικής χρήσης ή το ενοίκιο.
δ)Προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτική ; χρήσης που ανήκουν 
σε δημόσιες .δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις 
στις οποίες συμμετέχουν κατά ποσοστό πάνω από 50% το Δημόσιο και 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
ε) Οταν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φο
ρολογούμενο ,τη ούζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσ
διορίστηκε από τον Οικονομικά Έφορο και της συνολικής ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης αυτών,είναι μικρότερη από ποσοστό 20% του ει
σοδήματος που δηλώθηκε ή προσδιορίστηκε κατά το διο έτ ·ς.
6. Με την παράγραφο 7 ορίζεται άτι η διαφορά μεταξύ του εισο ιήματος 
που δηλώθηκε από το φορολογούμενο.τη σύζυγό του και τα πρόσωπα 
που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε απά τον Οικονομικά Έφορο και 
της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους, των παραγράφων 2 
έως 5 προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται 
απά τον Οικονομικά Έφορο κατά το ίδιο οικονομικά έτος.του φορολο
γούμενου ή της συζύγου του.κατά περίπτωση ,από εμπορικές επιχει
ρήσεις ή απά άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δε δηλώνεται 
εισόδημα από τις κατηγορίες αυ ές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδη
μα της παραγράφου 3 του άρθρου 45. 7.Κ ε την παοάγραψο 8 ορίζονται 
τα ποσά nou μειώνουν τη διαφορά της nf οηγού ενης παραγράφου και 
τα οποία υποχρεούται vc λάβει υπόψη tuu ο On ονομικάς Έφορος.Με 
τις ίδιες διατάξεις ορίζονται και τα εξής:
α)0 τρόπος προσδιορισμού του κεφαλαίου κάθε έτους με το one ίο ο φι 
ρολογούμενος καλύπτει ή περιορίζει τη διάφορο που προκύπτει μετι - 
ξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε η προσδιορίστηκε από τον Οικ ονομικ ι 
Έφορο και τπς συνολικής ετήσιος τεκμαρτής δσπάνης 
β)Για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προέρχεται από τη\ 
τεκμαρτή δαπάνη των παραγράφων 2 έως και 4 δεν μπορεί να ληφθει 
υπόψη κεφάλαιο που σχηματίστηκε πριν από την προηγούμενη πεν
ταετία
Β.Με την παράγραφο 9 ορίζεται άτι η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους 
ή και των προηγούμενων δεν εκπίπ τει και ούτε μεταφέρεται για συμ
ψηφισμό στα επι μένα οικονομικά έτη στην περίπτωση που το εισόδη
μα προσδιορίστη ιε με βάση τα τεκμή )ΐα_Η διάταξη ουτή δικαιολονείτοι 
από το γεγονός οτι το προσδιοριζόμενο ποσό εισοδήματος με βάι η τις 
τεκμαρτές και πραγματικές δαπάνες προϋποθέτει την ύπαρξη πραγμα
τικού διαθέσιμου εισοδήματος.
θ)Με την παράγραφο ιι ορίζεται άτι οε περίπτωση ανακριβούς αναγρα
φής στη δήλωση στοιχείων σχετικών με τον προσδιορισμό της τεκμαρ
τής δαπάνης και με τον περιορισμό ή την κάλυψι αυτής.το ποσά της 
τεκμαρτής δαπάνης ή αυτά που αναφέρεται στον π -,ριοριομά αυτής και 
αφορά το σ ακριβές στοίχε 11 προσαύξανεται ή μειι νεται κατά περίπτω
ση κατά ποι οστό 50%. Σκοι άς της διάταξης αυτή- είναι c περιόοισμάς 
υποβολής δ ηλώσεων με αν κριβέςπεριε >μενο α /αφορι ά με τ τ εττοι- 
χεία που πι οοδιοριζουν τι τεκμάοτή I πάνη
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τΟ.Με την παράγραφο ιι ορίζεται ότι οι υπόχρεοι που δεν αναγρΰΦουν 
ή αναφέρουν ανακριβώς στη δήλωση τα στοιχεία τα σχετικά με τις δα
πάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισμό της 
ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης,υποκεινται σε πρόστιμο που ο
ρίζεται στο άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955. 11. Με την παράγραφο 12 ορί
ζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.καθορίζονται τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται με τη δήλωση Φόρου εισοδήματος και κάθε άλλη σχετι
κή λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν.δ.3323/1955.

Αρθρο 6
Εισόδημα οπό οκίνητα

ι.Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται για νομοτε- 
χνικούς λόνους ο τίτλος του δεύτερου μέρους και το κεφάλαιο Α' αυ- 
τού.του ν.δ 3323/1955 και στα ορθοα 17 έως 20 ενοποιούνται οι διατάξεις 
που αφορούν τόσο το εισόδημα από οικοδομές,όσο και αυτό που προ
έρχεται από την εκμίσθωση γαιών.Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζε
ται η έννοια του εισοδήματος από ακίνητα, ο χρόνος κατό τον οποίο 
προκύπτει το εισόδημα αυτό,το πρόσωπο που το αποκτά.καθώς και οι 
εκπτώσεις που επιτρέπονται από αυτό για να εξευοεθεί το καθαρό ει
σόδημα το οποίο υπόκειται σε Φόρο. Με τις ίδιες διατάξεις επέρχονται 
οι εξής μεταβολές: α)Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει περίπτωση δυσανά
λογου μισθώματος όταν δεν προσάγονται συμφωνητικά ή άλλα αποδει
κτικά στοιχεία ή αυτά που προσάγονται κρίνον >αι ονακριβή προκειμένου 
ο προσδιορισμός του εισοδήματος της οικοδομής να γίνει με βάση τη 
μισθωτική αξία αυτής, πρέπει η μισθωτική αξία της οικοδομής να είναι 
ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό 15% τουλάχιστον, 
αντί ποσοστού 10% που ίσχυε μέχρι σήμερα.
β) Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του 
εισοδήματος από την ιδιόχρηση ή ιδιοκατοίκηση οικοδομής, το οποίο 
δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 5% ούτε μικρότερο από το 3,5% 
της αξίας του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται με το αντικειμενικό 
σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, 
γ) Γ ια πρώτη φορά καθορίζεται ποσοστό 10% για απόσβεση των δαπα
νών αντιηλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών που εκπί
πτει από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης γαιών.
Τέλος τονίζεται ότι οι κάθε είδους δεδουλευμένοι τόκοι χρεών, προκα
ταβολών και οικοδομικών δονείων δεν εκπίπτουν, όπως μέχρι σήμερα, 
από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, αλλά αυξάνουν το προσω
πικό αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά όπως με λεπτομέρεια ανα- 
Φερόμαστε στο άρθρο 8 του ν.δ.3323/1955.
2.-Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καταργούνται τα άρθρα 21 
έως 24 του ν.δ.3323/1955, καθόσον οι διατάξεις που αναφέρονται στο 
εισόδημα από εκμίσθωση γαιών, με το κρινόμενο νομοσχέδιο, μεταφέρ
θηκαν στα άρθρα 17 έως 20 και ενοποιήθηκαν με τις διατάξεις που α
φορούν το εισόδημα από οικοδομές.

Άρθρο 7
Εισόδημο από κινητές αξίες

Με το άοθοο αυτό γίνονται οοιομένες αναγκαίες τροποποιήσεις στα 
άρθρα 25, 26 και 27 του ν.δ.3323Ί955, για νομοτεχνικούς λόγους.

Άρθρο 8
Εισόδημα από εμπορικές κοι γεωργικές επιχειρήσεις

Ι.-Με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγρα
φος 3 του άρθρου 3ι του ν.δ.3323/1955. Το ποσό του εισοδήματος που 
δεν υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τη καταργούμενη διάταξη, διατη
ρείται με τις μεταβατικές διατάξεις για όσο χρόνο και για όσο ποσό ε
πιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1591/1986 και προστίθεται 
στο αφορολόγητο ποσό.

2. -Με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 4 του άρθρου 31 του ν.δ.3323/1955. Με τη νέα παράγραφο επανα
λαμβάνονται οι διατάξεις της παραγράφου που αντικαταστάθηκε με 
ορισμένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Ειδικότερα καθορίζονται οι 
δικαιούχοι και ο χρόνος κτήσεως του εισοδήματος της κοινωνίας και 
της αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τη διάταξη αυτή 
καλύπτεται το νομοθετικό κενό που υπάρχει επειδή με το άρθρο 16α 
του ν.δ.3323/1955 προβλέπεται υποβολή δήλωσης αποτελεσμάτων και 
από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.

3. ·Με τη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 1 του άρθρου 32 του ν.δ.3323/1955. Με τις νέες διατάξεις μειώνε
ται από 30% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολογίας κάθε 
κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από την εκχώρηση εταιρικού με

ριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής λόγω της 
καλής πορείας της.

4.-Με τη παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33β'του ν.δ.3323/1955.Με το νέο 
εδάφιο επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του εδαφίου που αντικαταστό- 
θηκε και καθιερώνεται για πρώτη φορά τεκμήριο βιωσιμότητας οε επι
χειρήσεις που ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε πόλεις 
με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και κάτω. εΦόσον εκμεταλλεύονται 
εστιατόριο. καΦετέριες, χορευτικά και εξοχικά κέντρα και συναφείς ε
πιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι οι πόλεις αυτές έχουν χαρακτηρι
στεί τουριστικοί τόποι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Σκοπός της 
διάταξης αυτής είναι να υπαχθούν στο τεκμήριο βιωσιμότητας και ορι
σμένες επιχειρήσεις που εργάζονται μόνιμα ή εποχιακά σε μικρά μέρη 
τα οποία με την τουριστική τους ανάπτυξη δημιουργούν τις προϋποθέ
σεις για σημαντικά κέρδη στις επιχειρήσεις αυτές λόγω του αντικειμέ
νου των εργασιών τους.

5 - Με τη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, μετά το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 3 του άρθρου 33β'του ν.δ.3323/1955 προσθέτεται νέο ε· 
δάΦίο για τον υπολογισμό της πενταετίας προκειμένου να εφαρμοστεί 
το τεκμήριο βιωσιμότητας για τα μέλη των εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λ.π. 
Κρίθηκε απαραίτητη η διάταξη αυτή, επειδή μετά την εφαρμονή του άρ
θρου 29 του ν.1642/1986 ·Για την εφαρμογή του Φόρου προστιθέμενης 
αξίας» δήλωση έναρξης επαγγέλματος υποβάλλουν εφεξής μόνο οι υ· 
ποκείμενοιστο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ανεξάρτητα από την νομική 
μορφή τους, και όχι τα μέλη φυσικά πρόσωπα εταιρειών, κοινοπραξιών 
κ.τ.λ. τα οποία κατά το νόμο αυτό δεν υπόκεινται από τη συμμετοχή τους 
στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

6. -Με τη παραγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτω
ση β της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν.δ.3323/1955.Με τη νέα πε
ρίπτωση επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της περίπτωσης που 
αντικαταστάθηκε και επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις και βελτιώ- 
σεις.Ειδικότερα ορίζονται:

α) Για τις νέες επιχειρήσεις.θεωρείται ότι πουλήθηκαν μέσα στην πρώ
τη χρήση από τα εμπορεύσιμα αγαθά τόσα δωδέκατα αυτών όσοι οι μή
νες της πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης μόνο όταν το επόμενο 
έτος συνεχίζουν να τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Αντί
θετα, αν το επόμενο έτος τηρήσουν-βιβλία δεύτερης κατηγορίας, οι α
γορές που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο έτος έναρξης της 
επιχείρησης θεωρείται ότι πουλήθηκαν μέσα στην ίδια χρήση. Τούτο για
τί με τις ισχύουσες διατάξεις τα δωδέκατα των αγορών που μεταφέρον- 
ται στο επόμενο έτος για να φορολογηθούν, στην πραγματικότητα δε 
Φορολογούνται εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά το 
δεύτερο έτος της λειτουργίας της που θα τηρήσει δεύτερης κατηγορίας 
βιβλία δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν με 
βάση τις αγορές της περιόδου αυτής.

β)Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων και στοιχείων 
που τηρούνται από την επιχείρηση, από την πρώτη στη δεύτερη κατη
γορία του Κ.Φ.Σ, τα ακαθάριστο έσοδα κατά τη διαχειριστική περίοδο, 
κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλίο δεύτερης κατηγο
ρίας. δεν μπορούν να υπερβούν τα τεκμαρτά έσοδα που βρίσκονται με 
βάση τις αγορές. Αυτό όμως δεν ισχύει όταν τα πραγματικά ακαθάρι
στα έσοδα της επιχείρησης μειωμένα με τα τεκμαρτά έσοδα της προη
γούμενης διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία είχαν τηρηθεί βιβλία 
πρώτης κατηγορίας, είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά έσοδα της δια
χειριστικής περιόδου που η επιχείρηση άλλαξε κατηγορία βιβλίων. Σ'αυ
τή την περίπτωση η επιχείρηση 6α φορολογηθεί με tc μεγαλύτερα αυτό 
ακαθάριστα έσοδο.

7. -Με τη παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι περιπτώ
σεις α',β', γ'.δ'.ε και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.δ. 
3323/1955.Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α.Η έκπτωση των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων γίνεται μόνο,εφ'όοον έ
χουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α 
ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η 
νομοθετική κάλυψη της διοικητικής και δικαστηριακής νομολογίας.

Με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 7 του ν.δ. 4104/1960 ο Οικονομικός Έφορος είχε δυνητική 
ευχέρειο γιο την αναγνώριση δαπανης από μισθούς και ημερομίσθιο 
επί των οποίων δεν είχαν καταβληθεί οι εισφορές των ασφαλιστικών 
ταμείων.

β.Οι διατάξεις που αφορούν την έκπτωση των δωρεών από τα ακα
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εναρμονίζονται με τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ.3323/1955.

γ.Γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση των διατάξεων που ισχύουν γιά 
την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών συντήρησης, λει
τουργίας. επισκευής , κυκλοφορίας και αποσβέσεων των επιβατικών αυ
τοκινήτων ιδιωτικής χρήσης των επιχειρήσεων.
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δ.Ορίζεται ρητή η έκπτωση της αξίας και των βοηθητικών υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν από τα ακαθόριστα εσοόα των επιχειρήσεων.

r Arv εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι τό
κοι υπηρημερίας λόγω οφειλής τελών προς το άημόσιοικαι άλλα νομι
κά πρόοωπα.δημοσίου δικαίου

στ .Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι τυχόν καταβαλλόμε
νοι από την επιχείρηση κάθε είδους φάροι που βαρύνουν τρίτους-Σκο- 
πός αυτής της διάταξης είναι η νομοθετική κάλοφή της διοικητικής και 
δικαστηριακής νομολογίας.

ζ.Καθιερώνεται ρητά ότι οι επιτηδευματίες εκπίπτουν από τα ακαθό
ριστα έσοδα για μικροέξοδα, μικροδωρεές.μικροβοηθημστα και μικρό- 
έξοδα .κοινωνικής παράστασης της επιχείρησης ,χωρίς 
δικαιολονητικά,ποοό που δεν μπορεί να υπερβεί τις Θ.000 δραχμές κα
τά μήνα όταν τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και τις
12.000 δραχμές όταν τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας. Αντίθετα με τις 
ισχύουαεςδιατάξεις μπορούσαν να εκπέοουν χωρίς δικαιολογητικά για 
τις ίδιες δαπάνες,τα παραπάνω ποσό που προβλέπονταν από την πα
ράγραφο 2 του άρθρου 24 τού Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων,που ήδη 
καταργείται ,και επιπλέον ποσό ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης 
και τον κύκλο εργασιών αυτής και προβλέπεται αναπροσαρμογή του ύ
ψους των ποσών αυτών με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Θ.Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα δύο τε
λευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του 
ν.δ.3323/1955 .Με τη νέα διάταξη παρατείνεται μέχρι 31.12.1Θ91 η ανα
γνωριζόμενη,από το έτος 1977 ,χωρίς δικαιολογητικά, έκπτωση από το 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγωγές 
με βάση την πιο κάτω κλίμακα:

Ακαθάριστα έσοδα Ποσοστό έκπτωσης
Μέχριί-δισ. 3%
Από 1 μέχρι 3 δια. 2%
Άνω των 3 δισ.' 1%

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η υποβοήθηση των εξαγωγών.
9.Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού προσθέτετάε νέο εδάφιο 

στο τέλος της-παραγράφου £ του άρθρου 35 του ν.δ.3323/1955.Με τη 
νέα διάταξη, η διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο £ του 
άρθρου 35 του ν.δ.3323/1955 για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους 
που υπάγεται σε φορολογία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και ακα
θάριστα έσοδα που απαλλάσσονται απο το φόρο,ακολουθείται και για 
τις επιχειρήσεις ττου τα καθαρά κέρδη εξευρίσκονται κατά ένα μέρος 
λογιστικώς και το άλλο εξωλογιστικώς και οι δαπιΐνες αφορούν το σύ
νολο της δραστηριότητας.

ΙΟ.Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού προσθέτονται δύο εδά
φια μεταξύ τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ
θρου 36 του ν.δ.3323/1955.Με τις νέες διατάξεις, καθιερώνεται πρώτη 
φορά για τις επιχειρήσεις που τα καθαρά τους κέρδη προκύπτουν λο
γιστικά ,ότι σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών 
τους κερδών γιο οποιοδήποτε λόγο θα εφαρμόζεται ως συντελεστής 
καθαρού κέρδους ο συντελεστής που προκύπτει απο το λογιστικό προσ
διορισμό του καθαρού εισοδήματος αυτών όταν αυτός είναι μεγαλύτε
ρος από τον οικείο συντελεστή των τιι νάκων.Ο συντελεστής αυτός δεν 
μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του 
πίνακα

Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη μετά την εφαρμογή των μοναδι
κών συντελεστών επειδή με την απόρριψη των βιβλίων κα την υποχρε
ωτική εφαρμογή των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους υπάρχει 
περίπτωση τα καθαρό κέρδη που θα προσδιορισθούν-να είναι μικρότε
ρα από αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία μετά την αναμόρφωσή τους 
με τις λογιστικές διαφορές.

ΙΙ.Μετηπαράγραφο 11 του άρθρου αυτούπροσθέτεται εδάφιο στο 
τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 36 ίου ν.δ 3323/1955.Με τη νέο 
αυτή διάταξη ρυθμίζεται,από πλευράς μείωσης του σσντελεστού καθα
ρού κέρδουςτο θέμα της λύσης ή της μετατροπής υφισταμένης ομόρ- 
ρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης ή κοινωνίας 
του αστικού δικαίου Έτσι οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από την προη
γούμενη λύση ή μετατροπή δε θεωρούνται νέες επχειρήσειςτγια τη μείω
ση κατά ποσοστό 20% του συντελεστού καθαρού κέρδους.με την 
προ υπόθεση βέβαια ότι οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν στην Ιδιό 
ή σε διαφορετική επαγγελματική εγκατάσταση και στσανηκείμενο των 
εργααιών.ιους περιλαμβάνεται και εκείνο της επιχείρησης που λύθηκε 
ή μετατράπηκε.Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη γιατί στην πράξη 
εμφανίστηκαν πάρα πολλές νέες επιχειρήσεις που ττροέκυψα ν από τη 
λύση ή τη μετατροπή υφισιαμένων.ουορούθμων ή ετερορρύθμων εται
ρειών ή ατομικώνχπιχειρήσεων ή κοινωνιών του αστικού δικαίου,να κα
ταστρατηγούν την παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση που*έγινε για τις νέες 
επιχειρήσεις.

12. Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παρά
γραφος 1 του άρθρου 36α του ν.δ.3323/1955.Μστη'νέατιαρΟγραφο ε
παναλαμβάνονται οι διατάξεις της παραγράφου που αντικαιαστάθιμμ- 
και καθιερώνεται για τις οικοδομικές επιχειρήοειςιπαυΌνεγείρουν.οι- 
κοδομές στις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιο
ρισμού της αξίας των ακίνητων να Λαμβΰνεται ως σκαΘαριστοχσοδο 
η αντικειμενική αξίο αυτών. Με τη διάταξη αυτή, συντομεύεται η.διαδι- 
κασία περαίωσης των υποθέσεων στη Φορολογία εισοδήματος καθόσον 
απλουστεαεται ο τροπος προσδιορισμού των ακαθάριστων εοόδωντων 
οικοδομικών .επιχειρήσεων. ■

13. -Me την παράγραφο 13 του άρθρου αυτούπροσθέτονται δύο νέο 
εδάφια στο.τέλος της παραγράφου 4του άρθρου 55 του ν.1041/1980. 
Με τις νέες διατάξεις στο αυτοτελές πρόστιμο που επιβάλλεται αε*.βά- 
ρος των επιχειρήσεων στις οποίες διαπιστώνονται υπερτιμολογήσεις 
και υποτιμολογήσεις: εφαρμόζονται ανάλογο οι : διατάξεις του 
ν.δ.3323/1955 που αφορούν την κοινοποίηςμι .του.Φύλλου ελέγχου,ττη 
διοικητική επίλυση της διαφοράςπαι τη βεβαίωσην ου φόρου καθώς και 
οι διατάξεις του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται από το άρ
θρο 1 του ν.δ.4600/1956. Επίσης αντικείμενο της διοικητικής επίλυσης 
της διαφοράς δε δύναται νο οποτελέσει τοτιοοοστό του επιβαλλόμε
νου προστίμου

14 - Με τηνπαράγραφο 14 του νόμου αυτού αντικαθίσταται τοάρθρο 
39 του ν.δ.3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι έξης με
ταβολές:

α) Ορίζεται ότι για τονπροοδιορισμότου εισοδήματος .από γεωργι
κές επιχειρήσεις εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της,παραγράφου 
5 του άρθρου 26 ( οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπο
ρικές συναλλαγές, καθώς και οι τόκοι από πωλήσεις εμπορευμάτων, με 
πίστωση μεταξύ εμπόρων λογίζονται ως κέρδοςοπό εμπορικές-επιχει- 
ρήσεις), της παραγράφου-4 του άρθρου ΙΟ του-α.ν.446/1967 (εισόδημα 
από διάθεση -χρεωγράφων). της- παραγράφου ά-του. άρθρου £ του 
ν.1473/1984 (εισόδημα από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών), του 
άρθρου 55 του ν.1041/1980 (οπερτιμολογήσεις και υπαημολογήσειςίκηι 
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.1591/19Β£(υπερτιμολογήσεις και 
υποτιμολογήσεις στα δικαιώματα.και τιςρποζημιώοεμ; που καταβάλ
λονται σε αλλοδαπές στιχειρησεις-και οργανιομούς/για τη χρησιμοποί
ηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας,-ευρεσιτεχνιών, σημάτων. κΛπ.). 
Η διάταξη αστή κρίθηκε σκόπιμη για την εναρμόνιση τωνδιατάξεων.του 
προσδιορισμού του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις με.τις δια
τάξεις για το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. - 

' β) θεσπίζεται για πρώτη Φορά, στην περίπτωση τεκμαρτού προσδιο
ρισμού του εισοδηματοςρπό γεωργικές επιχειρήσεις, η καθιέρωση μο- 
ναδικώνσυντεΛεστών, κπτα κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι 
θα εφαρμόζονται στα οκαθάοιστο έσοδό τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουοες διατάξεις ο.συντελεστής.προσδιορισμού 
του καθαόού κέρδους κυμαίνεται μεταξύ 10% έως 20% με δυνατότητα 
αύξησής του σε ποσοστό 30% προκειμένου.περύφαρολογουμένων που 
αποκτούν εισόδηυο οπό γεωργικές επιχειρήσεις χωρίς να ασχολούν
ται προσωπικά στη γεωργία Οιδιατάξεις ουτέςείχανως αποτέλεσμα 
γεωργοί η γεωργικές επιχειρήσεις να φορολογούνται για καθαρό κέρ
δος που ενδεχόμενα vc μην είχαν πραγματοποιήσει αφού ο συντελε
στής δεν μπορούσε να είναι κατώτερος από 10%.

Αυτό συν έβαινε ακόμα και στις περιπτώσεις που di οικονομικές συν
θήκες εκμετάλλευσηςή τα επικαλούμενα και ποοοκομιζόμενα στοιχείο 
από το'φορολογούμενο αιτιολογούσαν χαρηλαχερονουντελεστή.
Είναι βέβαιο ότι τα αφορολογητοττοοά, το πρόσθετααφοραλόγητστων 
αγροτών και ο μοναδικός συντελεστής θα έχουν θετικό αποτέλεσμα για 
το γεωργικό τομέα· της οικονομίας.

γ) Επεκτείνετπι για πρώτη ψορα και στο εισόδημα από γεωργικές ε
πιχειρήσεις η διαταξητιου ισχύειατις εμπορικές επιχειρήσεις ότι ορι
σμένα ποσό δε ουμπεριλαμβόνσνται στα ακαθάριστα. έσοδα αλλά 
προσθέΓόνται στο εισόδημα που προκύπτει από την εφαρμογή του συν
τελεστή καθαρού εισοδήματος. Το ποσά αυτά είναι: 

αα) Οι τόκοι οπό συναλλακτικές πράξεις.
. ββ) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου της επιχείρησης.

γγ) Τα ποσό που έχουν εππιραχθεί από επισφαλείς .απαιτήσεις που 
έχουναποσβεστεί.-εΦ'-όοον είχαν-γίνει δεκτές από τον Οικονομικά Έ- 
Φορο-κατό τσν προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.

δδ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από Φόρους, τέλη και εισφορές 
της επιχείρησης.«Φ όσον είχαν καταβληθεί αχοεωυπτιως και είχαν γί
νει δεκτό από τον Οικονομικό Έφορο κατά τον προσδιορισμό του φο
ρολογούμενου εισοδήματος.

Άρθρο 9
Εισόδημα υπο μισθωτές υπηρεσίες -

1 - Με τη παράγραφο που άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίτπω-
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cm δ'της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ.3323/1955. Με τις νέες 
διατάξεις καταργείται η φορολόγηση της αποζημίωσης που καταβάλ
λεται στους ημερομίσθιους εργστστεχνίτες που απολύονται από την ερ
γασία τους. Το αφορολόγητο ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλεται 
οε υπαλλήλους αυξάνεται σε 60.000 δραχμές το μήνα από 40.000 δραχ
μές που ήταν. Αν στο δικαιούχο καταβάλλεται ποσό αποζημίωσης με
γαλύτερο από το οριζόμενο από τις κείμενες διατάξεις, το επί πλέον 
ποσό φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 25·/· ανεξάρτητα αν η α
ποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο μισθό ή το ημερομίσθιο. 
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ελάφρυνση των δικαιούχων 
αποζημίωσης που τους καταβάλλεται από τους εργοδότες τους κατά 
τη λύση της σχέσης που τους συνδέει με αυτούς. Η καθιέρωση συντε
λεστή 25% για το ποσό της αποζημίωσης που είναι μεγαλύτερο από αυτό 
που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ανεξάρτητα αν υπολογίζεται 
με βάση μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο, γίνεται για την αποφυγή κατα- 
στρατηγήοεων του νόμου, καθόσον οι επιχειρήσεις είχαν συμφέρον να 
εμφανίζουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις για να αυξάνουν τις δαπάνες 
και να μειώνουν αντίστοιχα τα καθαρό τους κέρδη τα οποία υπάγονται 
στη φορολογία με τις γενικές διατάξεις.

2 - Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παρά
γραφος 6 του άρθρου 40 του ν.δ.3323/1955 και προσθέτεται νέα παρά
γραφος 7. Με τις νέες διατάξεις, η ειδική ρύθμιση για την παρακράτηση 
και φορολογία που ισχύει για το εισόδημα που αποκτούν οι Ιατροί που 
είναι ενταγμένοι στο εθνικό σύστημα υγείας (Ε-Σ.Υ.) από αμοιβές για 
υπηρεσία ενεργού εφημερίας, επεκτείνεται και στους πανεπιστημιακούς 
Ιατρούς που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και στους ειδι
κευόμενους Ιατρούς που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983, 
για λόγους ίσης μεταχείρισης. Επίσης με τις νέες διατάξεις αντιμετω
πίζονται κατά τρόπο απλούστερο οι περιπτώσεις παρακράτησης του φό
ρου των αποδοχών που λαμβάνουν τα πρόσωπα που εργάζονται με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία της Δυτικής 
Γερμανίας, για την εξάλειψη των αδυναμιών που οφείλονται στο επάγ
γελμά τους.

3.- Με τη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προσθέτεται παράγραφος 
3 στο άρθρο 41 του ν.δ.3323/1955. Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται για 
πρώτη φορά ότι χρόνος απόκτησης των δεδουλευμένων αποδοχών που 
εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, λόγω ολοφάνερης οικονομι
κής αδυναμίας του εργοδότη του και εφ'όσον έγινε επίσχεση εργασίας 
από τους μισθωτούς ή επειδή ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσχεση 
πτώχευσης, είναι ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.

Άρθρο 10
Εισόδημο από υπηρεσίας ελευθέριων επαγγελμάτων 

και από κάθε άλλη πηγή

Ι.Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι παράγρα
φοι 1 και 3 του άρθρου 45 του ν.δ.3323/1955.Η αντικατάσταση της πα
ραγράφου 1 κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριληφθούν στα ελευθέρια 
επαγγέλματα και αυτα του βιολόγου.ψυχολόγου,γεωλόγου, ωκεανσγρό- 
Φου,ηθοποιού,σναλυτή,προγραμματιστή,αναλογιστή και κοινωνιολόγου 
όταν τα πρόσωπα αυτα αποκτούν αμοιβές από την παροχή ανεξάρτη
των υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου.Η αντικατάσταση της παραγράφου 
3 κρίθηκε αναγκαία για να εναρμονιστεί με το νέο άρθρο 2 μετά την αλ
λαγή των πηγών και την ονομασία τους σε κατηγορίες.
2-Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσθέτεται εδάφιο μεταξύ 
του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 45 
του ν.δ.3323/1955.Με τη νέα διάταξη καθορίζεται ότι ο χρόνος απόκτη
σης του εισοδήματος από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικά με 
δικαστική απόφαση είναι αυτός τον οποίο αφορά. Η ρύθμιση αυτή κρί
θηκε αναγκαία για να μην επιβαρύνεται ο δικαιούχος της διατροφής με 
υπερβολικό φόρο.όταν με δικαστική απόφαση επιδικάζεται ποσό δια
τροφής που αφορά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.|3.Με την 
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα άρθρα 46 και 47 του 
ν.δ.3323/1955.Στα νέα άρθρα επαναλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 
που αντικαθίστανται,γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση αυτών και επέρ
χονται οι εξής μεταβολές: α)Αυξάνεται από 2.500 σε 7.000 δραχμές για 
κάθε μήνα το ποσό που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα ο ελεύθε
ρος επαγγελματίας ως δαπάνη για τη συντήρηση,λειτουργία κ_τ_λ.,επι
βατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες του επαγγέλματος του. Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα 
ή αύξηση αυτή κρίθηκε αναγκαία επειδή το ποσό που ισχύει είχε καθο
ριστεί για πρώτη φορά το έτός 1976. β)Επεκτε(νεται και για το εισόδη
μα από ελευθέρια επαγγέλματα η καθιέρωση μονοδικών συντελεστών 
σε περίπτωση εξωλογισπκού προσδιορισμού των καθαρών αμοιβών.Οι 
συντελεστές αυτοί θα εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα_Σκοπός της 
διάταξης αυτής είναι ο προσδιορισμός των καθαρών αμοιβών κατά τρόπο

σνηκειμενυιόμι εδραίωση της εμπιστοσύνης των φορολογούμενων προς 
το κράτος και η αποφυγή προστριβών μεταξύ φορολογούμενων και φο
ρολογικών Υπηρεσιών.Με τους μοναδικούς συντελεστές απλουστεύε- 
ται η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου με αποτέλεσμα την 
επιτάχυνση του ρυθμού περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων και 
την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου. Επίσης καθιερώνε
ται όπως και στις εμπορικές επιχειρήσεις ότι σε περίπτωση εξωλογι- 
στικού προσδιορισμου,ως συντελεστής καθαρών αμοιβών λαμβάνεται 
αυτός που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών αυ
τών αμοιβών,με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερος από τον οικείο 
συντελεστή του πίνακα.0 συντελεστής αυτός δεν μπορεί να είναι ανώ
τερος από το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα και σε περί
πτωση μη τήρησης βιβλίων ή ανακρίβειας αυτών ο συντελεστής να 
προσαυξάνεται κατά ποσοστό 40%. γ)Επεκτείνεται για πρώτη φορά και 
στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα η διάταξη που ισχύει στις 
εμπορικές επιχειρήσεις ότι ορισμένα ποσά δε συμπεριλαμβάνονται στα 
ακαθάριστα έσοδα αλλά προσθέτονται στις αμοιβές που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρών αμοιβών . Τα ποσό αυτά 
είναι: αα)Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις.
ββ)Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου του ελεύθερου επαγγελματία. 
γγ)Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έ
χουν αποσβεστεί. εφ'όσον είχαν γίνει δεκτά από τον Οικονομικό Έφο
ρο κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος. 
δδ)Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τον ελεύθερο επαγγελματία για 
φόρους ,τέλη και εισφορές ,εφ'όσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως 
και είχαν γίνει δεκτά από τον Οικονομικό Έφορο κατά τον προσδιορι
σμό του φορολογούμενου εισόδηματος.
δ)Αυξάνεται από 200.000 σε 1.000.000 δραχμές το τεκμαρτό εισόδημα 
που πρέπει να προσδιορίσει ο Οικονομικός Έφορος με βάση τις διάτα- 
ξεις του άρθρου 5 και τις λοιπές δαπάνες γενικά του φορολογουμένου 
προκειμένου να παραπέμψει υποχρεωτικά την υπόθεση στην τριμελή 
επιτροπή συμβιβασμού του άρθρου 53.Επίσης το τεκμαρτό εισόδημα πρέ
πει να είναι ανώτερο του εισοδήματος που δηλώθηκε σε ποσοστό 20% 
αντί ποσοστού 30% που ισχύει σήμερα.
ε)Αντικαθίστσται η επιτροπή που προβλέπεται από τη διάταξη που ισχύει 
με τη νέα τριμελή επιτροπή διοικητικής επίλυσης των φορολογικών δια
φορών του άρθρου 53 που θεσμοθετείται για πρώτη φορά με το κρινό- 
μενο νομοσχέδιο.

Άρθρο 11
Προκαταβολή,ποροκράτηση κοι απόδοση φόρου

Ι.Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 15 
του ν.δ.3323/1955.Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες με
ταβολές: α)Περιορ(ζεται στο μισό το ποσό της προκαταβολής του φό
ρου που βεβαιώνεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλλει 
δήλωση φόρου εισοδήματος για πρώτη φορά.
β)Αυξάνεται σε 5.000 δραχμές,από 3.000 δραχμές που είναι σήμερα,το 
ποσό της προκαταβολής που δε βεβαιώνεται.
γ)Καταργείται η εξουσιοδότηση για έκδοση Διαταγμάτων ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,με τα οποία καθορίζονταν ο τρό
πος και τα ποσοστά προκαταβολής σε ορισμένες κατηγορίες φορολο- 
γθυμένων και τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον ρητά με το νόμο. 
δ)Γ)αρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών όπως με απο
φάσεις του ορίζει να υπολογίζεται με άλλο τρόπο η προκαταβολή και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 15 του 
ν.δ 3323/1955.
2-Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καταργείται το τελευταίο ε
δάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.δ. 3323/1955, με το οποίο 
ο Φορολογούμενος είχε δικαίωμα να ζητήσει τη μείωση του βεβαιωθέν- 
τος προκαταβλητέου φόρου στην περίπτωση κατά την οποία μέσα στο 
διανυόμενο οικονομικό έτος έπαυσε να έχει κάποια πηγή εισοδήματος, 
έστω κι αν το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος δεν υπερβαίνει το 25%. 
Τούτο γιατί στην πράξη συμβαίνει πολλές φορές με την απώλεια κά
ποιας πηγής να μη συντρέχει απαραίτητο και μείωση του εισοδήμα
τος.Με τη ρύθμιση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει μείωση 
του προκαταβλητέου φόρου μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η μείω
ση του εισοδήματος υπερβαίνει το 25%.
3.Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 29 
του ν.δ. 3323/1955.Με τις νέες διατάξεις γίνεται νομοτεχνική τακτοποί
ηση των διασκορπισμένων διατάξεων που αναφέρονται στον τρόπο πα
ρακράτησης του φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες και απόδοσης 
αυτού στο Δημόσιο Ταμείο.Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακό
λουθες μεταβολές:
α)Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό των μερισμάτων μετοχών που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο από 30.000 δραχμές σε 50.000 δραχμές 
το χρόνο για κάθε μέτοχο για τα μερίσματα που εισπράττει από την (-
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δια ανώνυμη .εταιρία και οπό 120-000 δραχμές οε 200.000 δραχμές, ό
ταν τα μερίσματα προέρχονται από περισσότερες ανώνυμες εταιρίες . 
βΙΜειωνεται ο φορολογικός συντελεστής για τα μερίσματα από ανώνυ
μες μετοχές εταιριών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο από 
53“Λ σε 50% που είναι και ο ανώτατος συντελεστής της νέας φορολο
γικής κλίμακας.
γ)Αυξάνετοι το αφορολόγητο ποσό των μερισμάτων που εισπράττον- 

ται κάθε χρόνο από τους μετόχους μιας ή περισσότερων εταιριών επεν
δύσεων -χαρτοφυλακίου από 120.000 δραχμές σε 200.000 δραχμές.Στο 
ίδιο ποσό αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό των κερδών που διανέμον 
ται σε μεριδιούχους αμοιβαίων κεφαλαίων,οπό 120.000 δραχμές που ι
σχύει σήμερα
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προσθέτεται νέο άρθρο 
37α'στο ν.δ.3323/1955.Με τις νέες διατάξεις γίνεται νομοτεχνική τακτο
ποίηση των διασκορπισμένων διατάξεων που αναφέρονται στον τρόπο 
παρακράτησης του φάρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
και απόδοσης αυτού στο Δημόσιο Ταμείο.Με τις διατάξεις αυτές επέρ- 
χονται οι ακόλουθες μεταβολές: α)Στο μισθό ή άλλη οποιοσδήποτε εί
δους απολαβή του εταίρου από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης στην 
οποία συμμετέχει και στο μισθό που καταβάλλεται στα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιοίας.που είναι ασφαλυ σμένα στο 
Τ.Α.Ε. ή στο Τ.Ε.Β.Ε. η συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από 3% στο κε
φάλαιο της ανώνυμης εταιρίας, γίνεται παρακράτηση του φόρου με βά
ση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955. αντί του συντελεστή 
10% που γινέπαν μέχρι σήμερα.

β) Επεκτείνεται η παρακράτηση φάρου 15“Λ σε όλες τις αμοιβέςή προ
μήθειες που λαμβάνουν οι οντιπρόοωποι. πράκτορες, μεσίτες κ.λπ. για 
τη σύναψη σύμβασης προμήθειας οποιοσδήποτε φύσης υλμιού από αλ
λοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους. Με τις ισχύουσες διατάξεις 
η παρακράτηση γίνεται μόνο στις αμοιβές και προμήθειες που καταβάλ
λονται για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικού προς το Δημάσιο 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Καθιερώνεται επίσης η υπο
χρέωση του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
των τραπεζών να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή κατα
βολή των προμηθειών ή αμοιβών. Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για την 
πιο έγκαιρη και ασφαλή είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και την 
περιστολή της φοροδιαφυγής.

γ) Καθιερώνεται για πρώτη φορά παρακράτηση φόρου με συντελε
στή 15% στα εισοδήματα και κέρδη από συμμετοχή σε εταιρία περιορι
σμένης ευθύνης. Ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο έγκρισις του 
ισολογισμού. Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία για την έγκαιρη είσπραξη 
μέρους των εσόδων του Δημοσίου επειδή τα κέρδη από συμμετοχή σε 
εταιρία περιορισμένης ευθύνης δηλώνονται από το φορολογούμενο μετά 
δύο χρόνια από την πρόκυψή τους.

δ) Καθιερώνεται η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου από τον υ
πόχρεο για την καταβολή του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται 
από την εκχώρηση κάθε δικαιώματος γενικά το οποίο είνοι συναφές με 
την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, καθώς και της άδειας 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοουκλέτας δημόσιας χρή
σης που μεταβιβάζονται ή από την εκχώρηση εταιρικού μεριδίου ή ο
λόκληρης επιχείρησης. Με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα ο φόρος 
δεν παρακρατείται αλλά αποδίδεται με δήλωση που υποβάλλεται από 
το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας, μέσα σε 3 μήνες από την εκ
χώρηση του δικαιώματος ή της επιχείρησης με αποτέλεσμα την απώ
λεια μέρους των εσόδων του δημοσίου ενώ με τη νέα διάταξη παρέχονται 
εχέγγυο διασφάλισής τους.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

43 του νΖ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες 
μεταβολές:

α) Αναπροσαρμόζονται τα κλιμάκια των ημερομισθίων, στο οποία γί
νεται παρακράτηση φάρου με αναλογικό συντελεστή. Τα νέα διευρυμέ
νε κλιμάκια ημερομισθίων, καθώς και οι συντελεστές έχουν ως 
ακολούθως:

Ημερομίσθια Συντελεστής φόρου
2.500 - 3.000 (ισχύουν 1.700 · 2.000) 2%
3.001 - 3.500 (ισχύουν 2.001 - 2.400) 4%
3.501 - 4.000 (ισχύουν 2.401 - 2.800} 6%
4.001 και πάνω (ισχύουν 2.801 και πάνω) 8 “λ

Σημειώνεται άτι, για ημερομίσθια μέχρι του ποσού των 2.499 δραχ
μών δε θα γίνεται καμιά παρακράτηση φάρου, αντί των 1.699 δραχμών 
που ισχύει.

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

β) Ορίζεται ότι η παρακράτηση του φόρου στις αμοιβές γιο υπερω- 
ριακή εργασία, υπερεργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις

και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές θα γίνεται με βά
ση τις ακαθάριστες αμοιβές και όχι τις καθαρές που γινόταν μέχρι σή
μερα. Επίσης η παρακράτηση του Φάρου στις παραπάνω αμοιβές θο 
γίνεται ανάλογα με το ποσό που καταβάλλεται υπολογιζόμενο σε μη
νιαία βάση και οχι όπως γίνεται μέχρι σήμερα ανάλογα με το συνολικό 
καταβαλλόμενο κάθε φορά ποοο ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο 
που αφορά. Έτσι αποφεύγονται οι καταστρατηγήσεις του νόμου με τη 
διάσπαση σε μικροποσό των καταβολών αυτών

γ) Καθιερώνεται για πρώτη φορά παρακράτηση φάρου με συντελε
στή 20% στα εισοδήματα που καταβάλλονται σε μισθωτούς και συντα
ξιούχους αναδρομικά με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική 
σύμβαση ανεξάρτητο απο το έτος στο οποίο ανάγονται για νο φορολο
γηθούν. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η παρακράτηση γίνεται 
χωριστό για κάθε έτος που ανάγονται, με βάση τη Φορολογική κλίμακο 
που ίσχυε στο έτος αυτό Η παοακρατηση με πάγιο συντελεστή γίνεται 
για λόγους απλοποίησης και διευκόλυνσης εκείνων που υποχρεούνται 
σε καταβολή των ποοών-αυτών οι οποίοι δεν θα ανατρέχουν πλέον στις 
διατάξεις που ισχύουν γιο κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομι
κά καταβαλλόμενα ποσά προκειμένου υπολογισμού του Φορου που πρέ
πει νο παρακρατηθεί γι αυτά

δ) Καθιερώνεται παρακράτηση Φόρου με ουντελεοτή 20% οτα χρη
ματικά ποσό από 3 μηνιαίους μισθούς και πάνω που καταβάλλονται ε
φάπαξ από τον εργοδότη οε μισθωτό, ύστερο από τη συμπλήρωση 10 
ετών απασχόλησής του ο αυτόν, ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία κο- 
τανέμονται για να Φορολογηθούν Με τις διατάξεις που ισχύουν σήμε
ρα η παρακράτηση γίνεται χωριστά, για κάθε έτος στα οποία 
κατανέμονται τα χρηματικά αυτά ποσά, με βάση τη Φορολογική κλίμα
κα που ισχύει στο έτος αυτό. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην απλοποί
ηση του τρόπου παρακράτησης και διευκόλυνση των εργοδοτών.

ε) Ορίζεται ρητά άτι η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη 
καταβολή του Φόρου είναι απαράδεκτη και δεν παραγει έννομα αποτε
λέσματα. εφ όσον από τις οικείες διατάξεις ορίζεται ότι ο φόρος κατα
βάλλεται ή αποδίδεται με την υποβολή της δήλωσης.
6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 7 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955. Με τις διατάξεις αυτές ορίζε
ται ότι, με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες είναι 
δυνατό να μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας απόδοσης 
του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που έχει παρακρατηθεί, δύναται, επί
σης, να ορίζεται ως αρμόδιο, γιο την είσπραξη του φόρου που παρα
κρατούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί από μισθούς, ημερομίσθια ή κάθε είδους παροχές ή αμοι
βές που καταβάλλουν σε πρόσωπο που απασχόλησαν οε υποκαταστή
ματα. πρατήριο ή σε άλλες μονάδες τους, που λειτουργούν έκτος της 
έδρας τους, το Δημόσιο Ταμείο της έδρας του νομικού προσώπου ή της 
δημόσιας επιχείρησης κ.λπ. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία yig τη 
διευκόλυνση των μονάδων εκείνων που διατηρούν υποκαταστήματα, πα
ραρτήματα. εργοτάξια κ.λπ. σε άλλες περιοχές της επικράτειας εκτός 
της περιοχής που εδρεύουν.
7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι παρά

γραφοι 1 και 2 του άρθρου 4Β του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις 
αυξάνεται οε 15%. οπό 10% που ισχύει σήμερα, το ποσοστό παρακρά
τησης του Φόρου στο ακαθάριστο ποσό από αμοιβές ελευθερίου επαγ
γέλματος. Σκοπος της ρύθμισης αυτής είναι η εναρμόνιση του παραπάνω 
συντελεστή με τη νέα φορολογική κλίμοκα, στην οποίο ο χαμηλότερος 
συντελεστής αυξήθηκε από 10% σε 1Β%.

Με τις ίδιες διατάξεις επεκτείνεται και στους συλλόγους γενικά και 
τις ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπο τους, καθώς και στις 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Φο
ρολογικών Στοιχείων, η υποχρέωση να παρακρατούν το φορο όταν κα
ταβάλλουν αμοιβές ελευθερίου επαγγέλματος. Η θέσπιση της διάταξης 
αυτής γίνεται για τη διεύρυνση της βάσης της παρακράτησης του φό
ρου με την υπαγωγή και των αμοιβών που παρέχονται σε επιχειρήσεις 
που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων στα οποία ευχερώς απεικονίζεται κάθε στοιχείο εσόδου ή δαπά
νης αυτών.
8. Με την παράγραφο.6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες 
διατάξεις επαναλαμβάνονται οι παλιές, παραλειπόμενου του ποσοστού 
του παρακρατούμενου φορου για νομοτεχνικους λογους.
9. Με την παραγραφο 9 του άρθρου αυτού καταργείται το τελευταίο 

εδάφιο της παοαγραφου 5 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955. καθόσον 
με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 
43 του ν.δ. 3323/1955, η παροκράτηση του φορου στο χρηματικά ποσο 
από 3 μηνιαίους μισθούς και πάνω που καταβάλλονται εφαπαξ από τον 
εργοδότη σε μισθωτό, γίνεται με συντελεστή 20% αντί της φορολογι 
κής κλίμακας του άρθρου 9
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Αρθρο 12
Δήλωση - Αρμοδιότητα

ι. Με την παοαγραφο ι του αοθοου αυτού αντικαθίσταται το άρθοο 
ιι του ν.δ.3323/1955 Με tic νεες διατάζεις επέρχονται οι ακόλουθες 
μεταβολές:

α) Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει κάθε φυσικό ποοσωπο. εψ ό
σον το Φορολογούμενο εισόδηυά του υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές. 
Με τις ισχυουσες διατάζεις τέτοια υποχρέωση υπήρχε όταν μετά τις 
νόμιμες μειώσεις και εκπτώσεις είχε απομείνει φορολογητέο εισόδημα 
πάνω από 104.000 δραχμές. Η μεταβολή αυτή κρίθηκε αναγκαία επειδή 
με το κρινόμενο νομοσχέδιο καθιερώνεται νέος τροπος υπολογισμού 
του Φόοου και το κατώτερο αφορολόγητο ποσό είναι 300.000 δραχμές.

β) Επεκτείνειαι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης γιο τα εισοδήματα 
τους, ονεζάοτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόοο. στους Φορολο
γούμενους οι οποίοι, αα) Είναι κύριοι ή κάτοχοιυοτοσυκλέτας 500 κυβι
κών εκατοστών και πονώ. 0β) Διατηρούν στην προσωπική τους υπηρεσία 
έοτω και ένα πρόσωπο ως μισθωτό γγ» Αγοράζουν ακίνητα η ανεγεί
ρουν οικοδομή μετά την 1.1.1993. Οι διατάζεις αυτές κρίνονται αναγ
καίες επειδή οι δαπάνες αυτές αποτελούν προσδιοριστικο στοιχεία του 
εισοδήματος του Φορολογούμενου

γι Επίσης, επεκτεινεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στους Φο
ρολογούμενους οι οποίοι: αα) Ασκούν ατομική επιχείρηση γενικά. Με 
τις ισχυουσες διστάζεις τέτοια υποχρέωση υπήρχε μόνο γΓαυτούς που 
έχουν ατομική επιχείρηση σε πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων. Η διάτα- 
ζη αυτή κρίνεται αναγκαία μετά την εφαομογή του Φόρου Προστιθέμε
νης Αζίας και τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διουορφωθεί. 
ββ) Μετέχουν σε κοινωνία.

δ) Νομοθετείται το δικαίωμα του ψορολογουμένου να ανακαλέσει εν 
άλω ή εν μέρει τη δήλωσή του. ένεκα συγγνωστής πλάνης, φέροντας 
το βάρος της απόδειζης των πραγματικών περιστατικών που συνιστούν 
την ανάκληση. Ανάλογη πρακτική έχει καθιερωθεί από την διοικητική 
και δικαστηριακή νομολογία. Ρυθμίζεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης 
της δήλωσης εντός του οικείου οικονομικού έτους ο Οικονομικός Έφο
ρος μπορεί να την αποδεχθεί ή και να την απορρίψει με την υποχρέω
ση στην τελευταία περίπτωση να γνωστοποιήσει την απόρριψη στο 
Φορολογούμενο προκειμένου να την ποοοβάλει. ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν όμως η ανάκληση γίνει σε χρόνο μετα
γενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο Οικονομικός Έφορος δεν 
την αποδέχεται και γνωστοποιεί τούτο στο φορολογούμενο προκειμέ
νου να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο το οποίο αποφάίνεται 
στην ουσία.
2. Με την παράγραφο 2 του άοθρου αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου ι του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955 κοι προ- 
σθέτονται σ'αυτό περιπτώσεις ν και δ'. Με τις νέες διατάζεις επέρχονται 
οι εζής μεταβολές:

α) Μετά τη λήζη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ο φορολο
γούμενος μπορεί να υποβάλει αρχική ή συμπληρωματική δήλωση σε κά
θε περίπτωση now από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου 
ελέγχου. Με τις ισχυουσες διστάζεις ο Φορολογούμενος είχε το δικαίω
μα να υποβάλει την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, σε κάθε περί- 
πϊωση. πριν από την κοινοποίηση ς'αυτόν του Φύλλου ελέγχου από τον 
Οικονομικό Έοοόο. Αρχική ή συμπληρωματική δήλωοη που επιδίδεται 
μετά την κατοχώοηαη του οικείου Φύλλου ελέγχου στα τηρούμενο από 
τον Οικονομικό Έφορο βιβλίο είνοι απαράδεκτη και δεν ποραγει two- 
μο αποτελέσματα.

β) Ορίζεται ότι. γιο τα εισοδήματα αα) οπό μισθώματα ακινήτων γενι
κά που καταβάλλονται αναδοομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφα
ση. ββ) οπό κάθε είδους αποδοχές και ουντάζεις που καταβάλλονται 
αναδρομικά με βάση νόμο, δικαστική απόοαση η συλλογική σύμβαση, 
καθώς και οπό πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλον
ται. από το Δημόοιο και τα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στους 
δικαιούχους ανοδοομικα. με βάση διαταζη νόμου, συλλογική σύμβαση 
ή δικαστική απόοαση και γγ) από διατροοή που καταβάλλεται αναδρο
μικά με βάση δικαστική απόφαση, η δήλωσή υποβάλλεται μέχρι την η
μερομηνία που ορίζεται (25 Φεβρουάριου ή 10 Μαρτίου ή 10 Απριλίου 
αναλόγως) για τα κάθε κατηγορία εισοδήματα του δικαιούχου του έτους 
εισπραζης ή κτήσης των παραπάνω εισοδημάτων.

γ) Ορίζεται ότι στην περίπτωση που έχουμε υπερδωδεκαμηνο διαχει
ριστική περίοδο υποβάλλονται δύο δηλώοεις. υίο γιο τη δωδεκάμηνη 
περίοδο και μία νια τη μικρότεοπ περίοδο, μέσο στην προθεσμία που 
ορίζεται για τη δήλωση της δωδεκάμηνης περιόδου
3. Με την παράγραφο 3 του άοθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 5 του άρθρου 12 του ν.δ.3323/1955. Με τις διατάζεις αυτές ορίζεται 
ότι ο υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης βεβαιώνει υπεύθυνα, έ
χοντας γνώση των συνεπειών των διοταζεων του ν.δ.3323/1955. την ει

λικρίνεια και το περιεχόμενο οχι μόνο της δήλωσης, αλλά και των λοιπών 
εντύπων που συνυποβάλλονται μ αυτή.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται π περίπτω

ση α της παοαγράΦου ι του αοθοου 13 του ν.δ. 3323/1955 και προσθέ- 
τεται c αυτό παράγραφος 3. Με τις νέες διατάζεις επέρχονται ο* εζής 
μεταβολές:

α) Ορίζεται ότι, για τα προοωπο τα οποία συμμετέχουν σε κοινωνία 
ή αστική εταιρία κερδοσκοπικού χαρακτήρα αρμόδιος για την παραλαβή 
και τον ελεγχο των δηλώσεων, την εζοκρίβωση αυτών που δεν επέδω
σαν δηλώσεις και γενικό για την επιβολή του Φορου, είναι ο Οικονομι
κός Έφορος της κοινωνίας ή εταιρίας στην οποία κατά κύριο λόγο 
συμμετέχουν.

β) Οοίζεται ότι. αρμόδιος για την παοαλαβή και τον έλεγχο εκπρόθε
σμης δήλωσης είναι ο Οικονομικός Έφορος στην περιφέρεια του οποίου 
ο φορολογούμενος έχει την κατοικία ή τη διαμονή του ή την έδρα της 
επιχείρησής του κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης, εκτός ον 
έχει επιληφθεί της φορολογίας ο Οικονομικός Έφορος που ήταν αρμό
διός πριν από την υποβολή της εκποόθεσμης δήλωσης.
5. Με την παραγραφο 5 του άρθρου αυτού προσθέτεται εδάφιο στο τέ
λος της παραγράφου 1 του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 και στην πο- 
ραγραφο 2 αυτου αντικαθίσταται η περίπτωση δ' κοι προσθέτεται 
περίπτωση στ'. Με τις νέες διατάζεις επέρχονται οι εζής μεταβολές:

α) Ορίζεται ότι η δήλωση αποτελεσμάτων των εταιριών, κοινοπροζιών 
και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση επιδίδεται στον αρμόδιο Οικο
νομικό Έφορο οπό το νόμιμο εκπρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει ορι- 
σθεί γι'αυτό το σκοπό.

β) Ορίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν εγκριθεί ο ισολο
γισμός της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η δήλωση αποτελεσμάτων 
υποβάλλεται μέσα ο ένα μήνα από την ημερομηνία λήζης του τριμήνου 
που ακολουθεί μετά τη λήζη της διαχειριστικής περιόδου της εταιρίας

γ) Ορίζεται ότι οτην περίπτωση που εχουμε υπερδωδεκάμηνη διαχει
ριστική περίοδο υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη 
περίοδο και μία για τη μικοότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται για τη δήλωση της δωδεκάμηνης περιόδου.
6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι παρά

γραφοι 3 και 7 του άρθρου Ι6α του ν.δ. 3323/1955, προσθέτεται νέα πα
ράγραφος 6 στο ίδιο άρθρο κοι η παοαγροφος 8 αναριθμείτάι σε 9. Με 
τις νέες διατάζεις επέρχονται οι εζής μεταβολές:

α) Ορίζεται ότι. οε περίπτωση λύσης της εταιρίας ή κοινοπραζίας ή 
κοινωνίας η πράζη προσδιορισμού των αποτελεσμάτων εκδίδεται στο 
όνομά τους και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη τους και όταν πρόκειται 
για πτώχευση η πράζη εκδίδεται στο όνομα της πτωχεύσασας και κοι
νοποιείται στα μέλη και στο σύνδικο.

β) Ορίζονται ρητό τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 
στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πρόταση για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς και νο υπογράψουν τη σχετική πράζη. Τα πρόοωπα αυτά εί
ναι: αα) ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, ββ) προκειμένου για κοι- 
νοπραζία ή κοινωνιο εκείνος που ορίζεται γιο το σκοπό αυτό κοι 
γγ) προκειμένου γιο εταιρία η κοινοπραζία ή κοινωνία που έχει λυθεί 
κάθε μέλος χωρίς αυτό vc δεσμεύει τα λοιπά μέλη.

γ) Στις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης αποτελεσμάτων ή εκ
πρόθεσμης υποβολής της, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στο 
άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955. Με τις διστάζεις που ισχύουν σήμεοα επι
βάλλεται πρόστιμο από 20.000 έως 200.000 δραχμές σε περίπτωση μη 
υποβολής της δήλωσης και από 10.000 έως 100.000 δραχμές σε περί
πτωση εκπρόθεσμης υποβολής της.
7. Με την παράγραοο 7 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος ι του άοθρου 49 του ν.δ 3323/1955. Με τη διαταζη αυτή ορίζεται 
ότι όλες οι δηλώσεις που επιδίδονται στον Οικονομικό Έφορο, σύμφω
να με τις διατάζεις του ν. 3323/1955. καταχωρίζονται από αυτόν σε βι
βλίο μεταγραφής δηλώσεων. Με τις διατάζεις που ισχύουν σήμερα 
καταχωρίζονται μονο οι δηλώσεις φοοολογιας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων

Άρθρο 13
ΦοροΑογικος ελεγχος

Με το άρθρο ουτό αντικαθίσταται το άοθοο 50 του ν.δ. 3323/1955 και 
προσθέτεται νέο άρθρο 50α. Στο νεο άρθρο επαναλαμβάνονται οι δια
τάζεις του άρθρου 50 που αντικαθίσταται και του άρθρου 15 του ν. 
1563/1985. γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση αυτών και επέρχονται οι 
εζής μεταβολές:

α) Παρέχεται το δικαίωμα στον Οικονομικό Έφοοο ή στον οριζόμενο 
με εντολή του εφοριακό υπάλληλο να ενεργεί συγκεκριμένες ελεγκτι
κές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματία αρμοδιότητας 
άλλου Οικονομικού Εφόρου που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον 
ίδιο νομό, για να διοπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των βιβλίων
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και στοιχείων επιτηδευματία δίκης του αρμοδιότητας Η διάταξη αυτή 
κρίθηκε ανετγκαία για τη διευκόλυνση του ελέγχου προκειμένου αυτός 
να είναι πλήρης και ουσιαστικός μετά την καθιέρωση του δειγματολη
πτικού ελέγχου των υποβαλλόμενων δηλώσεων.

β) Νομοθετείται το δικαίωμα του Οικονομικού Εφόρου να μη λαμβά
νει υποικη του κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου λέ
ξεις. ποσό και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας 
δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται μειώσεις ή εκπτώσεις του ει
σοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποοό ή την 
ετήοιο τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπό
χρεο το νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσο τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων, με βάση τις κείμενες διατάξεις. Επίσης καθιερώνεται 
δικαίωμα του Οικονομικού Εφόρου να διορθώνει οικοθεν με βάση στοι 
χεία που έχει στη διάθεσή του. αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις 
μεταφορές καθώς και αναριθμητισμούς που αφορούν την ορθή συμπλή 
ρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου. Ρυθμίζεται το θέμα αμφίσβή 
τησης του περιεχομένου του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης 
του φόρου, εφόσον έγιναν διορθώσεις και ορίζεται ότι από τη διαδικα
σία αυτή δεν αναστέλλεται η εκκαθάριση και καταβολή του φόρου. Οι 
διατάξεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την ορθή εκκαθάριση των ε
τήσιων δηλώσεων των υποχρέων και την έγκαιρη βεβαίωση των εσό
δων του Δημοσίου. Επίσης κρίθηκε απαραίτητο να διορθώνονται 
σφάλματα της ετήσιας δήλωσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης yig 

τον ορθό υπολογιομο του Φόρου μετά την καθιέρωση του δειγματολη
πτικού ελέγχου και της υποχρέωσης του Οικονομικού Εφορου να μην 
ελέγχει όλες τις δηλώσεις.

γ) Επεκτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος των δηλώσεων για όλες τις 
χρήσεις που εκκρεμούν και στις εξής περιπτώσεις: I Όταν ζητείται έ
λεγχος των δηλώσεων από τους κληρονόμους του αποβιώσαντα. II. Ό
ταν οι υπόχρεοι παρέλειψαν να υποβάλουν δήλωση. III. Όταν από 
έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στον Οικο
νομικό Έφορο, προκύπτει ότι οι δηλώσεις φυσικών και νομικών προ
σώπων είναι ανακριβείς ως προς το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές 
αξίες, από μισθωτές-υπηρεσίες και από άλλες αμοιβές που χαρακτηρί
ζονται ως εισόδημα ελευθερίων επαγγελμάτων. ΙΠ. Όταν από έγγρο- 
φα στοιχεία που διαθέτει ο Οικονομικός Έφορος ή περιέρχονται ο'αυτόν 
με οποιοδήποτε τρόπο ή από στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 
υποχρέου, προκύπτει ότι δε δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς η ετή
σια τεκμαρτή δαπάνη. Ο.Όταν από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστω
θεί ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν 
κσταχωρηθεί ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία. Με τις ισχύουσες δια
τάξεις υποχρεωτικός έλεγχος γίνεται μόνο στο δείγμα και σε επιτηδευ- 
ματιες έπους οποίους έχουν επιοχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία 
ή έχουν διαπράξει ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.ΦΙ. που έχουν ορι- 
στικοποιηθεί. Σκοπός των πιο πάνω ρυθμίσεων είναι να γίνεται στο ε
ξής ουσιαεπικός και κατά προτεραιότητα έλεγχος σε ορισμένες 
φορολογικές υποθέσεις που υπάρχει σοβορή υπόνοια φοροδιαφυγής 
ή σε υποθέσεις που λόγω θανατου του φορολογουμένου κρίνεται απα
ραίτητος προκειμένου να γνωρίζουν οι κληρονόμοι τον οφειλόμενο φόρο 
που αποτελεί στοιχείο του παθητικού της κληρονομιάς.

δ) Επεκτείνεται η αρμοδιότητα των ειδικών ελεγκτικών κέντρων vc 
ελέγχουν κάθε επιχείρηέπι ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων 
που τηρεί. Με τις ισχύουσες διατάξεις στα ελεγκτικά κέντρα που θα συ- 
σταθούν με σποράσεις του Υπουργού Οικονομικών παρέχεται η ευχέ
ρεια ελεγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχείο τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Η επέκταση αυτή κρί
θηκε απαραίτητη μετά την τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων και την αύξηση των ορίων ακαθαρίεπων εσόδων νια την ένταξη 
των ετπτηδευμοτιών σε κατηγορίες τηρησης βιβλίων.

ε) Επεκτείνεται ο προσωρινός έλεγχος σε όλες τις επιχειρήσεις που 
το καθορό εισόδημά τους εξευρίσκεται λογιστικά (επιχειρήσεις με τρί
της κατηγορίας βιβλία και δεύτερης εο'όσον παρέχουν υπηρεσίες) κα
θώς και έπους ελεύθερους επογγελμοτίες. Με τις ισχύουοες διατάξεις 
πρικιωρινός έλεγχος γίνεται μόνο σε επιχειρήσεις που τηρούν υποχρε
ωτικό ή προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογι
κών Στοιχείων. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιε την έγκαιρη 
βεβοίωέπτ των εσόδων του Δημέισίου από επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες που τα καθαρά τους κέρδη προκύπτουν από τα βιβλία, 
και των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν υπαχθεί έπο δειγματοληπτικό 
έλεγχο.
επ) Καθιερώνεται για πρώτη φορά δικαίωμα του Οικονομικού Εφόρου 
να διενεργεί προσωρινό έλεγχο έπα έποιχείο των δηλώσεων και έπα 
βιβλία και έποιχεία των επιτηδευματιών προκειμένου νο διαπιστώνει:
I. Αν οι εκπτώσεις από το εισόδημα και το αφορολόγητα πασά υπολογί
στηκαν σύμφωνα με τις ισχυουσες διατάξεις. II. Το αντικείμενο εργα
σιών αυτών και αν το εισόδημα που δηλώθηκε ανταποκρίνεται προς τα 
πραγματικά δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων τους, καθώς και αν ε

φαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμέ>υ. III. Αν με ανακλητική δήλωση που 
υποβάλλουν μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές υποχρεώσεις και επιβα
ρύνσεις γενικά. Μετά την καθιερωέτη του δειγματοληπτικού ελέγχεκι και 
την εφαρμογή των μοναδικών ουντελεέπών κρίθηκε απαραίτητο να δέ>- 
θεί ευχέρεια στον Οικονομικό Έφορο να διαπιστώνει με προσωρινό έ
λεγχο αν τα δεδομένα των δηλώσεων ανταπακρίνοντα: προς τα 
πραγματικά δεδομένο των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών 
και αν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νομού στις εκπτώσεις, στα αφο
ρολόγητα ποσά, στον καθορισμό των καθαςτων κερδών και στην από 
δόση των οαιειλομενων φορών

Άρθρο 14
Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

ι. Με την παράγραφο ι του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παρόγρο- 
Φος 1 του άρθρου 5ι του ν.δ.3323/1955 και προσθέτονται ο αυτό νεες 
παράγραφοι δ. 6 και 7.Με τις νεες διατάξεις επέρχονται οι έξης με
ταβολές:

α) Ορίζονται ρητό τα πρόοωπα. στο άνομο των οποίων εκδίδεται το 
Φύλλο ελέγχου, στις παοακατω περιπτώσεις: αα) προκειμένου γιο σχο 
λάζουσα κληρονομιά στο όνομα του θανοντος. για επιδικιο ή μεσεγγύ
ηση στο ονομο του τελευταίου πριν από την επιδικιο ή μεσεγγύηση νομέα 
ή επικαρπωτή, ββ) προκειμένου vie ανήλικους, δικαστικως ή νομίμως 
απαγορευμένους ή υπό δικαστική αντίληωη τελουντες.στο Ονομα του 
προσώπου που τελεί σε μιο από τις νομικές αυτές καταστάσεις, γγ) πρε>- 
κειμένου για πτωχεύσαντα έπο ονομα του πτωχού, δδ) προκειμένου για 
θανοντα φορολογούμενο στο ονομα του γιο το εισοδήματα που απέ
κτησα μέχρι την ημερομηνία του θανατου του

β) Αυξάνεται οε 1.500 δραχμές, απο 1.000 δραχμές που ισχύει έτήμε- 
ρο. το ποσό για το οποίο δεν εκδίδεται φύλλο ελέγχου.

γ) Καθιερώνεται η έκδοση προσωρινού φύλλου ελέγχου στις περιπτώ
σεις προσωρινού φορολονικού ελέγχου

δ) Ορίζεται οτι η περαίωση των δηλώσεων που κρίνονται ειλικρινείς 
ενεργείται με περιληπτικό φύλλο ελέγχου, για διευκόλυνση των υπη
ρεσιών.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο

52 του ν.δ. 3323/1955. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι για την επίδο
ση του φύλλου ελέγχου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδι
κα Φορολογικής Δικονομίας. Ειδικά, ορίζεται ρητά οτι στην περίπτωση 
πτώχευσης η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου γίνεται στο ούνδικο και 
τον πτωχό και στην περίπτωση θανάτου του Φορολογουμένου έπους 
κληρονόμους.

Άρθρο 15
Συμβιβασμός και βεβαίωση του φόρου

1. Με την παραγραφο ι του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο
53 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις εκσυγχρονίζεται και θέτε- 
ται σε νέα βάση ο τρόπος της διοικητικής επίλυσης της διάφορος, με 
σκοπό την οντικειμενικοποιηέΐη της. Οι αλλαγές που επέρχονται στη δια
δικασία αυτή είναι οι ακόλουθες:

- Όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα απο γε
ωργικές και εμπορικές επιχειρήσεις η από την άοκηση ελευθερίου ε
παγγέλματος που προέρχονται από βιβλία δεύτερης κατηγορίος του 
Κ.Φ.Σ. η διοικητική επίλυση της διάφορος ενεργείται ενώπιον του Οι
κονομικού Εφόρου ο οποίος ομώς έχει δικαίωμα περιορισμού της αμφι
σβητούμενης διαφοράς οε ποοοστο όχι μεγαλύτερο απο 25% αυτής.

Όταν δεν επιτυγχάνεται διοικητική επίλυέτη της διάφορος σύμφωνο 
με το παραπάνω η φορολογική υπόθεση παραπέμπεται για επίλυέτη της 
διαφοράς σε τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή αυτή κατά την κρίση δεν 
δεσμεύεται απά την προηγούμενη κρίση του Οικονομικού Εφορου 

• Στην ίδια επιτροπή παραπεμπονται αποκλειστικά νια διοικητική ε
πίλυέτη της διαφοράς τα φύλλα ελέγχου που περιλαμβάνουν τα παρα
πάνω εισοδήματα εο'όσον προκύπτουν από βιβλία και έποιχείο τρίτης 
κατηγοροιας του Κ.Φ.Σ. Η επιτροπή ιπην προκειμένη περίπτωση δεν 
μπορεί vc περιορίσει την αμφισβητούμενη διαφορά οε ποοοέττο μεγα
λύτερο του 40% αυτής.

- Γιο τη διοικητική επίλυέτη των φορολογικών διαφορών ουνισταται 
στην έδρα κάθε Νομαρχίας τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται: 
α) απά τον Πρέτεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου ο οποίος προεδρεύει 
ουτής ή από διοικητικό δικαιπη που ορίζεται απ αυτόν. Αν εττην έδρα 
της Νομαρχίας δεν εδρεύει Διοικητικό Πρωτοδικείο της επιτέτοπης προ
εδρεύει ο Πρόεδρός των Πρωτοδικών ή δικαεπης Πρωτοδικών ή Ειρη- 
νοδικης ή Πόρεδρος που ορίζεται απο τον Πρόεδρό των Πρωτόδικων, 
β) από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Οικονομικών Εφοριών ή τον νόμιμό α
ναπληρωτή του η απο εφοριακά υπάλληλο που ορίζει με απόφασή του 
ο Επιθεωρητής Εφοριών. Προκειμένου για την περιοχή της τέως Διοί
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κησης Πρωτευουσης δυναται να μετέχει στην επιτροπή αντί του Επιθε 
ωοητη. υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α της Κεντρικής Υπη
ρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και γ) απο εναν εκπρόσωπο η τον 
νόμιμό αναπληρωτή αυτού, του Οικονομικού ή Εμπορικού και Βιομηχα
νικού ή Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου η από εναν οι- 
κονομικο υπάλληλο που υπηρετεί στο Νομο
Εισηγητής της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ώηφου, ορίζεται ο αρμόδιος 
Οικονομικός Έφοοος η ο οριζόμενος απ αυτόν υπάλληλος της οικείας 
Οικονομικής Εφορείας και χρέη γραμματέα εκτελεί εφοριακός υπάλλη
λος της Οικονομικής Εφορίας στην έδρα της οποίας συνεδριάζει η επι
τροπή Η διοικητική επίλυση της διαφοράς με τις ισχύουσες διατάξεις 
ενεργείται ενώπιον του Οικονομικού Εφόρου χωρίς καμιά δέσμευση, ως 
προς τον περιορισμό της αμφισβητούμενης διαφοράς
2. Με την παράγραφό 2 του άρθρου αυτού προσθέτεται παράγραφος 
ι στο άρθρο 1 του ν.δ. 4600/1966. οι παράγραφοι 1.2. 3. 4. 5. 6 και 7 αυ
τού αναριθμούνται αντίστοιχα σε 2. 3. 4. 5, 6. 7 κι 8 και η παράγραφος 
8 όπως αυτή αναριθμειται.αντικαθίσταται. Με τις νέες διατάζεις επέρ
χονται οι εξής μεταβολές:

α) Δικαστικός συμβιβασμός μπορεί να γίνει οσον αΦορα τη φορολο- 
νια εισοδήματος μονο στις περιπτώσεις για τις οποίες ο Οικονομικός 
Εφορος εχει δικαίωμα διοικητικής επίλυσης της διαφοοας και εψ οσον 

η υπόθεση δεν έχε; παοαπεμφθεί γιο διοικητική επίλυση στην τιμελή 
επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 53 του ν.δ. 3323/1955. Η θέσπιση της 
διάταξης αυτής γίνεται για την προσαρμογή του δικαστικού συμβιβα
σμού με τον από το κρινόμενο νομοσχέδιο οριζόμενο τρόπο διοικητι
κής επίλυσης της διαφοράς.

β) Στην περίπτωση που επιτευχθεί ο δικαστικός συμβιβασμός και κα· 
ταργηθεί η δίκη, ο πρόσθετος Φόρος ή η προσαύξηση που επιβλήθηκε 
λόγω ανακρίβειας της δήλωσης ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, πε
ριορίζεται στο 1/2 του ποσοστού επί του οφειλύμενου κυρίου Φόρου που 
προβλέπεται από το νόμο, αντί του 1/3 αυτού που ισχύει και, όπου η ε
πιβολή αυτού προβλέπεται μεταξύ ανώτατου και κατώτατου ορίου, στο 
1/2 του κατώτατου ορίου. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποθάρ- 
ρυνση της ροπής για δικαστικό συμβιβασμό.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

59 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι έξης με
ταβολές:

α) Περιορίζεται σε 2 μήνες, από 3 που ισχύει σήμερα, η προθεσμίο 
μέσα στην οποία ο Οικονομικός 'Εφορος συντάσσει και αποστέλλει στο 
αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο χρηματικό κατάλογο για τη βεβαίωση του Φό
ρου. Σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι η συντόμευση του χρόνου βε
βαίωσης του φόρου και η ταχύτερη τακτοποίηση των υποθέσεων που 
είναι προς βεβαίωση του οφειλόμενου φόρου.

β) Αυξάνεται το ποσό του φόρου που τελικό οφείλεται, με βάση ο- 
ποιοδήποτε τίτλο βεβαίωσης γιο το οποίο δεν γίνεται βεβαίωση, από
1.000 οε 1.500 δραχμές, για vc αποφευχθεί άσκοπη και δαπανηρή απα
σχόληση των φορολογούμενων και Υπηρεσιών για είσπραξη ασήμαν
των ποσών.

γ) Αυξάνεται το ποσο του συνολικού ετησίου εισοδήματος του συν
ταξιούχου. ηλικίας πάνω από 65 ετών, γιο το οποίο αμελείται η βεβαίω
ση του Φόρου, οπό τις 410.000 δραχμές που ισχύει σήμερα στις 600.000 
δραχμές. Επίσης ορίζεται ότι αν το συνολικό εισόδημα του συνταξιού
χου υπερβαίνει τις 600.000 δραχμές το διοθεσιμο εισόδημο που απομέ
νει ο'αυτόν. μετά την αοαίρεση της οφειλής η οποίο προκύπτει στο 
εισόδημά του για Φόρο, τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται με το 
Φόρο, δεν μπορεί να είναι κατώτερο οπό τις 600.000 δραχμές, αντί τις
410.000 δραχμές που ισχύει σήμερα. Με την ποοτεινόυενη ρύθμιση ε
πιδιώκεται η παραπέρα ελάφρυνση του εισοδήματος των συνταξιούχων 
ηλικίας άνω των 65 ετών, με χαμηλά εισοδήματα και η αύξηση του δια
θέσιμου εισοδήματος αυτών.

δ) Μεταβάλλεται ο τροπος καταβολής του ©ορού που βεβαιώνεται 
κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους ή μεταγενέστερα απο 
τη λήξη του: αα) ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικα
στικό συμβιβασμό και ββ) με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό 
λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής. Ο τρόπος κα
ταβολής του φόρου, εξαρτάται απο το ύψος του ποοού του οφειλόμε
νου φάρου. Συγκεκριμένα:
Για οφειλή μέχρι 30.000 δρχ.οε 1 δόση
Για οφειλή από30.00ι- 100.000 δρχ. σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις.
Για οφειλή από 100.001- 500.000 δρχ. σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις.
Για οφειλή από 500.001-1.000.000 δρχ. σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις.
Για οφειλή πάνω από 1.000.000 δρχ. σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.
Με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα ο φόρος καταβάλλεται σε 8 ίσες 
μηνιαίες δόσεις ανεξάρτητα από το οφειλόμενο ποσό. Σκοπός της διά
ταξης αυτής είναι η ταχύτερη είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και 
η διευκόλυνση των οφειλετών μεγάλων ποσών φόρου για την καταβο
λή τους.

ε) Μειώνονται οι δόσεις καταβολής του Φόρου που βεβαιώνεται με 
βάετη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ο φόρος αυτός θα κατα
βάλλεται σε 2 ίσες μηνιαίες δόσεις αντί των 4 που ισχύει σήμερα. Η με
ταβολή αυτή κρίνεται αναγκαία νια αποθαρρυνσπ των Φορολογούμενων 
προς άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο και επιμήκυνσής 
του χρονου καταβολής του Φοοου που τελικά οφείλει.
4 Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 2 του άρθρου 65 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νεες διατάξεις παρέχε
ται η δυνητική ευχεοεια στον Οικονομικό Έφοοο όπως, έχοντας και τη 
σύμφωνη ννωυη του αρμόδιου Επιθεωρητή Οικονομικών Εφοριών, α
κυρώσει π τροποποιήσει το φύλλο ελέγχου όταν: αι ο φορολογούμενος 
δεν έλαβε ννώση αποδειγμένο του φύλλου ελέγχου, β) ο Οικονομικός 
Έφορος που έχει εκδόσει το Φύλλο ελέγχου δεν είχε αρμοδιότητα να 
επιληφθει της φορολογίας και γ) υπάρχει λογιστικό λάθος. Στην περί
πτωση ασυμφωνίας Οικονομικού Εφόρου και Επιθεωρητή Οικονομικών 
Εφοριών, η ακύρωση γίνεται απο το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Με τις ι- 
σχυουσες διατάξεις η τροποποίηση η ακύρωση γίνεται ύστερα από αί
τηση του Φορολογουμένου μονο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Η 
ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαίο για την ταχεία διόρθωση σφαλμάτων 
σε οριστικά Φύλλα ελέγχου, νια τα οποία δεν ευθύνετοι ο φορολο
γούμενος

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 
14 του ν.δ 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής με
ταβολές:

α) Ο υπόχρεός σε δήλωση, σε κοθε περίπτωση που μεταβάλλει κα
τοικία ή κύρια διαμονή είτε μέσα στην περιφέρεια του ίδιου Οικονομι
κού ΈφΟρου είτε στην περιφέρεια άλλου Οικονομικού Εφόρου, έχει 
υποχρέωση να υποβάλει, μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, μέσα 
στο όποιο εγινε η μεταβολή, στον Οικονομικό Έφορο που είναι αρμό
διος πριν από τη μεταβολή, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/19Β6. για τον 
τόπο της νέας κατοικίας ή διαμονής του. Με τις διατάξεις που ισχύουν 
σήμερα, η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο στην περίπτωςτη που η αλ
λαγή κατοικίας ή διαμονής ουνεπάνεται μεταβολή του αρμόδιου Οικο
νομικού Εφόρου. Η ρύθμισή αυτή κρίνεται αναγκαία γιο την διευκόλυνση 
του ελεγκτικού έργου των Οικονομικών Εφοριών καθώς και το έργο των 
υπηρεσιών είσπραξης του φόρου.

β) Ορίζεται ότι. προκειμενου για ολλαγή της έδρας της κύριας επι
χείρησης ή του επαγγέλματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
29 του ν. 1642/1986, για εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
Φόρου προστιθέμενης αξίας.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι παρά

γραφοι 1 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4045/1960. Με τις διατάξεις αυτές 
υποχρεούνται οι εκμισθωτές αστικών ακινήτων ονεξάρτητα από το πο
σό του μισθώματος και οι εκμισθωτές γεωργικών ακινήτων όταν το μί
σθωμα είναι ανώτερο των 5.000 δραχμών κατα μήνα, να προσκομίζουν 
το ιδιωτικά έγγραφά μίσθωσης, μέσο σε 30 μέρες οπό τη σύνταξή τους, 
στον Οικονομικό Έφορο που είναι αρμόδιος για τη φορολογία τους, γιο 
θεώρηση. Με τις διατάξεις που ισχύουν η υποχρέωση αυτή υπάρχει μόνο 
γιε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τις οναγκες της επιχείρησης ή 
του επαννέλμοτος ανεξάρτητο οπό το ποσό του μισθώματος κοι προ- 
κειμένου για κατοικίες όταν το μηνιαίο μίσθωμα είναι από 2.000 δραχ
μές και πονώ, εο'όσον τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στην περιφέρεια της 
τέως Διοικησεως Πρωτευούσης και σε πόλεις στις οπαίες εδρεύουν Οι
κονομικές Εφορίες. Σκοπός αυτής της ρύθμισης, είναι η διευκόλυνση 
του ελεγκτικού έργου των Οικονομικών Εφόρων καθώς kci η διεύρυν
ση της φορολογικής βάσης Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται 
η επιβολή του προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955. 
σε όσους δεν προσκομίσουν τα έγγραφα μίσθωσης ακίνητων για θεώ
ρηση ή τα προσκομίζουν εκπρόθεσμα καθώς και στους συμβολαιογρά
φους οι οποίοι δεν οναγρόοουν στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή δεν 
υπενθυμίζουν στους συμβαλλόμενους κατά τη μεταβίβσση τις υποχρε
ώσεις τους
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

9 του ν. 820/197Β. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η υποχρέωση, 
σε όσους ανεγείρουν οικοδομή σε έδαφος ξένης κυριότητας, όταν έχει 
συμφωνηθεί ότι η οικοδομή μετά τη λήξη της μίσθωσης να περιέλθει 
εττον εκμισθωτή, να δηλώνουν αναλυτικό κάθε οικονομικό έτος, με τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκτός από τα στοιχεία του εκμισθω
τή και το ποσό που κατέβαλαν νιο την ανέγερση τπς οικοδομής. Με τις 
ίδιες διατάξεις καθιερώνεται κύρωση για τους μισθωτές αγροτικών α
κινήτων. η οποία συνίσταται στο ότι δεν μπορούν να παοουν δάνειο από 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την εκμετάλλευετη αυτών των 
ακινήτων, αν το ιδιωτικό έγγραφο μίσθωσης δεν είναι θεωρημένο από
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τον αρμόδιο Οικονομικό 'Εφορο. Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η πε
ριστολή της φοροδιαφυγής που παρατηρείται στο εισόδημα από εκμί- 
σθωση γαιών. Σημειώνεται ότι στους εκμισθωτές, όταν δεν προσκομίζουν 
τα συμφωνητικό μίσθωσης στον Οικονομικό Έφορο για θεώρηση, επι
βάλλεται πρόστιμο του άρθρου 73 του ν.δ. 3323/1955.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

70 του ν.δ. 3323/1955. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται για πρώτη 
φορά υποχρέωση αυτών που παρακρατούν φόρους να χορηγούν βεβαίω
ση καταβολής εισοδήματος και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φό 
ρος για παρακράτηση. Επίσης για πρώτη φορά ορίζεται ότι η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουά
ριου του οικείου οικονομικού έτους. Προκειμένου για εισόδημα από μι
σθωτές υπηρεσίες καθορίζεται άτι ο υπόχρεος πρέπει να χορηγεί μόνο 
μία βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο στην οποία να αναγράφει τις κάθε εί
δους αποδοχές τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φο
ρολογούμενες ή απαλλασσόμενες. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται 
αναγκαίες γιο να διευκολύνονται οι φορολογούμενοι να υποβάλουν οω- 
στά και έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις και να απαλείφθεί το 
φαινόμενο που παρατηρείται στην πράξη κατά το ποιο δικαιούχοι βε
βαίωσης λαμβάνουν από τον εργοδότη τους περισσότερες βεβαιώσεις, 
ανάλογα με το είδος των αποδοχών και από το λόγο αυτό δεν περιλαμ
βάνουν στην ετήσια δήλωση το σύνολο των αποδοχών τους από όλες 
τις βεβαιώσεις αλλά μέρος μόνο αυτών με την απόκρυψη ορισμένων βε
βαιώσεων.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

72 του ν. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις γίνεται νομοτεχνική τακτό 
ποίηση των διατάξεων που αναφέρονται στις υποχρεώσεις συμβολαιο
γράφων. υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λπ. και επέρχονται οι εξής 
μεταβολές:

α) Δεν απαιτείται να προσκομισθεί το πιστοποιητικό του αρμόδιου Οι
κονομικού Εφόρου από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του α
κινήτου δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος ή η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης όταν η εγγραφή υποθήκης γίνεται ύστερα από δικαστική α
πόφαση ή από το νόμο, καθώς και όταν το κληρονομητήριο εκδίδεται 
από το αρμόδιο δικαστήριο ύστερα από αίτηση τρίτου.

β) Ορίζεται προθεσμία μέσα στην οποία οι σύμβολαιογράφοι οφείλουν 
να στέλνουν, στον αρμόδιο για τη φορολογία του πιστωτή, Οικονομικό 
Έφορο, αντίγραφα των συμβολαίων εξόφλησης τόκων. Ως προθεσμία 
ορίζεται ο επόμενος μήνας από τη σύνταξη των συμβολαίων.

γ) Υποχρεούνται οι συμβολαιογράφοι να μνημονεύουν, στις συμβο
λαιογραφικές πράξεις πρυ συντάσσουν, το κέρδος ή την ωφέλεια που 
προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος , του εταιρικού μεριδίου 
ή ολόκληρης της επιχείρησης και να στέλνουν αντίγραφα των συμβο
λαίων μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύνταξή τους, στον Οικονομικό 
Έφορο του υπόχρεου για παρακράτηση.

Άρθρο 17.
Παραγραφή - Απόρρητο 1

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 
68 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής με
ταβολές:

α) Ορίζεται ότι. προκειμένου για δηλώσεις που υπάγονται κάθε φο
ρά στο δειγματοληπτικό έλεγχα, καθώς και νια δηλώσεις για τις οποίες 
ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα, επειδή 
έχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλίο και στοιχεία η υπάρχουν ουσιαστι
κές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή ζητείται ο έλεγχος από τους κληρονόμους 
του σποβιώοαντος κ_λπ„ το Φύλλο ελέγχου μπορεί να κοινοποιηθεί μέ
σα στο επόμενο ημερολογιακό έτος από τα έτος που συμπληρώνεται 
ο χρόνος παραγραφής.

β) Ορίζεται άτι η βεβαίωση του φόρου μπορεί να γίνει και μετά την 
πάροδο δεκαετίας αν η εγγραφή στο όνομα της ομόρρυθμης, ετερόρ
ρυθμης, περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και 
αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έγινε οριστική μετά την 
πάροδο αυτής λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

γ) Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρω
ματικής φορολογικής εγγραφής, το οποίο παραγράφεται μετά την πά
ροδο δεκαπενταετίας, παρατείνεται για ένα ακάμη ημερολογιακό έτος, 
όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον Οικονομικό Έφορο 
το τελευταίο έτος της παραγραφής.

δ) "Οταν το φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόνους με από
φαση του Διοικητικού Δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο 
Οικονομικό Έφορο το τελευταίο έτος της παραγραφής του ή μετά τη 
λήξη του χρόνου της παραγραφής, ς Οικονομικός Έφορος δύναται νο 
κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σε ένα έτος απο την κοινοποίη
ση της απόφασης.

ε) Στην περίπτωση υποβολής ανακλητ· ν·- ^ήλωσπη** ■ -η; με ε

πιφύλαξη η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά 
3 έτη από την αποδοχή της δήλωσης με οποιοδήποτε τρόπο.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

69 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής με
ταβολές:

α) Ορίζεται σε 6 μήνες, αντί των 3 που ισχύει σήμερα, ο χρόνος μέσα 
στον οποίο καταρτίζεται από τον Οικονομικό Έφορο ο κατάλογος των 
φορολογουμένων.

β) Ορίζεται ότι ο κατάλογος των φορολογούμενων τοποθετείται σε 
πρόσφορη θέση του καταστήματος όχι μόνο της Οικονομικής Εφορίας, 
αλλά και του Δήμου η της Κοινότητας όπου εδρεύει η Οικονομική Εφο
ρία ώστε να μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε.

γ) Ορίζεται ρητά ότι για τα στοιχεία για τα οποία επιτρέπεται η δημο
σίευση στους καταλόγους των φορολογουμένων, ο Οικονομικός Έφο 
ρος υποχρεούται να χορηγεί, υστέρα από αίτηση, βεβαίωση σε 
οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει 

δ) Ορίζεται πειθαρχική και ποινική ευθύνη για τις περιπτώσεις παρα
βίασης τρυ φορολογικού απορρήτου προκειμένου για υπαλλήλους του 
δημοσίου γενικό και καθιερώνεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες για 
τα πρόσωπα εκείνα που δεν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του δη
μοσίου γενικά και τα οποία λαμβάνοντας νόμιμα γνώση φορολογικών 
απορρήτων χρησιμοποιούν ουτύ για σκοπό διάφορο από αυτόν που ο 
νόμος επιτρέπει ή ανακοινώνουν αυτά με κάθε τρόπο άμεσο ή έμμεσο 
σε οποιονδήποτε τρίτο

Άρθρο 18
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 
67 του ν.δ.3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής με
ταβολές:

α) Ο πρόσθετος Φόρος για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής δήλω
σης που ήταν 5% και μέχρι 50% συνολικό του οφειλόμενου φόρου με 
βάση τη δήλωση, γίνεται 4% για τους 3 πρώτους μήνες καθυστέρησης 
και 5% για κάθε μήνα μετά από τους 3 πρώτους μήνες. Ο πρόσθετος 
αυτός Φάρος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που οφείλεται 
με βάση τη δήλωση. Τα πρόστιμα που επιβάλλονταν για την συγκεκρι
μένη περίπτωση ανάλογα με το ύψος του φόρου καταργούνταε Με την 
αύξηση του ανώτατου ποσοστού πρόσθετου φόρου από 50% που ισχύ
ει σήμερα οε 100% του φόρου που οφείλεται, γίνεται στο εξής οικονο
μικά ασύμφορη η καθυστέρηση υποβολής δήλωσης για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Με το χαμηλό ποσοστό που ισχύει οι φορολογούμενοι είχαν 
συμφέρον νο καθυστερήσουν την υποβολή δήλωσης προκειμένου να 
μεταθέσουν την πληρωμή σοβαρών ποσών φόρων. Η μείωση του ποσο
στού πρόσθετου φόρου από 5% σε 4% για τους τρεις πρώτους μήνες 
εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, γίνεται για να περιορισθεί η επιβΰ 
ρυνση των φορολογουμένων οι οποίοι τους πρώτους μήνες αδυνατούν 
για διαφόρους λόγους να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση

β) Το πρόστιμο για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης θα 
υπολογίζεται εφεξής οε ποσοστό, ανάλογα με το ποσό του καταλογι- 
ζόμενου φόρου ή της διαφοράς του φόρου του οποίου ο υπόχρεος θο 
απέΦευγε την πληρωμή, κατά περίπτωση, ως εξής:

Α’ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Καταλογιζόμενος Φόρος Ποσοστό
Από 10.000 έως 200.000 δραχμές 30%
Από 200.001 έως 1.000.000 δραχμές 40'Λ
Από 1.000.000 δραχμές και πάνω 50%

Β' ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Διαφορά Φόρου Ποσοστό
ΑπόΙΟΟ.ΟΟΟ έως 1.000.000 δρχ. 20%
Από 1.000.000 και πάνω 25%

Με τις ισχύουσες διατάξεις το ύψος του προστίμου διαφοροποιείται 
ανάλογα με το ποσό του αποκρυβέντος Φόρου κατά κλιμάκια. Με τις 
διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού το σύστημα των προστίμων γίνεται 
αντικειμενικό

γ) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τη μη υποβολή ή ανακριβή υπο
βολή δήλωσης, κατα τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, προσαυξάνονται γιε 
πρώτη φορά κατά ποσοστό 50% προκειμένου για υπόχρεους σε παρο
κράτηση φόρων. Με τη ρύθμιση αυτή, γίνεται στο εξής οικονομικά α
σύμφορη η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβών δηλώσεων 
παρακρατούμενων φόρων από μέρους των υπόχρεων φορολονουμένων. 
Το πρόσωπα αυτά διαχειρίζονται χρήματα που δεν τους ανήκουν και 
για τον ίδιο λόγο όταν δεν τα αποδίδουν ή τα αποδίδουν ανακριβώς, 
διπλασιάζονται και τα ποσοστά πρόσθετων φόρων.
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2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 1 του άρθρου 32 του ν. 82071978. Με τη νέα διάταξη ο πρόσθετός 
φάρος στην περίπτωση υποβολής ελλαπους δήλωσης που είναι 60* 
της διαφοράς του κύριου P0oou. γίνεται 75%. Για τις ελλείπεις δηλώ
σεις, κρίθηκε σκόπιμο να μην επιβάλλονται άλλες διοικητικές και ποινι
κές κυρώσεις αλλά να υπάρχει το ίδιο ποσοστό πρόσθετου φόρου που 
προ βλέπεται για τις ανακριβείς δηλώσεις, επειδή και στην περίπτωση 
αυτή υφίσταται διαφυγή φόρου.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 

73 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής με
ταβολές:

α) Καθορίζεται ενιαίο πρόστιμο έως 200.000 δραχμές για κάθε παρά
βαση. για τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις άλλες υποχρεώσεις τους 
και συγκεκριμένα αυτές που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων
5. 12, 14, 16α, 29. 30, 50, 50α, 69 παράγραφοι 7 και 8, 70. 71 και 72. Με 
τις ισχύουσες διατάξεις προ βλέπονται διαφορετικά πρόστιμα ανάλογα 
με το είδος και τη σημασία των παραβάσεων.

β) Τα πρόστιμα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 επιβάλ
λονται με το οικείο φύλλο ελέγχου. Με τις ισχύουσες διατάξεις τα πρό
στιμα αυτά επιβάλλονται με ιδιαίτερη πράξη του αρμόδιου Οικονομικού 
Εφόρου. Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία για τον περιορισμό της γρα
φειοκρατίας και την εξυπηρέτηση του ©ορολογουμένου, ο οποίος με 
μία πράξη θα πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των επιβαρύνσεων του για 
την ίδια αιτία. Κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς τα πρόστιμα 
περιορίζονται υποχρεωτικά στο 1/3 αυτών. Μέχρι σήμερα η μείωση του 
προστίμου μέχρι το 1/5 στις περιπτώσεις εξώδικης λύσης της διαφοράς 
ήταν δυνητική για τον Οικονομικά 'Εφορο.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προσθέτονται τα άρθρα 73α' 
και 73β' μετά το άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις ε
παναλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν.820/1978, οι 
οποίες όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, εντάσσονται σε αυτο
τελή άρθρα του ν.δ. 3323/1955. Με τις ίδιες διατάξεις επέρχονται οι ε
ξής μεταβολές:

α) Επεκτείνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για όσους δε δηλώ
νουν εισοδήματα από οικοδομές σε όλους τους υπόχρεους που αποκτούν 
εισοδήματα από ακίνητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 μετά την αν
τικατάστασή του με το κρινόμενο νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά στις κυ
ρώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η απώλεια του δικαιώματος για την 
έγερση αγωγής έξωσης του μισθωτού. Με τη ρύθμιση αυτή που απο
σκοπεί στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιδιώκεται η κατά το δυ
νατό σύλληψη της φορολογητέας ύλης που αποκτούν όσοι έχουν 
ακίνητα.

β) Η αυτοτελής φορολογία με συντελεστή 50%, χωρίς καμιά έκπτω
ση ή μείωση, των εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων, που δηλώνον
ται εκπρόθεσμα, γίνεται εφ'όσον μέσα σε τρεις (3) μήνες από την 
υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό που ο- 
παιτείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 για την μεταβίβαση του α
κινήτου, τη λήψη στεγαστικού δανείου κ_λπ_ Με τις ισχύουσες διατάξεις 
δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε α
ναγκαία για να αρθούν οι ασάφειες που διαπιστώθηκαν στην πράξη αν 
πρέπει να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς με τον 
πάγιο συντελεστή 50%, τα μισθώματα ακινήτων που δηλώνονται εκπρό
θεσμα όταν ο φορολογούμενος ζητήσει το πιστοποιητικό σε χρόνο με
ταγενέστερο του χρόνου υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Υ)Γ)εριορ(ζεται σπς 300.000 από 500.000 δραχμές που ισχύει σήμερα 
το ποσό τοθ οφειλόμενου Φόρου σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης 
ή της διαφοράς μεταξύ του Φόρου της δήλωσης και αυτού που προσ
διορίζεται τελεσίδικα προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις που ο
ρίζονται στο άρθρο 42 του ν.820/1978 που εντάσσεται, όσον αφορά τη 
Φορολογία εισοδήματος, στο νεο άρθρο 73β'του ν.δ 3323/1955, οι κυ
ρώσεις αυτές επιβάλλονται για όλες τις δηλώσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του ν.δ.3323/1955.
Γ ια πρώτη φορά τις κυρώσεις αυτές υποχρεούται να τις επιβάλλει με 

απόφασή του ο Οικονομικός Έφορος στην περίπτωση που το φύλλο ε
λέγχου οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστι
κό συμβιβασμό ή λόγω μη άσκησης προσφυγής ή που έγινε τελεσίδικο 
με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνον- 
ται απαραίτητες για την ολοκλήρωση των μέτρων πάταξης της φορο
διαφυγής η οποία δε δικαιολογείται πλέον με τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
ή αυτά που λαμβάνονται με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, 
όπως η καθιέρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου, η εφαρμογή μονα
δικών συντελεστών, η αύξηση των αφορολόγητων ποσών, η διεύρυνση 
ίων φορολογικών κλιμακίων και η μείωση του ανώτατου συντελεστή της 
κλίμακας καθώς και των μέτρων για την ενίσχυση των παραγωγικών ε
πενδύσεων.

Άρθρα 18.
Ποινικές κυρώσεις.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι περι
πτώσεις α και ε'της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.1591/1986.

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές:
α) Για την περίπτωση, που δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή υποβάλλον

ται ανακριβείς δηλώσεις και δεν αποδίδονται οι Φόροι που παρακρα- 
τούνται ή επιρρίπτονται, θεωρείται ότι διαπράττεται αδίκημα 
Φοροδιαφυγής, όταν το συνολικό ποσό αυτών που είχε υποχρέωση ο 
ετπτηδευματίος να δηλώσει και να αποδόσει στο Δημόσιο, από συναλ
λαγές ή άλλες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν, υπερβαίνει σε διάστημα 
ενός ημερολογιακού εξαμήνου το ποσό των 600.000 δραχμών ή το πο
σό του 1.000.000 δραχμών για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους. Στη 
νέα διάταξη δεν περιλαμβάνεται το χαρτόσημο της παραγράφου 1 του 
Οοθρου 156 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15ε του Κ.Ν.ΤΧ 
καθώς και ο φόρος διασκέδασης και πολυτελείας του ν.6254/1973. ε
πειδή οι διατάξεις αυτές καταργήθηκσν μετά την εφαρμογή του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Με τις ισχύουσες διατάξεις, ορίζεται ότι 
αδίκημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος δεν υποβάλλει δηλώσεις ή 
υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις νια τους φόρους ή τα τέλη,ή τις ειοφο- 
ρες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρεούται vc παρακρα
τεί και να αποδίδει στο Δημόσιο, εφόσον το συνολικό ποσό από 
συναλλαγές ή άλλες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα ε
νός ημερολογιακού τριμήνου, υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκο α αα,επειδή υπάρχει πρόβλημα υπο
λογισμού του συνολικού ποσού των φόρων που οφείλει ο φορολογού
μενος για κάθε τρίμηνο μετά την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης 
αξίας ο οποίος προβλέπει και δίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης για 
ορισμένη κατηγορία επιτηδευματιών, ββ. για να περιλάβει και τις ναυ
τιλιακές επιχειρήσεις των α.ν.89/1967 και 37Β/1Β78 για το λόγο ότι υπο
βάλλουν δηλώσεις παρακρατούιιενων φόρων ανά εξάμηνο και γγ. γιο 
λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, επειδή είναι δυνατόν φορολογούμενοι 
να οφείλουν μέσα στο έτος 1.000.000 δραχμές και το ποσό αυτό κστα- 
νεμόμενο σε εξάμηνα να μην υπερβαίνει για κάθε εξάμηνο τις 600.000 
δραχμές και επομένως η φοροδιαφυγή αυτή δε θα ήταν ποινικά κο
λάσιμη.
β) Για την περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων που δια
πιστώνεται από τακτικό έλεγχο, αυξάνεται σε 1.000.000 από 500.000 
δραχμές, που ισχύει σήμερα, η διαφορά που πρέπει κατ 'ελάχιστο όριο 
να υπάρχει μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζει ο φορ- 
λογικός έλεγχος και αυτών που δηλώθηκαν, προκειμένου η ανακριβείς 
να θεωρηθεί ως αδίκημα φοροδιαφυγής. Με τη ρύθμιση αυτή και προ
κειμένου να αποποινικοποιηθούν οι μικροδιαφορές στην ανακρίβεια των 
ακαθάριστων εσόδων, κρίθηκε σκόπιμο να αυξηθεί στο διπλάσιο το ε
λάχιστο όριο αυτών.
2-Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσθέτεται εδάφιο στο τέ
λος της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 1591/1986. Με τις νέες δια
τάξεις στις ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο δικαστήριο για 
ορισμένα αδικήματα φοροδιαφυγής που εξειδικεύονται στη φορολογία 
εισοδήματος ή αφορούν απόδοση παρακρατούμενων ή επιρριπρόμενων 
Φόρων, περιλαμβάνεται και η στέρηση της παρεχόμενης από το νόμο 
«Περί εμπορικών μισθώσεων· ειδικής προστασίας της επαγγελματικής 
στέγης καθώς και η απώλεια του δικαιώματος λήψης διαβατηρίου ή με 
στέρηση αυτού που εκδόθηκε, για χρονικό διάστημα από έξι (5) μήνες 
μέχρι ενός (1) έτους.
3.-Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.1591/19β6.Με τη νέα διά
ταξη καθιερώνεται ειδική διαδικασία εξέτασης του Οικονομικού Εφό
ρου ως μάρτυρα στην ποινική δίκη νια αδικήματα φοροδιαφυγής, ώστε 
να καλείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται και άλ
λες αποδείξεις πέρα από τα στοιχείο των οικείων φακέλλων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Άρθρο 20
Εισόδημα και υπολογισμός του φόρου

1.· Με την παράγραφο 1 του άρ6ρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3843/1958. Με τις νέες 
διατάξεις διευκρινίζεται ότι στην έννοια των «άλλων εξόδων· τα οποία 
επιβαρύνουν τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, προκειμένου νο 
προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη 
μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, περιλαμβάνονται μόνο 
διάφορα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας αυτής, που πραγματοποιούν
ται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
2- Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται η περίπτω
ση α της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
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άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1956. Με τις νεες διστάξεοις επέρχονται οι ε
ξής μεταβολές:
α) Μειώνεται σε 46%,από 49% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής των 
αδιανέμητων κερδών των ανωνύμων εταιριών.
β) Ειδικό για τα αδιανέμητα κέρδη των ημεδαπών βιομηχανικών, βιο

τεχνικών, μεταλλευτικών και λατομικών ανώνυμων εταιριών ο συντελε
στής μειώνεται σε 40%, από 44% που ισχύει σήμερα 
γ) Για τις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λα

τομικές ανώνυμες εταιρίες, που έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρημα
τιστήριο ή πραχματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις του ν. 1262/1982 
ο συντελεστής μειώνεται σε 35%, από 39% που ισχύει σήμερα 
δ) Για τις λοιπές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που πραγματοποιούν πα
ραγωγικές επενδύσεις του ν. 1262/1962 ο συντελεστής μειώνεται σε 40%, 
από 44% που ισχύεισήμεραΟι μειώσεις των φορολογικών αυτών συν
τελεστών κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους αναπτυξιακούς και επενδυ
τικούς.
ε) Γίνεται εναρμόνιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρα
γράφου 2 του.άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1966, με τις αντίστοιχες που ο- 
ναφέρονται στη φορολογία των φυσικών προσώπων, λόγω ενοποίησης 
του εισοδήματος από οικοδομές και εκμίσθωση γαιών, σε εισόδημα από 
ακίνητα, καθώς και λόγω κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου στο 
εισόδημα που προέρχεται από την εκμίσθωση οικοδομών οι οποίες χρη
σιμοποιούνται ως κατοικίες.
3 - Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προσθέτονται δύο εδάφιο 

στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1966.
Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται το δικαίωμα στα νομικά πρόσωπα 

να ζητήσουν κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
όπως η επί πλέον διαφορά που προκύπτει όταν ο φόρος που έχει προ- 
καταβληθεί ή παρακρατηθεί είναι μεγαλύτερος από το Φόρο που ανα
λογεί, να συμψηφιστεί με το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται έκπτωση 10·/· μόνο όταν η δήλωση 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα και εξοφλείται ταυτόχρονα το ποσό που α
πομένει μετά το συμψηφισμό.
4.- Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αριθμούνται οι διατάξεις 

του άρθρου 13 του ν.δ. 3843/1966 ως παράγραφος 1 και προσθέτεται 
σ’αυτό παράγραφος 2. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ρητό ότι δήλω
ση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου θεω
ρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα

Αρθρο 21
Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου 1 2

1. - Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτω
ση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 που ν.δ. 3843/1966. Με τις δια
τάξεις αυτές ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του προκαταβλητέου 
φόρου των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, λαμβάνεται υπόψη και ο φό
ρος που παρακρατεί η ανώνυμη εταιρία στις αμοιβές του εργατούπαλ- 
ληλικού προσωπικού της.
2. - Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσθέτεται τελευταίο ε
δάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.δ. 3843/1956. Με τις δια
τάξεις αυτές ορίζεται ότι, από το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί ως 
προκαταβολή φόρου, δεν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν πο 
ρακρστηθεί σε εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί με αδικώ τρόπο, ε- 
Φ’όοον η επιχείρηση επιθυμεί για τα ασοδήματα αυτά να έχει εξάντληση 
Φορολογικής υποχρέωσης.
3 - Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα εδάφιο 
τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του vj>. 3843/1956. 
Με τις διατάξεις αυτές το ποσοστό που τταρακρατούμενου φόρου crc 
εισόδημα από κινητές αξίες, εκτός των μερισμάτων από κοινές ή προ
νομιούχες μετοχές, αν ο δικαιούχος του εισοδήματος αυτού είναι αλ
λοδαπή επιχείρηση που λειτουργεί με οποιοδήποτε τύπο εταιρίας ή 
αλλοδαπός οργανισμός κάθε είδους που αποβλέπει στην απόκτηση οι
κονομικών οφελημάτων, που δεν έχει όμως μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, μειώνεται σε 46%, από 49% που ισχύει σήμερα
4 - Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843Π95Θ και η παράγραφος 4 του ίδιου 
άρθρου καταργείται. Με τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται από την πα
ρακράτηση του φόρου τα κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που δια
νέμουν με τη μορφή μερίσματος στα μέλη τους αγροτικοί συνετερισμοί 
με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών, την παραγωγή αλιευ
τικών και μελισσοκομικών προϊόντων, την καλλιέργεια και εκμετάλλευ
ση γεωργικών εκτάσεων, καθώς και τη λειτουργία κτηνοτροφικών, 
πτηνοτροφικών ή σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων και μέχρι το αφορο
λόγητο ποσό που ορίζεται στην περίπτωση γ'της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955, δηλαδή μέχρι ποσού μερίσματος 400.000 
δραχμών για τα τακτικά μέλη του συνεταρισμού. τα οποία απασχολούνται 
αυτοπροσώπως, επαγγελματικά και αποκλειστικά με τις τπό πάνω αγρο

τικές εργασίες του συνεταιρισμού και 100.000 δρχ. για τα λοιπά μέλη 
του συνεταιρισμού
Γ ια την εξαίρεση από την παρακράτηση του φόρου ο δικαιούχος του 
μερίσματος υποχρεούται να δηλώσει στο συνεταιρισμό με υπεύθυνη δή
λωσή του αν έτυχε απαλλαγής κατά την είσπραξη μερισμάτων από άλ
λο συνεταιρισμό κατά την ίδια χρήση και το αφορολόγητο αυτό ποσό. 
5 - Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγρα
φος 7 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958. Με τις νέες διατάξεις επέρχον
ται οι εξής μεταβολές:
α) Επεκτείνεται η παρακράτηση του φόρου και στις αποζημιώσεις ή τα 
δικαιώματα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την 
έδρα της επιχείρησής τους ή του επαγγέλματός τους ή την κατοικία τους 
στην Ελλάδα.

β) Καθιερώνεται παρακράτηση Φόρου και στις αποζημιώσεις που κα
ταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς ή σε φυσικά 
πρόσωπα για την παροχή οποιοσδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμ
βουλών, καθώς και στις αμοιβές που καταβάλλονται σε μεμονωμένους 
καλλιτέχνες ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλι
τεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα

Άρθρο 22
Κίνητρα επενδύσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχονται φορολογικό κίνητρο 
στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 1262/1982, ανε
ξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν ή τον τόπο εγ
κατάστασής τους.προκειμένου αυτές να προβούν σε παραγωγικές 
επενδύσεις και να στηριχθεί έτσι η αναπτυξιακή προσπάθεια (αύξηση 
της παραγωγής, της παραγωγικότητας, των εξαγωνών και επενδύσε
ων) και να εξασφαλισθεί η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η βελτίω
ση της θέσης των εργαζομένων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήμο- 
τος ποσού μέχρι και 25·/· των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερ
δών των χρήσεων 1988 έως 1991 των πιο πάνω επιχειρήσεων, εφ όσον 
αυτά δηλώνονται εμπρόθεσμα, προκειμένου να σχηματίσουν ειδικό α
φορολόγητο αποθεματικό με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αυτό σε παρα
γωγικές επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1989 έως 1992 
αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του 
αφορολόγητου αποθεματικού.

Το πιό πάνω ποσοστό 25*/· αυξάνεται σε 35·/· προκειμένου για επι
χειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις εξαιρετικά προηγμέ
νης τεχνολογίας.
Με τις ίδιες διατάξεις:

α) Ορίζεται ότι ως παραγωγικές επενδύσεις λαμβάνονται αυτές που ο
ρίζονται στο άρθρο 1 του V.1262M982
β) Προβλέπεται η διαζευτική εφαρμογή του παρεχόμενου με το άρθρο 
αυτό κινήτρου και η εφαρμογή των κινήτρων του ν.1262/1982, εφ όσον 
η επιχείρηση για την ίδια επένδυση έχει δικαίωμα να υπαχθεί στο 
ν.1262/1982.
γ) Προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματι- 
κού που χρημοποιήθηκε γιο την πραγματοποίηση παραγωγικών επεν
δύσεων στο διάστημα των τριών χρόνων θα μεταφερθεί σε αύξηση του 
κεφαλαίου της επιχείρησης χωρίς να καταβληθεί Φόρος εισοδήματος, 
δ) Ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που θα σχηματίσουν το πιό πάνω απο
θεματικό υποχρεούνται μέσα στον επόμενο χρόνο να δαπανήσουν για 
την πραγματοποίηση της επένδυσης ποσό Ισε τουλάχιστο με το 1/3 του 
αποθεματικού και σε περίπτωση που δε θα δαπανηθεί το ποσό αυτό, 
θα υποβάλουν εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισο
δήματος του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγεται το μέρος των κερ
δών που απηλλάγησαν από τη φορολογία εισοδήματος, 
ε) Ορίζονται οι συνέπειες σε βάρος των πιό πάνω επιχειρήσεων σε πε
ρίπτωση που δε δαπανήσουν εντός τριετίας από το σχηματισμό του α
φορολόγητου αποθεματικού ολόκληρο το ποσό του αποθεματικού αυτού 
για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, στην περίπτωση 
που θα εκποιήσουν τα επενδυτικό αγαθά που αγόρασαν, καθώς επίσης 
και στην περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης κριθούν ανεπαρκή 
ή ανακριβή κατά το χρόνο του σχηματισμού του αφορολόγητου αποθε- 
μαπκου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Άρθρο 23

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών. 
ι.- Με τιρ διατάξεις του άρθρου 29 του ν.δ. 118/1973 Οπως αυτές θεσπί
στηκαν με το άρθρο 16 του ν. 1473/1984 προβλέπονται πέντε φορολογι
κές κλίμακες, στιςοποίες κατατάσσονται οι δικαιούχοι της αιτία θανάτου 
δωρεάς-γονικης παροχής ή προίκας κτώμενης περιούσιος, ανάλογα με 
τη συγγενική σχέση προς το δικαιοπάροχό τους (κληρονομούμενο, δω
ρητή, προικοδότη)

Από το φόρο που προκύπτει με την εφαρμογή καθεμιάς από τις κλί
μακες αυτές αφαιρείται ορισμένο ποσό (TAX CPEfilT) που μένει αφο
ρολόγητο.

Το αφορολόγητο αυτό ποσό ορίζεται αυξημένο όταν ο δικαιοδόχος 
είναι ανήλικος ή γεωργοκτηνοτρόφος ή ανόπηρος με αναπηρία τουλά
χιστον 67%

Δεδομένου ότι από τότε που καθιερώθηκαν οι κλίμακες αυτές και τα 
αφορολογητο όρια (1984) μέχρι σήμερα, έλαβε χωρά πραγματική αύξη
ση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται αιτία θα
νάτου, δωρεάς κ.τ.λ. κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των αφορολόγητων 
αυτών ορίων.

Έτσι, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού του σχε
δίου νόμου,αυξάνονται τα αφορολόγητα ποσά κατό ποσοστό 50% .
2 - Όπως είναι γνωστό, με το δεύτερο άρθρο του ν.1329/1983 θεσπί

στηκε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των παροχών χωρίς αντάλλαγμα 
που κάνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους, εφ όσον αυτές γίνονται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του νέου άρθρου 1509 του Α.Κ., δηλαδή είτε για 
τη δημιουργία ή διατήρηση οικογενειακής ή οικονομικής αυτοτέλειας 
είτε γιο την έναρξη ή εξακολούθηση κάποιου επαγγέλματος.

Η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση συνϊσταται στο γεγονός ότι το πο
σό της γονικής παροχής μέχρι τα 5.000.000 δραχμές υπόκειται στο μι
σό φόρο δωρεών.

Επειδή από τη θέσπιση αυτής της ευνοϊκής για τα παιδιά διάταξης 
έχει περάσει ικανός χρόνος, κρίθηκε σκόπιμο το πιό πάνω ποσό να αυ
ξηθεί και με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
αυτού του σχεδίου νόμου αυξάνεται σε 8.000.000 δραχμές, ώστε να ε
ξουδετερωθεί η αύξηση των ακινήτων, που παρατηρήθηκε κατά το διά
μεσο χρονικό διάστημα.
3. - Είναι γνωστό πως με το άρθρο 17 του ν. 1591/1986 θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά απαλλαγή από το Φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοι
κίας αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα του κλη
ρονομούμενου έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, με την εμπρόθεσμη 
φορολογική δήλωσή τους, την απαλλαγή από το φόρο για την αιτία θα
νάτου κτήση οικίας ή διαμερίσματος, εφ όσον δεν έχουν δικαίωμα πλή
ρους κυριότητας ή επικαρπίας σε οικία ή διαμερίσματα που να καλύπτει 
τις στεγαστικές τους ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικό
πεδο οικοδομήσιμο που βρίσκεται σε πόλη άνω των 3.000 κατοίκων. Η 
απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο οορό καιγια ποσό δρχ. 3.000.000 για 
κάθε κληρονομική μερίδο ή κληροδοσία.

Διαπιστώθηκε πως σε ορισμένες περιπτώσεις ο κληρονόμος που δι
καιούται απαλλαγή τυγχάνει έγγαμος και απαλλάσσεται μόνο για τη με
ρίδα του, γιατί τα λοιπά μέλη της οικογένειας του δεν είναι κληρονόμου 
Έτσι όμως ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η απαλλαγή, δηλαδή η 
διευκόλυνση των πολιτών να αποκτήσουν κατοικία, αποδυναμώνεται.

Για το λόγο τούτο, με διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, 
ορίζεται ποσό δραχμών 1.500.000, για κάθε μέλος της οικογένειας του 
δικαιούχου κληρονόμου, που προσαυξάνει εκείνο της μερίδας του, δη
λαδή τα 3.000.000 δραχμές, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι τα μέλη 
της οικογένειας του κληρονόμου δεν είναι κληρονόμοι, με την προϋπό
θεση Ομως ότι ο δικαιούχος κληρονόμος αποκτό ένο μόνο ακίνητο (οι
κία ή διαμέρισμα) κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
αυτού.

Η παρεχόμενη τελικά απαλλαγή σε καμία περίπτωση δεν μπρρεί να 
είναι μικρότερη από εκείνη παυ αντιστοιχεί σε εμβαδό οικίας ή διαμε
ρίσματος, το οποίο κατά το νόμο (παράγραφος 3 άρθρου 14 ν.1591/1986) 
καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του κληρονόμου ή κληροδόχου.
4. - Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού καθιερώνε
ται αυξημένη απαλλαγή από το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας 
στις γονικές παροχές.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, όταν με γονική παροχή μεταβιβάζεται οι
κία, διαμερίσμα ή οικόπεδο, το ποσό μείωσης του φόρου (TAX CREDIT) 
προσαυξάνεται κατά 40.000 δραχμές για τον ίδιο το δικαιοδόχο και για

καθένα από τα λοιπό προστστευόμενα μέλη της οικογένειας του, όπως 
τα μέλη αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 17 του ν.1591/1986, με τις οποίες θεσπίστηκε η απαλλαγή πρώ
της κατοικίας αιτία θανάτου.
5 - Κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τη Φορολογία μεταβίβασης ακί
νητων με επαχθή αιτία (α.ν.1521/1950), όταν μεταβιβάζεται αυτοτελώς 
η ψιλή κυριότητα ενός ακινήτου με αντάλλαγμα καταβάλλεται ο οικείος 
Φόρος και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αγοραστή ψιλού 
κυρίου. Παρατηρήθηκε ότι με τη ρύθμιση αυτή παρεχόταν η δυνατότη
τα για ευρεία καταστρατήγηση του νόμου, αφού δινόταν η δυνατότητα 
αγορός της επικαρπίας του ακινήτου από τον ένα και της ψιλής κυριό
τητας τούτου οπό τον άλλο ή παρακράτηση ισόβια της επικαρπίας από 
τον κύριο (πωλητή) και μεταβίβαση ψιλής κυριότητας με αντάλλαγμα 
σε άλλο, συνήθως μέλλοντα κληρονόμο του πωλητή, με αποτέλεσμα, 
με το θάνατο του επικαρπωτή, ο ψιλός κύριος να μη φορολογείται για 
την αξία της επικαρπίας.

Για την αποτροπή ουτής της καταστρατήγησης θεσπίστηκε η διάτα
ξη της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.1041/1980, με την οποίο στις 
πιό πάνω περιπτώσεις, με το θάνατο του επικαρπωτή, ο ψιλός κύριος 
θεωρείται - κατά πλάσμα δικαίου - ότι αποκτά την επικαρπία αίτια θανά
του (τίτλω κληροδοσίας) κοι συνεπώς φορολογείται. 0 φόρος υπολογί
ζεται στην αξία της επικαρπίας του χρόνου θονατου και με βάση την 
ηλικία του ψιλού κυρίου και τη συγγενική του σχέση προς τον αποβιώ- 
σαντα επικαρπωτή.

Παρατηρήθηκε, ότι σε πολλές περιπτώσεις.- τ ψιλός κύριος τελικά φο
ρολογείται για οξία μεγαλύτερη και από την αξία της πλήρους κυριό
τητας του ακινήτου, ιδίως όταν είναι μικρής ηλικίος ή και δεν έχει στενό 
συγγενικό δεσμό με τον επικαρπωτή. Τούτο όμως είναι αντίθετο προς 
τη βασική φορολογική αρχή, να φορολογείται κάποιος μόνο μέχρι το 
ύψος της ωφέλειας την οποία αποκτά (με την αγορά ή κληρονομιά κ.λπ.).

Για το λόγο τούτο προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω διΰτο- 
ξης, ώστε σε καμιά περίπτωση ο ψιλός κύριος να μην υπόκειται σε φό
ρο για αξία του ακινήτου μεγαλύτερη από την αξία της πλήρους αυτού 
κυριότητας.
6 - Με τις διατάξεις του ν.δ. 118/1973 (άρθρα 15,16) ορίζεται ότι, σε πε
ρίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, φορολογεί
ται αμέσως η επικαρπία και αναβάλλεται η φορολογία της ψιλής 
κυριότητας στο χρόνο που θα συνενωθεί σαι/τήν η επικαρπία

Κατ εξαίρεση όμως η ψιλή κυριότητα φορολογείται αμέσως, εκτός των 
άλλων περιπτώσεων που απαριθμούνται στο νόμο, κοι στην περίπτωση 
πσυ θα το ζητήσει ο ψιλός κύριος με την εμπρόθεσμη Φορολογική του 
δήλωση.

Επειδή πολλοί φορολογούμενοι ψιλοί κύριοι, γιο διάφορους- 
ανεξάρτητους από τη θέλησή τους- λόγους δε ζήτησαν με την εμπρό
θεσμη φορολογική τους δήλωση να φορολογηθούν αμέσως για την ψι
λή κυριότητα που περιήλθε σ αυτούς με κληρονομιά ή με δωρεό- γονική 
παροχή (ή και προίκα), απέκτησαν όμως μεταγενέστερα τη δυνατότητα 
να φορολογηθούν γι'αυτήν και νο περαιώσουν τη φορολογική τους υ
πόθεση με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, τους πα
ρέχεται το δικαίωμα να επιδιώξουν την άμεση φορολόγησή τους για την 
ψιλή αυτή κυριότητα και να περαιώνουν οριστικό τη φορολογική τους 
υπόθεση.
7 - Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102 του ν.δ. 118/1973, 
ορίζετε; Γ.ως το δικοίωμο του Δημοσίου για επιβολή και είσπραξη του 
Φόρου κληρονομιών, δωρεών κ.λπ. είναι παραγραμμένο, γιο όλες τις 
αποθέσεις γιο τις οποίες η Φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και την 
31.12.1962.

Στις υποθέσεις αυτές, προκειμένου vc μεταβιβάστε! η κυριότητο ε
νός ακινήτου, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς κ_λπ_ ή να σι>- 
σταθεί επ αυτού εμπράγματο δικαίωμο. δεν είναι αναγκαία η υποβολή 
Φορολογικής δήλωσης και λήψη του οικείου πιεποποιητικού. αλλά αρ
κεί μόνο η προσκόμιση στο συμβολαιογράφο της ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου ή αντιγράφου του δωρητηρίου κ.λπ. συμβολαίου, κατά περί- 
πτωση,ότι ο θάνατος ή η δωρεά έλαβε χώρα πριν οπό την 1.1.1963.

Όταν όμωο πρόκειται για Φορολογικές υποθέσεις, για tic οποίες η 
φορολογική ενοχή γεννήθηκε πριν από την 1.1.1972. σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 66 του ν.1641/1919. 1 του α ν.142/1967 και άρθρου 
μόνου του α ν.515/1968, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή και εί
σπραξη Φόρου κληρονομιών, δωρεών, κ.λπ. παραγράφεται οπωσδήπο
τε μετά παρέλευση 22 ετών από τη γένεση της φορολογικής ενοχής. 
Συνέπεια τούτου είναι, για υποθέσεις κληρονομιών κ.λπ. για τις οποίες 
η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από την 1.1.1963 και μετά, να είναι υ
ποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης και η ληψη πιστοποιητι
κού, προκειμένης μεταβίβασης του κληρονομιαίου κλπ. ακινήτου, παρά 
το γεγονός ότι, για ορισμένες οπ αυτές, έχει συμπληρωθεί ο χρόνος 
παραγραφής των 22 ετών και δεν παρουσιάζουν κανένα φορολογικό εν
διαφέρον. αλλαπλώς αυξάνουν τον όγκο εργασιών των οικονομικών



16

εφοριών.
Για το λ6γο τούτο, με τη διάταξη της παραγράφου θ του άρθρου αυ

τού προβλέπεται η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επι
βολή και είσπραξη φάρων κληρονομιών κλπ_ οε υποθέσεις για τις οποίες 
η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι και την 31.12.1B7l. Στις υποθέ
σεις αυτές, προκειμένου να μεταβιβαστεί η κυριότητα ή να ουσταθεί εμ
πράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που κληρονομήθηκε ή αποκτήθηκε με 
δωρεά κ,λπ. δεν απαιτείται πιστοποιητικά του οικονομικού εφόρου, αλ
λά είναι αρκετή η προσκόμιση στο συμβολαιογράφο ληξιαρχικής πρό- 
ξης θανάτου ή αντιγράφου του δωρητηρίου συμβολαίου κατΰ το 
ανωτέρω.

Άρθρο 24
Φορολογία μεταβίβοοης ακινήτων

1.- Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 107Θ/1Β80 καθορίζονται το α
φορολόγητα όρια για την αγορά πρώτης κατοικίας από τα πρόσωπα που 
ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Δεδομένου ότι από τότε που καθιερώθηκαν τα αφορολόγητα όριό 
(1986) μέχρι σήμερα έλαβε χώρα πραγματική αύξηση της αξίας των α
κινήτων κρίνεται αναγκαία η αύξηση των αφορολόγητων αυτών ορίων.

Για το λόγο αυτόν με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού

α) αυξάνονται τα αφορολόγητα όρια για αγορά πρώτης κατοικίας με 
τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 1078/1980 από έγγα
μο από 3.000.000 σε 4.800.000 δραχμές προσαυξανόμενο κατά 1.500.000 
δραχμές για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά του και κατά 2.250.000 
δραχμές για το τέταρτο και καθένα από τα επόμενα, αντί του 1.000.000 
και 1.500.000 δραχμών που (σχυε μέχρι σήμερα.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατΰ 10% προκειμένου για αγορά οι
κίας ή διαμερίσματος που βρίσκεται εκτός των διοικητικών περιοχών 
των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου για αγορά οικοπέδου εκτός των νομών Αττικής και Θεσ
σαλονίκης το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 1.000.000 σε 1.500.000 
δραχμές και από 800.000 σε 1.200.000 δραχμές για αγορά οικοπέδου 
στους νομούς αυτούς.

Γ ια αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο το αφορολόγητο όριο 
αυξάνεται από 2.200.000 σε 3.300.000 δραχμές και για αγορά οικοπέδου 
από 800.000 σε 1.200.000 δραχμές.
β) Πέραν αυτών για πρώτη φορά παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το 

φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας α
νεξάρτητα από την αξία τους από άγαμο μέχρι 5 μ2 και από έγγαμο 
μέχρι 60 μ2 προσαυξανόμενο κατά 12 μ2 για καθένα από τα παιδιά που 
τον βαρύνουν.
2. - Από τις διατάξεις του εδαφίου β'της παραγράφου 5 του ν. 1078/1980 
προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. για την απόκτη
ση πρώτης κατοικίας και για δεύτερη φορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών είναι και η αύξηση των μελών της 
οικογένειας του αγοραστή και να εκποιηθεί η οικία για την οποία έτυχε 
απαλλαγής για πρώτη φορά όχι όμως σε συγγενή πρώτου βαθμού. Με 
τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού πε
ριορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή για δεύτερη φορά από 
το φόρο γιο την απόκτηση πρώτης κατοικίας και δε θα απαιτείται πλέ
ον αύξηση των μελών της οικογένειας του ανοραστή. Η εκποίηση της 
οικίας ή του διαμερίσματος μποοεί να γίνει σε οποιοδήποτε τρίτο εκτός 
από συγγενή εξ αίματος ή αγχιστείος πρώτου βαθμού.

Συνεπώς η χορήγηση της απαλλαγής για δεύτερη Φορά θα γίνεται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις αα) αν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη 
αγορά., βθ) η οικία ή το διαμέρισμα που είχε αγοραστεί να μην πληροί 
τις στεγαστικές του ανάγκες (35 μ2 για ένα άτομο 60 μ2 για δύο άτομα 
προσαυξημένο κατά 12 μ2 για κάθε επί πλέον άτομο), γγ) το ακίνητο 
αυτό να εκποιηθεί όχι όμως σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώ
του βαθμού.

Ο περιορισμός της απαγόρευσης εκποίησης μόνο σε συγγενείς πρώ
του βαθμού γίνεται για την εναρμόνιση της τελευταίας αυτής διάταξης 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 1731/1987 (ι
σχύς από 9.S.1987) που προβλέπουν ότι δεν παρέχεται απαλλαγή για 
την αγορά πρώτης κατοικίας από συγγενείς πρώτου βαθμού αντί του 
δεύτερου βαθμού που όριζαν οι προγενέστερες διατάξεις.
3. - Σύμφωνα με την ισχύουοα διοικητική και δικαστηριακή νομολογία 
σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου μεταβίβασης ακι
νήτων, αν και γίνεται μεταξύ των αυτών προσώπων και αφορά το αυτό 
ακίνητο, οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Στις περιπτώσεις αυτές όπως είναι Φυσικό δημιουργούνται έντονες 
αντιδράσεις και δυσμενή σχόλιο και νι αυτό προτείνεται η διάταξη της 
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, με την οποία ορίζεται ότι η επανάλη
ψη και η διόρθωση συμβολαίου, εφ'οσον δεν ο. τοέρονται σε ουσιώδη

στοιχεία της δκαιοπραξίας δε δημιουργούν υποχρέωση καταβολής φό
ρου και ότι αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο διευκρινίζεται ότι η έκτα
ση που αγοράστηκε είναι μεγαλύτερη απ αυτή που αναγράφτηκε στο 
αρχικό συμβόλαιο οφείλεται Φόρος μόνο για την επί πλέον έκταση
4 - Κατά το παρελθόν, είχε διαπιστωθεί, ότι στις περιπτώσεις αγοράς 
διαμερισμάτων πολυκατοικιών κατά σύστημα οι αγοραστές για να απο- 
Φύγουν την καταβολή φόρου επί της αξίας του διαμερίσματος που α
γόραζαν διασποϋσαν τη συναλλαγή οε δύο πράξεις και με τη μία 
αγόραζαν το ποσοστό του οικοπέδου από τον οικοπεδούχο και με δεύ
τερη πράξη (εργολαβικό) ανέθετον ςπον εργολάβο την ανέγερση του 
αντίστοιχου διαμερίσματος. Με τον τρόπο αυτόν πλήρωναν φόρο με
ταβίβασης επί της αξίας μόνο του οικοπέδου, αν και αγόραζαν είτε από 
τον οικοπεδούχο είτε από τον εργολάβο αποπερατωμένο διαμέρισμα

Για να σταματήσει το άτοπο αυτό θεσπίστηκαν οι διατάξεις της πα
ραγράφου 1 του άρθρου 2 του α,ν. 1521/1950 με τις οποίες ορίστηκε ότι 
σε κάθε περίπτωση ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο ανεγείρε- 
ται ή πρόκειται να ανεγερθεί πολυκατοικία με σχέδιο εγκριμένο απΟ την 
πολεοδομική υπηρεσία πριν από τη μεταβίβαση θεωρείται-κατά αμάχη
το τεκμήριο, ότι μαζί με το ιδανικό μερίδιο του οικοπέδου μεταβιβάζε
ται αποπερατωμένο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που αντιστοιχεί 
σ αυτό

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών όμως δημιούργησε στην πράξη 
πολλές αμφισβητήσεις και τούτο γιατί crro αμάχητο τεκμήριο ουμπερι- 
λήφθησαν περιπτώσεις που δεν προβλέπονται απ' το νόμο

ΓΓαυτό με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ
θρου αυτού, ορίζεται ότι το αμάχητο τεκμήριο αποπερατωμένου διαμε
ρίσματος. ισχύει μόνο εφ όσον η πολυκατοικία πρόκειται να ανεγερθεί 
από αυτόν τον ίδιο τον πωλητή του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου 
ή από τον εργολάβο, ο οποίος ανέλαβε με αντιπαροχή την ανέγερση 
ή από τρίτον που ενεργεί για λογαριαμό τους.
5 - Με την αριθμ. 13/1983 απόφαση του κατ'άρθρο 100 του Συντάγμα
τος Ειδικού Δικαστηρίου κρίθηκε ότι οι περί ακυρώσεως ή ματαιώσεως 
διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1521/1950 έχουν εφαρμογή μόνο σε 
συμβάσεις που χαρακτηρίζονται συμβόλαια και όχι και σε ματαίωση ή 
ακύρωση πλειστηριασμών. Η ερμηνεία αυτή του ανώτατου Ειδικού Δι
καστηρίου δεσμευτική για τη Διοίκηση δημιουργεί πλείστα όσα προβλή
ματα σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης πλειστηριασμού.

ΓΓαυτό με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 
αυτού ορίζεται σαφώς ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1,4 και 5 του 
άρθρου 16 του αν. 1521Π950 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ματαίω
σης ή ακύρωσης πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 31 ν.820/1978) επιβάλ
λεται πρόστιμο σ αυτούς που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση.

Οι οικονομικοί έφοροι επιβάλλουν το πρόστιμο αυτό σε βάρος και των 
δύο συμβαλλόμενων. Το Συμβούλιο της Επικράτειας με απόφασή του 
έκρινε ότι το πρόστιμο ουτό πρέπει να επιβάλλεται μόνο στον αγορα 
στή δεδομένου ότι αυτός βαρύνεται με την καταβολή του φόρου.

Επειδή όμως ο σκοπος της διάταξης είναι ο περιορισμός της φορο
διαφυγής με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, ορίζε
ται το πρόστιμο να επιβάλλεται, στους συμβαλλόμενους που υποβάλουν 
τη δήλωση δηλαδη στο διχαιοπάροχο ή δικαιοπάροχους και στο δικαιού
χο ή στους διακιούχους
7 - Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ
θρου 41 του ν.1249/1982 ορίζεται ότι με προεδρικά διατάγματα που εκ- 
δίδονται με εισήγηση του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται ο 
χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού. Δεδομένου ότι δεν πρόκει
ται για ουσιαστικό θέμα και για την σύντμηση του απαιτούμενου χρό
νου με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι αντί του προεδρικού διατάγματος θα εκδίδεται υπουργική 
απόφαση.
8 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 όπως ε
φαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν στις περιοχές που ισχύει το αντι
κειμενικό σύστημα μετά την υποβολή της δήλωσης με τα συνημμένα 
σ αυτή φύλλα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με βάση τις προ
καθορισμένες τιμές, ο υπόχρεος για την καταβολή του Φόρου, εΰν δια
πιστώσει. ότι έκανε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος κατά τη σύνταξη των 
φύλλων υπολογισμού ή εσφαλμένη επιλογή των προκαθορισμένων τι
μών εκκίνησης ή των συντελεστών αυξομείωσής τους, δεν έχει το δι
καίωμα να υποβάλλει νέο δήλωση.

Στην περίπτωση αυτή εΰν το λάθος που έγινε είναι σε βάρος του έ
χει δικαίωμα να προοφύγει στο διοικητικό δικαστήριο, αν όμως είναι 
σε βάρος του Δημοσίου θα υποστεί τις συνέπειες της ανακρίβειας των 
στοιχείων της δήλωσής του με προοαύξηση 240% του φόρου που θα 
διέφευγε.Τούτο δημιουργεί καθημερινά προστριβές με τους φορολο
γούμενους και έντονες διαμαρτυρίες δεδομένου ότι η προσφυγή στε 
διοικητικά δικαστήρια και χρονοβόρα είναι αλλά και δαπανηρή 

Γ ια το λόγο αυτόν και για να μη συσσωρεύονται υποθέσεις στα δικό-
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στηρια u£ την ποοτεινόυενη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυ
τού παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο μέσα σε 20 μέρες από την 
υποβολή της δήλωσης του και έφ όσον στο διάστημα αυτό δεν καταρ
τίστηκε οριστικό συμβόλαιο με βάση τη δήλωση αυτή, να υποβάλει νέα 
δήλωση ώστε είτε να μην καταβάλει Φόρο που δεν οφείλει είτε να απο- 
ουνε: τις συνέπειες της ανακρίβειας της δήλωσής του.

Επίσης δίνεται δικαίωμα στον οικονομικό έφοοο μέσα στην ίδια προ
θεσμία αν διαπιστώσει σφάλμα στον υπολογισμό του φόρου από υπαι
τιότητα της υπηρεσίας αντί να προσφεύνει στο δικαστήριο να καλεί τον 
υπόχρεο σε υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης.
9. - Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του α.ν.1521/1950 
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης του φόρου μεταβίβο- 
σης ακινήτων και σε αναρμόδιο οικονομικό έΦοοο. ο οποίος σύμφωνα 
με τις διατάξεις αυτές τη διαβιβάζει απλά στον αρμόδιο οικονομικό έ- 
φοοο του τόπου που βρίσκεται το ακίνητο για να προσδιορίσει αυτός 
την αξία του ακίνητου και να εκδώσει αντίγραφο της δήλωσης για τη 
σύνταξη του συμβολαίου.

Με τις ποοτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυ- 
του για τη διευκόλυνση των Φορολογούμενων, αν το ακίνητο βρίσκεται 
σε πεοιοχη που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων παρέχεται το δικαίωμα στον αναρμόδιο οικο- 
νουικο έφορο στον οποίο υποβάλλεται η δήλωση να χορηγεί και αντί
γραφο της δήλωσης αυτής για τη σύνταξη του συμβολαίου και στη 
συνέχεια νο τη διαβιβάζει στον αομόδιο οικονομικό έφορο για έλεγχο, 
δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές η αξία του ακινήτου προσδιορί
ζεται αντικειμενικό και με βάση τις προκαθορισμένες τιμές.
10. · Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του α_ν. 1521/1950 ορίζεται 

ότι ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να συντάξει συμβόλαιο αν από την 
ημέρα έκδοσης του αντιγράφου της δήλωσης έχει περάσει χρονικό διά
στημα μεγαλύτερο των 45 ημερών.

Η προθεσμία αυτή είχε τεθεί για να διασφαλίζει τα συμφέροντα του 
Δημοσίου από τυχόν αύξηση της αξίας των ακινήτων, αν μεταξύ της υ
ποβολής της δήλωσης και του χρόνου σύνταξης του συμβολαίου δια
μεσολαβούσε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οπωσδήποτε η προθεσμία είναι μικρή και για το λόγο αυτόν με την 
ποοτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού ορίζεται 
οτι μπορεί να συντάοσεται το συμβόλαιο μέσα σε τρεις μήνες από την 
υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, στις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσ
διορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κρίθηκε ότι δεν απαι
τείται η προθεσμία αυτή γιατί η φορολογητέα αξία των ακινήτων δεν 
μεταβάλλεται αλλά παραμένει σταθερή μέχρις ότου ανακαθοριστεί με 
νέα υπουργική απόφαση.

Τούτο ορίζεται με το δεύτερο εδάφιο της προτεινάμενης διάταξης.
11. - Με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΒδ'του άρθρου 4 του 

α,ν. 1521/1950, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν.δ.10θ4/ΐ97ΐ απαλλάσσεται από το Φόρο μεταβίβασης ακινήτων η ο- 
γορά ακινήτου κατά το ποσοστό που η αγοραία αξία του καλύπτεται με 
κεφάλαια που εισάγονται από το εξωτερικό από:|α) ομογενή εγκατεστη
μένο επί πενταετία τουλάχιστον στο εξωτερικό, εφ όσον η αγορά ήθε
λε πραγματοποιηθεί το βραδύτερο μέοα σε 5 χρόνια από την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα.
Βί έλληνες ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία με ελληνική σημαία που 
εκτελούν πλόες εξωτερικού και προσεγγίζουν ελληνικά λιμάνια. εΦ'ό- 
οον ο βασικός μισθός τους καταβάλλεται οε ξένο νόμισμα με τον όρο 
ότι πραγματοποίησαν αυτοί συνολικά τριετη πραγματική εργασία στα 
πλοία αυτά.
Υ.ι έλληνες εργάτες που εργάζονται εττην αλλοδαπή με τον όρο ότι αυ
τοί πραγματοποίησαν συνολικά τριετή πραγματική υπηρεσία στο εξω
τερικό.

Κοτά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών δημιουργήθηκαν στην πρά
ξη πολλά προβλήματα ιδιαίτερα από τη διαφοροποίηση κατά κατηγο
ρίες προσώπων των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές 
για την απαλλαγή από το φόρο.

Γι'αυτό με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 12 του άο- 
θρου αυτού ενοποιούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο για 
όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων και ορίζεται ως μόνη προϋπόθεση 
ή τριετής παραμονή στο εξωτερικό χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος επα
νόδου στην Ελλάδα.
12.· Από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ

θρου 13 του ν.634/1977 όπως ισχύει, προβλέπεται ότι οι συμβάσεις α- 
γορας γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, εφ όσον η κατά στρέμμα 
ογοοαία αξία τους δεν υπερβαίνει τις 250.000 δραχμές απαλλάσσονται 
από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για το μέχρι 125.000 δραχμές τμή- 
ύα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας τους μέχρι 40 στρέμματα συνολι
κά για κάθε αγοραστή.

Επειδήαπό τη θέσπιση των ανωτέρω ποσών έχει παρέλθει αρκετό χρο

νικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου οι αξίες των αγροτικών ακινή
των έχουν αυξηθεί, με τις ποοτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 14 
του άρθρου αυτού τα ποσά αυτά αυξάνονται σε 300.000 και 200.000 χι
λιάδες αντίστοιχα
13.- Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβα

σης ακινήτων (παράγραφος 1 άρθρου 3 α.ν.1521/1950), για τον καθορι
σμό της αξίς του ακινήτου που μεταβιβάζεται με προσύμφωνο, εφ όσον 
κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου καταβλήθηκε ολόκληρο το τίμημα 
και παραδόθηκε η χρήση του ακίνητου, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος σύν
ταξης του προσυμφώνου, όσος χρόνος και αν έχει περάσει από τη σύν
ταξή του.

Η διάταξη αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα συνεχούς αναβολής της 
Φορολογίας και όταν μετά από πολλά χρόνια καταρτίζεται το οριστικό 
συμβόλαιο δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα εκτίμησης της αξίας του 
ακινήτου στο χρόνο που συντάχθηκε το συμβολαιογραφικό προ
σύμφωνο.

• Γιο την αντιμετώπιση του θέματος αυτόυ με τις προτεινόμενες διο- 
τάξεις των παραγράφων 15. 16 και 17 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι: 
α) Για να ληφθεί υπόψη για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων η αξία 
του χρόνου σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου το οριστικό 
συμβόλαιο θα πρέπει να ουνταχθεί το αργότερο μέοα οε 2 χρόνια, από 
την κατάρτιση τούτου, εφ όσον το προσύμφωνο έχει συνταχθεί μέχρι 
την έναρξη του προτεινόμενου νόμου, β) Γ ια προσύμφωνα που έχουν 
συνταχθεί πριν από την εφαρμγογή των προτεινόμενων διατάξεων, στα 
οποία μνημονεύεται ότι καταβλήθηκε το τίμημα και παραδΟθή-ε η χρή
ση του ακινήτου, παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν με βάση τις 
διατάξεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή ο φόρος θα υπολογιστεί 
στην αξία του χρόνου σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, 
εύν το οριστικό συμβόλαιο συνταγεί μέχρι 30 Απριλίου 1989. 
γ) Για προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί πριν από την εφαρμογή των 
προτεινόμενων διατάξεων και στα οποία δεν αναφέρεται Οτι καταβλή
θηκε το τίμημα και παραδόθηκε η χρήση του ακινήτου για τα οποία μέ
χρι σήμερα δεν υπήρχε ρύθμιση, προτείνεται εφΌσον το οριστικό 
συμβόλαιο καταρτισθεί μέχρι 30 Απριλίου 1989. ο φόρος να υπολογίζειαε 
αα) Στη φορολογητέα αξία του ακινήτου, κατά το χρόνο κατάρτισης του 
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, όπως αυτή προκύπτει με εφαρμο
γή του αντικειμενικού προσδιορισμού, εφ όσον κατά το χρόνο αυτόν 
ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου το αντικειμενικό σύστημα, 
ββ) Στη φορολογητέα αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης ε
φαρμογής του αντικειμενικού προσδιορισμού στην περιοχή που βρίσκε
ται το ακίνητο, μειωμένης κατά ποσοστό 5% για κάθε προγενέστερο 
της εφαρμογής του συστήματος και μέχρι του χρόνου κατάρτισης του 
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, που δεν μπορεί να υπερβεί το 40% 
της αξίας του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του συστήματος, αν το 
σϋεττημα εφαρμόσθηκε μετά την κατάρτιση του συμβολαιογραφικού προ
συμφώνου.
γγ) Στην αξία του χρόνου σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμ
φώνου προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που κατά 
την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης διάταξης δεν ισχύει το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Κυβέρνηση πιστή στις διακηρύξεις της μετά την ψήφιση του 
ν.1622/1986 ·Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δημοκρα
τικός Προγραμματισμός » προχωρεί στην κατάθεση στην Εθνική Αντι
προσωπεία των διατάξεων που αφορούν την οικονομική αυτοτέλεια των 
δήμων και κοινοτήτων.

Το σημερινό θεσμικό πλαίσιο με την πολυπλοκάτητα και την πολυο- 
ριθμία των πηγών χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α τους έχει οδηγήσει σε 
αδυναμία αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων τους, τα οποία 
αυξάνονται λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται συνεχώς 
στην τοπική - αυτ/ση.

Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων είναι τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώ
ματα. Η κεντρική εξουσία από το έτος 1950 και μετό περιύριοε συστη
ματικά τη φορολογική εξουσία των Ο.Τ.Α., προς όφελος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Διόφοοες περιστασιακές νομοθετικές ρυθμίσεις δια
δέχονται η μία την άλλη και δημιουργούν μία σύγχυση από συνεχείς 
μεταβιβάσεις και αφαιρέσεις οικονομικών πόρων που έχουν σαν συνέ
πεια τη διαρκή διακύμανση και μεταβλητότητα των πηγών και του ύψους 
των εσόδων.

Η τακτική οικονομική επιχορήγηση στους Ο.Τ.Α από τον κρατικό προϋ
πολογισμό (ιδιαίτερα δε ο τρόπος κατανομής της που γίνεται μόνο με 
πληθυσμιακά κριτήρια) αποτελεί σε σημαντικό βαθμό την κύρια πηγή 
της χρηματοδότησης προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ύψος της κα
θορίζονταν, κάθε φορά, από την Κυβέρνηση και τη διαχειρίζονταν κεν
τρικά το ΥΠ.ΕΣ.

Σημανακές ήταν επίσης οι επιχορηγήσεις από τα υπουργεία και ορ
γανισμούς για δραστηριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πολιτική όμως αυτή είχε ως συνέπεια και ίσως ως στόχο την εξάρ
τηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία ή την άσκη
ση μεγαλύτερων επιρροών σε βάρος της από την εκάστστε Κυβέρνηση 
γιατί ναι μεν οι φορείς αυτοί χρησιμοποιούσαν τους πόρους αυτούς κα- 
τευθύνοντός τους απευθείας στο τοπικό επίπεδο για εκτέλεση τοπικής 
σημασίας έργων ή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ο.Τ.Α, πλην 
όμως η αντιμετώπιση τοπικών αναγκών αποκομμένων από τις υπόλοι
πες ανάγκες του ευρύτερου (επαρχιακού - νομαρχιακού κ.λπ.) χώρου, 
πέρα από το κόστος που δημιουργεί ανηστρατεύεται την προσπάθεια 
για ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Το ακολουθούμενο σύστημα δεν έπαιρνε επίσης υπόψη του μερικά 
από τα πολύ βασικό θέματα που είναι ακριβώς εκείνα που διαφοροποιούν 
το αναπτυξιακό γίγνεσθαι σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Έτσι π.χ. το σύ
στημα της χρηματοδότησης δεν είχε συναρτηθεί με τις αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α., με την απόφασή τους για ανάληψη ευθυνών 
σε καινούpyiouc τομείς και για την αξιοποίηση γενικά του νέου θεσμι
κού πλαισίου που από το 1982 και μετό σναπροσδιόριειε το ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης

Ακόμα το σύστημα αυτό δεν παρείχε στην τοπική αυτοδιοίκηση τη 
δυνατότητα να δράσει με πρόγραμμα αφού δεν ήταν έγκαιρα γνωστό 
σ'αυτήν τα έσοδα τα οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί για κάποιο χρο
νικό διάστημα βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο.

Τα αρνητικά του σημερινού συστήματος επιχειρεί να άρει το σημερι
νό νομοσχέδιο του οποίου βασικοί άξονες είναι: 
α- Η επιδίωξη της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 
β- Η εξασφάλιση προϋποθέσεων αναγκαίων για την προσέγγιση του 
τελικού στόχου της οικονομικής αυτοδυναμίας, 
γ.- Η παροχή δυνατότητας για ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και 
ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από τους 0.7_Α_στο πλαίσια του 
δημοκρατικού προγραμματισμού.
δ - Η απλοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης φορολογικής νομοθε
σίας για τους 0.7_Α.
ε.- Η αντικειμενικσποίηση του τρόπου κατανομής των υπέρ της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πόρων.

Αυτοτέλεια
Μεταβιβάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση κεντρικοί πόροι ως εξής: 

α - Ποσοστό 20% επί του εσόδου από τον Φόρο εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων.
β.- Ποσοστό 50% επί του εσόδου από το τέλη κυκλοφορίας, 
γ.- Το έσοδο από το Φ.Α.Π.

Οι πόροι αυτοί αποτελούν τα έσοδα που θα κατανέμοντοι μεν από την 
Κεντρική Διοίκηση έπους 0.7. Α τό ύψος τους όμως δεν 6α επηρεάζεται 
από αυτήν αλλά μόνο οπό την δυναμικότητα των φόρων.

Η κατανομή γίνεται με κριτήρια αντικειμενικά που εξασφαλίζουν ένα 
ρόλο αναδιανεμητικό ώστε να καλύπτονται οπωσδήποτε τουλάχιστον

οι στοιχειώσεις λειτουργικές ανάγκες και του πιό μικρού Q.T.A., να πό- 
ψει δε εφεξής η σχέση εξάρτησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από την 
Κρατική Διοίκηση που σήμερα υπάρχει και εκδηλώνεται με διάφορους 
τρόπους.

Η θεσμοθέτηση των αυτοτελών πόρων που προαναφέρθηκαν συνε
πάγεται, όπως είναι φυσικό, την αντικατάσταση της σημερινής τακτι
κής οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται από τον Κρατικό 
προϋπολογισμό.

Αυτοδυναμία
Η εξασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας αποτελεί μόνιμο στό

χο αν και είναι σχεδόν αδύνατο να κατακτηθεί αν ληφθεί υπόψη ο δυ
ναμισμός του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο η προσέγγιση του στόχου επιδιώκεται με τη μεταφορά δυ
ναμικών φόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση

Οι φόροι που επιλέχτηκαν είναι δυναμικοί σύμφωνα με τα απολογι
στικά στοιχεία και τις προβλέψεις.

Αναπτυξιακή δράση
Το 1/3 του εσόδου από το φόρο εισοδήματος εγγράφεται στο Π-Δ.Ε. 

στοχεύοντας να δώσει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να προγραμματίσουν 
και εκτελέσουν έργα τοπικής σημασίας που θα έχουν σύνδεση με τα 
ευρύτερο προγραμματισμό της ανάπτυξης.

Με την επιλογή αυτήν η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί έγκαιρα να προ
γραμματίζει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της ξέροντας από πριν 
το μερίδιο των χρημάτων που της αναλογεί Η απόκτηση «βεβαιότητας 
εσόδων» από την τοπική αυτοδιοίκηση που ήταν ζητούμενο από τους 
εκπροσώπους της ικανοποιείται με τη ρύθμιση αυτήν.

Οι άλλες ρυθμίσεις
Με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιχειρείται η απλο

ποίηση του φορολογικού συστήματος των Ο.Τ.Α. μέσω της ενοποίησης 
ορισμένων κατηγοριών εσόδων.

Επίσης καθιερώνεται υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα 
επιβολής δυνητικών τελών για την εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρε
σιών και η προώθηση, με επιλεγμένους από τους Ο.Τ.Α. και την τοπική 
κοινωνία ρυθμούς, τοπικών προγραμμάτων που αναφέρονται οε έργα 
κοινωνικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της περιοχής κ.ο.κ.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο αυτό γίνονται οι εξής ρυθμίσεις: 

Άρθρο 25
Έσοδο δήμων και κοινοτήτων

τ. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού απαριθμούνται και πε- 
ριγράφσνται με σαφήνεια οι πηγές εσόδων των Ο.Τ.Α. ώστε να μην υ
πάρχει σύγχυση.

Στις υπάρχουσες πηγές προστίθενται 
α) Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι και β) η επιβολή δυνητικών τελών.
2. Στις παραγράφους 3 έως 7 του άρθρου αυτού περιγράψονται οι αυ
τοτελείς κεντρικοί πόροι των Ο.Τ.Α. οι οποίοι είναι: 
α) Ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων β) τε τέλη κυ
κλοφορίας γ) ο Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και δ) οι θεσμοθε 
τημένοι υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης Φόροι που δεν καταογούνται 
με τον παρόντα νάμα.

Από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος Φυσικών και νομικών προοω- 
πων το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επεν
δύσεων και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τα υπό
λοιπα δύο τρίτα (2/3) εγγράψονται στον τακτικό προϋπολογισμό. Με την 
παράγραφο 2 δημιουργείται ειδικός λογαριασμός στο Ταμείο Παρακα
ταθηκών και Δανείων όπου θα κατατίθενται για διανομή οι κεντρικοί αυ
τοτελείς πόροι. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας καθορίζονται 
τα κριτήρια κατανομής τόσα των εσόδων που εγγράφονται στον προϋ
πολογισμό των δημοσίων επενδύσεων όσο και εκείνων που εγγρόφον- 
ται στον τακτικό προϋπολογισμό. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών γίνεται η κατανομή των εσόδων αυτού του άρθρου στους 
δήμους και στις κοινότητες. Με τη διάταξη λοιπόν αυτήν η κατανομή 
θα γίνεται με κριτήρια αντικειμενικό και εξισορροπητικά τα οποία θα 
καθορίζονται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Αλλάζει δηλαδή το σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα που ποαέβλε- 
πε η κατανομή να γίνεται μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια Ένα άλλο νέο 
στοιχείο είναι ότι η συμμετοχή του κεντρικού οργάνου της τοπικής αυ
τοδιοίκησης είναι άμεση στον τρόπο διαμόρφωσης των διανεμητικών 
κριτηρίων.
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3. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού οι πιστώσεις του προγράμ
ματος δημοσίων επενδύσεων του άρθρου 74 του ν. 1622/1986 καθώς και 
άλλες πιστώσεις που αποκεντρώνονται από τους κεντρικούς φορείς στην 
τοπική αυτοδιοίκηση κατανεύονται με κριτήρια και διαδικασία που κα
θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ε
σωτερικών.

Στην περίπτωση αυτήν απαραίτητη είναι και η γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
4 - Με την παράγραφο 9 καθορίζεται το ποσοστό του Φόρου εισοδήμα
τος φυσικών και νομικών προσώπων που αποδίδεται στην τοπική αυτο
διοίκηση σαν κεντρικός πόρος.
5. - Με την παράγραφο 10 καθορίζεται το ποσοστό των τελών κυκλοφο
ρίας αυτοκινήτων που αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση σαν κεν
τρικός πόρος.
6. Με την παράγραφο 11 ο φόρος ακίνητης περιουσίας καθιερώνεται 

ως τοπικός φάρος της τοπικής αυτοδιοπίκησης. Επίσης με τις διατάζεις 
του άρθρου προβλέπεται ότι το 20% από τα έσοδα του Φ.Α.Π. θα απο
τελεί κεντρικό πόρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κατατίθεται στον 
ειδικό λογαριασμό των κεντρικών αυτοτελών πόρων για κατανομή στους 
δήμους και τις κοινότητες το υπόλοιπο 80% του φόρου αυτού θα απο- 
δίδετει στους δήμους και τις κοινότητες ανάλογα με την αντικειμενική 
αξία των ακινήτων της περιφέρειας τους που υπΰκεινται στο Φόρο αυτόν.

Η ρύθμιση αυτή σκοπό έχε; την αναδιανομή μέρους του φόρου αυ
τού σε δήμους και κοινότητες οι οποίοι διαφορετικά δεν θα ελάμβαναν 
μερίδα από το φόρο αυτόν.
Άλλη καινοτομία που εισαγεται με την (δια διΰταζη είναι η σύσταση 
ειδικής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελ
λάδας η οποία θα είναι αρμόδια για τη βεβαίωση είσπραξη και γενικά 
διαχείρηση του φόρου ακίνητης περιουσίας. Με τις αρμοδιότητες που 
θα μεταβιβαστούν στην υπηρεσία αυτήν αποσκοπείται όπως η τοπική 
αυτοδιοίκηση αποκτήσει δικό της φορολογικό όργανό ώστε το αντικεί
μενο αυτής της φορολογίας να αποτελέσει δικό της μέλημα και δική της 
φροντίδα, για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων που προέρχονται 
από τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια κάθε δήμου και κάθε 
κοινότητας.

Η σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της ανωτέρω υπηρεσίας κα
θώς και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου ακίνητης πε
ριουσίας θα καθορισθούν με διάταγμα η έκδοση του οποίου προ βλέπεται 
από τη διάταξη αυτήν.
7. - Με την παράγραφο 12 ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, 
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Με τη ρύθμιση αυτή σκοπείται η απλοποίηση του συστήματος βεβαίω
σης και είσπραξης των παραπάνω τελών, κυρίως όμως δίνεται στα δη
μοτικά συμβούλια η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη από τις παγίως παρεχόμενες στους πολί
τες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
8. - Με την παράγραφο 13 παρέχεται η δυνατότητα στα δημοτικά ή κοι- 
νοτικά συμβούλια να ορίζουν τους συντελεστές του φόρου ηλεκτροδο
τούμενων χώρων από 6 μέχρι 25 δραχμές αντί 6 μέχρι 16 που ισχύει 
σήμερα Οι συντελεστές του φόρου αυτού μπορεί να αυξάνονται με α
πόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε 
οικονομικό έτος.
9 - Οι διατάξεις της παραγράφου 14 αποτελούν μία καινούργια πρότα
ση για την οικονομική αυτοδυναμία των δήμων και κοινοτήτων. Με αυ
τή τους δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλουν με απόφαση του συμβουλίου 
τους δυνητικά τέλη για την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών που 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της πε
ριοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με τη διάταξη αυτή δεν επιβάλλεται κάποια νέα φορολογία αλλά πα
ρέχεται η ευχέρεια στους Ο.Τ.Α.. με δική τους πλέον ευθύνη και τη συ
ναίνεση των δημοτών να αντλούν έσοδα για την εκτέλεση έργων τοπικής 
σημασίας τα οποίο δεν μπορεί vc χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές.

Άρθρο 26
Τροπσποιήσεις της νομοθεσίας γιο το έσοδα των δήμων κοι κοινοτήτων.

1.- Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 δίνεται αποκλειστική αρ
μοδιότητα στους δήμους και τις κοινότητες να χορηγούν την άδεια και 
να επιβάλλουν το δικαίωμα εμπορίας σε όλα τα πόσιμα ιαματικό ή μη 
νερά που βρίσκονται στην περιφέρειά τους και ανήκουν τόσο σ'αυτούς 
όσο και σε ιδιώτες ή άλλα νομικά πρόσωπα, ενώ μέχρι σήμερα είχαν 
τη δυνατότητα να επιβάλλουν το παραπάνω δικαίωμα μόνο για τα νερά 
που ανήκουν στην κυριότητα τους.

Η παραπάνω ρύθμιση επιβλήθηκε κυρίως για τη θεραπεία του αθέμι
του ανταγωνισμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με την εμπορία νερού. Με το υπάρχον καθεστώς οι μεν 
επιχειρήσεις που προμηθεύονται το νερό από τους δήμους και τις κοι

νότητες επιβαρύνονται με το ανωτέρω δικαίωμα οι δε επιχειρήσεις που 
προμηθεύονται το νερό από ιδιωτικά νερά ή από επιχειρήσεις ύδρευ
σης - αποχέτευσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.),δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης), έχουν μικρότερη επιβάρυνση, λόγω της 
διαφοράς της τιμής του νερού και μη καταβολής του δικαιώματος και 
κατά συνέπεια έχουν μικρότερο κόστος

Για τον ίδιο λόγο με την ποοτεινόμενη διάταξη καθορίζεται σταθερό 
το δικαίωμα εμπορίας για όλη τη χώρα.
2 - Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 τροποποιείται η περίπτω
ση (β) της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 και δίνεται η δυνα
τότητα στους Ο.Τ.Α. να καθορίζουν με απόφαση του συμβουλίου τους 
το συντελεστή του τέλους σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου με 
οικοδομικά υλικά.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις τροποποιείται η παραγρ. 8 του άρθρου
3 του ν.1080/1980 και ρυθμίζεται το θέμο της επιβολής του τέλους και 
προστίμου, και σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 
Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να αφαιρούν κάθε 
είδους αντικείμενο από τους κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση που 
γίνεται αυθαίρετη χρήση των χώρων αυτών και να καταλογίζουν τη δα
πάνη σε βάρος αυτών που κάνουν την αυθαίρετη χρήση
3 - Από τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο β του ν. 339/1976, όπως αν- 
τικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του εδαφίου β'του άρθρου 3 του ν. 
658/1977 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
1080/1980 προβλέπεται η επιβολή, υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, τέ
λος 5%ι στα ακαθάριστα έσοδο των εστιατορίων και άλλων συναφών 
επιχειρήσεων που ονομαστικά αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η απαλλαγή των εστιατορίων 
κ.λπ. συναφών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής.

Κατά την εφαρμογή του νόμου διαπιστώθηκε ότι πολλές συναφείς με 
εστιατόρια κ_λπ. επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην καταβολή του πα
ραπάνω τέλους, γιατί έχουν διαφορετική ονομασία από αυτή που ανα- 
φέρεται στο νόμο (π.χ. η ψησταριά ενώ διαθέτει φαγητά και ποτά όπως 
το εστιατόριο, δεν υποχρεούται στην καταβολή του τέλους γιατί δεν 
αναφέρεται στο νόμο).

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από τη μιά μεριά να χάνονται τεράστια 
έσοδα για τομς δήμους και τις κοινότητες, από την άλλη δε να δημιουρ- 
γείται αθέμιτος συναγωνισμός μεταξύ των συναφών επιχειρήσεων α
φού μερικές από αυτές υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους και 
άλλες όχι.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 σκοπείται η γενική ρύθμι
ση του θέματος αυτού, ώστε να υπάγονται στο παραπάνω τέλος όλες 
οι συναφείς επιχειρήσεις Γ'κατηγορίας και ανω χωρίς καμιά εξαίρεση, 
πράγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των Ο.ΤΆ. 
και την αποφυγή του αθέμιτου συναγωνισμού μεταξύ των ομοειδών ε
πιχειρήσεων.

Γ ια τους παραπανω λόγους με την προτεινόμενη διάταξη καταργεί- 
ται και η απαλλαγή των εστιατορίων κ.λπ. συναφών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η κατάργηση αυτή 
επιβάλλεται και για τον πρόσθετο λόγο ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
εξυπηρετούν κατΰ κύριο λόγο τους ενοίκους της ξενοδοχειακής επιχεί
ρησης, αλλά και άτομα που δεν είναι ένοικο; του ξενοδοχείου.
4 - Με την ποοτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 8 αυξάνεται η προ- 
οαύξηση για εκπρόθεσμη καταβολή χρεών προς τους δήμους και τις 
κοινότητες, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 
344/1968. κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή από (1*/·) σε (2·/·) για 
να εναρμονιστεί π δημοτικό και κοινοτική νομοθεσία προς τη νομοθε
σία που ισχύει γιε την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
5.- Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 9 δίνεται η δυνατά 
τητα στους δήμους και τις κοινότητες να φροντίσουν για την καθαριά 
τητα της περιοχής τους από κάθε είδους ρύπανση, η οποία μπορεί να 
αφορά τόσο την πόλη, όσο και τις εκτός πόλεως περιοχές (λίμνες, πο
τάμια, πηγάδια κ.λπ.).

Με την απειλή επιβολής των προστίμων, τα οποία θα προβλέπονται 
από την κανονιστική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ρύπανση των πόλεων και του πε
ριβάλλοντος γενικότερα.
6 - Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού επαναφέ- 
ρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 1098/1972 όπως τροποποιήθηκαν με 
TO ν. 677/1977.
7.- Κατά το άρθρο 4 παράγρ. 2 του ν. 5269/1931 «Περί αδειών οικοδο
μής επί ρυμοτομουμενων ακίνητων» ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται 
να εισπράττει προς αποζημίωση του απαλλοτριουμένου ακινήτου τα πο
σά, άτινα εις βάρος και δια λογαριασμόν αυτών κατέθεσε υπέρ του δι
καιούχου. Επίσης δικαιούται να εισπράττει παρ'αυτών τον νόμιμον επί 
του οφειλομένου ποοού τόκον από της προς τούτους κοινοποιήσεως 
προσκλήσεως του δήμου ή κοινότητας προς πληρωμήν της ως άνω προ-
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καταβληθείσης αποζημιώσεως.
Είναι γεγονός ότι το ύψος του ποοού που υποχρεούται -κάθε παρώ- 

διος να .καταβάλλει στους δικαιούχος αποζημίωση για απαλλοτρίωση 
των ακινήτων τους είναι αρκετά υψηλό ώστεχεαι μόνο αυτό να όημιουρ- , 
γεί πρόβλημακσταβαλης του στους δικαωύχοος.Η εττί πλέον επιβάρυνση 
του ποοού .αυτού με το νόμιμο τόκο (στην περίπτωση που ot αποζημιώ
σεις καταβάλλονται από το δήμο ή κοινότητα για λογαριασμό των υπο- 
χρέων) καθιστά ακόμη δυσχερέστερη την εξόφληση της οφειλής, με 
αποτέλεσμα να μην εισπράττονται από τους δήμους κοικοινότητες όσα 
.'κατέβαλαν για λογαριασμό των υποχρέων, των οποίων το μεγαλύτερο 
μέρος αποτελείται από άτομα μέσης εισοδηματικής τάξης.

Για την ελάφρυνση του οικονομικού βάρους των ήδη υποχρέων, αλ
λά και των μελλοντικών και ηροκειμένου να γίνει δυνατή η είσπραξη 
από τους δήμους και τις κοινότητες των ποσών που καταβάλλουν υπέρ 
των δικαιούχων για λογαριασμό τρίτων ποοτείνεται με τις διατάξεις των 

.παραγράφων 11 και 12 νομοθετική ρύθμιση, με την οποία καταργείται 
το έντοκο των οφειλών.και ρυθμίζεται η εξόφλησή τους σε πέντε (5) - 
(10) ισόποσες ετήσιες δόσεις, κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτι
κού συμβουλίου. 2ε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης-επιβάλλεται 
προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση αυτή καθο
ρίζεται σε (4%) αντί (2%) που θα ισχύει για τα λοιπά έσοδα των Ο.Τ.Α.

Επίσης καθιερώνεται κίνητρο για την καταβολή εφάπαξ ολόκληρου 
του ποοού της οφειλής, με την παροχή έκπτωσης 20%.

Η απώλεια από την ανωτέρω έκπτωση αντισταθμίζεται από την άμε
ση είσπραξη του υπόλοιπου ποοού και από τη μείωση του ονομαστικού 
ποσού της .οφειλής λόγω του πληθωρισμού ίων επόμενων β-10 ετών, 
μέσα στην οποία θα εισπραχθεί η οφειλή εάν_η.καταβολή της καθορι
στεί σε δόσεις.

Επίσης ρυθμίζεται και το θέμα των οφειλών που ήδη έχουν δημιουρ- 
γηθεί, με το συμψηφισμό των τόκων καιπροσαυξήσεων στο κεφάλαιο 
της κύοιας οφειλής.

β. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου -13 ικανοποιείται 
πάγιο αίτημα των δήμων.και. κοινοτήτων στην αεριφέρεια των οποίων 

^-λειτουργούν λιμάνια για την.επιβολή .υπέρ αυτών .τέλους στα αιποκί- 
•νητα nou επιβιβάζονται σε οχηματαγωγό πλοία ρε προορισμό λιμάνια 
..του τξωτερικού.

Με την.επιβολή του τέλους αυτού σκσπείται η δημιουργία εσόδων 
ηροκειμένου οι οργανισμοί αυτοί να μπορέσουν-να αντιμετωπίσουν τα 
πολλά προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή τους από το πλή
θος των αυτοκινήτων που διακινούνται στις πόλεις τόσο από πλευράς 
καθαριότητα, ρύπανσης, μόλυνσης περιβάλλοντος κ.λη., όσο και για 
την αποκατάσταση φθορών των οδών, δημιουργία χώρων στάθμευσης, 
εκτέλεσης συναφών έργων κ,λ.π.

S. Στην περιφέρεια της επαρχίας Μήλου Κυκλάδων όπως είναι γνω
στό λειτουργούν μεγάλες επιχειρήσεις εξόρυξης βιομηχανικών ορυκτών.

• Είναι επίσης γνωστή η μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος όπου 
λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις.

Με την καθιέρωση του ειδικού τέλους, όπωςπροτείνεται με τη διά
ταξη της παραγράφου 15, θα δοθεί η οικονομική δυνατότητα στους Ο.Τ-Α. 
επαρχίας Μήλου να κατασκευάζουν έργα για την ανακούφιση του πε
ριβάλλοντος.

κύψοσν οπό3ρν«φαρμογή'
-Ο.Τ-Α.

αχωδότησης των

βλεπόταν επιχορηγήσεις - από τη r π ιτιτιιπήτίΜΓ *ιτικιιή ιι ώττχιπτη των 
Ο.Τ.Α. οι-επιχορπνήσεις-αυτές.θο.υπολογίζΒίειηι στο·44θ τωντκεντρι 
κών αυτατελώνιτιόρων

-. Με την παρ. 2προβλέπεταμάτι^ιδοιά>αυ ιυέτβς-1 θθθjoψορος ακί- 
- νηιρς-περιουσίας θα αποτΓλεπΝουνολικάι κεντρικά τι Ορο ττκμεοπικης 
: αυτίσης.

"Με τηντιηρ. 3 Jinnft Am ετ or ηέκ&οοηκοινηςυπουργικής απΟφασης 
για τονυχροπα.κατανομής τωντιενιρικώναιιποτελών -πόρων.
-- :Με την παρ. Φηροβλέπααι.άΚΗΐΠΦρεί μεαηιταιιηιχέρακυπουργική ο- 
-πόφααη να «πβηρίζπΜ:ποσήγιηιη¥Φαιχοαήνησηκοι»ο!ΐήτω» προς πλη- 
ρωμή των «ι»«τ«ιί» TP*l1i,l1rtml και με την παρνδκαβορίζετπιατρόπος 
κίνησης ίου λαγαριαομαύ αουδημίουργείιαιγια τηνενίσχυση ίων κοι 
-νοτήχων .αυτών.

Άρθρο 27
Διαδικαστικές διατάξεις

1. Με τη διάταξη της παραγράφου. 1 θο δοθεί η δυνατότητα στους 
δήμους και τις κοινότητες και σε περίπτωση προσφυγών να εισπράτ
τουν ένα μεγάλο μέρος του βεβαιωθέντος ποσού, το οποίο μέχρι σήμε
ρα δεν πσέπρσττον γιατί με την ισχύουοα διάταξη αε ηερίπτωση 
προσφυγής αναστελλόταν το 90% του αμφισβητούμενου ποοού.

2. Έχη διαπιστωθεί ότι πολλές Φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν 
ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα να 
μην μπορούν οι δήμοι και οι κοινότητες να εισπράξουν τα δικαιώματό 
τους, λόγω αναστολής των χρεών μέχρι εκδόσεως-οριστικής αποφό- 
αεως. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 δίδεται το δικαίωμα στους φο
ρολογούμενους. κατόπιν απήσεώς τους, να επαναφέρουν τις εκκρεμείς

^υποθέσεις τους στους δήμους για την επίλυση της διαφορΰς, με τη διο- 
γραφή του προστίμου και ποσοστού του κυρίως τέλους ή Φόρου.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ηροβλέπεται η σύσταση επι
τροπής για τηναναμόρφωση και εξυγχρονισπο της νομοθεσίας που ο- 
' φορά την οικονομική διοίκηση και λογιστικό ίων δήμων και κοινοτήτων.

. ..Άρθρο 26.
Μεταβατικές -και .καταρναύοενες διατάξεις

Στις παραγράφους 1 έως 4 ίου άρθρου.αυτού περιέχονται οι μετα
βατικές διατάξεις με τις οπαίες ρυθμίζονται -θέματα τα οποίσβα-προ-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29
Μεταβατικές Διατάξεις φορολσγιος εισοδήματος

1- Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού παρέχεται πρόσθετο αφο
ρολόγητο ποσό για το εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλμα
τος που αποκτά δικηγόρος από την παροχή υπηρεσιών με πάγια 
περιοδική αμοιβή, ιατρός που έχει προσληφθεί από το Ι.Κ.Α. με ειδική 
σύμβαση έργου αόριστης χρονικής διάρκειας και παρέχει τις υπηρεσίες 
του με πάγια περιοδική αμοιβή και νέοι επιστήμονες κατά τα πρώτα 5 
χρόνια άσκησης του επαγνέλματός τους. Το αφορολόγητο αυτό ποσό 
παρέχεται σε αντικατάσταση της ειδικής μείωσης που δικαιούνται οι πα
ραπάνω κατηγορίες φορολογούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις της πα
ραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955. όπως ισχύουν μέχρι σήμερα 
και η οποία καταργείται σταδιακό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
ν.1591/1986.
2 Με την παραγραφο 2 του άρθρου αυτού παρέχεται πρόσθετο αφο
ρολόγητο ποοΰ στις λοιπές κατηγορίες φορολογούμενων που αναφέ- 
ρονται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 31 παράγραφος 3 του ν.δ. 
3323/1955, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, πέρα από αυτές τις κατηγορίες 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και στην παράγραφο 
5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955. Το αφορολόγητο αυτό ποσό παρέχε
ται οε αντικατάσταση της ειδικής μείωσης του εισοδήματός τους που 
δικαιούνται οι παραπάνω κατηγορίες φορολογούμενων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 31 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν μέχρι 
σήμερα και οι οποίες καταργούνται σταδιακά με τις διατάξεις του άρ
θρου 12 του ν.1591/1986. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των δια
τάξεων αυτής της παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός 
της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει μέ
χρι σήμερα. Τονίζεται ακόμη ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται αυξημέ
νο αφορολόγητο ποσό με βάση τις νέες διατάξεις της υποπερίπτωσης 
ββ'της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου Β του ν.δ. 3323/1955 
(συντάκτες, ηθοποιοί κ.τ.λ.) δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό αυ
τής της παραγράφου.
3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού παρέχεται πρόσθετο αφο
ρολόγητο ποσό ίσο με το ποσό της εισφοράς που καταβάλλεται κάθε 
έτος από φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 44/1974, 
ν.816/1978 και ν.257/1976, αντί της μείωσης του εισοδήματος που (σχυε 
μέχρι σήμερα
4 - Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού παρέχεται αφορολόγητο 

ποσό, χωρίς κανένα περιορισμό, ίσο με το ποσό των τόκων που κατα
βάλλεται από το φορολογούμενο, για δάνεια που θα συναφθούν και προ
καταβολές που θα χορηγηθούν μέχρι τη δημοσίευση του κρινόμενου 
νομοσχεδίου, αντί για τη μείωση του εισοδήματος που προβλέπεται γιο 
τους τόκους αυτούς σύμφωνο με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ'της 
παραγράφου 4 του άρθρου β. τις περιπτώσεις δ', ε'και στ' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 20 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του 
άθρου 24 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
5 - Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού παρατείνονται οι διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν.1473/1984, υε τις οποίες αναγνωρίζεται η έκπτωση 
ορισμένων ειδικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και γραφείων γενικού τουρισμού, για δαπάνες που θα 
πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990.
6 - Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται ο τρόπος κατα
βολής του φόρου εισοδήματος για αποδοχές οικονομικών ετών 1988 και 
προηγουμένων, των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση ερ
γασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική υπη
κοότητα ή την ελληνική και τη γερμανική υπηκοότητα ή μόνο τη γερμα
νική ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό 
Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαί
ρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία αυτού.

Αθήνα, 26/10/88
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
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Άρθρο 1
Εισόδημα και εξεύρεσή του

1 Το άρθρο 2 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ-Α'214) αντικαθίσταται ως εξής:

•Άρθρο 2
Εισόδημό

1. Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το από κάθε πηγή 
προερχόμενο εισόδημα ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την 
απόκτησή του, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 17 έως 
4£. Ο φόρος του παρόντος, τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι Φόροι δεν α
ναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα αυτό.

2. Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του διακρίνε- 
ται κατά τις επόμενες κατηγορίες:

Α' Εισόδημα από ακίνητα 
Β' Εισόδημα από κινητές αξίες 
Γ' Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 
Δ' Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
Ε' Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
ΣΤ' Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κά

θε άλλη πηγή.»
2. Το άρθρο 4 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

•Άρθρο 4
Εξεύρεση εισοδήματος

1. Για να βρεθεί το συνολικά εισόδημα, αθροίζονται τα εηιμέρους ει
σοδήματα των κατηγοριών Α ως ΣΤ' της προηγούμενης παραγράφου 
τα οποία αποκτούνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το προηγού
μενο της φορολογίας οικονομικό έτος είτε κατά το ημερολογιακό η δια
χειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο της 
φορολογίας οικονομικό έτος. Κατό την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα 
θετικά και αρνητικά στοιχεία των εηιμέρους εισοδημάτων. Ειδικά, το αρ
νητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προκύπτει από τα βιβλία του υποχρέ- 
ου που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψη
φισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν 
υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι 
ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη πε
ρίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα τρία 
Ρ) επόμενα οικονομικό έτη προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και 
στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά ετη όταν πρόκειται για γεωργικές, βιο
μηχανικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά το υπό
λοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά 
τα βιβλία του υποχρέου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2. Αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλ
λοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμέ- 
νου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

3. Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων 
που αποκτήθηκαν κατό τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και τα οποία 
αποδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να 
μην συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημά του, εφ όσον εκ
χωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με ο
πλή έγγραφη δήλωση του υποχρέου σε φόρο η οποία υποβάλλεται στον 
αρμόδιο για τη φορολογίο του οικονομικό έφορο μέσα στο οικονομικό 
έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δή
λωση αυτή παραδίνονται στον οικονομικό έφορο τα αποδεικτικά έγγρα
φα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την (δια δήλωση ο εκχωρών 
βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο. Το Δημόσιο 
υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή». 3. Το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955. καθώς και η παρά
γραφος 2 του (διού άρθρου και νομοθετικού διατάγματος καταργούνται.
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προσθέτεται στα εισοδήματα 
του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογεί
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ται στο 6va|^ του. Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνο
λικού εισοδήματος, τότε το εισόδημα του ανήλικου τέκνου πρόσθετε- 
ται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Αν ο 
γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα προσβέτεται στα εισο
δήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του·.
5. Οι παράγραφοι 3.4,5,6 και 7 του άρθρου 6 του ν.δ. 3323/1955 αναριθ- 
μούνται σε 2,3,4,5 και 6 αντίστοιχα
6. Η υποπερίπτωση β'της περίπτωσης Α'της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

•β) Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας 
κατοικίας του φορολογούμενου, εμβαδού μέχρι διακοσίων (200) τετρα
γωνικών μέτρων. Όταν το εμβαδόν της ιδιοκατοικούμενης κύριας κα
τοικίας είναι μικρότερο από διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα η 
διαφορά, μέχρι τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα λαμβάνεται υπό
ψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοι
κίας. Αν η ιδιοκατοικούμενη κύρια ή δευτερεύουοα κατοικία ανήκει στη 
σύζυγο ή τα τέκνα του φορολογουμένου, το απαλλασσόμενο ποσό που 
αναλογεί αφαιρείται από το δικό τους ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα 
από ιδιοκατοίκηση. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων 
ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, το συνολικά ποσό που 
απαλλάσσεται αφαιρείται αναλογικά από το ακαθάριστο τεκμαρτό ει
σόδημα από ιδιοκατοίκηση του καθενός, με βάση το ποσοστό ουνιδιο- 
κτησίας τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα 
και για το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο αποκτούν ομογενείς ή έλληνες 
μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, από ιδιοκατοίκηση μιας μόνο κατοι
κίας που βρίσκεται στην Ελλάδα·.
7. Η υποπερίπτωση γ'της περίπτωσης Ε της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του ν.δ. .3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

•γ) Τα έξοδα παράστασης που παρέχονται στους νομάρχες μέχρι πο
σού (σου με τα δύο τρίτα (2/3) των ετήσιων κύριων μισθών αυτών, κα
θώς και τα έξοδα παράστασης στο σύνολά τους που παρέχονται στους 
δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων του Κράτους».
8. Η υποπερίπτωση γ'της περίπτωσης Γ'της παραγράφου 1, η περίπτω
ση Δ'της παραγράφου 1 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν.δ. 
3323/1955 καταργούνται και η παράγραφος 6 του (διού άρθρου αναριθ- 
μείται σε 5.

Άρθρο 2
Αφορολόγητο ποσό

Το άρθρο 8 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
•Άρθρο β

Πρόσωπα που βαρύνουν τους φορολογούμενους 
και αφορολόγητα ποσό

1. θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα, 
β) τα ανήλικα άγαμα τέκνα,
γ) Τα ενήλικα άγαμο τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό 

πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχο
λές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού και εκείνα τα οποία δεν 
έχουν υπερβεί το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους και παρακολου
θούν δημόσια μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρα

δ) τα άγαμα τέκνο τα οποία δον υπάγονται στην προηγούμενη περί
πτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ε) τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση 
χηρείας, εφ'όσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67*/·) 
και πάνω από διανοητική καθυστέρηση η φυσική αναπηρία, 

στ) οι ανιόντες και των δύο ουζύνων,
ζ) οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι 

ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, ο® 'όσον παρουσιάζουν 
αναπηρία εξήντα εφτό τα εκατό (67°/·) και πάνω από διανοητική καθυ
στέρηση ή φυσική αναπηρία.
η) οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα κειι μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο 
βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
2. Τα πρόσωπα που αναψέρονται στις περιπτώσεις β'έως η της προη
γούμενης παραγράφου θεωρείται άτι βαρύνουν το φορολογούμενο ε
φ'όσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και 
απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσά των εκατόν πε
νήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών ή το ποσό των τριακοοίων πενήντα 
χιλιάδων (350.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα ε
φτά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία Τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 6 προσθέτονται στο συνολικά εισόδημα του γονέα δεν λαμ- 
βάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής
3. Τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά, χωρίς δικαιαλογητικά, του φο
ρολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν κατά τις διατάξεις 
αυτού του άρθρου, ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για το φορολογούμενο, τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές. Το 
ποσό αυτά περιορίζεται στο ύψος του συνολικού καθαρού φαρολογού 
μενού εισοδήματος του, όχι όμως κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) 
δραχμών, όταν το εισόδημα αυτό είναι μικρότερο από τριακόσιες χιλιά
δες (300.000) δραχμές.

β) Για τον ή τη σύζυγο, που δεν έχει Φορολογούμενο εισόδημα, εκα
τό χιλιάδες (100.000) δραχμές.

γ) Γ ια το πρώτο και δεύτερο τέκνο από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχ
μές, για το τρίτο τέκνο εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) δραχμές, γιο 
το τέταρτο τέκνο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, για το 
πέμπτο τέκνο και για κάθένα μετά το πέμπτο από τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) δραχμές.

δ) Για κάθε τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία σαράντα 
χιλιάδες (40.000) δραχμές.

ε) Γ ια καθένα από τα λοιπό πρόσωπα σαράντα χιλιάδες (40.000) 
δραχμές.
4. Το αφορολόγητα ποσό της προηγούμενης παραγράφου προσαυξά
νονται με τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, για καθένα πρόσωπο 
που παρουσιάζει οναπηρία εξήντο εφτά τα εκατό (67%) και πάνω από 
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία και για τους τυφλούς που 
είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην αρμόδιο 
διεύθυνση της οικείας νομαρχίας.

Το αφορολΰγητο αυτό ποσό των τριακοοίων χιλιάδων (300.000) δραχ
μών προσθέτεται ποσό τριακοοίων χιλιάδων (300.000) δραχμών προκει- 
μένου για φορολογούμενους τυφλούς που είναι γραμμένοι εττο γενικό 
μητρώο τυφλών που τηρείται στην αρμόδια διεύθυνση της οικείας νο
μαρχίας και για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα 
εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπη
ρία, εφ'όσον αποκτούν εισόδημα από την άσκηση ατομικής εμπορικής 
επιχείρησης, απο μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς και από α
μοιβές από παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος. 'Ο
ταν το συνολικά καθαρό εισόδημα από τις πηγές αυτές είναι μικρότερο 
από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, τότε το αφορολόγητο αυτό 
ποσό μειώνεται κατά το ποσό της διαφοράς μεταξύ των τριακοοίων χι
λιάδων (300.000) δραχμών και του ποσού του συνολικού αυτού εισο
δήματος.
5. Στους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα των ακόλουθων 
κατηγοριών παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, χωρίς δικαιολο- 
γητικά, ως εξής:

α) Γ ια εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, αφορολόγη
το ποσά ίοο με το ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι ποσού καθα
ρού εισοδήματος οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) δραχμών. Κατ εξαίρεση 
το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης ορίζεται σε ποσό ίσο με το: 
αα.Ποσοστό εβδομήντα τα εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδή
ματος οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) δραχμών από μισθωτές υπηρεσίες 
και συντάξεις που αποκτούν μισθωτοί γενικό, οι οποίοι προσφέρουν υ
πηρεσίες ή κατοικούν για έξι (6) τουλάχιστο μήνες μέσα στο έτος που 
απέκτησαν το εισόδημα αυτό καθώς και συνταξιούχοι, οι οποίοι κατοι
κούν μόνιμα για ολόκληρο το έτος στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έ
βρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκάνησου, καθώς και σε περιοχή των 
νομών Θεσπρωτίας, ίωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης. Κιλκίς. 
Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) 
χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή. Αν κάποια πόλη ή χωριό βρί
σκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από 
τη μεθοριακή γραμμή, δικαίωμα του αφορολόγητου αυτού ποσού έχουν 
όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή κατοικούν στην πόλη αυτή ή το χωριό, 
ββ.Ποσοστό εβδομήντα τα εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδή
ματος ενός εκατομμυρίου (1.000.000; δραχμών από κυρίες αποδοχές που 
αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματος τους οι συν
τάκτες οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημε
ρίδων Αθηνών, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων 
Μακεδονίας^θράκης, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων 
Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Ε
φημερίδων Θεσσαλίας-Στερεός Ελλάδας-Εύβοιας και της Ένωσης Συν
τακτών Περιοδικού Τύπου, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες και στο 
περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτο
ρείο Ειδήσεων, στη Γ ενική Γ ραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στο 
γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του 
μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, οι ηθοποιοί και οι εκτελεστές μουσικών 
έργων των κρατικών ορχηστρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης.

Το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί 
να είναι ανώτερο από το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) δραχ
μών κατά φορολογούμενο.
β) Γ ια εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφορολόγητο ποσό μέ
χρι ποσού καθαρού εισοδήματος τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχ
μών για όσους ασχολούνται προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειός
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τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έστω κι 
αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες. Για τις γεωργικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες λειτουργούν με μορφή προσωπικής Λ περιορισμένης ευθύνης 
εταιρίας η κοινοπραξίας, δικαίωμα για το παραπανω αφορολόγητο πο
σό έχει κάθένας από τους εταίρους ή τα μέλη της κοινοπραξίας, εφ'ό- 
σον ασχολείται προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμά σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Στην περίπτωση αυτήν το αφορολόγητο ποσά δεν μπο
ρεί να υπερβεί τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές συνολικά για 
άλα τα μέλη τςη εταιρίας ή κοινοπραξίας. Αν τα μέλη της εταιρίας ή κοι
νοπραξίας δικαιούνται, συνολικά, μεγαλύτερο αφορολόγητο ποσά, τούτο 
περιορίζεται ανάλογα.
ν) Για τα κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που διανέμονται με τη 
μορφή μερίσματος σε μέλη αγροτικού συνεταιρισμού με αντικείμενο την 
εκτέλεση δασικών εργασιών, την παραγωγή αλιευτικών και μελισσοκο
μιών προϊόντων, την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτά
σεων, καθώς και τη λειτουργία κτηνοτροφικών. πτηνοτροφίκών ή 
σήροτροφικών εκμεταλλεύσεων,, αφορολόγητο ποσό μέχρι ποσού με
ρίσματος τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών γιο τα τακτικά μέ
λη του συνεταιρισμού, τα οποία απασχολούνται αυτοπροσώπως, 
επαγγελματικά και αποκλειστικό με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες 
του συνεταιρισμού και μέχρι ποσού μερίσματος εκατό χιλιάδων (100.000) 
δραχμών για τα λοιπά μέλη του συνεταιρισμού.
6. Τα αφορολόγητα ποσά, με δικαιολογητικά του φορολογούμενου και 
των προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν ορίζονται ως 
ακολούθως:

α) Το ποσό των δαπανών για επισκευή και συντήρηση της κύριας και 
της δευτερεύουσας κατοικίας και ειδικότερα:

αα_ Δαπάνες για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικής και 
υδραυλικής εγκατάστασης, εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, καθώς 
και για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών ειδών, ειδών υ
γιεινής και σωμάτων καλοριφέρ.

@β. Δαπάνες για εργασίες ελαιοχρωματισμών και για την αγορά κά
θε είδους χρωμάτων.

β) Το ποσό της δαπάνης για αγορά επίπλων, ηλεκτρικού και ηλιακού 
θερμοσίφωνα, ηλεκτρικής κουζίνας, ψυγείου, καταψύκτη, πλυντηρίου, 
απορροφητήρα, σκούπας, θερμάστρας, καλοριφέρ, καθώς και ηλεκτρι
κών μικροσυσκευών, συσκευών υγραερίου και θερμαστρών υγραερίου, 
πετρελαίου και στερεών καυσίμων, για την κατοικία του φορολο
γούμενου.

γ) Το ποσό της δαπάνης για εγκατάσταση, σύνδεση, επισκευή και συν
τήρηση των συσκευών της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και των 
ηλεκτρονικών συσκευών της κατοικίας του φορολογούμενου.

δ) Το ποσό της δαπάνης για αγορά έτοιμων ενδυμάτων γενικά, για 
υπόδηση, καθώς και για την αγορά τσαντών και ειδών ταξιδιού των δύο 
συζύγων και των τέκνων τους τα οποία τους βαρύνουν. Εξαιρείται η δα
πάνη για την αγορά γουναρικών.

ε) Το ποσό της δαπάνης για επισκευή, συντήρηση και για ανταλλα
κτικά και εξαρτήματα των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εφ όσον δεν ανήκουν κατά κυριό
τητα, κατοχή ή χρήση σε πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί κατά την άσκη
ση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Εξαιρείται η δαπάνη για 
την αγορά ραδιοφώνων, κασσετοφώνων, ενισχυτών και ηχείων.

στ) Ποσοστό της δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται ετησίως για 
κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογενειάς του οριζόμε
νο σε πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιά
δων (120.000) δραχμών και είκοσι τα εκατό (20%) για το ποσό από εκατόν 
είκοσι χιλιάδων μιας δραχμής (120.001) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) δραχμές. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται με πέντε (5) πο
σοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο. Δεν 
δικαιούνται το αφορολόγητο αυτό ποσό όσοι παίρνουν στεγαστικό επί
δομα Επίσης δικαιούται αφορολόγητο ποσό ίσο με το πενήντα τα εκα
τό (50·/.) μέχρι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών 
του ενοικίου που καταβάλλει ετησίως για κάθε τέκνο του ο φορολογού
μενος που μισθώνει κατοικία για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγ
κών των τέκνων του που φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές 
του εσωτερικού, εφ όσον αυτά τον βαρύνουν και εφ όσον οι κατοικίες 
που μισθώνονται βρίσκονται στην πόλη ή το χωριό που έχει την έδρε 
της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του φορολογούμενου 
και αυτός ή τα τέκνα του αυτά δεν έχουν άλλη κατοικία σ'αυτήν την πε
ριοχή. Η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία 
πόλη. Τα αφορολόγητα ποσά της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται 
μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ε
τήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό του φορολογικού μη
τρώου του εκμισθωτή ή τον αριθμό της ταυτότητας αυτού όταν δεν του 
έχε! χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Προκειμένου για εκμι
σθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα μπορεί να α
ναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας του

πληρεξουσίου ή νόμιμου εκπροσώπου αυτών. Για τους ανήλικους εκμι
σθωτές, που δεν έχουν αριθμό Φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας α
ναγράφονται τα αντίστοιχο στοιχεία του προσώπου που έχει την 
επιμέλεια του ανηλίκου. Ο οικονομικός έφορος υποχρεούται να χορη
γεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας του εκμισθωτή ή 
του ενοικιαστή κατα περίπτωση, ύστερα από αίτηση του προσώπου που 
είναι υπόχρεο για την αναγραφή του αριθμού στην ετήσια δήλωση φό
ρου εισοδήματος ή στα οικεία έντυπα που συνυποβάλλονται με αυτή.

ζ) Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι το ποσό των 
εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών της ετήσιας δαπάνης ενοικίου θερι
νής κατοικίας ή διαμονής του φορολογούμενου και της οικογένειας του 
σε παραθεριστικά κέντρα ή εξοχές. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 
δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε τέκνο το οποίο τον βαρύνει.

η) Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τα εκατό (50·/.) μέχρι το ποσό των 
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών της ετήσιας δαπάνης που κα
ταβάλλει ο Φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου η για κά
λυψη κινδύνων από τυχαία γεγονότα, που αφορούν αυτόν προσωπικά 
ή τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα του τα οποία τον βαρύνουν.

θ) Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα Το εκατό (50·/.) μέχρι το ποσό των 
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών της ετήσιας δαπάνης που κα
ταβάλλεται για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο σε νηπια
γωγεία ή παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη φύλαξη αυτών, 
καθώς και για δίδακτρα για την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσων ή μαθημάτων οποιοσδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της δη
μόσιας εκπαίδευσης, ωδείων, μπαλέτων και γυμναστηρίων.

Το σύνολο των αφορολόγητων ποσών της παραγράφου αυτής δεν μπο
ρεί να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών προ
κειμένου για φορολογούμενο χωρίς σύζυγο ή των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) δραχμών προκειμένου για φορολογούμενο με σύζυγο, προσαυ
ξανόμενο κατά εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για κάθε τέκνο που 
βαρύνει το φορολογούμενο. Το συνολικό αυτό αφορολόγητο ποσό με
ρίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου 
εισοδήματος του καθενός όπως αυτά δηλώθηκαν με την αρχική δήλω
σή τους ή αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τον οικονομικό έφορο.

7. Τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά, με δικαιολογητικά του φορο
λογούμενου ορίζονται ως ακολούθως:

α) Το συνολικό ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περί
θαλψης του Φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν 
με αυτόν και τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περί
θαλψης θεωρούνται μόνο:

αα) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξε
τάσεις, γενικά στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία 
και οδοντοπροσθετική, ββ) τα έξοδα νοσηλείας, που καταβάλλονται σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνον
ται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην 
κλινική, γγ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο, για την παρο
χή υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία αυτού σε νοσοκομείο ή κλι
νική ή στο σπίτι, δδ) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος 
με τεχνητά μέλη καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο 
σώμα του ασθενή οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογι
κή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, εε) το έξοδα νοσοκομεια
κής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν 
σε κατάσταση χηρείας, εο'όσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλ
λασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πε
νήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και πάσχουν από ανίατο νόσημά 
καθώς επ(σης και με τις (δίες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλ
ψη με οποιοδηποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυ
στερημένων τέκνων του Φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη αυτών 
για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται για αυτά τα τέκνα σε ειδι
κές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια, στστ) ποσό ίσο με το 
πενήντα τα εκατό (50·/.) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρή
σεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του οικείου νόμου που ισχύει κάθε φορά

β) Το συνολικό ετήσιο ποσό που επιδικάζεται ή συμφωνείται με συμ
βολαιογραφικό έγγραφο και καταβάλλεται λόγω διατροφής στο σύζυ
γο ή στη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα. Επίσης το ποσό που επιδικάζεται 
και καταβάλλεται λόγω διατροφής στα ενήλικα τέκνα.

γ) Το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορο
λογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι 
υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων ει
σφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που 
έχουν συσταθεί με νόμο.

δ) Η αξία των ακινήτων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλ
λονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους 
και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα
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κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που α
ποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται απά 
τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πό
ρων. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ-Α'43) ή ύστερα από εκτίμηση που ενερ- 
γείται από τον οικονομικό έφορο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φορο
λογίας μεταβίβασης ακινήτων, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα 
του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Τα χρημα
τικό ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς 
προς τα κοινωφελή ιδρύματα, εψ'όοον τα ποσά αυτά καταθέτονται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, ποσό ίσο με το πενήντα 
τα εκατό (50%) των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το φο
ρολογούμενο λόγω .δωρεάς, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από ποσοστό δεκαπέντε τα εκατό (15%) του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος που δηλώθηκε, στα ημεδαπά νομικό πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και σ'οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμι
μα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ε- 
Φ'όοον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη 
των ερασιτεχνικών τους τμημάτων. Τα χρηματικά αυτά ποσά των δω
ρεών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.

ε) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φο
ρολογούμενο για: αα. στεγαστικό δάνεια που χορηγούνται από τράπε
ζες. το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια 
και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, ββ. χρέη προς το Δημόσιο από 
φόρο κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής που οφείλονται απ 'αυ
τόν, γγ. προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας 
Στρατού. Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου ΙΕ 
του ν.δ. 39Β/1974 (ΦΕΚ-ΑΊ16), γιο απόκτηση στέγης από τους βοηθη- 
ματούχους αυτών, δδ. δάνεια που έχουν ουναφθεί από τράπεζες ή άλ
λους πιστωτικούς οργανισμούς ή από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού, εφ'όσον αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του δανείου 
αυτού μέσα σε ένα έτος από τη σύναψή του για την αγορά περιουσια
κού στοιχείου, το οποίο δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο ή αντικείμενο της 
επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δροστηριότητάς του ή για τη συμ
μετοχή του φορολογουμένου σε επιχείρηση και εφ'όσον από τις δρα
στηριότητες αυτές προκύπτει εισόδημα κατά την κρίσιμη διαχειριστική 
περίοδο το οποίο φορολογείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Το αφορολόγητο ποσό για τους τόκους αυτής της υποπερίπτωσης δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του εισοδήματος, που προκύ
πτει από το περιουσιακό στοιχείο που αγοράστηκε ή από τη συμμετο
χή του φορολογουμένου στην επιχείρηση, και φορολογείται.
Το συνολικό αφορολόγητο ποσό για τόκους που καταβάλλονται από το 
φορολογούμενο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερο από 
το πενήντα τα εκατό (50%) του δηλούμενου συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τόκους δανείων για 
απόκτηση πρώτης κατοικίας.

στ) Ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για έξοδα κηδείας 
του συζύγου ή της συζύγου και των προσώπων που συνοικούν με το 
Φορολογούμενο και τον βαρύνουν, εφ'όσον τα πρόσωπα αυτό δεν α
φήνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Ως έξοδα κηδείας θεωρούνται οι 
δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την ταφή του νεκρού, 
εκτός από τις δαπάνες γιο την κατασκευή του τάφου.

0 Το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται από μισθωτό ή συνταξιούχο 
ως ετήσια συνδρομή ή ως δικαίωμα εγγραφής σε επαγγελματικούς συλ
λόγους και επιμελητήρια και για συνδρομή σε επαγγελματικό περιοδι
κό μέχρι το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών ετησίως. 
Το αφορολόγητο αυτό ποσό δεν το δικαιούνται όσοι παίρνουν επίδομα 
βιβλιοθήκης.
6. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα το αφορολόγητο ποσό αυτής 
των παραγράφων 3 και 4 σπστελείται από το δικό της αφορολόγητο ποσό 
και τα αφορολόγητα ποσό για τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, για 
tc χωρίς γάμο τέκνα της, για τους ανιόντες αυτής, τους αδελφούς και 
τις αδελφές που είνα άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση 
χηρείας, εφ'όσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό (67%) 
και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, καθώς και 
για τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της 
μέχρι του τρίτου βαθμού.
9. Όταν οι σύζυγοι υποχρεούνται. σύμοωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 6, να υποβάλλουν κοινή δήλωση και όταν λόγω θανάτου του ενός 
από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν ο ένας από 
τους συζύγους δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώ
τερο από το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών που αφορούν τις δα
πάνες των παραγράφων 5 και 7, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που 
προκύπτει δεν προσθέτεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύ
γου'. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις αυτές -οοσθέτονται στα αφορολό
γητα ποσά του άλλου συζύγου τα αφορολόγητα ποσά που αφορούν:

α) Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύ

γου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.
β) Τις εισφορές που καταβάλλονται από τον ένα σύζυγο σε ταμεία 

ασφάλισης που έχει ασφαλιστεί λόγω συμμετοχής του σε επιχείρηση 
στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος και μέχρι το ποσό του ει
σοδήματος του που σύμφωνα μειτις διατάξεις του άρθρου 6 προσθέτε- 
ται στα εισοδήματα του άλλου συζύγου για να Φορολογηθεί

γ) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των υποπεριπτώσεων αο', 
ββ'και γγ της περίπτωσης ε'της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου.
10. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα φορολογούμε
νου ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από το άθροισμα των αφορολόγη
των ποσών των παραγράφων 3.4 και 6. που αφορούν αυτόν προσωπικό 
και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό αυτών ή 
η διαφορά προσθέτεται στα αφορολόγητα ποσό του άλλου συζύγου 
Όταν το συνολικό αφορολόγητο ποσό του ενός συζύγου είναι ανώτε
ρο από το φορολογούμενο εισόδημά του. τότε η διαφορά που προκύ
πτει και μέχρι το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών των παραγράφων 
3.4 και 6 και των περιπτώσεων α', β'και γ' της προηγούμενης παραγρά
φου προσθέτεται στα αφορολόγητα ποσό του άλλου συζύγου
11. Το αφορολόγητο ποσό για έξοδο ιατρικής και νοσοκομειακής περί
θαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, τα οποία συ
νοικούν με το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά 
τα εκατό (67·/·) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική ανα
πηρία, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν αποκτήσει ετήσιο εισό
δημα πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές, κατά 
το ποσό που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πραγματικό Φορολογούμε
νο ή απαλλασσόμενο ετήσιο καθαρό εισόδημα των προσώπων αυτών, 
προσθέτεται στο αφορολόγητο ποσό του φορολογουμένου τον οποίο 
βαρύνουν. Αν αυτός δεν έχει εισόδημα ή το εισόδημά του είναι κατώτε
ρο από το άθροισμα των δαπανών των παραγράφων 5 και 7. το ποσό 
αυτό προσθέτεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
12. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλάδα δε δικαιούνται τα αφορολόγητα ποσό των 
παραγράφων 3 έως και Ε. Επίσης, δαπόνες που γίνονται στην αλλοδα
πή δεν αναγνωρίζονται ως αφορολόγητο ποσό εκτός από τα έξοδα ια
τρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Κατά την εκκαθάριση του φόρου στη σχολάζουσο κληρονομία, επιδι- 
κ(α ή μεσεγγύηση δεν υπολογίζονται αφορολόγητα ποσά.
13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύον
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το είδη, υλικό και 
υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιολογητικό που απαιτούνται για την ανα
γνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τον υπολογισμό των 
αφορολόγητων ποσών που ορίζονται από το άρθρο αυτό. Επίσης, με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδο της 
Κυβερνήσεως. καθορίζονται τα δικαιολογητικό τα οποία απαιτούνται γιο 
την απόδειξη του ποοοστού και του είδους της αναπηρίας. Με τις απο
φάσεις των προηγούμενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλη σχε
τική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 
αυτού.
14. Το συνολικό αφορολόγητο ποσό των παραγράφων 3 έως και 6 τιμά- 
ριθμοποιείται κάθε έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή, με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσοστό της τιμαριθμοποίησης προσαυ
ξάνει τα ΟΦορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικό ή το ανώτατο όριο 
των αφορολόγητων ποσών με δικαιολογητικό ή κατανέμεται στα αφο
ρολόγητα αυτό ποσά. Κατά την τιμαριθμοποίηση τα αφορολόγητο πο
σό στρογγυλσποιούνται επην πλησιέστερη χιλιάδα».

Άρθρο 3
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

Το άρθρο 9 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
• Άρθρο 9

Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα του Φορολογουμένου αποτελεί το φο
ρολογούμενο εισόδημά του το οποίο υποβάλλεται σε Φόρο με βόση την 
ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
εισοδήματος συντελεστής

(%) κλιμακίου εισο
δήματος Φόρου

300.000 18 54.000 300.000 54.000
400.000 21 84.000 700.000 136.000
400.000 24 96.000 1.100.000 234.000



25

400.000 26 112.000 1.500.000 346.000
500.000 33 165.000 2.000.000 511.000
500.000 36 190.000 2.500.000 701.000
900.000 43 387.000 3.400.000 1.0B8.00C
1.300.000 49 637.000 4.700.000 1.725.000
Υπερβάλλον 50

Τα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας της παοαγράφου αυτής τιμα- 
ριθμοποιούνται κάθε έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήαεως Κατά την τιμαριθμοποίηση τα ποσά των κλι
μακίων στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα.
2. Το ποσό του φόρου, που κατά την κλίμακα της προηγούμενης παρα
γράφου προκύπτει στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμέ- 
νου, μειώνεται με το φόρο που με βάση την (δια,κλιμακα αναλογεί στο 
συνολικό αφορολόγητο ποσό αυτού, το οποίο προσδιορίζεται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου Β. Το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που αναλογεί 
στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου. Στην περίπτω
ση που προκύπτει πιστωτικό ποσό, αυτό δεν επιστρέφεται. ούτε συμ
ψηφίζεται.
3. Όταν στο φορολογούμενο εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα 
από κινητός αξίες ή από κέρδη μεριδίων εταιριών περιορισμένης ευθύ
νης ή απο κέρδη ετερόρρυθμων εταίρων, το εισόδημα αυτό υποβάλλε
ται και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό τρία 
τα εκατό (3%). Επίσης όταν στο κατά την παράγραφο 1 εισόδημα περι
λαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το εισόδημα που προ
έρχεται από ιδιοκατοίκηση και εκμίσθωση οικοδομών οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, το καθαρό ποσό αυτού υποβάλλεται και 
σε συμπληρωματικό φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο

εισοδήματος

Φορολογικός

συντελεστής

(%)

Φόρος

κλιμακίου

Σύνολο 
καθαρού 

εισο
δήματος 
από οι

κοδομές 
και γα(ες

Σύνολο

Φόρου

100.000 100.000
100.000 2 2.000 200.000 2.000
200.000
Υπερβάλλον

3
4

6.000 400.000 8.000

Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπο
ρεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συ
νολικό καθαρό εισόδημα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
4. Ειδικά, ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του εμπο
ρικού ναυτικού και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας 
από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία ή σε αεροσκάφη, κατά 
περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: α) στις αμοιβές που καταβάλλονται 
από τον εργοδότη σε ξένο νόμισμα, με αναλογικό συντελεστή πέντε τα 
εκατό (5%), β) στις αμοιβές που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε 
δραχμές, με αναλογικό συντελεστή τρία τα εκατό (3·/·). Σε περίπτωση 
που ο Φόρος που εξευρίσκεται μ'αυτό τον τρόπο είναι ανώτερος από 
το φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1. το επί 
πλέον ποσό φόρου επιστρέφεται. ύστερα από την υποβολή στον αρμό
διο οικονομικό έφορο της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισο
δήματος από το δικαιούχο.
5. Προκειμένου να εξευρεθεί ο Φόρος που αναλογεί στο συνολικό κα
θαρό εισόδημα των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτά
μενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, σε περίπτωση που τα 
πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες 
τους σε εμπορικά πλοία ή ως ιπτάμενοι, αντίστοιχα και εισοδήματα από 
τις κατηγορίες Α'έως ΓΤ'του άρθρου 2 του παρόντος, το ποσό του φό
ρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγρά
φου αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα 
άλλα εισοδήματα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που ανα
λογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υποχρέου επιμερίζεται ο 
φάρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατά
ξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τα ποσά 
των αμοιβών του, ως αξιωματικού των εμπορικών πλοίων ή ως ιπτάμε
νου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και των εισοδημάτων του 
από τις κατηγορίες Α'έως ΣΤ'.
θ. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδη
μα εκπίπτουν:

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με Τις 
διατάξεις των άρθρων 15.29,37α,43 και 4Θ στο εισόδημα που υπόκειται

σε Φόρο στο ίδιο οικονομικό έτος.
β) Ο φόρος που αποδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το ει

σόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι Ομως του ποσού του φόρου που 
αναλογεί για αυτό το εισόδημο στην Ελλάδα.

Για την εΕεύρεσπ του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του Φόρου 
που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα απο την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατα το ποσό 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 και μερίζεται, ανά
λογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλ
λοδαπή.
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθπκε είναι 
μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο Φόρο, η επί πλέον διαφορά επι- 
στρέφεται.
7. Ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή το υπόλοι
πο που απομένει μετά τις εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 
καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες δίμηνες δόσεις εντός των μηνών 
Μαϊου. Ιουλίου. Σεπτεμβρίου καιΝοεμβρίου του οικείου οικονομικού έ
τους και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες η
μέρα των μηνών αυτών. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής η οποία 
προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του υποχρέου είναι μέχρι το ποσό 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, για τον ίδιο και γιο τη σύζυγό 
του, αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημοσίες υπηρεσίες, του μήνα Σεπτεμ
βρίου του οικείου οικονομικού έτους. Όταν ο φόρος βεβαιώνεται κατά 
τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους μετά τη λήξη της προθεσμίας 
καταβολής μιες από τις δόσεις που ορίζονται από την παρούσα, τότε 
οι ληξιπρόθεσμες δόσεις καταβάλλονται μέοα στην προθεσμία καταβο
λής της δίμηνης δόσης που ακολουθεί το μήνα στον οποίο βεβαιώνεται 
ο φόρος και οι υπόλοιπες στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρά
γραφο αυτήν. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ο φόρος βεβαιώνεται μετά 
το μήνα Νοέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, ο φόρος καταβάλλε
ται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλε
ται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του 
επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα και η άλλη μέχρι την τε
λευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα
8. Όταν ο Οφειλόμενος, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση. Φόρος κα
ταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης όπως αυ
τές ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, παρέχεται έκπτωση δέκα 
τα εκατό (10%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιού- 
μενών με αυτόν οφειλών. Στην περίπτωση που η βεβαίωση ενεργείται 
ύστερα από το μήνα Νοέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, παρέχε
ται έκπτωση πέντε τα εκατό (5%) στην εφάπαξ καταβολή της οφειλής 
μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, μόνο όταν αυτή προέρχεται 
από εμπρόθεσμη δήλωση και η βεβαίωση γίνει μέχρι το μήνα Οκτώβριο 
του επόμενου οικονομικού έτους.
9. Ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει μέχρι και το μήνα Δεκέμ
βριο του οικείου οικονομικού έτους το συνολικό ποσό της Οφειλής του, 
που προκύπτει βάσει της εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσής του, εφ όσον 
το ποοο αυτό είναι μέχρι το ποοο των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών. 
Πιστωτικό ποσό Φόρου μικρότερο των τριακοσίων (300) δραχμών δεν 
επιστρέφεται.
10. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης διαγράφεται το 
ποσό της οφειλής που βεβαιώθηκε με βάση την προηγούμενη εκκαθά
ριση της οικείας δήλωσης του υποχρέου και γίνεται νέα εκκαθάριση και 
βεβαίωση του ποσού που προκύπτει. Κατά την εφαρμογή αυτής της διά
ταξης παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) στο σύνολο 
της νέας οφειλής, εφ όσον αυτή είναι ιιικρότεοη της αρχικής και ο υπό
χρεος κατέβαλε την αρχική οοειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή 
κατέβαλε ποσό της αρχικής Οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό το ενε
νήντα τα εκατό (90%) της νέας οφειλής. Όταν το ποσό της νέας οφει
λής είναι μεγαλύτερο της αρχικής οφειλής, παρέχεται έκπτωση 
ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) μόνο για ποσό ίσο με το ποσό της αρχι
κής οφειλής, εφ όσον αυτό καταβλήθηκε με έκπτωση ποσοστού δέκα 
τα εκατό (10%)·.

Άρθρο 4
Επιδότηση ενοικίου

1. Το άρθρο 10 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 10

Μείωση φόρου. Επιδότηση ενοικίου κύριας κατοικίας 
των μισθωτών και των συνταξιούχων

1. Από το φόρο που αναλογεί κατά το άρθρο 9 στο εισόδημα των μι
σθωτών και των συνταξιούχων αφαιρείται το μισό της θετικής διάφο
ρός που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ετήσιο ποσό που



καταβλήθηκε για ενοίκιο της κύριας οικογενειακής κατοικίας του δικαιού
χου του ποοού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τα εκατΰ (15%) του φο- 
ρολογοίψενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος ίο οποίο αποκτήθηκε 
οπό τον υπόχρεο, τη σύζυγό του, καθώς και τα πρόσωπα που τους βα
ρύνουν σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου Ε 
2_ Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στην προηγούμαι) παράγραφο έχουν 
το δικαίωμα να επιλέξουν, αντί για τη μείωση του Φόρου που ορίζεται 
οε αυτή, το αφορολόγητο ποσό που ορίζεται στην περίπτωση στ'της 
παραγράφου 6 του άρθρου 6. Αν σε αυτούς τους δικαιούχους καταβάλ
λεται στεγασπκό επίδομα μικρότερο από τη μείωση του φόρου που προ
κύπτει. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καταβάλλεται σε 
αυτούς η διαφορά.
3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπό- 
ψη ποσό καταβαλλόμενου ενοικίου, ανάλογα με την οικογενειακή κα
τάσταση του δικαιούχου, ως εξής:
α) μέχρι τις εκατό σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές, αροκειμένου γιο 
αγάμους, χήρους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά, 
β) μέχρι τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) δραχμές, προκειμένου 
για εγγάμους χωρίς παιδιά ή αγάμους και χήρους με ένα παιδί, καθώς 
και διαζευγμένους με ένα παιδί, εφ'όσον όμως τους έχει ανατεθεί η ε
πιμέλεια των παιδιών τους,
γ) μέχρι τις διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) δραχμές, προκειμένου για 
εγγάμους με ένα παιδί
Τα ποσά που ορίζονται στις πιο πάνω β και ν' περιπτώσεις προσαυξά
νονται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για το δεύτερο και κα
θένα από τα επόμενα παιδιά.
Αν το που ο του καταβαλλόμενου ενοικίου υπερβαίνει td ανώτατο όριο 
του ενοικίου που ορίζεται στην παράγραφο αυτή, για την εφαρμογή του 
άρθρου αυτού ως ποσό της μείωσης της παραγράφου 1 λαμβάνεται το 
τυχόν θετικό ποσό που θα προκύψει αν,στο ποσοστό 10% της διαφο
ράς μεταξύ του ενοικίου που καταβλήθηκε και του ανώτατου ορίου του 
ενοικίου, προστεθεί το ήμισυ της αλγεβρικής (θετικής ή αρνητική^ -δια
φοράς μεταξύ του ετήσιου ποοού που καταβλήθηκε για το ενοίκιο της 
κύριας οικογενειακής κατοικίας του δικαιούχου, το οποίο περιορίζεται 
στο ανώτατο όριο ενοικίου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του 
δικαιούχου, και του δεκαπέντε τα εκατό (15%) του φορολογούμενου και 
απαλλασσόμενου εισοδήματος το οποίο αποκτήθηκε από τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
4. Το ποσό της μείωσης, η οποία προκύπτει με βάση τις παραγράφους 
1 και 3, δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχ
μές το χρόνο ή τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές το χρόνο γιε 
τους δικαιούχους που έχουν από τέσσερα παιδιά σιι πάνω.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου λαμβάνονται υ
πόψη τα παιδιά που βαρύνουν τους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου Ε.
6. Η μείωση αυτή παρέχεται εφ'όσον ο Φορολογούμενος ή, προκειμέ
νου για εγγάμους, και οι δύο σύζυγοι, καθώς και tc πρόσωπα που συ
νοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν:
α) αποκτούν αποκλειστικά εισάδημα από συντάξεις ή απά αμοιβές για 
την παροχή εξαρτημένης εργασίας μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυ
ρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000) δραχμών. Γισ την εφαρ
μογή αυτών των διατάξεων, το εισόδημα από διατροφή που αποκτά 
πρόσωπο που συνοικεί με το φορολογούμενο δεν επηρεάζει τη θεμε- 
λίωση αυτού του δικαιώματος του,
β) δεν έχουν δικαίωμε κυριότητας, επικαρπίας, χρήσης, οίκησης, νομής 
ή κατοχής σε διαμέρισμα ή οικία ή σε αστικό οικοδόμημα, γενικώς σε 
πόλη με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ή σε πε
ριοχή που χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως του
ριστικός τόπος ανεξάρτητα οπό τον πληθυσμό της. Ειδικές προκειμένου 
για τους συνταξιούχους Ο.Γ.Α., εφ'όσον αυτοί δεν έχουν δικαίωμα κυ
ριότητας. επικαρπίας, χρήσης, οίκησης, νομής ή κατοχής σε διαμέρι
σμα ή οικία ή σε αστικά οικοδόμημα γενικά σε σποιαδηποτε περιοχή της 
χώρας, ανεξέιρτητό απά τον πληθυσμό της,
γ) δεν είχαν δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλη από άλλο φορολογού
μενο με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δύο ετών που 
προηγούνται, κάθε φορά, του οικείου οικονομικού έτους.
7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλο
γα και για εκείνους που είναι άνεργου Γ ία την εφαρμογή αυτών των δια
τάξεων ως άνεργοι θεωρούνται εκείνοι που, σύμφωνα με την ιαιίιιενη 
νομοθεσία, έχουν τις προϋποθέσεις επιδότησης λόγω ανεργίας και κα
τά το κρίσιμο ημερολογιακό έτος παρέμειναν χωρίς εργασία, καθώς και 
εκείνοι που δεν έπαιρναν επίδομα ανεργίας, λόγω λήξης του χρόνου 
επιδότησής τους, αλλά παραμένουν χωρίς εργασία και είναι γραμμέ
νοι στα οικεία μητρώα ανέργων.
Β. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε 
περίπτωση που η μίσθωση του ακινήτου έχει ουναΦθεί μεταξύ προσώ
πων που είναι συγγενείς πρώτου βαθμού ή ο δικαιούχος είναι μισθω

τός και αποκτά εισόδημα από την παροχή εξαρτημένης εργασίας σε 
πρώοωπο με το οποίο είναι συγγενής πρώτου βαθμού ή το ποσά της 
διαφοράς που προκύπτει κατά την παράγραφο τ είναι καχωεερο από 
χίλιες (1-000) δραχμές.
θ. Αν στο εισόδημα των δικαιούχων δεν προκύπτει φάρος ή οντρπααέ 
του Φύρου που αναλογεί με βάση το άρθρο θ είναι μικρότερο απο τη 
μείωση που ορίζεται στην παράγραφο 1. ολόκληρο το ποσό αυτής της 
μείωσης ή η διαφορά που απομέ νες κατά περίπτωση, επιστρεαηηι cimur 
δικαιούχους κατά την εκκαθάριση των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους ηηιι υποβάλλονται από 
αυτούς.
10. Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό, καθώς και οι αλλοδαποί που διαμέ
νουν στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις δεν 
δικαιούνται τη μείωση του φέιρου που ορίζεται στην παράγραφο 1.
11. Με αποφάσεις ίου Υποιιργού Οικονομικών, οι οπαίες δημοσιεύον
ται στην Εφημεοίδα της Κμβερνήοεως. καθορίζεται η διαδικασία, τα δι- 
καιολογητικύ για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για τη διενέργεια της μείωσης και της επιδότησης, κα 
θώς και κάθε άλλη λεπτοί ιέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτού του Ορ&ρου*.
2. Το άρθρο 9ο του ν.δ. 3323Π955 καταργείτοι.

'Αρθρο 5
Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάση δαπανών

Το άρθρο 5 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
•Άρθρο Ε

Προσδιοριομός φορολογητέας ύλης βάοει δαπανών
1. Το συνολικό εισόδημα μπορεί, κατ' εξαίρεση, να προσδιορίζεται με 

βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούμενου και των προσώπων 
που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν όταν η δαπάνη που προσδιο
ρίζεται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους είναι ανώτερη 
απώτο συνολικό καθαρά εισόδημα των κατηγοριών Α'έωςΣΤ'.Το εισό
δημα που υπώκειται σε φόρο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατέιξεις 
των παραγράφων 7 έως 9.
2. Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιος δαπάνης διαβίωσης του 
Φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν 
και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθο στοιχεία:
□) Η ετήσιο τεκμαρτή ή καταβαλλόμενη δαπάνη για δειπερεύουοπ κα
τοικία γενικά πάνω απά εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικό μέτρο η ο
ποίο πολλαπλασιέιζεται με συντελεστή δύο ζΖι.
Εξαιρετικά, δε λαμβάνεται υπΰψη, η τεκμαρτή δαπάνη για δευτερεύου- 
οο κατοικία που βρίσκεται οε χωριά ή πάλη με πληθυσμό κάτω απά πέντε 
χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία περιήλθε στο Φορολογούμενο ή 
τη σύζυγό του από κληρονομιές προίκα ή γονική παροχή, εκτός των κα
τοικιών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την 
κείμενη νομοθεσία ως τουριστικοί τόπου
β) Η ετήοια τεκμαρτή δαπάνη που υπολογίζεται με βάση το ύψος των 
ετήσιων εξόδων συντήρησης κοι κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης που προσδιορίζεται ανέιλογα με τους Φορολογήσμιους 
Ιππους του αυτοκίνητου και της συμμετοχής της τεκμαρτής αυτής δο· 
πύνης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ως ακολούθως:

Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσιο τεκμαρτή δοπΰνη
αυτοκινήτου αυτοκίνητου σε δραχμές

Μέχρι
400.000

ε 480.000
9 580.000
1C 680.000
π 790.000
12 920000
13 1.100.000
14 1.350.000
15 1.650.000
ie 2.000.000
17 2-350.000
ΙΕ 2700.000
19 3.050.000
20 3.400.000
21 3.750.000
22 4.100.000
23
και άνω 4300.000

Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρή-
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σης μειώνεται ανάλογα με την παλαιοτητα. η οποία υπολογίζεται από 
το έτος που για πρώτη Φορά κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά ποσοστο: 
αα. δεκαπέντε τα εκατό (15%) για χρονικό διάστημα πάνω από πεντε 
(5) μέχρι δέκα (10) έτη, ββ. είκοσι τα εκατό (20*/·) πάνω από δέκα (10) 
έως δεκαπέντε (15) έτη, γγ. τριαντα τα εκατό (30%) πάνω από δεκαπέν
τε (15) έτη ή για αγορά επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης από 
τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.), και δδ. σε πε
νήντα τα εκατό (50%), όταν πρόκειται για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτι
κής χρήσης το οποίο είναι ειδικά διασκευασμένο για να χρησιμοποιείται 
από αναπήρους.
Στις περιπτώσεις ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών που έχουν 
στην κυριότητα ή κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, 
η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σ'αυτά λογίζεται ως τεκμαρτή δαπά
νη των ομόρρυθμων εταίρων φυσικών προσώπων μεριζομένη κατό το 
ποσοστό συμμετοχής του καθενός
Η τεκμαρτό αυτή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο δεν μπορεί να 
είναι ανώτεοη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπόνη που προκύπτει από 
αυτοκίνητο της εταιρίας.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα
I. μέλη εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όταν οι διαχειριστές αυτής δεν 
είναι εταίροι της, ιι. διαχειοιστές εταιρίας περιορισμένης ευθύνης οι ο
ποίοι είναι εταίροι αυτής και ιιι. διευθύνοντες και εντεταλμένους συμ
βούλους, διοικητές και προέδρους ανώνυμης εταιρίας 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και 
τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει για 
τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολι
κής τεκμαρτής δαπάνης.
Μ τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιω
τικής χρήσης του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζε
ται ως τεκμαρτή δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα 
και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα του άλλου γονέα. Σε περίπτωση 
απόκτησης ή αλλαγής με οποιοδήποτε τρόπο επιβατικού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η τεκμαρτή δαπάνη μερί
ζεται με τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του 
αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζε
ται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και στην περίπτωση α
κινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από 
οποιαδήυποτε αιτία. Σε περίπτωση εικονικής μεταβίβασης αυτοκινήτου 
της περίπτωσης αυτής ή εικονικής κτήσης αυτών από περισσότερα πρό
σωπα, το τεκμήριο της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση το αυτοκί
νητο αυτό λογίζεται στο σύνολό της για κάθε ένα από αυτά Ως εικονική 
θεωρείται ιδίως η μεταβίβαση ή η κτήση όταν πραγματοποιείται μετα
ξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ'ευθείαν γραμμή ή εκ πλα
γίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, οπότε επιτρέπεται και η ανταπόδειξη. 
Όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με
ρίζεται κατό το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου. Προ- 
κειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν για 
το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικό αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για 
τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται το αυτο- 
κίντηο που δίνει τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη, 
γ) Η ετήσιο τεκμαρτή δαπάνη βάσει του κυβισμού δίτροχου ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινούμενου οχήματος, η οποία καθορίζεται στο ποσό των 
τριακοοίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών για μοτοσυκλέτα πεν- 
τακοσίων (500) κυβικών εκατοστών, προσαυξανόμενη με το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ανά εκατό (100) κυβικά εκοτοστί 
προκειμένου για μοτοσυκλέτες με κυβισμό πάνω από πεντακόσια (500) 
κυβικά εκατοστά Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμό
ζονται ανάλογα και στην παρούσα.
δ) Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, πολλαπλασιαζομένη με 
συντελεστή δύο (2). Αν ο φορολογούμενος απασχολεί ένα μόνο οικια
κό βοηθό, η καταβαλλόμενη γι'αυτόν ετήσια δαπάνη δεν αποτελεί τε
κμήριο, όταν έχει τέκνο ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών που τον βαρύνει, 
με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος και ο άλλος σύζυγος αποκτούν εισόδη
μα από παροχή εξαρτημένης εργασίας, άσκηση εμπορικής ή γεωργι
κής επιχείρησης ή επαγγέλματος από αυτά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 45 ατομικώς, ή από συμμετοχή σε κοινοπρα
ξία, κοινωνία αστική κερδοσκοπική εταιρία ή σε ομόρρυθμη ή ετερόρ
ρυθμη εταιρία ως ομάρρυθμο μέλος, ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που 
συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει παρουσιάζει αναπηρία εξήντα εφτά 
τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή Φυσική ανα
πηρία, ή έχει ηλικία πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών, 
ε) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυ
ριότητας ή κατοχής του Φοοολογουμένου, της συζύγου του ή των προ
σώπων που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η

οποία ορίζεται ως εξής:
αα. Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοοα και μη. ολι
κού μήκους μέχρι πεντε (5) μέτρα στο ποσο των εκατόν

είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών, που προσαυξάνεται με το 
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών για κάθε μέτρο 
μήκους πάνω από τα πέντε (5) μέτρα, 

ββ. Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με 
χώρο ενδιαίτησης η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται βάσει των 
μέτρων ολικού μήκους του σκάφους ως ακολούθως:

Μήκος σκάφους Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη
Πάνω από Β μέτρα 800.000
• 10 μέτρα 1.000.000
• 12 μέτρα 1.300.000
■ 14 μέτρο 1.700.000
• 16 μέτρα 2.200.00C
• 16 μέτρα 2.800.000
■ 20 μέτρα 3.500.000
• 22 μέτρο 4.300.000
> 24 μέτρα 5.200.000
• 26 υέτρα 6.200.000

Η τεκμαρτή δαπανη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την πο- 
λαιότητά του κατά ποσοστό: ι. δεκαπέντε τα εκατό (15*/·). άν έχει περά
σει χρονικό διάστημα πάνω από (5) έτη και μέχρι δέκα (10) ετών από το 
έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά. ιι. είκοσι τα εκατό (20%), αν 
έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη και μέχρι δεκα
πέντε (15) ετών και ιιι. τριάντα τα εκατό (30%), αν έχει περάσει χρονικό 
διάστημα πάνω από δεκαπέντε (15) έτη.
Προκειμένου για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για μέρος 
ή ολόκληρο το έτος, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή 
του πληρώματος πολλαπλασιαζομένη με συντελεστή δύο (2).
Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δε λαμβάνονται υπόψη για το τεκμή
ριο της δαπάνης.
Οι διατάξεις της περίπτωσης β' εφαρμόζονται ανάλογα και στις περι
πτώσεις συγκυριότητας, εικονικής κτήσης ή μεταβίβασης σκαφών α
ναψυχής.
στ) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμό
πτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του 
ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν κατά τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ορίζεται ως εξής: 
αα. Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβι- 
λοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών για τους εκατό (100) πρώ
τους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) 
δραχμών για κάθε ίππο πάνω από τους εκατό (100) ίππους του κινητή
ρα αυτών.
ββ. Γ ια αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (ΞΕΤ) στο ποσά των δύο χιλιά
δων πεντακοσίων (2.500) δραχμών για κάθε λίμπρα ώθησης, 
γγ. Για τα ανεμόπτερα στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
δραχμών.
ζ) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές χρηματικών ποσών, εκτός από τις δω
ρεές προς το δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κρότους, τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα κοινω
φελή ιδρύματα, καθώς και το ταμείο αρχαιολογικών πόρων.
2. Tc συνολικό ποσό της ετήσιες τεκμαρτής δαπάνης διοβίωσης του φο
ρολογούμενου. όπως αυτό προσδιορίζεται από την προηγούμενη πα
ράγραφο. προσαυξάνεται κατά δέκα τα εκατό (10%) για κάθε ένα 
στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο. 
Δεν προσαυξάνεται με κανένα ποσοστά η δαπανη που προκύπτει κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όταν το ποσό αυτής δεν 
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) 
δραχμές.
4. Το ετήσιο συνολικό ποσό τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προσ
διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο: 
α) Όταν έγινε λανθασμένος υπολογισμός της τεκμαρτής δαπάνης, 
β) Οταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που 
τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την τεκμαρτή δαπάνη, όπως αποδει- 
κνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά.
Η επίκληση των περιστατικών αυτών δύναται να γίνει από τους υπόχρε
ους οι οποίοι:
αα. Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
ββ. Είναι Φυλακισμένοι.
γγ. Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
δδ. Μετοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι ήσαν μετανάστες ή πο
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λιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό και μετέφεραν επιβατικό αυτοκίνητο 
ιδιωτικής χρήσης για το οποίο κατέβαλαν κατά την εισαγωγή του μειω
μένους δασμούς. Οι υπόχρεοι αυτοί μπορούν να ειικαλούνται το περι
στατικό αυτό για τρία (3) ετη από το έτος του «τελωνισμού του 
αυτοκινήτου.
εε. Είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθη
μα ανεργίας.
στ. Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες 
δαπάνες διαβίωσης γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν 
οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς 
πηγές.
ζζ. Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβα
τικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μη
τέρας τους.
ηη. 'Οσοι προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από 
γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την 
τεκμαρτή.
Στην περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού τηςτεκμαρτής δαπάνης ο 
οικονομικός έφορος προβαίνει στη διόρθωση ταυ λάθους.
'Οταν συντρέχει μια ή περισσότερες από τις υποπεριπτώσεις αυτής της 
παραγράφου, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη 
δήλωσή του και το αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυ
ρισμών του. Ο οικονομικός έφορος ελέγχει την ακρίβεια των ισχυρισμών 
και τα αποδεικτικά στοιχεία του Φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα 
την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και 
τα αποδεικτικά στοιχείο.
5. Ος ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του 
και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά 
που πραγματικά καταβάλλονται για:
α) Αγορά αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής και σκαφών αναψυχής, αερο
σκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Εξαιρούνται όσα απο
τελούν το αντικείμενο της εμπορικής δραστηριότητας, τα μηχανήματα 
και τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
β) Αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά. 
Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του δημοσίου και μετοχών εισηγημένων 
στο Χρηματιστήριο.
γ) Αγορά ή ανέγερση ακινήτων. Εξαιρείται η δαπάνη γιο αγορά ή ανέ
γερση πρώτης κατοικίας, εφ’όσον το εμβαδό αυτής δεν υπερβαίνει τα 
εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα
δ) Χορήγηση δανείων στις εταιρίες που μετέχουν ως εταίροι ή και προς 
την ατομική επιχείρηση με τη μορφή προσωρινών καταθέσεων.
Όσοι δεν αναγράφουν στη δήλωση την αγορά ή ανίγερση των ακινή
των υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 73α
6. Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται: 
α) Στην περίπτωση που η συνολική ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορο
λογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν 
δεν υπερβαίνει το ποσά του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων
(1.200.000) δραχμών.
β) Προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατι
κών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται 
από τα τέλη κυκλοφορίας.
γ) Προκειμένου για αλλοδαπά προσωπικά που δε διαμένει μόνιμα στην 
Ελλάδα ή ημεδαπά που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούν
ται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α. 
ν. 89Π967 (ΦΕΚ -Α' 132). του αν. 37Β/1968 (®ΕΚ - Α- 82) και του άρθρου 
25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ - Α" 77), για το ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δα
πάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης ή του ενοικίου.
δ) Προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν 
σε δημόσιες, δημοτικές και κοινεπικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις 
στις οποίες συμμετέχουν κατά ποσοστά πάνω από το πενήντα τα εκατό 
(50*/·) το δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
ε) ’Οταν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φο
ρολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προο- 
διορίστηκε από τον οικονομικά έφορο και της συνολικής ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης αυτών είναι μικρότερη από ποσοστό είκοσι τα εκο- 
τό (20%) του δηλωθέντος ή προσδιορισθέντος εισοδήματος του ίδιου 
έτους.
7. Η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολο
γούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσ
διορίστηκε από τον οικονομικά έφορο και της συνολικής ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης τους, των παραγράφων 2 έως 5 προσαυξάνει τα ει
σοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον οικονομικό έφο
ρο κατά το (διο οικονομικά έτος, του φοοολονουμένου ή της συζύγου 
του, κατά περίπτωση, από εμποοικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση 
ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δε δηλώνεται εισόδημα από τις κα
τηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηυα της παραγράφου

3 του άρθρου 45.
Β. Ο οικονομικός έφορος κατά τσν προσδιορισμό της διαφοράς της προη
γούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγρα
φόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από 
νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζε
ται η διαφορά που προκύπτει Τα ποσά αυτό ιδίως είναι: 
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύ
ζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσ
σονται απο το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες δια
τάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών 
στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τρό- 
πεζα της Ελλάδος.
ε) Δάνεια τα οποία έχουν 'ληφθεί και αποδεικνύονται με επίσημα στοι
χεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία
στΙΔωρεά χρηματικών ποσών για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση φά
ρου δωρεάς μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
0 Ανάλωση κεφαλαίου που αποδειγμένο έχει φορολογηθεί κατά τα προη
γούμενα έτη ή νόμιμο έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Κάθε δαπάνη για την απόκτηση των ποοών αυτών μειώνει αυτά προκει
μένου να ληφθούν υπόψη γιο την κάλυψη ή περιορισμό της συνολικής 
ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα εισοδήματα 
που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμο απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προ
κύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, 
τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ , δ', ε' και επ' 
και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδειγμένο έχει εισπραχθεί, εκ
πίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τις παρα
γράφους 2 έως 5.
Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των αφορολόγητων ποσών 
χωρίς δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6. των δα
πανών με δικαιολογητικά των παραγράφων Ε, 7 και 11 του ίδιου άρθρου 
και του ποσού του αναλογούντος φόρου είναι ανώτερο απά τη συνολι
κή ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης των παραγράφων 2 έως 4, για 
τον προσδιορισμό του κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των 
ποοών αυτών αντί της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίω
σης των παραγράφων 2 έως 4. Ειδικά γιο την κάλυψη ή περιορισμό της 
διαφοράς η οποία προέρχεται από την τεκμαρτή δαπάνη των παραγρά
φων 2 έως 4, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κεφάλαιο που σχηματίστηκε 
πριν από την προηγούμενη πενταετία
9. Προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια τε
κμαρτή δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου οικονομικού 
έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για 
συμψηφισμό στο επόμενα οικονομικά έτη.
10. Σε περίπτωση ανακριβούς αναγραφής στοιχείων σχετικών με τον 
προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης και με τον περιορισμό ή την κά
λυψη αυτής, το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης ή αυτά που σνοφέρεται 
στον περιορισμό αυτής και αφορά το ανακριβές στοιχείο προσαυξάνε
ται ή μειώνεται, κατά περίπτωση , κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50
11. Οι υπόχρεοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δή
λωση τα στοιχείο το σχετικά με τις δαπονες απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων και τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διο 
βίωσις. υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υπο
βάλλονται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος και κάθε άλλη σχετική λε
πτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.·

Άρθρο Ε
Εισόδημα σπό ακίνητο

1. Ο τίτλος του δεύτερου μέρους και'το κεφάλαιο Α' αυτού, του ν.δ. 
3323/1955, αντικαθίστανται ως εξής:

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Άρθρο 17

Εισόδημα και απόκτησή του
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1. Εισόδημα οπό ακίνητο είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό Γ 
κατα περίπτωση γεωργικό έτος ο) είτε αυεσσ απο εκμίσθωση π επίτα
ξη. είτε έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιυοποιηση μιας η περισ
σότερων οικοδομών και β) απο εκμιοάωση μιας η περισσότερων γαιων. 
το οποίο αποκτιεται από κάθε ιδιοκτήτη, vouec . επικαοπωτη ή από αυ
τόν στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση του δικαιώματος της επικαρ- 
πιος ή από αυτό που εχει το δικαίωμα χρήσης ή οίκησης αυτών και 
προκειμένου για επιφάνειες και εμφυτεύσεις, που διατηρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του αν. ν. 2783/1941 (®ΕΚ -Α' 29). 
καθώς επίσης και για οικοδομές που έχουν ανεγεοθεί σε έδαφος κυ
ριότητας τρίτου, το δικαίωμα το οποίο αποκτιέται από τον κύριο του ε
δάφους.
2. Για εισοδήματα απο εκμίσθωση ακίνητων που καταβάλλονται αναδρο
μικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θε
ωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα μισθώματα.
3. Προκειμένου νια εκμίσθωση ολόκληρης ή τμήματος οικοδομής μαζί 
με έπιπλα ή μηχανήματα, στο εισόδημο συνυπολογίζεται και το τυχόν 
μίσθωμα των συνεκυισθούμενων επίπλων η μηχανημάτων.
■ί. Στην εννοιο του όρου -γαιες*. που οναφέρεται στην παράγραφο 1, 
περιλαμβάνονται οι γαιες που καλλιεργούνται ή είναι φυτεμένες, τα δάση 
και οι δενδοώδεις εκτάσεις, τα λειβάδια και οι κάθε είδους βοσκήσιμες 
γαίες, τα μεταλλεία και λατομεία, οι πηγές, τα φρέατα, οι λίμνες και οι 
δεξαμενές, τα ιχθυοτροφεία καθώς και κάθε άλλη έκταση γη μαζί με 
τα στοιχεία που είναι στην επιφάνεια του εδάφους και τις κάθε είδους 
ύλες που είναι κάτω από αυτό.

Άρθρο 18
Εισόδημο ειδικών περιπτώσεων

1. Ως εισόδημα από ακίνητο λογίζεται: 
α) Το εισόδημα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται 

ως αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια ή χώροι στάθμευσης αυτοκι
νήτων ή ως περιοχές θερινών θεαμάτων, καφενείων,γυμναστηρίων και 
γενικά για κάθε άλλη χρήση.

β) Η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδομή που 
ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριό
τητα έχει ο εκμισθωτής άν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του 
εδάφους η οικοδομή περιέρχεται κστά κυριότητα στον εκμισθωτή. Το 
ετήσιο εισόδημα εξευρίσκεται με διαίρεση του υπολοίπου, που προκύ
πτει μετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που έχει ορισθεί στη 
σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την α
ξία αυτής, κατά το χρόνο της ανέγερσης της, σε μέρη ίσα με τσν αριθ
μό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η μίσθωση του εδάφους. Ως αξία 
της οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου λαμ- 
βάνεται η πραγματική αξία της οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από 
τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδο
μή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρί- 
νονται ανεπαρκή ή ανακριβή, καθώς και οε περίπτωση αμφισβήτησης 
από τον ενδιαφερόμενο της αξίας που υπολογίστηκε μ αυτό τον τρό
πο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον οι
κονομικό έφορο και σε συνεχεία από τα διοικητικά δικαστήρια, 

γ) Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης. αυτό που αποκτιέται από το μισθωτή, 
δ) Στις περιπτώσεις μισθώσεων διάρκειας μεγαλύτερης από εννέα (9) 

έτη, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση μεταγραφής ταυς σύμφωνα με 
το άρθρο 1208 του Αστικού Κώδικα ό των επιφανειών και εμφυτεύσεων 
που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του 
α. ν. 2783/1941, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις οικοδομών που έ
χουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδημα που απο- 
κιιέται από το μισθωτή ή επιφανειούχο ή εμφυτευτή ή κύριο των 
χτισμάτων της οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρί- 
του, είτε άμεσα από υπεκμίσθωση είτε έμμεσα από ιδιοχρησιμοποίηση.

ε) Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος της επικαρπίας για ο
ρισμένο χρόνο, ενός ή περισσότερων ακινήτων, σε ημεδαπά ή αλλοδα
πά νομικά πρόσωπα, το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος η ο 
επικαρπωτής του ακινήτου από τη μεταβίβαση αυτή.
Γ ια τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος το αντάλλαγμα αυτό 
διαιρείται σε μέρη ίσα προς τον αριθμό των πραγματικών ετών διάρ
κειας της επικαρπίας. Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα αυτό είναι μι
κρότερο τουλάχιστον κατά δέκα τα εκατό (10%) από την πραγματική 
αξία του δικαιώματος της επικαρπίας, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις 
διατάξεις του ν.δ. Π8/1973 (ΦΕΚ - Α" 202), κατά το χρόνο της μεταβίβα
σής της, για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος λαμβάνεται 
η πραγματική αξία της επικαρπίας, διαιρούμενη σε μέρη ίσα με τον α
ριθμό των πραγματικών ετών διάρκειάς της.
στ) Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται κατόπιν συμφωνίας στον ιδιοκτήτη, 
νομέα κ.λπ. δάσους για την παραχώρηση της εκμετάλλευσής του, σε

ποσοστό της δασικής παραγωγής, το οποίο υπολονίζεται κατά μονάδα 
βάρους ή όγκου επι της παραγωνής η με άλλη παρόμοια αναλογία 

ζ) Το αντάλλαγμα το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο υπολογίζεται και 
καταβάλλεται κατα συμφωνία ή κατα συνήθεια στον ιδιοκτήτη, νομέα 
κτλ. σε ποσοστό της παραγωγής, νια την παροχή ποος εκμετάλλευση 
των γοιών. εφ όσον αυτός δε συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας 
ή συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων.

η) Στις περιπτώσεις των επιφανειών και εμφυτεύσεων που διατηρούν
ται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του α_ν. 2783/1941, 
το εισόδημα που αποκτιέται από τον επιφανειούχο ή τον εμφυτευτή από 
την εκμίσθωση των γαιών στις οποίες έχει το δικαίωμά του.

θ) Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για 
την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων.
2. Δε λονίζεται ως εισόδημα απο ακίνητα αυτό που προκύπτει: 

α) Από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται. μαζί με τα παραρ
τήματα τους και τα εξαρτήματα καθώς και με τις αποθήκες και τα οικό
πεδο που είναι συνεχόμενα μ αυτά και χρησιμοποιούνται για την 
αποθήκευση πρώτων υλών και νια την πρώτη εναπόθεση των βιομηχα
νικών προϊόντων. Ως βιομηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδομήματα που 
έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιομηχανίας, στα οποία έχουν 
μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδο
μήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων εξα
γώγιμων γεωργικών προϊόντων.

β) Από οικοδομήματα που ιδιοχρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκον
ται μέσα ή έξω από αγροτικά κτήματα και χρησιμοποιούνται για τη διε
ξαγωγή των έργων της γεωργικής εν γένει επιχείρησης.

Άρθρο 19
Ακαθόριστο εισόδημα

1. Ακαθάριστο εισόδημα, προκειμένου για οικοδομή που εκμισθώνεται, 
είναι το μίσθωμα που έχει ουμφωνηθεί. Σε περίπτωση που δεν προσό- 
γεται το συμφωνητικό ή άλλο στοιχείο που μπορεί ν 'αποδείξει τη συμ
φωνία ή αν τα συμφωνητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγονται 
κρίνονται ανακριβή, γιατί εμφανίζουν μίσθωμα που είναι δυσαναλόγως 
κατώτερο σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, ο προσδιορι
σμός του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή γίνεται αφού αυτή συγ- 
κριθεί με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες 
συνθήκες, θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος, 
σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία 
της είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό δεκα
πέντε τα εκατό (15%) τουλάχιστον. Ειδικώς, το εισόδημα αυτό δεν μπο
ρεί να είναι μικρότερο από το τριάμισι τα εκατό (3,5%) της αξίας του 
ακινήτου, που εκμισθώνεται και χρησιμοποιείται ως κατοικία, όπως η 
αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν. 1249/1982, για τις περιοχές που ισχύει κάθε φορά το σύστημα αυτό. 
Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τον καθορισμό της μισθω
τικής αξίας αυτού του ακινήτου, εφ όσον από εξαιρετικούς λόγους που 
ανάγονται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μισθω
τική αξία του, αυτή είναι μικρότερη από το τριάμισι τα εκατό (3,5%) της 
πιο πάνω αξίας του. Η επίκληση των λόγων αυτών, καθώς και προσα
γωγή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων γίνεται με την προσφυγή 
η οποία ασκείται από το Φορολογούμενο, σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. Αν ο 
φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δε
κεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η προσφυγή ασκείται μέσα στις 
προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ-Α'202).

Ισχυρισμοί που δεν περιέχονται στην προσφυγή αυτή δεν μπορούν 
να προβληθούν παραδεκτώς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρω
τοδικείου εκτός αν η όψιμη προβολή τους κρίνεται από το διοικητικό 
πρωτοδικείο αποχρώντως δικαιολογημένη.
2. Σε περίπτωση που η οικοδομή κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με άλλο 
τρόπο από τον ιδιοκτήτη, το νομέα, τον επιφανειούχο, τον επικαρπωτή 
κ.λπ. ή με τη συγκατάθεση αυτού, κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με 
άλλο τρόπο από τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα βρί
σκεται ύστερα από τη σύγκρισή της με άλλες οικοδομές που εκμισθώ
νονται πάντως, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτό 
τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τα εκατό (5%) ού
τε μικρότερο από το τριάμισι τα εκατό (3.5%) της αξίας του ακινήτου, 
όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 1249/1982. Ειδικό, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικει
μενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο α
καθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το τέσσερα τα 
εκατό (4%) της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της 
φορολογίας.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των 
τριών τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου.
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Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, η αξία της οικοδομής nou 
ιδιο«αιι·Μέιιιι·προσ6ιορίζποι κάθε τρία (3) έτη.Το οικονομικό έτος 1Β09 
λαμβάνβται ως έτος βάσης για την πρώτη τριετία.
3. Προκειμένου για γαΐες που εκμισθώνονται, ώς ακαθάριστο εισό
δημα λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με βάση τη συμφωνία

Αν το μίσθωμα ή αντάλλαγμα έχει ουμφωνηθεί σε είδος, αυτό αποτι- 
μάται σε χρήμα, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους 
αυτού, κατά το χρόνο και στον τόπο παραγωγής του.

Σε περίπτωση που δεν προσάγεται συμφωνητικό ή.άλλο στοιχείο που 
αποδεικνύει τη συμφωνία ή όταν το μίσθωμα που ουμφωνήθηκε σε χρήμα 
ή σε είδος είναι δυσανάλογο, καθόσον είναι καταφανώς κατώτερο από 
τη μισθωτική αξία των γαιών. το ακαθάριστο εισόδημα εξευρίσκεται με 
σύγκριση των γαιών με άλλες γαίες που εκμισθώνονται, θεωρείται ότι 
υπάρχει περίπτωση δυσαναλόγου μισθώματος σε σχέση με τη μισθω
τική αξία των γαιών, κάθε φορά που η μισθωτική αξίαείναι ανώτερη του 
συμφωνημένου μισθώματος κατά είκοσι πέντε τα εκατό <25%)

'Αρθρο 20 
Καθαρό εισόδημα

1. Από το κατά το προηγούμενο άρθρο ακαθάριστο εισόδημα από ακί
νητα εκπίπτουν:

α) Πάγιο ποσοστό είκοσι πέντε τα εκατό (25%) γιακάθε φόρο τέλος 
ή δικαίωμαυπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει την 
οικοδομή, για τα ασφάλιστρα κατά ίου κινδύνου πυρκαϊάς ή άλλων .κιν
δύνων, καθώς και για αποσβέσεις κγη έξοδα επισκευής για τη συντήρη
ση οικοδομών, οι οποίες χρησιμοποιούνταυως κατοικίες, οικοτροφεία, 
σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή,θεάτρων, σταθμοί 
αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, .κλινικές και σανατόρια.
Το ποσοστό ίου προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται αα. σε δέκα τα 
εκατό (10%) για το εισόδημα που προκύπτειππό.οικοδομές οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, καθώς και-γμετο.εισόδημα που 
προκύτπει.σπό τη διαφορά του μισθώματος και του.ιιπομισθώρατος οι
κοδομών που εκμισθώνονται για οποιαδήποτε χρήση-και ββ. σε πέντε 
τα εκατό (5%) για το εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με τις διατά
ξεις των περιπτώσεων α', β' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16, 
από γήπεδα, από την αξία της οικοδομής που έχει σνεγερθεί σε ξένο 
έδαφος η οποία θεωρείται εισόδημα, καθώς και από την παραχώρηση 
χώρων τοποθέτησης επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων, όπως ε
πίσης και γιο το εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά του μισθώμα
τος και του υπομισθώματος γηπέδων ή γαιών που εκμισθώνονται γιο 
οποιαδήποτε'χρήση.
Το.ποσό της έκπτωσης, που προκύπτει ειπό την εφαρμογή της διάτα
ξης τουπρώτου εδαφίου της-περίπτωσης αυτής, προσαυξάνεται κατά 
το ποσό που η πραγματική συνολική δαπάνη γιο την επισκευή, συντή
ρηση καθώς και την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδο
σης μισθίου, που αφορούν οικοδομές που -εκμισθώνονται και 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, υπερβαίνει το δεκατρία τα εκατό (13%) 
του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο δικαιούχος από 
εκμίοθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
Το πρόσθετο αυτό ποσό έκπτωσης δεν μπορεί ναυπερβε! ποσοστό εί
κοσι πέντε τα εκατό (25%) του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος που 
αποκτά ο δικαιούχος από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται 
ως κατοικίες.
Γ ια την έκπτωση αυτή υποβάλλονται, μαζί με την ετήσιο δήλωση φορο
λογίας εισοδήματος, τα πρωτότυπα των σχετικώνδικαιολονητικών που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικο Φορολογικών 
Στοιχείων.
Επίσης,'από το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές που εκμισθώνον
ται ως κύρια κατοικία οε πολυμελή οικογένεια, εκπίπτει πρόσθετο πά
γιο ποσοστά επί του εισοδήματος αστού, το οποίο υπολογίζεται με βάση 
τον αριθμό των παιδιών που βαρύνουν τον ενοικιαστή της οικοδομής 
ή τον .άλλο σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και ορίζε
ται σεπέντε τα εκατό (5%) για το τίταρτο και καθένα ρετά το τέταρτο 
παιδί.

β) Σπς περιπτώσεις υπεκμίσθοσης ή ιδιοχρησιμοπσίησης οικοδομών 
που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου."ίο δικαίωμα που 
παρέχεται ετησίως στον ιδιοκτήτη της γής, καθώς και η αξία της σικο- 
δομής που ανεγέρθηκε σε έδαφος κυριότητας τρίτου ή οποία, σύμφω
να μετις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
1Β, λογίζεται, ως εισόδημα.

γ) Σπςπεριπτώσεις υπεκμίσθωσης, πολυετούς μίσθωσης και δικαιώ
ματος επιφανείας ή εμφύτευσης, το μίσθωμα ή δικαίωμα που κατα
βάλλεται.

δ) Κάθε Φάρος, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίουή οποιουδήπο- 
τε τρίτου που βαρύνει τις γαίες.

ε) Ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) για αποσβέσεις και έξοδα συντήρη

σης των γαιών και γενικά για κάθε συναφές βάρος, 
στ) Ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) των δαπανών αντυιλημμυρικών έρ
γων και έργων αποξήρανσης ελών για απόσβεσή τους, όχι όμως και για 
έξοδα βελτίωσης και επέκτασης των γαιών.

2. Το ποσό που απομένει, μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το καθαρά εισόδημα από ακίνητα
2. Τα άρθρο 21 έως 24 του ν. δ. 332311955 καταργούνται.

Άρθρο 7
Εισόδημα από κινητές αξίες

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν.δ. 3323/1955 προσθέτονται 
περιπτώσεις δ' και ε', οι οποίες έχουν ως εξής:

•δ) Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, 
ε) Από κέρδη ανώνιιμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρη
τών στο εργατούπαλληλικό προσωπικό τους.·
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Όταν το εισόδημα των περιπτώσεων c', β και δ της προηγού
μενης παραγράφομ ορίζεται ότι θα καταβληθεί στο δικαιούχο του ελεύ
θερο από.φόρο, εισόδημα που υπόκειται σε Φόρο είναι εκείνο από το 
οποίο, αν αφαιρεθεί-δ Φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς Φόρο 
ποσό-που καταβάλλεται στο δικαιούχο.·
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 3323/1955

προσθέτονται περιπτώσεις δ' και ε' οι οποίες έχουν ως εξής:
•δ) Γ ια τα κέρδηαπό αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στην πε

ρίπτωση δ της παραγράφου ι του άρθρου 25, ο χρόνος έγκρισής τους 
□πά την Α.Ε. «Διαχειρίσεως·.

ε) Για τα ποσά της περίπτωσης ε' της-παραγράφου 1 του άρθρου 25, 
ο χρόνος έγκρισης του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων.»
4.Στο άρθρο 27 του ν.δ. 3323Π955 προσθέτονται-παράγραφοι 3-και 4, 
οι οποίες έχουν ως. εξής:

•3. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 
τοιτάρθρου 26, ο χρόνος·που εγκρίθηκαν-από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων.

4. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρ- 
θροιΓ26, ο χρόνος διάλυσης της ανώνυμης εταιρίας.»

Άρθρο 6
Εισόδημα από εμπορικές και γεωργικές ειιιχειμήσεις

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955 καταργείται.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

■4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήματα και κέρδη των επιχειρήσεων 
που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης και περιορι
σμένης ευθύνης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και συνεταιρισμών, θεωρείται ότι α
ποκτήθηκαν:

α) Στις περιπτώσεις της ομόρρυθμης. ετερόρρυθμης και περιορισμέ
νης ευθύνης εταιρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπό κάθε ένα εταίρο ή μέλος, γιο το ποσο
στό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία, 
κοινοπραξία ή κοινωνία.
Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγο
ρίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, θεωρείται-η ημερομηνία στην 
οποία κλείστηκε η Διαχείριση και προκειμένου για εταιρία περιορισμέ
νης ευθύνης, η ημερομηνία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της από τη 
συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισμός 
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) μηνών-από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδημα λογί
ζεται ότι αποκτιέται από ουτούς-που έχουν την ιδιότητα του εταίρου 
την τελευταία ημέροουτού του τριμήνου. Σε περίπτωση λύσης, συγχώ
νευσης ή μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το εισόδη
μα λογίζεται άτι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του 
εταίρου την ημερομηνία της λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής κατέ 
περίπτωση. Αν η λύση, συγχώνευση ή μετατροπή επέρχεται πριν από 
την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης διαχειρι
στικής περιόδου και εφ όσον ο ισολογισμός δεν έχει εγκριθεί από τη 
συνέλευση των εταίρων, το εισόδημα και των δύο διαχειριστικών nc 
ριόδων λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του 
εταίρου την ημερομηνία της λύσης, συγχώνευσης ή μετατροπής της ε
ταιρίας.

β) Στην περίπτωση της συμμετοχικής (αφανούς) εταιρίας, από τον 
εμφανή εταίρο για το σύνολο των κερδών της εταιρίας.

γ) Στιςπεριπτώσεις των συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί νόμιμε.
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απο κάθε συνεταίοο γιο το u£Pioua ή την αμοιβή που του καταβλήθηκε. 
η υπαοξή των εταιοιων που αναφέρονται στην περίπτωση ο' αποόει- 

κνύεται με έγκυρο συστατικό έγγραφο δημοσιευμένο σύμφωνα με όσο 
ορίζει ο εμπορικός νόμος. Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται ε® όσον έχουν 
πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδι
κα Φορολογικών Στοιχείων. Αντέγγραφα γιο την εικονικότητο είτε των 
σχέσεων αυτών, είτε των ΰοων που συνδέουν τα μέρη τούτων γενικά, 
δεν αναγνωρίζονται.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«1 Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: 

α) Με συντελεστή τριάντο τα εκατό (30%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που 
προέρχεται από την εκχώρηση κάθε δικαιώματος γενικά το οποίο είναι 
συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του 
δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του δι
πλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και 
me άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών 
δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και 
η παραίτηση απο μισθωτικά δικαιώματα.
β) Με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που 

προέρχεται απο την εκχωρηςη εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχεί
ρησης με τα άθλα στοιχεία αυτής λόγω της καλής πορείας της, όπως 
αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κτλ.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 β'του
ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
» Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή ε

Φ όσον ο υπόχρεος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από πέν
τε (5) χρόνια και σε πόλη με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) 
κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ή σε πόλεις με πλη
θυσμό από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και κάτω, εφ όσον στην 
περίπτωση αυτή ο υπόχρεος α) διατηρεί ένα τουλάχιστο υποκατάστη
μα σε άλλη πόλη ή 0) εκμεταλλεύεται εστιατόρια, καφετέριες, χορευτι
κά και εξοχικά κέντρα και συναφείς επιχειρήσεις με την προϋπόθεση 
ότι οι πόλεις αυτές έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία»
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 330 του ν.δ 

3323/1955 προσθέτεται νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
■ Για τον υπολογισμό της πενταετίας στην περίπτωση που το μέλος 

αν και υπόχρεο δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επαγγέλματος, ως 
πρώτο έτος θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο η εταιρία ή 
η κοινωνία γνωστοποίησε με δήλωσή της στον αρμόδιο οικονομικό έ
φορο την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 29 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ-Α' 125).»
6. Η περίπτωση 0 της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν.δ.3323/1955 
αντικαθίστατοι ως εξής:

•0) Γ ια επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσο
δα εξευρίσκονται με την προσθήκη του μικτού κέρδους στο συνολικό 
κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών, χωρίς Φόρο προστιθέμενης αξίας, 
τα οποία αγοράστηκαν μέσα στη χρήση ή των έτοιμων προϊόντων που 
έχουν παοαχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν 
μέσα στην ίδια χρήση. Το μικτό εμπορικό ή βιομηχανικό κέρδος, κατά 
περίπτωση, βρίσκεται με σύγκριση των τιμών κτήσης και πώλησης των 
αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που για την 
κοινόμενη
επιχείρηση δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, λαμβάνετοι υπόψη ο συντε
λεστής μικτού κέρδους άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Όταν το μικτό 
κέρδος καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να προσ
διοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα, ως ποσοστό μικτού κέρδους λαμβά- 
νεται το ανώτατο όριο του συντελεστή που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο αυτό.
Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εμπορίου έχει καθορίσει δραχμικό μι
κτό κέρδος γίνεται αναγωγή αυτού σε ποσοστιαίο. Γ ια την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής, θεωρείται ότι τα εμπορεύσιμα 
αγαθά πουλήθηκαν όλα μέσα στη χρήση και ότι οι πρώτες κοι βοηθητι
κές ύλες μεταποιήθηκμν και πουλήθηκαν μέσα στη χρήση ως έτοιμα 
προϊόντα, ανεξάρτητα από το άν η διάθεσή τους γίνεται χονδρικώς ή 
λιανικώς. Στις επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες 
τους κοι εφ'όσον το επόμενο έτος συνεχίζουν vc τηρούν βιβλία πρώ
της κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, θεωρείται ότι που
λήθηκαν μέσα στη χρήση από τα εμπορεύσιμα αγαθά, τόσα δωδέκατα 
αυτών όσοι οι μήνες της πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τμή
μα του μήνα λογίζεται ως ακέραιος μήνας. Το υπόλοιπο ποσό προσθέ- 
τεται στις αγορές του αμέσως επόμενου έτους και λογίζεται ως αγορά 
του έτους αυτού. Σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων 
και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση: 
αα. Από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα κατά

τη διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας, δεν μπορούν να υπερβούν το ακαθόριστα 
έσοδα, τα οποία βρίσκονται με βάση τα αγορασθέντα εμπορεύσιμα α
γαθά η παραχθέντα έτοιμα προϊόντα μέσα σ αυτήν την περίοδο. 
'Οταν όμως τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της περιόδου που προκύπτουν 
με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων, μειωμένα κατά τα α
καθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου κατά την 
οποία είχαν τηρηθεί βιβλία πρώτης κατηγορίας, είνοι μεγαλύτερα από 
τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας περιόδου που βρίσκονται με βάση τα 
αγορασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά ή παραχθέντα έτοιμα προϊόντα, τό
τε τα μεγαλύτερα αυτά ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται ως έσοδα της 
διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βι
βλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, 
ββ. Από την πρώτη στην τρίτη κατηγορία, τα ακαθάριστα έσοδα κατά 

την τελευταία πριν από την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων δια
χειριστική περίοδο βρίσκονται με βάση τα αγορασθέντα κατά την πε
ρίοδο αυτή εμπορεύσιμα αγαθά ή παραχθέντα έτοιμα προϊόντα, 
μειωμένα κατά την αξία των αγαθών που εμφανίζονται στην απογραφή 
έναρξης της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έγινε η αλλαγή 
της κατηγορίας βιβλίων.
γγ. Από τη δεύτερη ή τρίτη στην πρώτη κατηγορία, τα ακαθάριστα έ

σοδα κατά τη διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώ
τη φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας βρίσκονται με βάση την αξία των 
ογορασθέντων κατά την περίοδο αυτή εμπορεύσιμων αγαθών ή παρο- 
χθέντων προϊόντων, η οποία προσαυξάνεται με την αξία των εμπορεύ
σιμων αγαθών ή παραχθεντων ετοίμων προϊόντων που αποδειγμένα δε 
διατέθηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν, εψ'όσον τηρήθηκαν βιβλία δεύτε
ρης κατηγορίας ή που εμφανίζονται στην απογραφή, εφ όσον τηρήθη
καν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.»
7. Οι περιπτώσεις α', 0\ γ', δ', ε' και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 

35 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής:
•α) Των γενικών εξόδων διαχείρισης στα οποία περιλαμβάνονται και: 

αα Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφ όσον έχουν 
καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιςτπκές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλ
λου ασφαλιστικού οργανισμού εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προ- 
βλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση γιο την καταβολή 
εισφορών. Επίσης, τα έξοδα μισθοδοσίας του υπαλληλικού προσωπι
κού της επιχείρησης που συνδέεται με τον εργοδότη με συγγενικό δε
σμό εξ αίματος ή εξ αγχιστίας μέχρι τον τέταρτο βαθμό, εφ όσον 
καταβλήθηκαν ή βεβαιώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή επι
κουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς
Προκειμένου για τις ομόρρυθμες. ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευ
θύνης εταιρίες, τις κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρίες κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα, η διάταξη εφαρμόζεται στην περίπτωση που 
η συγγενική σχέση υπάρχει μεταξύ εργαζομένου και κάποιου από τα 
μέλη της εταιρίας, κοινοπραξίας ή κοινωνίας.

ββ. Το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρη
ματία και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εψ'όσον αυτό υπολο
γίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.

γγ. Η αξία των ακινήτων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατα
βάλλονται λόγω δωρεάς στο δημόσιο, τους δήμου και τις κοινότητες 
του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημο
τικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου kci επιχορηγούνται από τον Κρατικό'Προϋ
πολογισμό. καθώς και το ταμείο αρχαιολογικών πόρων. Η αξία των ακι
νήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 
1249/1962 ή ύστερο από εκτίμηση που ενεργείται από τον οικονομικό 
έφορο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινή
των, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσ
διορισμού της αξίας των ακινήτων. Τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινω
φελή ιδρύματα, εψ'όσον τα ποσά αυτά καταθέτονται στο Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων. Επίσης, tc χρηματικά ποσά μέχρι ποσοστό 
πενήντα τα εκατό (50%) αυτών, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, η ο
ποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ποσοστό δεκαπέντε τα εκατό 
(15%) του συνολικού καθαρού κέρδους που δηλώθηκε, στα ημεδαπά νο
μικά πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και σ'οποιοδήποτε αθλητικό σω
ματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, εψ οσον οι δωρεές αυτές προσδιορίζονται για 
την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

δδ. Τα ποσά τα οποία διαθέτονται από τις επιχειρήσεις έκδοσης: 
ι. ημερήσιων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων , 
il εβδομαδιαίων, δεκαπενθήμερων και μηνιαίων εφημερίδων, ή περιο
δικών για την κάλυψη ειδικών δσπανών. για τις οποίες, λόγω της ψύσε- 
ώς τους, δεν είναι εφικτή η λήψη στοιχείων που αποδεικνύουν την 
πραγματοποίησή τους. Το εκπιπτόμενο ποσο ορίζεται σε ποσοστό τέο-
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σέρα τα εκατό (4%) προκειμένομ, για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης 
ι και σε ενα τα εκατό (1 %) για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης u και 
υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων εσόάων αυτών των επιχει
ρήσεων από την πώληση εντύπων και καταχωρίσεων ο αυτό γενικώς.

β) Των όσπανων για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματι
κών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων σχημάτων. 
Ειδικά, οι δαπάνες αμντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας 
και αποσβέσεων των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με κυ
λίνδρισμά κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικών εκατοστών που έχουν την κυ
ριότητα τους οι επιχειρήσεις, εκπίπτουν μέχρι ογδόντα τα εκατό (B0V.) 
του συνολικού ύψους αυτών, εφ'όσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγ
κες της επιχείρησης.
Αν τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης έχουν κυλίνδρισμά κινη
τήρα άνω των 1600 κυβικών εκατοστών, εκπίπτουν με τις ίδιες προϋπο
θέσεις μέχρι τριάντα τα εκατό (30%) του ύψους των πιο πάνω δαπανών. 
Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούν
ται με την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς 
και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα αποκλειστικά 
για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών.

γ) Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθη
καν καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμ
βάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, 
μεταφοράς, ασφάλειας κτλ.

δ) Των δεδουλευμένων κάθε είδους τόκων δανείων η πιστώσεων, γε
νικό, της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής 
Φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων προς το δημόσιο ή άλλα νομι
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων που 
βαρύνουν την επιχείρηση. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από 
την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους.

θ) Των μικροεξόδων, μικροδωρεών, μικροβοηθημάτων και μικροεξό- 
δων κοινωνικής παράστασης της επιχείρησης, το ποσό των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβεί κατά μήνα τις οκτώ χιλιάδες (6.000) και δώδεκα χι
λιάδες (12.000) δραχμές αντίστοιχα για επιτηδευματίες που τηρούν βι
βλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων.
Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν χωρίς να απαιτείται απόδειξη πληρωμής. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται 
το ύψος των εξόδων αυτών κατά κατηγορία τηρούμενων βιβλίων.·
8. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν.δ. 
323/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

•Εξαιρετικά, για τις εξαγωγές κάθε είδους προΐό των που πραγμα
τοποιούνται από 1.1.198Β μέχρι 31.12.1991 η αναγνωριζόμενη χωρίς 
δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για την αντιμετώ
πιση ειδικών δαπανών εξαγωγών υπολογίζεται στα ακαθάριστα έσοδα 
που προέρχονται από εξαγωγές, με βάση την πιο κάτω κλίμακα:

Σε ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1 δισεκατομμύριο ποσοστό έκπτωσης 3%, 
σε ακαθάριστα έσοδα από 1 δισεκατομμύριο μέχρι 3 δισεκατομμύρια 
ποσοστό έκπτωσης 2% και σε ακαθάριστα έσοδα άνω των 3 δισεκατομ
μυρίων ποσοστό έκπτωσης 1V·. Τα ποσοστά αυτό δεν εφαρμόζονται σε 
εξαγωγές πετρελαιοειδών, για τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει η προ- 
βλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής έκπτωση πο
σοστού 1 % στα ακαθόριστό έσοδα. Για τις εξαγωγές προϊόντων που 
πραγματοποιούνται από 1.1.1988 μέχρι 31.121991, κατασνείται π προ- 
βλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 1326/1983 (ΦΕΚ-Α' 19) διάθεση πο
σοστού για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγών.»
9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άοθοου 35 του ν.δ. 3323Π955 προ- 
σθέττται εδάφιο που έχει ως εξής:

•Η διαδικασία αυτή ακολουθείται ανάλογα και στις επιχειρήσεις που 
τα καθαρά κέρδη εξευρίσκονται κατά ένα μέρος λογιστικώς και κατά 
το άλλο εξωλογισπκώς και οι δαπάνες αφορούν το σύνολο της δραστη
ριότητας.»
10. Μεταξύ τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ

θρου 36 του ν.δ. 3323/1955 προσθέτονται δύο εδάφια, τα οποία έχουν 
ως εξής:

•Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 
προηγούμενου άρθρου, όταν τα καθαρό κέρδη αυτών προσδιορίζονται 
εξωλογιστικά, συντελεστής καθαρού κέρδους λαμβανεται αυτός που 
προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος 
αυτών με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερος από τον οικείο συντε
λεστή του πίνακα Ο συντελεστής που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρό
πο δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου συντελεστή 
του πίνακα»
11. Στο τέλος της παραγράφου 3 τόυ άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955 προ- 
σθέτεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Επίσης, οι ατομικές και εταιρικές ετπχειρήσεις με τον τύπο της ο- 
μόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και c - επιχειρήσεις με τη

μορφή της κοινωνίας του αστικού δικαίου που προκύπτουν από τη λύ
ση ή τη μετατροπή υφιστάμενης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας 
ή ατομικής επιχείρησης ή κοινωνίας του αστικού δικαίου, δε θεωρούν
ται νέες επιχειρήσεις για τη μείωση του συντελεστή καθαρού κέρδους 
εφ'όσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στην (δια ή σε διαφορετική 
επαγγελματική εγκατάσταση και στο αντικείμενο ίων εργασιών τους 
περιλαμβάνεται και εκείνο της επιχείρησης που λύθηκε ή μετστράπηκε.»
12. Η παράγραγος 1 του άρθρου 3θα του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 
πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών 
οικοδομών, διαμερισμάτων πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, 
αποθηκών και λοιπών χώρων, Οπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 Ειδικά, για τις περιοχές 
που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των 
ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται:
α) Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που καθορίζεται 
στα οικεία πωλητήριο συμβόλαια.
β) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που 
Φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευ 
ρίοκεται σύμφωνο με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβί
βασης ακινήτων. Ως πωλήσεις θεωρούνται και αυτές που έγιναν 
απευθείας από τον οικοπεδούχο για λογαριασμό του εργολήπτη. Η αν
τικειμενική αξία ή η πραγματική, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικο
δομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, και λοιπών 
χώρων που περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στο μέλη της ο
μόρρυθμης, ετερόρρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εταιρίας η κοι
νοπραξίας ή κοινωνίας ή αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο της εταιρίας ή κοινοπραξίας ή κοινω
νίας κατά το χρόνο της διάλυσης αυτής. Το καθαρό κέρδος που προκύ
πτει με βάση τα έσοδα αυτά φορολογείται στο όνομα των εταίρων ή 
μελών της κοινοπραξίας ή κοινωνίας κατά το μισό στο έτος που διαλύ
εται η εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία και κατά το υπόλοιπο στο αμέ
σως επόμενο έτος.
Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 
αυτή εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τα εκπτό (15%) 
στα ακαθάριστα έσοδά τους. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί 
τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζον
ται από τον ίδιο Κώδικα, ο πιο πάνω συντελεστής προσαυξάνεται κατά 
πενήντα τα εκοτό (50%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής που εμφα
νίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγματοποιήθη
καν για τις ανεγειρόμενες οικοδομές, βρίσκονται σε προφανή 
δυοαναλογίο σε σχέση με το πραγματικό κόστος, ο οικονομικός έφο
ρος δικαιούται νο προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού κερ 
δους μέχρι τριάντα τα εκατό (30%). Δε θεωρείται ότι υπάρχει προφανής 
δυσαναλογία όταν η διαφορά μεταξύ των δαπανών που πραγματοποιή
θηκαν και του πραγματικού κόστους είναι μέχρι είκοσι τα εκατό (20%) 
του πραγματικού κόστους.·
13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του ν. 1041/1980(φΕΚ· 
Α' 75) προσθέτονται δύο νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

•Οι διατάξεις των άρθρων 52 53 και 59 του ν.δ. 3323/1955 και του 
άρθρου 1 του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ-Α' 242) εφαρμέιζονται ανάλογα κοι στην 
περίπτωση αυτή Αντικείμενο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 
δε δύναται να αποτελέσει το ποσοστό του επιβαλλόμενου προστίμου.·
14. Το άρθρο 39 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως έξης:

«'Αρθρο 35
Ακαθάριστο και καθαρό εισά&ημο

1. Για τσν προσδιορισμό του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις, 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 5.32. 
33,34,35. καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α_ν. 148/1967 
(®ΕΚ - Α’ 173), της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 
- Α' 127), του άρθρου 55 του ν. 1041/1980 και της παραγράφου 1 του άρ
θρου 5 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ-Α' 50).
2. Σε περίπτωση που το καθαρό εισόδημα δεν μπορεί vc προσδιορι
στεί λονιστικώς. αυτό προσδιορίζεται τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό 
των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά κλάδο ε
κμεταλλεύσεων, συντελεστές καθαρού εισοδήματος. Ως ακαθάριστο ει
σόδημα λαμβάνεται η αξία των παραγομενων προϊόντων. Για την 
εξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα αποτιμώνται σε δραχμές, με βό· 
ση.τη μέση τιμή χονδρικής πώλησής τους στο χρόνο και στσν τόπο της 
παραγωγής τους. Σ'αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δε συμπεριλαμβανον- 
τα, το ακόλουθα ποσό εσόδων

α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις.
β) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
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γ) Το ποσά που έχουν ειεπτραχθεί απο επισφαλείς απαιτήσεις που έ
χουν αποσβεστεί, ε® όσον είχαν γίνει δεκτές από τον οικονομικο έφο
ρο κατά τον προσδιορισμό του Φορολογούμενου εισοδήματος.

δ) Το ποσό που έχουν εισπραχθει από Φόρους, τέλη και εισφορές της 
επιχείρησης εφ όσον είχαν καταβληθεί αχρεωστητως και είχαν γίνει δε
κτό από τον οικονομικό έοορο κατό τον προσδιορισμό του φορολογού
μενο εισοδήματος.
Το ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων ο έως δ'προσθέτοντοι στο καθα
ρό εισόδημα της επιχειοησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή 
του συντελεστή καθαρού εισοδήματος.

3. Για κάθε κλάδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων προβλέπεται ένας μο
ναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα 
ακαθάριστο έσοδα. Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος πε
ριλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Για τις γεωογικές επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούντοι να 
τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, αλλό 
δεν τηρούν η τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία, ο συντελεστής κα
θαρού εισοδήματος προσαυξάνεται κοτά σοράντο τα εκατό (40%).

4Αν από τα στοιχείο που προσκομίζει ο Φορολονουμενος αποδεικνυ- 
εται οτι. εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτό ή οφειλόμενα σε 
ανώτερη βία. μειώθηκε το εισόδημά του από τη γεωργική εκμετάλλευ
ση,το καθαρό εισόδημα μπορεί νο προσδιοριστεί με τη χρηση συντελε
στή κατώτερου από εκείνους που ορίζονται στην προηγούμενη 
παράγραφο.!την περίπτωση αυτήν ο συντελεστής δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από το μηδέν·.

Άρθρο 9
Εισόδημο από μισθωτές υπηρεσίες

1. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 
αντικαθίσταται ως εξής:

■ δ) Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργαζομένους με βάση 
μηνιαίο μισθό, σύμφωνα με το ν.2112/1920 (ΦΕΚ -Α'67) και το άρθρο 94 
του ν.δ. 3026/1954(ΦΕΚ-Α'235), όπως ισχύουν, κατά το τμήμα αυτής το 
οποίο αντιστοιχεί στο πολλαπλάσιο των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχ
μών το μήνα, δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν 
υπόκειται σε φόρο. Το υπόλοιπο τμήμα αυτής φορολογείται αυτοτελώς 
με συντελεστή δέκα τα κατό (10%) και ο φόρος που προκύπτει παρο- 
κρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’της παραγρά
φου 3 του άρθρου 40, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζον
ται ανάλογα και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση, που παρέχεται από 
οποιοδήποτε φορέα και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η 
οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.

Όταν το ποσό της αποζημίωσης, η οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω 
εδάφια υπόκειται σε φόρο, ξεπερνάει το ποσό του ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000) δραχμών,το πάνω από το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχ
μές ποσό αυτής υπόκειται σε Φόρο με συντελεστή δεκαπέντε τα εκατό 
(15%) που παρακρατείτε! κοτά την πληρωμή αυτής.

Άν στο δικαιούχο καταβάλλεται ποσό αποζημίωσης μεγαλύτερο από 
αυτό που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, το επί πλέον αυτό ποσό 
της αποζημίωσηςυπόκειται αυτοτελώς σε φόρο με συντελεστή είκοσι 
πέντε τα εκατό (25%). ανεξάρτητα αν η αποζημίωση υπολογίζεται με 
βάση μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο·.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
και προσθέτεται vtc παράγραφος 7. οι οποίες έχουν ως εξής:

•6. Στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημε
ρίας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (Ε^.Υ.), οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο ε
πάγγελμα και οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις 
του ν.1397/1983 (ΦΕΚ-ΑΊ43), για το ποσΟ αυτών που αντιστοιχεί σε δύο 
(2) ημέρες ενεργού κατά μήνα εφημερίας, ο φόρος παρακρατείται με 
βάση την κλίμακα του άρθρου 9 όταν αυτές συνεντέλλονται σε μισθο- 
δοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου και με 
βάση τους συντελεεττές της περίπτωσης γ της παραγράφου ι του άρ
θρου 43 όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση, για το υπόλοι
πο ποσό με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20%),εξαντλουμένης της 
Φορολογικής υποχρέωσης για το ποσό αυτών. Δύναται όμως ο φορο
λογούμενος το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδα
φίου,για τις οποίες παρακρατήθηκε Φόρος με συντελεστή είκοσι τα εκατό 
(20%), να το περιλάβει στη δήλώσή του, του οικείου οικονομικού έτους 
και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Στην περί
πτωση αυτή για το συμψηφισμό του φόρου που παρακρατήθηκε εφαρ
μόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9.

7. Οι αποδοχές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική υπη
κοότητα ή την ελληνική και τη γερμανική υπηκοότητα ή μόνο τη γερμα
νική ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και πληρώνονται από το ελληνικό 
Δημόσιό ή Φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαί
ρεση του ελληνικού Δημοσίου η υπηρεσία αυτου. υπόκεινται σε Φάρο 
εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τα εκατό 
(5%)στο ποσό των αποδοχών πριν από κάθε κράτηση που τις βαρύνει, 
και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τις αποδοχές αυτές. 0 
Φόρος που αναλογεί με βάση το συντελεστή αυτό παρακρατείται από 
τον εκκαθαριστή των αποδοχών κατά την εκκαθάριση αυτών και αποδί
δεται με εξαμηνιαίες δηλώσεις στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο. Οι δηλώ
σεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του δικαιούχου, το ποσό αποδοχών, 
το Φόρο που αναλογεί σ' αυτές, καθώς και τον αριθμό και την ημερομη
νία του τίτλου εξόφλησης και του εμβάσματος ή της επιταγής, υποβάλ
λονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου για τα ποσό 
Φόρου που παρακρατήθηκ'αν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογια
κού εξαμήνου κάθε έτους και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρ
τίου για τα ποσό φόρου που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους. Τα ποσό που παρακρα
τήθηκαν στέλνονται στο Ταμείο Πληρωμών Αθηνών κάθε μήνα με επι
ταγές, εμβάοματα, κ.λπ.,το οποίο, στη συνέχεια, εκδίδει γραμμάτιο 
συμψηφισμού επί του Ταμείου Γενικών Εσόδων Αθηνών. Οι εκκαθαρι- 
στές υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, μέσω της Προξενικής Αρχής, στον 
Οικονομικό Έφορο ΓΆΘηνών, ο οποίος συντάσσει τους οικείους χρη
ματικούς καταλόγους τους οποίους αποστέλλει στο Δημόσιο Ταμείο Γ ε
νικών Εσόδων Αθηνών. Στους δικαιούχους χορηγούνται βεβαιώσεις 
αποδοχών στις οποίες, εκτός από το στοιχεία του δικαιούχου, αναγρά
φεται το σύνολο των ακαθάριιπων και καθαρών αποδοχών, οι κρατή
σεις που βάρυναν αυτές, ο φόρος που αναλογεί, καθώς και ο φόρος που 
παοακρατήθηκε. Οι δικαούχοι των αποδοχών αυτών υποβάλλουν δήλω
ση φόρουεισοδήματος, η οποία συνοδεύεται από την οικεία βεβαίωση 
αποδοχών, μέχρι τη ΙΟη Απριλίου κάθε οικονομικού έτους. Αρμόδιος 
οικονομικός έφορος και δημόσιο ταμείο για τις περιπτώσεις αυτές ορί
ζεται ο ΓΌικονομικός ' Εφορος Αθηνών και το Δημόσιο Τ αμείο Γ ενικών 
Εσόδων Αθηνών, αντίστοιχα.

Εξαιρούνται της παρούσας οι αμοιβές των προσώπων που υπάγον
ται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39, καθώς και του άρ
θρου 22 του ν.817/1978 (ΦΕΚ-ΑΊ70).·

3. Στο άρθρο 41 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 
και προσθέτεται παράγραφος 3. που έχουν ως ακολούθως:

• 1. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεω
ρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.Ει- 
δικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται 
αναδρομικά σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικοετπκή 
απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος κτήσης αυτών θεωρείται ο χρό
νος στον οποίο ανάγονται οι αποδοχές ή οι συντάξεις, κατό περίπτωση.

3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδου
λευμένες αποδοχές λόγω ολοφάνερης οικονομικής αδυναμίας του ερ
γοδότη του και εΦ όσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους 
μισθωτούς ή άν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρό
νος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο ανΰ- 
γονται.·

Άρθρο 10
Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων 

και από κάθε άλλη πηγή

1. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθί
στανται ως εξής:

• 1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι ο- 
μοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, ο
δοντίατρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, 
δικηγόρου,δικολάβου. συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα δι
καστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γε
ωπόνου. γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου. σχεδιοστη. 
δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα ξεναγού, μεταφραστή, καθη
γητή η δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράοου ή 
χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλι
τεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογρόφου. σκηνοθέτη, 
σκηνογράφου, ενδυματολόγου. διακοσμητή. οικονομολόγου, αναλυτή, 
προγραμματιστή, ερευνητή ή σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φο
ροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.

3.Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται 
και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατη
γορίες Α'έως ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.·

2. Μεταξύ του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του
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άρθρο» 45 προσθέτεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Εξαιρετικά, προκει- 
μένου για διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικά με δικαστική από
φαση, χρόνος απόκτησής της είναι αυτός τον οπαίο αφορά.»

.3. Τα άρθρα 46 και 47 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίστανται ως. εξής:

Άρθρο 46
Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

7. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμά
των λαμθάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράτιονται από την ά
σκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όαως αυτό προκύπτει από τα 
επαρκή καεακριβή. βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.
.2. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπά

νες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, μόνο nou εφ όσον 
.ατιοδεικνύεται η καταβολή τους από νόμιμό φορολογικό στοιχείο και 
έχουν.αναγροφεί στα βιβλία του υποχρέου..Ειδικά για τις δαπάνες συν
τήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων επιβα
τικών .αυιοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για τις 
.ανάγκες του ελεύθερου επαγγελματία, εκπίπτει ποσό μέχρι επτά χιλιά
δες (7.000) δραχμές γιο κάθε μήνα

3..Εξαιρετικά, οι κάθε είδους επαγγελματικές δαπάνες των ουγγρο- 
φέων που επιβαρύνουν το κόστος του έργου τους, ανεξάρτητα από το 
χρόνο που πραγματοποιήθηκαν, κατανεύονται ισομερώς στο πρώτο έ- 
τοςρπάκτησης tou εισοδήματος από το έργα αυτό και στα αμέοως τρία 
επόμενα έτη.

4. Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτωσεις που.αναφέρονται στην 
παράνραφο 2 αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων 
επαγγελμάτων.

Άρθρο 47
Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

1_Σε.περίπτωση που. ο υπόχρεος δεν τηρεί το βιβλία και στοιχεία 
nou .ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικών.Στοιχείων ή αυτά που τη- 
-ρεί. είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το .ακαθάριστο και καθαρό, εισόδημα 
-προσδιορίζεται τεκμαρτώς.

.2. Για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων αμοιβών λαμβάνονται ι> 
,τιόψη.ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος, ο τόπος που 
μτσκεΐται αυτό, η ειδικότητα, ο επιστημονικός τίτλος, ο κύκλος των ερ
γασιών, ίο ύψος της αμοιβής που εισπράττεται κατά περίπτωση, το προ
σωπικό το οποίο απασχολείται, τα μέσα που διαθέτοντας η πελατεία.το 
ύψος των επαγγελματικών δαπανών και γενικό κάθε <Λλο στοιχείο που 
προσδιορίζει την.επαγγελματική δραστηριότητα kol απόδοση του φο- 

- ρολογουμένου.
.3. Γία τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών οι ακαθάριστες αμοι- 

,.βές πολλαπλασιάζονται με ειδικούς συντελεστές καθαρών, αμοιβών α
νάλογα με την κατηγορία του επαγγέλματος.Στις καθαρές αμοιβές που 
προσδιορίζονται.με τεκμαρτό τρόπο προσθέτονται:
_o)jOi τόκοι από συναλλακτικές πράξεις.

β) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου του ελεύθερου επαγγελματία. 
γ) Tc ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έ- 

-χουνεπτοσβεστεξ εο'όοον είχαν γίνει δεκτέςαπό τον.οικονομικό έφο
ρο κατά ιον προσδιορισμό του Φορολογούμενου εισοδήματος.

δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τον ελεύθερο επαγγελματία 
ντα Φόρους, τέλη και εισφορές, εφ όσον είχαν καταβληθεί.αχρεωστή- 
τως και είχαν γίνει δεκτά από τον οικονομικό έφορο κατά τον προσδιο
ρισμό του φορολογούμενου εισοδήματος.

4. Για κάθε κατηγορία επαγγέλματος προ βλέπεται ένας συντελεστής 
καθαρών αμοιβών ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Οι 
συντελεστές καθαοων αμοιβών περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο ο
ποίος καταρτίζεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δη-

.μοσιεύονιαι στην ΕψημερΙδς της Κυβερνησεως. 'Οταν οι καθαρές 
αμοιβές προσδιορίζονται εξωλονιστικά. συντελεστής καθαρών αμοιβών 
λαμβάνεται.αυτώς που προκύπτει απύ το λογιστικό προσδιορισμό των 
καθαρών αυτών αμοιβών με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερος από 
τον οικείο συντελεστή του πίνακα. Ο συντελεστής που προσδιορίζεται 
με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του 
οικείου συντελεστή του πίνακα. Σε περίπτωση που εκείνος πουπσκεί 
ελευθέριο επάγγελμα δεντηοεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπον- 
ται γι'.αυτόν.απΰ τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή αυτό που τηρεί 
κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής καθαρών αμοιβών που εφαρμόζε
ται-προσαυξάνεται κατά οαράντστα εκατό (40%).

5. Άν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύ- 
~πτει αποδεδειγμένα ότι από γενονότο.ανώτερης Βίας οι πραγματικές 
καθαρές αμοιβές είναι κατώτερες από αυτί - που προσδιορίζονται με 
την εφαρμογή του συντελεστή, οι αμοιξςς αυτ: - μηορεί νο καθορίζον
ται με χρήση κατώτερου συντελεστή, oxl όμως- και -τερου απύ ταυπδέν.

6. Ειδικά, προκειμένου για αμοιβές αρχιιεκτονων και μηχανικών για 
τη σύνταξη, μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων και την επίβλεψη 
της εκτέλεσης τους, καθώς και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών σχε- 
τικά μ’αυτά τα ερνα. ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού εισοδή
ματος τους γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή, ο οποίος υπολογίζεται:

α) Στο ποσό της συμβατικής αμοιβής, ποοκειμενου για την εκπόνηση 
σχεδίων ή μελετών και επίβλεψη έργων τουΆημοοίου, νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου. δημΟοιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων , ορ
γανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των κοινωφελών ή 
θρησκευτικών ιδρυμάτων.

β) Στο ποσό της νόμιμηςαμοιβής. ποοκειμένου για τις υπόλοιπες πε
ριπτώσεις

7. :Επίσης.τεκμαρτ0ς προσδιορισμός του εισοδήματος μπορεί να γί
νει και σε περίπτωση που ο οικονομικΟς έφορος κρίνει με αιτιολογημέ
νη απόφαση του ότι το τεκμαρτό.εισόδημα, που προσδιορίζεται κατό 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις ίου.άρθρου 5 και τις λοιπές δαπάνες 
διαβίωσης γενικά του φορολογούμενου, της συζύγου και των προσώ
πων πουτον βαρύνουν, καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 9, είναι 
ανώτερο του καθαρού εισοδήματος από την άσκηση του ελευθέριου ε
παγγέλματος που δηλώθηκε. Αν το εισόδημα που προσδιορίζεται μ'αυ- 
τύν τον τρύπο υπερβαίνει το έναεκατομμύοιο (Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ)δραχμές και 
είναι ανώτερο του εισοδήματος που δηλώθηκε σε ποσοστό είκοσι το 
εκατό (20%) τουλάχιστον,η υπόθεση παραπέμπεται σε τριμελή επιτρο
πή του OpBoou 53.

8 Πριν από την παραπομπή της υπόθεσης στην επιτροπή, ο οικονο
μικές έφορος Οφείλει να ανακοινώσει με έγγραφο, το οποίο επιδίδεται 
νομιμα_μαζί_με αντίγραφο της έκθεσης.ελέγχου, την πρόθεσή του για 
την παραπομπή. Ο φορολογούμενος δικαιούται.μόαα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου, να αποδεχτεί το εισόδημα 
από την.ύοκηση ελευθέριομ.επαγγέλματος το.οποίο προσδιορίστηκε 
από τον οικονομικό έφορο, υποβάλλοντας σχετικήαρχική ή συμπληρω- 

. ματική δήλωση. Σ'αυτήν την περίπτωση επιβάλλονται οι προααμξήοεις 
που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς.

9. Η Επιτροπή προσδιορίζει τασκαθάριστο και το καθαρά εισόδημα 
nou επέκτησε κάθε υπόχρεος από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλμα
τος. αφού λάβει, υπόψη της για το σχηματισμό γνώμης τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α)Τη δήλωση του υποχρέου. το υπόμνημα που τυχών υπέβαλε, καθώς 
και τα στοιχεία που προσκομίζει ο οικονομικός έφορος μαζί με την έκ
θεση ελέγχου προσδιορισμόν του καθαοού εισοδήματος.

β) Το είδος, τον τύπο και το χρονο άσκησης κτου επαγγέλματος, τα 
κεφάλαια που χρησιμοποιούνται και την. έκταση των εργασιών tou υ
πόχρεου.

γ) Το προσωπικό που απασχολεί και τα ποσά που καταβάλλει ο υπό
χρεος γιααποδοχές γενικά, καθώς και το ύψος ιων.επαγνελματικών 
δαπανών.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει το σχηματισμό ορθής 
κρίσης γιο το πραγματικά εισόδημα που αποκτήθηκε από τον υπόχρεε

Η επιτροπή κρίνει και αποφασίζει κατά πεποίθηση, χωρίς να δεσμεύ
εται από τον προσδιορισμό του εισοδήματος που εγινε από τον οικονο
μικό έφορο, και μπορεί να ενεργεύαυτοψία με όλα ή με μερικά από τα 
μέλη της.

1C. Αν ο υπόχρεος αποδεχτεί το εισόδημα που ποοσδιοοιστπκε από 
την επιτροπή, υποβάλλει αρχική η συμπληρωματική δήλωση, καια πε· 
ριπτωση.μέσα σε προθεσμία δεκαπεντε (15ι ημερών από την κοινοποί
ηση σ αυτόν της απόφασης της επιτροπής και επιβάλλεται ο πρόσθετός 
Φοροςπου ορίζεται από πς διατάξεις του άρθρου 67. Στην-αντίθετη πε
ρίπτωση ο οικονομικός έφοοος εκδίδει και κοινοποιεί στον υπόχρεα φύλ
λο ελέγχου με το ποοΟ του εισοδήματος που προσδιόρισε η επιτροπή. 
Για ιο,φύλλαελέγχου ποιιεκδίόεταιμε αυτό τοντρΰπον δε χωρεί διοι
κητική. επίΛυση της διάφορος.

·4.Το άρθρο 7 της από ΙΕί.1977 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της όημοκρατιας,που κυρώθηκε με το ν.Β25Π 977 (ΦΕΚ- 
ΑΊ80) κατοργεπαι.

Άρθρο 11
Προκαταβολή, παρακράτηση και απόδοση φόρου

1. Το άρθρο 15 του ν.6 3373/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

•Άρθρο 15
Προκαταβολή του φόρου

1. Με βάση τη δήλωση του άρθρου 11 και λοιπών τίτλων βεβαίωσης 
του άρθρου 59 βεβαιώνεται ποσά ίσο με το μισό του Φόρου που προκύ
πτει cno τους Βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, γιο το Φόρο που αναλογεί 
στο εισόδημα του διανυομενου οικονομικού έτους. Σε πεσιπτωση κατά
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την οποία στους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους περιλαμβάνονται και ει
σοδήματα για τα οποία ο Φορος παοακοατείται στην πηγή ή καταβάλ
λεται κατΰ τις διατάξεις των επουενων παραγράφων. ο Φόρος που 
παοακοατάθπκε ή καταβλήθηκε νια τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από 
το Φόρο που ποεπει να βεβαιωθεί κατα το προηγούμενο εδάφιο. Αν το 
εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του Φόρου προσδιο
ρίζεται κατά τοοπο τεκυαοτΰ.ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυ
τό εισόδημα λαμβάνεται υποιιιη για τον προσδιορισμό του ποσού που 
πρέπει να βεβαιωθεί κατά το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση υποβολής 
δήλωσης φόρου εισοδήματος για πρώτη Φορά το προς βεβαίωση ποσό 
της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό. Για την καταβολή του 
ρόοου της βεβαίωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάζεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 9.

2. Οι διατάζεις του πρώτου και τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης 
παοανράΦου δεν εφαρμόζονται όταν:

α) Το ποσό που πρεπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τις πέντε 
χιλιάδες (5.000) δραχμές

β) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματο 
από μισθωτές υπηρεσίες νενικά και από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας.

3. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση, ο οικονομικος έφθ- 
οος προβαίνει στη βεβαίωση του ποοκαταβλητόου ποσού Φόρου, με βάση 
την υπΰοχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υ
ποβολής της δήλωσης.οικονομικό ότος. εφ όσον διαπιστώνεται ότι ο υ
πόχρεός εξακολουθεί vc αποκτά το εισόδημα.

4. Ειδικά, προκειμένου για αρχιτέκτονες και μηχανικούς ο προκατο- 
βλητέος φόρος υπολογίζεται στη νόμιυη αμοιβή ως ακολούθως:

α) Σε τέσσερα τα εκατό (4%) προκειμένου για εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων που αφορούν λιμενικά έργα κάθε ε(δους στα οποία περιλαμ
βάνονται οι ανωδομές πάνω σε αυτά, υδραυλικά έργα και έργα οδοποιίας 
και σιδηροδρόμων, καθώς και τοπογραφικές γενικά εργασίες

Ρ)7γ δέκα τα εκατό (10%) προκειμένου για εκπόνηση μελετών και σχε
δίων που αφορούν οποιοσδήποτε άλλης φύσεως έργα και για την επύ 
βλέψη αυτών καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και 
της ενέργειας πραγματογνωμοσυνών κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Εξαιρετικά, προκειμένου για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για 
την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζον
ται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος Φόρος επιβάλ
λεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια Αρχή 
στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου,όπως αυτή καταθέτε- 
ται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του π.δ.242/19β4 (ΦΕΚ-Α'96) και προκειμένου για εκπόνη
ση μελετών ή σχεδίων και επιβλέψεων έργων του Δημοσίου, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυ
μάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παρούσας υπο
λογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής.Το ποσό του Φόρου που 
προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παρούσα αποδίδεται στο δημόσιο 
ταμείο της περιφέρειας,της επαγγελμαηκής έδρας του δικαιούχου των 
αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από 
τη θέωρηση των σχεδίων ή μελετών η από τη χορήγηση της σχετικής 
άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, η οποία περιλαμβά
νει τη νόμιμη ή συμβατική κατά περίπτωση αμοιβή, τον προκαταθλητέο 
Φόρο, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της αμοιθής.τη διεύθυνσή του, 
την αρμόδια για τη φορολογία οικονομική εφορία αυτού και εκείνου που 
του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, 
πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έκαμε το Δημόσιο. Το δημό
σιο ταμείο unoxpcoUrci vc οποστείλει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο 
μετά από τη βεβαίωση του αποδοθέντος Φόρου τη δήλωση η οποία του 
cm δόθηκε, πάνω στο σώμα της οποίας πρέπει απαραιτήτως να αναγρά
ψει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του οικείου τριπλότυπου, 
καθώς και το ποσό που εισπράχθηκε. Η υπηρεσία του Δημοσίου.που εί
ναι αρμόδια για τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή για τη χορήγηση 
της άδειας, απαγορεύεται να προβεί στη θεώρηση ή στη χορήγηση της 
άδειας αν δεν καταβληθεί προηγουμένως στο δημόσιο ταμείο το οφει- 
λόμενο ποσό του προκαταβλητέου Φόρου. Η καταβολή αποδεικνύεται 
με την προσκόμιση του οικείου τριπλότυπου του αρμόδιου δημόσιου τα
μείου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται,ο τύπος και το περιε
χόμενο της δήλωσης, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται:
α) Να ορίζεται όπως, προκειμένου για εισόδημα από εμπορία καπνού 

σε φύλλα, αντί για την προκαταβολή σε ποσό ίσο με το μισό του φόρου 
που αναλογεί στο εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους, προ- 
καταβάλλεται για το φόρο του εισοδήματος του οικονομικού έτους που 
ίχει αρχίσει, πριν από την έκδοση από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο 
της άδειας μεταφοράς ή μεταβίβασης του καπνού, ποσοστό δύο τα ε
κατό (2%) στην αξία του τιμολογίου των εξαγόμενων στην αλλοδαπή

και ένα τα εκατό Π %) στα πωλούμενα στο εσωτερικό καπνα σε φύλλα
β) Να ορίζεται όπως η προκαταβολή υπολογίζεται με άλλο τρόπο, κα

θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του πα
ρόντος*.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
ν.δ.3323/1955 καταονείται.

3. Το άρθρο 29 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

■ Αρθρο 29
Παρακράτηση κι» απόδοση φόρου

1. "Εναντι του Φόρου που αναλογεί στο εισόδημα από κινητές αξίες 
των άρθρων 25 και 26 ενεργείται παρακράτηση ποσοστού είκοσι πέντε 
τα εκατό (25%). Κατ'εξαίρεση, για το εισόδημα που αποκτούν φυσικά 
πρόσωπα από τόκους, μερίσματα από ονομαστικές μετοχές και τοκο
μερίδια από ονομαστικές ομολογίες, κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων και 
μερίσματα που διανέμονται στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής από 
τη συμμέτοχη τους στα κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς 
και για τις αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και τις ε
κτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των 
ανώνυμων εταιριών και για κάθε ποσό που καταβάλλουν οι ανώνυμες 
εταιρίες από τα καθαρά τους κέρδη στο εργατούπαλληλικό προσωπικό 
αυτών, ο παρακρστούμενος Φόρος υπολογίζεται με βάση τους φορο
λογικούς συντελεστές των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη τα αφορολόγητα ποσά του άρθρου Β.

Ειδικά, για τα μερίσματα από μετοχές,κοινές ή προνομιούχες, ανε
ξάρτητα αν ο μέτοχος είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρό
σωπο, η παρακράτηση του φόρου γίνεται κατά τα ακόλουθα: 
α) Στα μερίσματα που προέρχονται από μετοχές εισηγμένες στο Χρη
ματιστήριο τέσσερις (4) τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της χρή
σης στην οποία αναφέρεται το μέρισμα, παρακρατείται ο φόρος με 
συντελεστή σαράντα δύο τα εκατό (42%), αν τα μερίσματα προέρχον
ται από μετοχές, οι οποίες έγιναν ονομαστικές πριν από τη λήξη της 
χρήσης στην οποία αναφέρεται το μέρισμα και σαράντα πέντε τα εκα
τό (45%) αν προέρχονται από ανώνυμες μετοχές, χωρίς καμιά άλλη ε- 
πιβαρύνση.

Στους δικαιούχους των πιο πάνω μερισμάτων παρέχεται αφορολόγητο 
ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών το χρόνο για κάθε μέτοχο για 
τα μερίσματα που εισπράττει από την ίδια ανώνυμη εταιρία Το αφορο
λόγητο ποσό για κάθε μέτοχο δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τις 
διακόσιες χιλιάδες (200.000)δραχμές. όταν τα μερίσματα προέρχονται 
από περισσότερες ανώνυμες εταιρίες.

Γ ια τον υπολογισμό του παρακρστουμενου φόρου, σύμφωνα με τα mo 
πάνω, η έκπτωση του αφορολόγητου ποσού για μερίσματα που προέρ
χονται από μετοχές ονομαστικές γίνεται από την ανώνυμη εταιρία κα
τά την καταβολή ή πίστωση των μερισμάτων στους μετόχους, εφ'όσον 
ο μέτοχος που εισπράττει το μέρισμα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του 
στην εταιρία ότι δεν έχει απαλλαγεί από την προείσπραξη του φόρου 
με βάση τη διάταξη αυτήν, κατό την είσπραξη μερισμάτων ονομαστι
κών μετοχών από άλλες ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στην ίδιο 
χρήση για ποσό μερισμάτων μεγαλύτερο από διακόσιες χιλιάδες
(200.000) δραχμές, στο οποίο περιλαμβάνεται και το αφορολόγητο πο
σό που ζητάει ο μέτοχος με τη δήλωσή του αυτή.

Προκειμένου για μερίσματα που προέρχονται από μετοχές ανώνυμες, 
ο υπολογισμός του παρακρατουμενου Φόρου από την εταιρία θα γίνε
ται χωρίς καμιά έκπτωση αφορολόγητου ποσού.

Η έκπτωση των αφοοολόνητων ποσών πενήντα χιλιάδων (50.000) ή 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.κατά περίπτωση, θα ενεργείται 
από την αρμόδια οικονομική εφορία κατά την εκκαθάριση της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλεται από το μέτοχο αφού συμ- 
περιλάβει στη δήλωσή του και τα ποσά των μερισμάτων από τυχόν ο
νομαστικές μετοχές που κατέχει εισηγμένες στο Χρηματιστήριο,που 
αναφέρονται στην ίδια χρήση, προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος 
του αφορολόγητου ποσού που δικαιούται να λάβει ο μέτοχος για τα με
ρίσματα των ανώνυμων μετοχών.

Η πιο πάνω παρεχόμενη έκπτωση του αφορολόγητου ποσού θα ενερ- 
γείται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν ο μέτοχος επιθυμεί ή όχι να 
φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσι
κών ή νομικών προσώπων.

β) Στα μερίσματα που προέρχονται από μετοχές που δεν είναι εισηγ
μένες στο Χρηματιστήριο, παρακρατείται φόρος, χωρίς καμιά έκπτωση 
αφορολόγητου ποσού, με συντελεστή σαραντα εφτά τα εκατό (47%), 
αν τα μερίσματα προέρχονται από μετοχές οι οποίες έγιναν ονομαστι
κές πριν από τη λήξη της χρήσης στην οποία αναφέρεται το μέρισμα 
και πενήντα τα εκατό (50%).αν προέρχονται από ανώνυμες μετοχές, χω
ρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.

2. Ο μέτοχος που έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή ο μέ
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τοχος που έχει ονομαστικές μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο Χρη- 
ματιστήρ*ο„σύμφωνα με όσα-ορίζονται στις περιπτώσεις α'και β'της 
προηγούμενης παραγράφου,’δικαιούται να ζητήσει όπως το ουνολικύ 
εισόδημσσπό μερίσματα από τις mo πάνω μετοχές συναθροιστεί με τα 
λοιπά εισοδήματΰ του στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορο
λογηθεί με βάση τις γενικές διατάζεις περί φορολογίας εισοδήματος, 
αλλιώς θεωρείται άτι εξαντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωση με την 
παρακράτηση του φάρου σ'αυτά. 0 μέτοχος που έχεκανώνυμες μετο
χές.nou δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δε δικαιούται να συ
ναθροίσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το’εισόδηρα από τα 
μερίσματα αυτών των μετοχών, με τα λοιπά εισοδήματά του που υπό- 
κεινται σε φορολογία αλλά εξαντλείται-η φορολογική του υποχρέωση 
για το εισάδημα από αυτά τα μερίσματα με την παρακράτηση του Φά
ρου σαυτά

3,.Οι διατάξεις των προηγούμενων παρσγράφωνεφαρμόζονται και 
στις περιπτώσεις που η διανομή του μερίσματος γίνεται με παροχή νέ
ων μετοχών από την εταιρία προς τους μετόχους.

4. Τα μερίσματα που εισπράττονται κάθε χρόνο από τους μετόχους 
μιας ή περισσότερων εταιριών επενδύσεων-χαρτοφυλακίου μέχρι του 
συνολικού ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών απαλλάσ
σονται από το φόρο εισοδήματος. Κατά τον υπολογισμό του απαλλασ
σόμενου σιτνολικούποοού μερισμάτων ουμπεριλαυβάνονται και τα ποσά 
μερισμάτων τα απαλλαγέντα από το Φόρο με βάση πςόιατάξεις της πα
ραγράφου'1. Η απαλλαγή αφορά το μέρισμα ολόκληρης της χρήσης, 
εφ'όοονοι μετοχέςΤ|τον εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μέσα στην Ι
δια χρήση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)ημε- 
ρών._Σε διοφορετικη-περΙπτωση το μέρισμα φορολογείται ολόκληρο. 
Γ ία τον-υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου στο καταβαλλόμενα 
αυτά μερίσματα, η έκπτωση τουπιο πάνω απαλλασσόμενου ποσού θα 
ενεργείται, για τα μερίσματα ποιπτροέρχονται.από μετοχές ονομαστι
κές,’-από την καταβόλλουσα εταιρία επενδύσεων-χαρτοφυλακίου,- κατό
πιν υποβολής από ιομέτοχο υπεύθυνης δήλωσης γιαισ-αφορολόγητο 
ποσό που τυχόν δικαιώθηκε κατά την είσπραξη μερισμάτων ονομαστι
κών .μετοχώναπό άλλες ανώνυμες εταιρίες; ενώ γιατα μερίσματα από 
μετοχές ανώνυμες; από την αρμόδια οικονομική εφορία κατά την εκκα
θάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματοςπου υποβάλλεται από 
το μέτοχο;εφαρμοζομένων ανάλογα αυτώνπου αναφέρονται στην πε
ρίπτωση α’της παραγράφου 1.

5. ’ Πέρα από την απαλλαγή της-προη γούμενης παραγράφου, το μέρι- 
■ σμα πουδιανέμεται από εταιρίες επενδύσεων-χαρτοφυλακίου απαλλάσ-
σεται:σπότο φόρο εισοδήματος, μέχρι του ποοοστού κατά το οποίο το 
μέρισμα αυτό προέρχεται από πώληση χρεωγρόφων ή μετοχών σε τι
μή-ανώτερηαπό την τιμή κτήσης αυτών ή από χρεώγραψα, μετοχές ή 

- καταθέσεις,των οποίων το εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο σύμ
φωνα με τον παρόντα νόμο.

6. Κέρδη που διανέμονται σε μεριδιούχους αμοιβαίων κεφαλαίων .α
παλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι του ποσού των διακο- 
σίων χιλιάδων (200.000) δραχμών ετησίως κατά μεριδιούχο. Γιο να τύχει 
απαλλαγής από τηνπαρακράτηση.φόρουο μεριδιούχος. θα πρέπει να 
δηλώσει με υπεύθυνη δήλωσή τοιτστην Α-Ε«Διαχειρ(σεως». αν κοτά την 
ίδια χρήση άτυχε όμοιας απαλλαγής από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, κα
θώς και τσποσό αυτής ή αν έτυχε ανάλογης απαλλαγής με βάση τη διά
ταξη τηςπαραγρόφου 1.

Απαλλάσσονται οι μεριδιούχοι της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυ
νης δήλωσης, αν τα λαμβσνόμενααπό καθένα μεριδιούχο κέρδη από 
το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υπερβαίνουν τοτιοσό των δάκο χιλιάδων
(10.000) δραχμών.

7. Πέρα από την απαλλαγή της προηγούμενηςπαραγράφου. το κέρ
δη που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο απαλλάσσονται από το 
Φόρο εισοδήματος, κστο το μέροςτιου προκύπτουν από πηγές των ο
ποίων το εισόδημα απαλλάσσεται με βάση άλλες διατάξεις ή από την 
πώληση χρεογράφων ή μετοχών σε τιμές ανώτερες από την τιμή κτήσης.

8. Ο-μέτοχος που έχει μερίσματα από μετοχές ανώνυμες εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο και ζητεί την έκπτωση με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του αφορολογήτου ποσού για το μερίσματα αυτό, στην πε
ρίπτωση "που δε-θα συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήμο- 
τος το συνολικό ποσό των μερισμάτων από ονομαστικές μετοχές 
εισηγμένες στο Χρηματιστήρια ή των κερδών στα αμοιβαία κεφάλαια, 
για τα οποία έχει τύχει της προβλεπόμενης από το νάμα έκπτωσης α
φορολόγητου ποσού,με βάση την υπεύθυνη δήλωσηπου υπέβαλε στις 
εταιρίες κατά την είσπραξη των εισοδημάτων αυτών, υπόκειται σε πρό
στιμο που ορίζεται στο άρθρο 73.

9. Απαλλάσσονται από το Φόρο εισοδήματος τα μερίσματα που δια
νέμονται στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής από τη συμμετοχή τους 
στα κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέχρι ποσού δεκαπέντε χι
λιάδων (15.000) δραχμών ετησίως για κάθε ασφαλισμένο και γιε το σύ
νολο των μερισμάτων που λαμβάνονται απ'αυτον από τυχόν

περισσότερες της .μιας ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
ΙΟ. Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται:
α) Για εισοδήματα από προμερισματα,μερίσματα και τόκους από ιδρυ

τικούς τίτλους και μετοχες των ημεδαπώνανώνυμων εταιριών, κατά την 
καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου και το αργό
τερο μέσα οε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού της ανώνυ
μης εταιρίας από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

β) Για εισοδήματα σπό αμοιβές και ποσοστό διοικητικών συμβούλων , 
καθώς και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστό των διευθυντών και διο- 
χειριστών των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, και από κέρδη που δια
νέμονται από ανώνυμες εταιρίες στο εργατούπαλληλικό προσωπικό 
τους, κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιού
χου και το αργότερο μέσα σε ένο μήνα από την έγκριση του ισολογι
σμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων

γ) Γ-ια εισοδήματα οπό ομολογίες και χρεόγραφα γενικά του ελληνι- 
κού'Δημοσίου ή ημεδαπών νομικών προσώπων δημόοτουή ιδιωτικού δι
καίου, καθώς και σπό κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης, κατά 
την εξαργυρωση των τοκομεριδίων ή την είσπραξη των μερισμάτων από 
το δικαιούχο.

6)Γic τόκους.από την καταβολή του ή την εγγραφή τοσατα βιβλίο 
του οφειλέτη.σε’πίστωση του δανειστή.

ε)Τια κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, κατά την καταβολήή την εγγρο- 
Φή τους σε πίστωση του δικαιούχου.

στ)Τ;ια εισοδήματα των παραγράφων 1.3 και θ του άρθρου 26, κατό 
την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση κοιτδικαιούχου και το 
αργότερο μέσα σένα μήνααπό την έγκριση απάτη γενική συνέλευση 
των μέτοχων.

ζ) Για εισοδήματα της παραγράφου 2 του άρθρού 26, κατά τη διάλυ- 
σητης ανώνυμης-εταιρίας.

11. Υπάχρεος σε παρακράτηση του φόρου ορίζεται:
. α)Τ)ροκειρένου για τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β , στ καί ζτης 

προηγούμενης παραγραφου, η ημεδσπή-ανώνυμη εταιρίαπου τα κατα
βάλλει.

β) Προκειμένου για τα εισοδήματα τηςπερίτττωσης γ'της προηγού- 
μενηςπαραγράφου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα τη ν εξαργυρωση 

■ή την καταβολή τους
γΡΊροκειμένου για τόκους, ο χρεώστηςτιου τους-καταβάλλει 
δ) Προκειμένου γιο κέρδη σπό αμοιβαία κεφάλαια; η ΑίΕ.κΔιαχειρί- 

σεως» που τα καταβάλλει.
12. 'Οοοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού υποχρεούνται να αποδίδουν αστόν με την υποβολήδήλωσης στο 
δημόσιο ταμείο,στηνττεριφέρεια του οποίου,έγινε η καταβολή των πο
σών για τα οποίαπαρακρατήθηκε ο Φόρος, μέσα στον επόμενσ-από την 
παρακράτηση μήνα,Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις'(3) ίσες μηνιαίες δό- 
σεις,απΰ τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβο
λή της δήλωσης τι ροκειμενου για τα εισοδήματα τωνττεριτττώσεων α'και 
β'της παραγράφου 10 και προκειμένου για τα εισοδήματσ-τωνπεριτττώ- 
σεων γ έως ζ'της ίδιας παραγράφου ταυτόχρονα με την υποβολή της 
δήλωσης.

13. Οι δημόσιοι ταμίες,οι οποίοι παοαλαμβόνουν τις’δηλώσεις που ο
ρίζονται στις-προηγούμενες παραγράφους,υποχρεούνταΐ'αμέοως με
τά τη βεβαίωση του φόρου που αποδόθηκε να αποστέλλουν στον 
οικονομικό έΦορο της περιφέρειες-που έγινε η καταβολή των ποσών 
για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος.τη δήλωση που τους επιδόθηκε, 
στο σώμα της οποίοςποέπει να ανονροφουν σπαρσιτήτως τον αριθμό 
και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τριπλότυπου και το ποσό που 
εισπράχθηκε.

14. Οι διαχειριστές πάγιος προκαταβολής και οι υπόλογοι χρηματι
κών ενταλμάτων γενικά αποδίδουν το φόρο με μηνιαίες δηλώσειςπου 
υποβάλλονταΓστο δημόσιο ταμείο της περιφέρειας τοος μέχρι και το 
πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα σπό το μήνα της παρακράτησης.

15. Ιεπερίπτωσηθανότου τουπροσώποσπου ενήργησε την παρα
κράτηση του φόρου, υπσχρεοΓ σε σπόδοση τούτου κστάτα-οριζόμενο 
στις προηγούμενεςπαρσγράφους στο δημόσιο ταμείο-κατ σε επίδοση 
της δήλωσης στον οικονομικό έφορο είναι οι κληρονόμοι αστού και ο 
καθένας ανάλογα με την κληρονομική μερίδα που περιήλθε ο αυτόν.

16.1ε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων του παρόν- 
τος άρθρου πρεπεεαπαραπ-ήτωςπριν σπό την απόδοση του Φόρου vc 
θεωρείται απΰ τον οικονομικό έφορο της περιφέρειας που έγινε η κο- 
ταβολή των ποσών, ο οποίος υπολογίζει και τον πρόσθετο Φόρο που 
προβλέπεται από το άρθρο 67. Επίσης. Οταν συντρέχει περίπτωση, επι
βάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος.

17. "Οταν δεν αποβάλλεται δήλωση ή υποβάλλεται ανακριβής δήλω
ση. επιβάλλονται ρι- κυρώσεις του παρόντος.

1Β. Δήλωση-που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του 
'φόρου-θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο απο 
τέλεσρα.
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19. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικων.που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των 
δηλώσεων αυτού του άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του.»
λ. Στο ν.δ.3323/1955 προσθέτεται νεο άρθρο 37α,που έχει ως εξής:

• Άρθρο 37ο
Παρακράτηση και απόδοση φόρου

1. Στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φό
ρου ενεργείται κατο τα ακόλουθα:

α) Στο εισόδημα των περιπτώσεων ε και στ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 31 με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Ο φόρος παρακρατείται 
από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή την ανώνυμη εταιρία κατό την 
καταβολή και υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό.

β) Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έρ
γων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προ
σόδων με συντελεστή δύο τα εκατό (2%) που υπολογίζεται στην αξία 
του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. Υπόχρεος σε παρα
κράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικό και κάθε Φυσικό ή νομικό πρόσω
πο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν 
για οποιονδηποτε λογο δεν παρακρατήθηκε ο Φόρος, τότε αυτός απο
δίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο αυτό

γ) Στα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ.. οι ο
ποίοι αποκτούν αμοιβές ή προμήθειες που καταβάλλονται σ'αυτούς για 
τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλο
δαπούς οίκους οποιοσδήποτε φύσης υλικού με συντελεστή δεκαπέντε 
τα εκατό (15%) που υπολογίζεται στο ποσό της αμοιβής ή της προμή- 
θειός τους. Το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι τρά
πεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εκκαθάριση ή 
καταβολή των προμηθειών ή αμοιβών.

δ) Στα εισοδήματα και κέρδη από συμμετοχή σε εταιρία περιορισμέ
νης ευθύνης με συντελεστή δεκαπέντε τα εκατό (15%). Ο φόρος παρα- 
κρατείται από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης κατο την έγκριση του 
ισολγισμού. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισμός της εταιρίας 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειρι
στικής περιόδου αυτής, η παρακράτηση ενεργείται την τελευταία ημέ
ρα αυτού του τριμήνου. Τα καθαρό κέρδη εταιρίας περιορισμένης 
ευθύνης κατά το ποσό αυτών που προέρχεται από τη συμμετοχή της 
σε άλλη εταιρία περιορισμένης ευθύνης δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

ε) Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, ορνανισμοί 
και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και 
πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί,συνεταιρισμοί και ενώσεις 
τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκο
πό τους, καθώς και επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων,όταν για την επαγγελ
ματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους κατα
βάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ.99/1977 (ΟΕΚ-Α·34),προμήθειες, με- 
σιτείες,αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, 
ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων,εφ'ό- 
σον σ αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ.99/1977 η έκδοση 
θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυ- 
τών,οφείλουν να παρακρατούν κατό την καταβολή της αμοιβής φόρο, 
ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δεκαπέντε τα εκατό (15%) στο 
ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμή
θειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους 
αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράιπορές 
τους.

2. Στις περιπτώσεις β', γ και ε της προηγούμενης παραγράφου ο δι
καιούχος των αμοιβών δύναται να ζητήσει την παρακράτηση του Φό
ρου με μεγαλύτερο συντελεστή.

3. Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα της παραγράφου 1 του άρ
θρου 32 παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή του κέρδους 
ή της ωφέλειας κατά την πίστωση ή την καταβολή αυτών στο δικαιούχο.

4. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώ
σεων α'και ε της παραγράφου 1 υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με 
εφάπαξ καταβολή στο δημόσιο ταμείο της περιφέρειας στην οποία έγι
νε η καταβολή των ποσών για τα οποία έγινε η παρακράτηση, εντός του 
πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και 
Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει 
τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερο
λογιακό τρίμηνο και τον παρακρατηθέντα φόρο. Ο δημόσιος ταμίας υ- 
ποχρεούται αμέσως μετά τη βεβαίωση του αποδοθέντος φόρου να 
αποστείλει στον οικονομικό έφορο της περιφέρειας,που έγινε η κατα

βολή των ποσών αυτών, τη δήλωση που του επιδόθηκε, στο σώμα της 
οποίας πρέπει να αναγράφει απαραιτήτως τον αριθμό και την ημερο
μηνία έκδοσης του σχετικού τριπλότυπου και το ποσό που εισπράχθη- 
κε. Η εκπρόθεσμη δήλωση πρέπει απαραιτήτως πριν από την απόδοση 
του φόρου να θεωρείται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.που είναι 
εκείνος στην περιφέρεια του οποίου έγινε η καταβολή των ποσών, ο ο
ποίος υπολογίζει τον πρόσθετο φόρο.

5. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώ
σεων β',γ'και δ'της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 υποχρεούν- 
ται να αποδίδουν αυτόν με την υποβολή δήλωσης στο δημόσιο ταμείο 
της περιφέρειας που έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρα
κρατήθηκε ο Φόρος μέσα στον επόμενο από την παρακράτηση μήνα με 
εφάπαξ καταβολή του.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 13 έως 19 του άρθρου 29 εφαρμό
ζονται αναλόγως.» 5. Το άρθρο 43 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως 
εξής:

• Άρθρο 43 
Παρακράτηση φάρου

1. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο Φόρος παρακρατείται από 
εκείνον που απασχολεί κατό σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσω
πικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, μερίσματα και κάθε άλλη 
παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υ
πολογίζεται:

α) Με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 για τους αμειβόμενους με μη
νιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομί
σθιο,οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω 
από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αόρι
στου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύν
ταξης ή του ημερομίσθιου ή της αμοιβής,που ορίζεται με άλλη βάση, 
σε ετήσιο εισόδημα.

β) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο,οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 
ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντε
λεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε δύο 
τα εκατό (2%) για τα ημερομίσθια από δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) 
έως τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές, σε τέσσερα τα εκατό (4%) για τα 
ημερομίσθια από τρεις χιλιάδες μία (3.001) έως τρεις χιλιάδες πεντακό
σιες (3.500)δραχμές, σε έξι τα εκατό (6%) για τα ημερομίσθια από τρεις 
χιλιάδες πεντακόσιες μία (3.501) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) δραχμές 
και σε οκτώ τα εκατό (8%) για τα ημερομίσθια από τέσσερις χιλιάδες 
μία (4.001) και πάνω δραχμές.

γ) Στις ακαθάριστες αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία,ε- 
πιχορηγήσεις. επιδόματα, αποζημιώσεις και σε κάθε άλλου είδους πρό
σθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα 
με συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε δέκα τα εκατό (10%) όταν το κατα
βαλλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε 
μηνιαία βάση υπολογιζόμενο, και σε είκοσι τα εκατό (20*/·) όταν το κα
ταβαλλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από τις πέντε χιλιάδες
(5.000)δραχμές στο σύνολό του.Ο δικαιούχος μισθωτός μπορεί να ζη
τήσει να παρακρατηθεί Φόρος με μεγαλύτερο συντελεστή.

δ) Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά ανα- 
Φέρονται στο άρθρο 41, με συντελεστή είκοσι τα εκατό (20*/·) στο κατα
βαλλόμενο ποσό ανεξάρτητο από το έτος στο οποίο ανάγονται για να 
Φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

ε) Στα χρηματικό ποσά της παραγράφου 5 του άρθρου 40. με συντε
λεστή είκοσι τα εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από 
τα έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν αυτα.

στ) Στις αμοιβές των αξιωματυιών του εμπορικού ναυτικού, τις οποίες 
αυτοί δικαιούνται για τις υπηρεσίες που παρέχουν οε πλοία ως και για 
τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, με 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Ο φόρος που πο- 
ρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μειώνε
ται κατά ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) κατά την παρακράτησή του.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης ή εκπρόθεσμης 
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς προσωρινής δήλωσης, επιβάλλεται 
πρόσθετος φόρος και πρόστιμο κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις 
του άρθρου 67 με ενιαίο Φύλλο ελέγχου,που εκδίδεται μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την υποβολή της οριστικής δήλωσης, επίφυλασσομέ- 
νων των διατάξεων του άρθρου 50α'για τον προσωρινό έλεγχο. Επίσης, 
όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του 
παρόντος.

3. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φό
ρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα

4. Με προεδρικά διατάγματα,που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Οικονομικών.δύνσται,προκειμένου για τους αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο, να μεταβάλλονται ο συντελεστής του παρακρατούμενου
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.φόρου και το ποσό του ημερομισθίου.
5 Με αποφάσεις του Υποιιργού Οικονομικών.οι οποίες δημοσιεύον

ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.καθορίζονται λεπτομερέστερα 
ο τρόπος παρακράτησης και ιδιαίτερα ο τρόπος αναγωγής των αμοι
βών οε ετήσιο εισόδημα, ο υπολογισμός του Φόρου σε περίπτωση που 
ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος εισπράττει μισθούς.ημερομίσθια,πρόσθε- 
τες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή συντάξεις ή μερίσματα και λοιπά βοηθή
ματα ή οποιαδήποτε παροχή από περισσότερους από έναν εργοδότες 
ή Φορείς, και γενικά ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.·

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 44 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

» 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.δύναται να μεταφέρεται, για ορισμέ
νες κατηγορίες υποχρέων, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ο
ρίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος, την 16η, 
17η και Ιθη του μήνα απόδοσης του φόρου και να κατανέμονται σ'αυ- 
τές οι υπόχρεοι με βάση την αλφαβητική σειρά της επωνυμίας ή του 
τίτλου τους. Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις δύνσταΐ'ΦΦ'σρΙίοτη'ΝβίήίΓΡ1"5 
μώδιο για την είσπραξη του φόρου που παρακρατούν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί από μισθούς, 
ημερομίσθια ή κάθε είδους παροχές ή αμοιβές που καταβάλλουν οε πρό
σωπα που απασχόλησαν σε υποκαταστήματα, πρατήρια ή οε άλλες μο
νάδες τους που λειτουργούν εκτός της έδρας τους, το δημόσιο ταμείο 
της έδρας τους και να καθορίζεται το περιεχόμενο της προσωρινής και 
οριστικής δήλωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ
μογή του άρθρου αυτού.·
7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4Θ του ν.δ.3323/1Β55 αντικαθίσταν
ται ως εξής:

• 1. Στο εισόδημα οπό αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντα τα εκατό (15·/·) στο α
καθάριστο ποσό αυτών. Ο Φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπη
ρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα οργανισμούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύ
ματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλ
λόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, 
καθώς και από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κα
τηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων κατά την καταβολή των 
αμοιβών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που κατα
βάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους 
ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορι ς τους.

2. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει να παρακρατηθεί Φόρος 
με μεγαλύτερο συντελεστή.·

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του 
ν.6.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

« Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος αποδί
δεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου 
των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουάριου κάθε έτους με 
δήλωση που περιλαμβάνει τα εντός του αμέσως προηγούμενου ημερο
λογιακού τριμήνου παρακρατηθέντα ποσό Φόρου.»

δ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του 
V.6.3323/1B55 κσταργείται.

'Αρθρο 12
δήλωση. Αρμοδιότητα

1. Το άρθρο 11 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 11
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3. έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, εφ'όσσν το φο
ρολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιά
δων (300.000) δραχμών. Υποχρέωση γιο υποβολή δήλωσης υπάρχει 
επίσης και όταν το συνολικό εισόδημα του φορολσγθυμένου είναι μι
κρότερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.αλλά στο εισόδη
μα αυτά περιλαμβάνεται και ζημία από εμπορική επιχείρηση ή γεωργική 
εκμετάλλευση,την οποία δικαιούται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 vc 
συμψηφίσει με εισοδήματα των επόμενων οικονομικών ετών. Παράλει
ψη του υποχρέου να επιδώσει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του, η οποίο α
ναγράφει τη ζημία που προέκυψε στο ίδιο ή το ποοηγούμενο αυτού 
οικονομικά έτη, του στεοεί το δικαίωμα vc τι συμψηφίσει. Σε περίπτω
ση που ο φορολογούμενος.κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι ufruBfr^ 
βολή δήλωσής είνα, αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι 
τιράκτορές του στην Ελλάδα Υπόχρεοι σε imoBc · - δήλωσης γ·ε τα ει-

οοδήματά τους, ανεξάρτητα από το ον υπόκε/νται ή όχι οε Φόρο κατά 
τις διατάξεις αυτού του νόμου .είναι και:

α) Οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή η
μιφορτηγού -εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό- ή μοτοουκλέτας από 500 
κυβικό εκατοστό και πάνω ή κότερου ή θαλαμηγού ή ακάτου ή αερο
σκάφους, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεση τους για τις ατομικές ή 
οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, τα οποία 
ανήκουν είτε στη σύζυγό τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν είτε 
σε εταιρίες στις οποίες αυτοί μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταί
ροι ή είναι πρόεδροι και ασκούν πραγματική διοίκηση ή ως διειιθύνον- 
τες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι

β) Όοοι διατηρούν στην προσωπική τους υπηρεσία ένα ή και περισ
σότερο πρόσωπο ως μισθωτούς.

γ) Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, 
δ) Όσοι μετέχουν οε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία 

ή κοινοπραξία η κοινωνία
ε) Όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από πενήν

τα χιλιάδες (50.000) δραχμές το χρόνο^ .„***!&
&Τ^-(>σοι α^όξ^ζδΰίΗκϊνιηά’τΓ ανεγείρουν οικοδομή, 
ζ) Οποιοσδήποτε, εφ όσον θο προσκληθεί γι συτό εγγράφως από τον 

αρμόδιο οικονομικό έφορο.
2. Προκειμένου για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 
υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα 
της συζύγου του.

Ειδικά υποχρεούνται νο επιδώοουν φορολογική δήλωση ο καθένας 
χωριστά για το συνολικό εισόδημά του οι σύζυγοι όταν:

α) Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της 
δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης γιο τη διακοπή φέοει ο Φορολο
γούμενος.

β) Ο ένος από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης, 
γ) Ο ένας οπό τους δύο ουζύγους έχει τεθεί σε δικαστική ή νόμιμη 

απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη.
Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 6, για τα εισοδήμα

τα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος γιο την υποβολή της δήλωσης εί
ναι ο πατέρας ή. ον αυτός δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, 
η μητέρα.

3. Ειδικά υπόχρεος οε υποβολή δήλωσης, στις πιο κάτω περιπτώσεις, 
είναι:

ο) Σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή μεσεγγύ
ησης. κατά περίπτωση, ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο 
μεσεγγυούχος.

β) Γ ια τους ανήλικους ή τους δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένους 
ή αυτούς που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη, κατά περίπτωση ο 
επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο ανπλήπτορας.

γ) Σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, οι κληρονόμοι αυ
τού για το σύνολο του εισοδήματος που αυτός απέκτησε μέχρι τη χρο
νολογία του θανάτου του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέ
ρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

4. Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο.Δύ- 
νατοι όμως αυτός, ένεκα συγγνωστής πλάνης, νο ανακαλέσει αυτήν εν 
όλω ή εν μέρει Φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματι
κών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ονάκληση ενεργείται με την υ
ποβολή δήλωσης εντός του οικείου οικονομικού έτους στον οικονομικό 
έφορο,με την οποία ανακαλείται φορολογητέο ύλη ή τεκμαρτή και πραγ
ματική δαπάνη ή οποιοδήπστε προσδιοριστικΰ της δαπάνης στοιχείο, 
προκειμενου προσδιορισμού του ειοοδήμστοςμε βάση τα τεκμήριά Στην 
περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον οικονομικό 
έφορο, με απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στο φοοολογούμενο,ο οποίος 
δύναται να την προσβάλει προοφεύγσντας, μέσο σε προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την επίδοση, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. 
Αν η ανακληπκή δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οι
κείου οικονομικού έτους,ο οικονομικός έφορος ιπσχρεούται να γνωστο
ποιήσει στο φορολογούμενο, επί σποδείξει.ότι η ανάκληση δε γίνεται 
δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο.φορολογού
μενος δύναται να προσφύγει μέσο σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την επίδοση κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού 
ηρωτοδικείου.το οποίο αποφοίνεται στην ουσία Η συζήτηση της προ
σφυγής προσδιορίζεται κστό ποοτίμηση μέσο σε τρεις (3) μήνες το αρ
γότερο απο την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό 
την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής έγγραφης είναι 
ανεπίτρεπτη.

5. Στις περιπτώσεις που υπαρχουν αμφιβολίες ονο^ρικά με την υ- 
"ΓίοχρέιΑΤή επίδοσης δήλωσης νια ορισμένα στοιχεία Φορολογητέας ύ
λης, παρέχεται το δικαιωμο της υποβολής δήλωσης στην οποίο γίνεται 
ρητή γι' αυτό επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είνοι ειδική και αιτιολογη-



μενη. Κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν 
επιφέρει κανένα αποτέλεσμα
0 οικονομικος έφορος υποχρεούται να απαντήσει στην επιφύλαξη μέ
σα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ως 
ακολούθως:

α) Να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγρύψει το ποσό της φορολο- 
νητεας ύλης για το οποίο έγινε η επιφύλαξη.

0) Να μην αποδεχθεί την επιφύλαξη και να ννωστοπωήσει αυτό στο 
φορολογούμενο είτε με ιδιαίτερη ανακοίνωση την οποία θα του επιδώ- 
οει με απόδειξη είτε με το κοινοποιούμενο για άλλες ανακρίβειες της 
δήλωσης φύλλο ελέγχου ή με το φύλλο ελέγχου που εκ δόθηκε μετά 
απο τη διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτήν,άν δεν επέλθει διοι
κητική επίλυση της διαφοράς, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητή
σει από το διοικητικό πρωτοδικείο είτε,με την προσφυγή που ασκεί για 
τυχόν άλλες διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο είτε με αυτοτε
λή αίτηση που υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία για την υποβολή της 

^ροοσΦυγής, τη διαγραφή του ποσού της Φορολογητέας ύλης γιο την 
οποία έγινε η επιφύλαξη. Η συζήτηση για την προσφυγή ή την αίτηση 
αυτήν ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου προσδιορίζεται κατά προ
τίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προ
σφυγής ή της αίτησης.

Κατα τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει επιφύλαξη_βναφορικά με το χα
ρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φο
ρολογία ή σε άλλη κατηγορία ή σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή 
ή στις εκπτώσεις από το φορολογούμενο εισόδημα κλπ. Ειδικώς, όταν 
πρόκειται για υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία και γίνει δέ
κτη η επιφύλαξη, η δήλωση λογίζεται ότι υποβλήθηκε γιο τη φορολο
γία ή την κατηγορία αυτήν. Η επιφύλαξη δε συνςπάγεται αναστολή της 
βεβαίωσης και είσπραξης του αμφισβητούμενου φόρου. Όταν η επιφύ
λαξη γίνει δεκτή από τον οικονομικό έφορο ή το διοικητικό δικαστήριο, 
ενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου της δήλωσης και το επί πλέον 
ποσό αυτού που βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε εκπίπτει ή συμψηφίζεται 
με το Φόρο που προκύπτει με βάση τα οριστικά στοιχεία,όταν αυτός εί
ναι μεγαλύτερος από το φόρο που προέκυψε με βάση τα στοιχεία της 
δήλωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επί πλέον φόρος επιστρέφεται».

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου τ του άρθρου 12 του ν.δ. 
3323/1955 αντικαθίστανται και προσθέτονται περιπτώσεις γ'και δ', οι ο
ποίες έχουν ως εξής:

• Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρού
σα παράγραφο και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώριση στο 
οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις του άρθρου 51, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωμα
τικής δήλωσης για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις 
διατάξεις του άρθρου 67 πρόσθετος φόρος. Αρχική ή συμπληρωματική 
δήλωση που επιδίδεται μετά την καταχώρηση του οικείου φύλλου ελέγ
χου στα τηρούμενα από τον οικονομικό έφορο βιβλία είναι απαράδε
κτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

γ) Για τα εισοδήματα αα. από μισθώματα ακινήτων εν γένει που κα
ταβάλλονται αναδρομικό με βΟση νόμο ή δικαστική απόφαση ββ. από 
κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά 
με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από 
πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρα
γράφου 2 του άρθρου 41 και γγ. από διατροφή που καταβάλλεται ανα
δρομικά με βάση δικαστική απόφαση, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται 
απο την παράγραφο αυτή για τα από κάθε πηγή εισοδήματα του δικαιού
χου του έτους είσπραξης ή κτήσης των εισοδημάτων της παρούσας πε
ρίπτωσης.

δ| Στην περίπτωση που κατ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτω
σής βτης παραγράφου 5 του άρθρου 31 και του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 33. η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδω
δεκάμηνη υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη περίο
δο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
Υια τη δήλωση της δωδεκάμηνης περιόδου.·

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

■ 5. 0 υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης βεβαιώνει υπεύθυνα, 
έχοντας γνώση των συνεπειών του παρόντος, την ειλικρίνεια και το πε· 
δεχόμενο της δήλωσης και των λοιπών συνυποβαλλόμενων με αυτήν 
εντύπων.»

X. Η περίπτωση α'της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.δ. 3323/1955 
αντικαθίσταται και προσθέτεται παράγραφος 3, που έχουν ως ακο
λούθως:

“ α) Προκειμένου για τα πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορική επιχεί- 
ΒΡήση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα καθώς και για πρόσωπα που συμ
μετέχουν σε ετερρόρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινωνία 
1 αστική εταιρία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αρμόδιος είναι, κατά πε
ρίπτωση, ο οικονομικός έφορος της έδρας της κύριας επιχείρησής τους

ή του κύριου επαγγέλματος τους ή της έδρας της εταιρίας ή κοινωνίας 
στην οποία κατα κύριο λόγο συμμετέχουν.

3. Αρμόδιος οικονομικος έφορος για την παραλαβή και τον έλεγχο 
προκειμένου για εκπρόθεσμη δήλωση είναι ο οικονομικός έφορος στην 
περιφέρεια του οποίου ο φορολογούμενος έχει την κατοικία ή τη διο- 
μονή του ή την έδρα της επιχείρησής του κατά το χρόνο της υποβολής 
της δήλωσης, έκτος αν έχει επιληφθεί της φορολογίας ο πριν από την 
υποβολή της αρμόδιος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, οικονομι
κός έφορος.»

5. Στο άρθρο 16α στο τέλος της παραγράφου 1 προσθέτεται εδάφιο 
και στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η περίπτωση δ και προσθέτεται 
περίπτωση στ', που έχουν ως εξής:

• Η δήλωση επιδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το πρόσωπο που 
έχει οριστεί γι'αυτό στον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

δ) Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού 
της ή αν δεν εγκριθεί ο ισολογισμός, μέσα σε ένα μήνα από την ημερο- 
μηνίατλήξηςαοιυμιμήνου-που ορίζεται στην-παρόγραφο'4 του άρθρου 
31, προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

στ) Στην περίπτωση που κατ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτω
σης β της παραγράφου 5 του άρθρου 31 και του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 33. η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδω
δεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη περίο
δο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
για την δήλωση της δωδεκάμηνης περιόδου·.

6. Στο άρθρο 16α του ν.δ. 3323/1955 οι παράγραφοι 3 και 7 αντικαθί
στανται, προσθέτεται νέα παράγραφος 6 και η παράγραφος Β αναριθ- 
μείται σε 9, ως εξής:

3.·0 οικονομικός έφορος της έδρας των πιο πάνω επιχειρήσεων ύ
στερα από σχετικό έλεγχο εκδίδει και κοινοποιεί σ 'αυτές, κατά τις δια
τάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας πράξη προσδιορισμού των 
οικονομικών αποτελεσμάτων μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η πρά
ξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας ή κοινωνίας κοι
νοποιείται στον εκπρόσωπό της, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση ή, 
σε περίπτωση μη ορισμού του, σ'οποιοδήποτε μέλος της κοινοπραξίας 
ή κοινωνίας. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας ή κοινω
νίας η πράξη εκδίδεται στο άνομα αυτών και κοινοποιείται οε όλα τα 
μέλη τους και όταν πρόκειται για πτώχευση η πράξη εκδίδεται στο όνο
μα της πτωχεύσασας και κοινοποιείται στα μέλη και στο σύνδικο.

7. Την πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλει ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας και προκειμένου για κοινοπραξία ή 
κοινωνία εκείνος που ορίζεται για το σκοπό αυτόν,ο οποίος και υπογρά
φει την πράξη της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Ειδικά, προκει
μένου για εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που έχει λυθεί η πρόταση 
για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται και η πράξη υπο
γράφεται από κάθε μέλος χωρίς αυτό να δεσμεύει τα λοιπά μέλη.

β. Στις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης ή εκπρόθεσμης υπο
βολής της, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

• 1. Οι δηλώσεις που επιδίδονται στον οικονομικό έφορο, σύμφωνο 
με τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρίζονται από αυτόν σε βιβλία με
ταγραφής δηλώσεων.»

Άρθρο 13
Φορολογικός έλεγχος

Το άρθρο 50 του ν.δ. 3373/1955 αντικαθίσταται και προσθέτεται μετά 
από αυτό άρθρο με αριθμό 50α, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

-Άρθρο 50
Φορολογικός έλεγχος

1. Ο οικονομικός έφορος ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδομένων δη
λώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υποχρέων που 
δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Γ ια το σκοπό αυτόν δικαιούται:

α) Να ζητεί από τον υπόχρεο, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει 
ή όχι φορολογική δήλωση, καλώντας αυτόν με έγγραφο το οποίο του 
αποστέλλει επί αποδείξει, να δώσει μέσα σε σύντομη και τακτή προθε
σμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που διορίζεται με απλή 
επιστολή, τις αναγκαίες διευκρινήσεις και να προσκομίσει κάθε λογα
ριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του ει
σοδήματος.

β) ΝανζαχεΜίπά'Τίς. δημόσιες ή -δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτυιές επιχει
ρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιο
μηχανική, γεωργική κλ,π. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες 
για τη διευκόλυνση του έργου του.
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γ) Να καλεί οποιοδήηοτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις πληρο
φορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Αυτές 
οι πληροφορίες πρέπει να είναι έγγραφες.

δ) Να ενεργεί είτε μόνος είτε μέοω εφοριακού υπαλλήλου ή άλλου 
δημόσιου υπαλλήλου είτε μέσω άλλης Αρχής, οποιαδήποτε επιτόπια ε
ξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προ κειμένου για υποχρέους 
που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, πρέ
πει να ενεργεί σύμφωνα μ αυτές τις διατάξεις.

ε) Να ενεργεί είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγραφη εντολή του 
εφοριακός υπάλληλος, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα θιθλίο και στοι
χεία επιτηδευματία αρμοδιότητας άλλου οικονομικού εφόρου που έχει 
την έδρα του στην (δια πόλη ή στον ίδιο νομό, γιο νο διαπιστώνει την 
ακρίθεια των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία δι
κής του αρμοδιότητας. Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευματία περιορίζε
ται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης, 
ή λήπτης αυτών, με τα δεδομένα των βιβλίων και των στοιχείων του. 
Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής οι νομοί Αττικής και Πειραιά 
θεωρούνται ως ένας νομός. Στην περίπτωση του ελέγχου αυτού δεν έ
χουν εφαρμογή-Οι διατάξεις της παραγράφου^ 
π.δ.99/1977.

2. Ο οικονομικός έφορος κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση 
του φόρου δε λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν α
ναγράφει στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνε
πάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του 
φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την ετήσια τεκμαρτή 
δαπάνη, εφ'όοον δε συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τό νόμιμα στοι
χείο που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βά
ση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις 
αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν 
στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου διορθώ
νονται οίκοθεν από τον οικονομικό έφορο, με βάση τα στοιχεία που έ
χει στη διάθεσή του.

Το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του 
φόρου αυτής της παραγράφου μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορο
λογούμενου με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιον του οικονομικού εφό
ρου ή του διοικητικού πρωτοδικείου κατά τα οριζόμενα από τον Κώδικο 
Φορολογικής Δικονομίας. Το δικαίωμα αυτό του φορολογούμενου ασκεί
ται από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου χρηματικού καταλόγου μέ
χρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. Αν ο 
φορολογούμενος λάβει αυτό το σημείωμα μετά την 3τη Δεκεμβρίου του 
οικείου οικονομικού έτους, η αμφισβήτηση ασκείται μέσα στις προθε
σμίες που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.4125Π960. Η εκκαθάριση και 
καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται από τη διαδικασία αυτή.

3. Ο έλεγχος των δηλώσεων, ο οποίος προβλέπεται από το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, γίνεται δειγματοληπτικό και σε αριθμό υ
ποθέσεων που απαιτούνται κάθε φορά, ώστε να είναι πλήρης και ου
σιαστικός. Επίσης, δειγματοληπτικά μπορεί νο γίνεται και επανέλεγχος 
ορισμένων από τις δηλώσεις που έχουν ελεγχθεί με τη διαδικασία του 
προηγούμενου εδαφίου. Γic την επιλογή του δείγματος, που μπορεί νο 
είναι τυχαίο, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη ο κλάδος ή η κατηγορία των 
επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων και στοιχεία ή χαρακτηριστικά του αριθ
μού φορολογικού μητρώου ή της ταυτότητας των υποχρέων.

4. Κατεξαίρεση των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγρα
φο, ο έλεγχος των δηλώσεων ο οποίος προβλέπεται από το πρώτο ε
δάφιο της παραγράφου 1 διενεργείται υποχρεωτικά κο: κατά 
προτεραιότητά γιο όλες τις χρήσεις που εκκρεμούν όταν:

ο) Έχουν κατασχεθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία ή όταν υπάρχουν 
ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων που έχουν 
οοιστικοποιηθεί.

β) Ζητείται έλεγχος από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος.
γ) Υπόχρεοι παρέλειψαν νο υποβάλουν δήλωση.
δ) Από έγγραφο στοιχεία που περιέρχονται με οποιοδηποτε τρόπο 

στον οικονομικό έφορο, προκύπτει Οτι οι δηλώσεις των άρθρων 11 και 
16α είναι ανακριβείς ως προς το εισόδημα των κατηγοριών Α, Β\ Ε'και 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 45.

ε) Από έγγραφο στοιχεία που διαθέτει ο οικονομικός έφορος ή πε
ριέρχονται σ'αυτόν με οποιοδηποτε τρόπο ή από το στοιχεία των φο
ρολογικών δηλώσεων του υποχρέου, προκύπτει ότι δε δηλώθηκε ή 
δηλώθηκε ανακριβώς η τεκμαρτή δαπάνη του άρθρου 5.

Το εισοδήματα που προέρχονται από συμμετοχή σε άλλες επιχειρή
σεις δεν περιλαμβάνονται στον έλεγχο που ορίζεται από την παράγρα
φο αυτή.

5. 0 οικονομικός έφορος δε δικαιούται να ελέγχει άλλες δηλώσεις 
εκτός από αυτές που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4. καθώς και 
αυτές που καθίστανται υποχρεωτικά ελεγκτέες ούυωωνο up τιγ διοτά- 
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50ο.

6. Γ ία τις δηλώσεις που δεν υπόκεινται κατά τις διατάξεις του πα

ρόντος νόμου σε έλεγχο, ο οικονομικός έφορος δεν υπέχει ευθύνη σε 
περίπτωση παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύον
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως:

α) Καθορίζονται τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες για την επιλογή του 
δείγματος, ο τρόπος διενέργειας αυτού του ελέγχου ή του επανελέγ
χου, τα οικονομικό έτη από τα ανέλεγκτα για τα οποία θα διενεργείται 
ο έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγ
καίο για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3.

β) Συνιστώνται ειδικά ελεγκτικά κέντρα στα οποία παρέχεται η αρ
μοδιότητα για το φορολογικό έλεγχο ορισμένων επιχειρήσεων, ανεξάρ
τητα από τη μορφή η τον τύπο με τον οποίο λειτουργούν ή το είδος τους 
ή της κατηγορία των βιβλίων που τηρηοαν και καθορίζεται ο αριθμός 
αυτών, η χωρική τους αρμοδιότητα, η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρό
πος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης.

γ) Δύναται να αναθέτεται η διενέργεια ελέγχου σε οικονομικά έφο
ρο που δεν είναι καθ ύλη και κατά τόπο αρμόδιος. Όλη η υπόλοιπη, ε- 

*κτάς από τη.διεν^Υ&ρ τρυ ελέγχου.,διαδικοοία-τΒπιβολής του φόρου 
ενεργείται από τον καθ'ύλη και κατά τόπο αρμόδιο οικονομικά έφορο.

Β. Τα δικαιώματα ελέγχου που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3, 
4 και 7 έχουν και οι επιθεωρητές οικονομικών εφοριών. Επίσης, ο αρμό
διος επιθεωρητής οικονομικών εφοριών μπορεί να διατάσσει επανέλεγχο 
για οποιαδηποτε φορολογική υπόθεση με υπαλλήλους της αρμόδιας οι
κονομικής εφορίας ή με άλλους υπαλλήλους των οικονομικών εφοριών 
που εποπτεύει, οι οποίοι μετακινούνται για το οκοπό αυτόν με απόφα
σή τού.

Β. Όσοι καλούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αρνούν- 
ται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την ε
ξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικά έργο του 
οικονομικού εφόρου, υπόκεινται στο πρόστιμο που ορίζεται από το άρ
θρο 73.

10. Σε δίκες για αδικήματα που διαπράχθηκαν εναντίον υπαλλήλων 
ή επιθεωρητών Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι ενήργησαν για το 
συμφέρον της υπηρεσίας, δύναται, ύστερα από προηγούμενη έγκριση 
του Υπουργού των Οικονομικών, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους, 
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, εκπρόσωπος της νομικής διεύθυν
σης του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 50α
Προσωρινός φορολογικός έλεγχος

1. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγνελματίες, των οποίων το καθ ο 
ρό εισόδημα εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 
α'και β της παραγράφου 1 του άρθρου 33α και του άρθρου 46 αντίστοι
χα και δεν έχουν υπαχθεί οε οριστικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του 
προηγούμενου άρθρου, δύνανται να υπαχθούν σε προσωρινά έλεγχο 
για το μερικό προσδιορισμό του εισοδήματος τους. Ο έλεγχος αυτός 
διατάσσεται από τον οικονομικά έφορο για ενα ή περισσότερα συγκε
κριμένα θέματα και αντικείμενα του πλήρους και οριστικού φορολογι
κού ελέγχου.

2. Επίσης, ο οικονομικός έφορος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο στο 
στοιχεία των δηλώσεων, στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν, κα
θώς και στην επαγγελματική εγκατάσταση κάθε υποχρέου προκειμέ- 
νου να διαπιστώνει:

α) Αν οι εκπτώσεις από το εισόδημα και το αφορολόγητα ποσά υπο
λογίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουοες διατάξεις.

β) Το αντικείμενο εργασιών του υποχρέου και αν το εισόδημα που δη
λώθηκε ανταποκρίνετο: προς τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν 
από τα βιβλίο που τηρήθηκαν, το στοιχεία που εκδόθηκαν και το στο- 
χεία που λήφθηκαν, καθώς και αν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του πα
ρόντος νόμου.Όταν από τον προσωρινά έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα 
Φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί ο- 
νακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται υποχρεω
τικό ελεγκτέα για όλες τις δηλώσεις που εκκρεμούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 50.

γ) Αν με ανακλητική δήλωση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατά
ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογι
κές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις γενικά.

•3. Ο προσωρινός έλεγχος για τις περιπτώσεις που ορίζεται από τις 
προηγούμενες παραγράφους διενεργείται μία μόνο φορά για κάθε οι
κονομικό έτος και δεν επιτρέπεται να διενεργηθεί και άλλος προσωρι
νός έλεγχος της ίδιας χρήσης, μέχρι τον οριστικό έλεγχο του ίδιου 
οικονομικού έτους.
. 4. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων Ι6α.51,52.53.59.67,70,73,73β και των 
άρθρων 1 του ν.δ. 4600/1966,32 του ν.820/1978 (ΦΕΚ-ΑΊ74) και 31 του
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v.1591/1986.·

Άρθρο 14
Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται 
<αι ποοσθετοντοι νεες παράγραφοι 5.6 και 7, που έχουν ως εξής:

, ι. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο οικονομικός έφορος 
Εκδίδει φύλλα ελέγχου προσδιορισμού του φόρου, τόσο γι αυτούς που 
έχουν επιδώσει δηλώσεις, όσο και γι 'αυτούς που παρέλειψαν να επι
βιώσουν δήλωση.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 το φύλλο ελέγ
χου εκδίδεται:

α| Ποοκειμένου γιο σχολάζουσα κληρονομιά στο όνομα του θανόν- 
toc. γιο επιδικία ή μεσεγγύηση στο όνομα του τελευταίου πριν από την 
Επιδικίο ή μεσεγγύηση νομέα ή επικαρπωτή.

β) Ποοκειμένου για ανήλικους, δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμέ
νους η υπό δικαστική αντίληψη τελούντες, στο όνομα tou προσώπου 
που τελεί σε μια από τις νομικές αυτές καταστάσεις.

γ) Προκειμένου για πτωχεύσαντα στο όνομα του πτωχού.
δι Προκειμένου για θανόντα φορολογούμενο στο όνομά του για τα 

εισοδήματα που απέκτησε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του.
Φύλλο ελέγχου εκδίδεται και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ζη· 

μια από εμπορική επιχείρηση, γεωργική εκμετάλλευση ή ελευθέριο ε
πάγγελμά, εψ'όσον η ζημία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 34,35,39 και 46 και προκύπτει από τα βιβλία που 
τηρεί ο υπόχρεος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν εκ- 
δίδεται φύλλο ελέγχου, αν το ποσό που τελικά οφείλεται, δεν υπερβαί
νει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για 
το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

5. Στις περιπτώσεις προσωρινού φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, αν από τα βιβλία και στοιχεία 
του υποχρέου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από κάθε άλλο σχετικό 
στοιχείο, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος παρέλειψε να δηλώσει ή δή
λωσε ανακριβώς τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα βιβλία ή 
στοιχεία, ή παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδόσει ή παρακράτησε 
ιΥ απέδωσε ανακριβώς το φόρο, ο οικονομικός έφορος εκδίδει προσω
ρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου. Το προσωρινό φύλλο 
ελέγχου πρέπει να περιέχει τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από 
τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου και το φόρο που αναλογεί σ'αυτή 
με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Οι τυχόν δικαστικές αποφάσεις που εκδί- 
δονται για τα προσωρινά φύλλα ελέγχου αποτελούν προσωρινό δεδι- 
κασμένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη.

6. Η περαίωση των δηλώσεων που κρίνονται ειλικρινείς ενεργείται 
με περιληπτικό φύλλο ελέγχου.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος 
και το περιεχόμενο των φύλλων ελέγχου.·

2. Το άρθρο 52 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 52
Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

Αντίγραφο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με τις δια- 
Ιάξεις του άρθρου 51 κοινοποιείται στον υπόχρεο μαζί με τη σχετική 
έκθεση ελέγχου. Αν φορολογούμενος έχει διορίσει αντίκλητο στην έ· 
Soc της οικονομικής εφορίας, η κοινοποίηση μπορεί να γίνει στον αντί
κλητο. Για την επίδοση του Φύλλου ελέγχου εφαρμόζονται ανάλογα οι 
Πατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Ειδικά, η κοινοποίηση 
Ιου φύλλου ελέγχου γίνεται στην περίπτωση πτώχευσης στο σύνδικο 
<αι τον πτωχό και στην περίπτωση θανάτου του Φορολογουμένου στους 
κληρονόμους αυτού. Όταν η δήλωση περαιωθεί ως ειλικρινής, η γνω
στοποίηση του φύλλου ελέγχου στον υπόχρεο γίνεται με απλή ταχυ
δρομική επιστολή.·

Άρθρο 15
Συμβιβασμός και βεβαίωση του φόρου

1. Το άρθρο 53 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

■ Άρθρο 53
Διοκητική επίλυση της διαφοράς 1

1. Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου μπο- 
δεί. αν αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυ
σή της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου οικονομικού εφόρου.

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις π πρόταση για διοικητική επίλυση της 
διαφοράς υποβάλλεται προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά από 
τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριεττή, για μεσεγ
γύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσαντα από το σύνδικο. για α
νήλικο από τον ασκούντο τη γονική μέριμνα και επί πλειόνων από τον 
ένα από αυτούς ή από τον επίτροπο για δικαστικώς ή νομίμως απαγο
ρευμένο ή υπό δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή αντιλήπτορα κατά 
περίπτωση και προκειμένου για θανοντα φορολογούμενο από τους κλη
ρονόμους του. Τα πρόσωπα που κατά το προηγούμενο εδάφιο προτεί
νουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογράφουν και την πράξη 
που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.

3. Η πρόταση υπσβάλλεται στον οικονομικό έφορο που έχει εκόώσει 
το Φύλλο ελέγχου με το δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αί
τηση που κατατίθεται μέοα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της 
προσφυγής. Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυ
ση της διαφοράς υποχρεούται να προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προ
θεσμία τα οπρδε/κτικά στοιχεία για την υπρατήοιξη της αίτησής,του και 
να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του.

4. Ο οικονομικός έφορος αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φα
κέλου της υπόθεσης, τα στοιχεία που προσκομίζονται από το φορολο
γούμενο και όσα αναπτύσσονται απ'αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, μπορεί, εφόσον κρίνει το αίτημα βάσι
μο. ν'αποδεχθεί την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή τη διαγραφή των 
εισοδημάτων μερικών μόνο πηγών ή τον περιορισμό του συνόλου της 
Φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή μερικών μόνο 
πηγών ή της ίδιας πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος.

Ειδικές όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα είτε 
από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος είτε αποκλειστικά μόνο τέτοια εισοδήματα που προέρ
χονται από βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Φο
ρολογικών Στοιχείων, ο οικονομικός έφορος μπορεί, κατά τη διοικητική 
επίλυση της διαφοράς, να περιορίζει την αμφισβητούμενη διαφορά μέ
χρι ποσοστά είκοσι πέντε τα εκατό (25·/·) αυτής.

5. Όταν δεν επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά 
τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, 
η φορολογική διαφορά παραπέμπεται δια διοικητική επίλυσή της, σε τρι
μελή επιτροπή η οποία κατά την κρίση της δε δεσμεύεται από την προη
γούμενη κρίση του οικονομικού εφόρου.

6. Όταν στο Φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα είτε 
από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος είτε αποκλειστικά μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρ
χονται από βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολο
γικών Στοιχείων, η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από τριμελή 
επιτροπή η οποία μπορεί να περιορίζει την αμφισβητούμενη διαφορά 
μέχρι ποσοστό σαρόντο τα εκατό (40%) αυτής.

7. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών των παρα
γράφων 5 και 6, συνιστάται στην έδρα κάθε νομαρχίας τριμελής επιτροπή 
η οποία αποτελείται:

α) Από τον πρόεδρο του διοικητικού πρωτοδικείου ο οποίος προεδρεύ
ει αυτής ή από διοικητικό δικαστή που ορίζεται από αυτόν. Αν στην έ
δρα της νομαρχίας δεν εδρεύει διοικητικό πρωτοδικείο της επιτροπής 
προεδρεύει ο πρόεδρος των πρωτοδικών ή δικαστής πρωτοδικών ή ει
ρηνοδίκης ή πάρεδρος που ορίζεται απά τον πρόεδρο των πρωτοδικών.

β) Από τον αρμόδιο επιθεωρητή οικονομικών εφοριών ή το νόμιμο α
ναπληρωτή του ή από εφοριακό υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α- 
'που ορίζει με απόφασή του ο επιθεωρητής οικονομικών εφοριών.

Προκειμένου για την περιοχή της τέως διοίκησης πρωτευούσης δύ- 
ναται να μετέχει στην επιτροπή αντί του επιθεωρητή οικονομικών εφο
ριών, υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α της κεντρικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Από έναν εκπρόσωπο, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, του Οικονομι
κού ή του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Επαγγελματικού ή Βιοτεχνι
κού Επιμελητηρίου ή από έναν οικονομικό υπάλληλο του νομού.

Εισηγητής της επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο αρμόδιος 
οικονομικός έφορος ή υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Βτουλάχι- 
στσν της οικείας οικονομικής εφορίας οριζόμενος από αυτόν. Χρέη γραμ
ματέα της επιτροπής εκτελεί εφοριακός υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας 
της οικονομικής εφορίας που συνεδριάζει η επιτροπή. Η επιτροπή συ
νεδριάζει στο κατάστημα της οικονομικής εφορίας της έδρας του νο
μού και για την περιοχή της τέως διοίκησης πρωτευούσης και της πόλης 
της Θεσσαλονίκης στο κατάστημα της οικονομυιής εφορίας που ορίζε
ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του οικείου Νομάρχη. Η 
επιτροπή κρίνει χωρίς να δεσμεύεται από τυχόν προσδιορισμό της φο
ρολογικής διάφορός από τον οικονομικό έφορο και αποφασίζει κατά 
πλειοψηφίά Στον πρόεδρο της επιτροπής, τα μέλη, τον εισηγητή και 
το γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση η οποία 
καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.
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Η θητεία ϊης επιτροπής Είναι ετήσια. Τα μέλη της επιτροπής που 6εν 
είναι δικαστικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν πριν από την ανάληψη 
των καθηκόντων τους να δώσουν ενώπιον του προέδρου της επιτροπής 
τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αναδιορισμού του Ι
διου μέλους ο όρκος επαναλαμβάνεται. Αν τα ορισθέντα από τους ιδιώ
τες μέλη που κλητεύβηκαν επί αποδείξει δεν προσήλβαν κατά την ώρα 
και ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση ή αν για οποιοδήποτε 
λόγο δεν είναι εφικτή η σύμπραξη αυτών στην επιτροπή, καλούνται για 
αναπλήρωσή τους, δύο δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην έδρα 
του νομού που συνεδριάζει η επιτροπή από τον Πρόεδρο της επιτρο
πής ο οποίος ορίζει τον έναν αναπληρωτή του άλλου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα της λει
τουργίας των επιτροπών αυτών καθώς και η συγκρότησή τους η οποία 
όμως μπορεί με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών να ανατε
θεί στους κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες.

8. Αν συμπέσουν οι απόψεις του οικονομικού εφόρου και του υποχρέου 
ή της επιτροπής και του υποχρέου ουντάοσεται και υπογράφεται και 
από τα δύο μέρη σχετική πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και 
ο πρόσθετος φόρος καθώς και το πρόστιμο που προ βλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 67 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3)·αυτούί'Μέ'· 
την πράξη αυτή, που είναι αμετάκλητη, θεωρείται ότι η διαφορά επιλύ
θηκε ολικά ή μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αποτέλεσμα που 
επήλθε από τη σύμπτωση των απόψεων των μερών. Σε περίπτωση διοι
κητικής επίλυσης της διαφοράς, η προσφυγή που ενδεχόμενα ασκήθη
κε. θεωρείται ότι δεν έγινε ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε 
η διαφορά.

9. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς 
και η υπογραφή Τής σχετικής πράξης μπορεί να γίντ. και από ειδικό πλη
ρεξούσιο του υποχρέου, εφ όσον κατατεθεί στον αρμόδιο οικονομικό 
έφορο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσιότητας. Στο έγγραφο 
αυτό, όταν είναι ιδιωτικό, το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα πρέ
πει να βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή ή από συμ
βολαιογράφο.

10. Αν ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγ
χου είναι αγράμματος, το ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από δύο μάρ
τυρες, των οποίων η γνησιότητα των υπογραφών τους βεβαιώνεται όπως 
στην προηγούμενη παράγραφο ή αναπληρώνεται από έγγραφο δημό
σιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, το οποίο περιέχει τη δήλωση που 
έγινε ενώπιον αυτών από τον υπόχρεο που δε γνωρίζει γραφή για το 
διορισμό πληρεξουσίου του. ·

2. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 4600/1966 προσθέτεται παράγραφος 1 και οι 
παράγραφοι του άρθρου αυτού 1.?..1,4.5,6 και 7 αναριθμούνται αντίστοιχα 
σε 2.3,4,5,6,7 και θ και η παράγραφος θ όπως αυτή αναριθμείται αντικα
θίσταται ως ακολούθως:

«1. Δικαστικός συμβιβασμός χωρεί μόνο στις περιπτώσεις για Τις ο
ποίες ο οικονομικός έφορος έχει δικαίωμα διοικητικής επίλυσης της δια
φοράς και εφ'όοον η υπόθεση δεν είχε παραπεμφθεί για διοικητική 
επίλυση στην τριμελή επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 53 του ν.δ. 
3323/1955.

8. 'Οταν καταργηθεί η δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυ
τού. ο πρόσθετος Φόρος ή η προσαύξηση λόνω ανακρίβειας της δήλω
σης ή παράλειψης υποβολής δήλωσης που επιβλήθηκε, περιορίζεται στο 
ένα δεύτερο (1/2)του ποσοστού επί του οφειλόμενου κύριου φάρου που 
προβλέπεται από το νόμο και όπου η επιβολή αυτού προβλέπεται μετα
ξύ ανώτατου και κατώτατου ορίου, στο ένα δεύτερο (1/2) του κατώτο- 
του ορίου.»

3. Το άρθρο 59 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 59 
Βεβαίωση του φόρου

1.0 οικονομικός έφορος βεβαιώνει το φόρο, αρχικό ή πρόσθετο, κα
τά περίπτωση, που προκύπτει:

α) βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται,
β) βάσει των φύλλων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 51, εφ 'ό

σον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς 
ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής,

γ) βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών 
δικαστικού συμβιβασμού

2. Για τη βεβαίωση του φόρου, ο οικονομικός έφορος συντάσσει και 
αποστέλλει στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο χρηματικό κατάλογο μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη του μήνα που αποκτήθηκε ο τί
τλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία (3) έτη από το 
τέλος του έτους στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης

Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην προθεσμία των δύο (2) μη
νών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται σύμφωνα με-ης-δια- 
τάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

3. Αμελείται η βεβαίωση του ποσού που τελικά οφείλεται με βάση 
οποιοδήποτε τίτλο βεβαίωσης, εφ’όοον τούτο δεν υπερβαίνει τις χίλες 
πεντακόσιες (1.500) δραχμές, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολο
γούμενο και τη σύζυγό του.

Επίσης, αμελείται η βεβαίωση και η καταβολή του ποσού της οφει
λής η οποία προκύπτει στο συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου, εφ'ό- 
σον τούτο δεν υπερβαίνει το ποσό των εξακοοίων χιλιάδων (600.000) 
δραχμών και ο φορολογούμενος έχει υπερβεί την ηλικία των εξήντα πέν
τε (65) ετών. Αν το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου υπερβαίνει τις 
εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές, το διαθέσιμο εισόδημα που απο
μένει ο αυτόν, μετά την αφαίρεση της Οφειλής η οποία προκύπτει από 
το εισόδημά του για κύριο και συμπληρωματικό φόρο, τέλη και εισφο
ρές που συμβεβαιώνονται με το φορά, δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
από τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.

4. Προκειμένου για τους εγγάμους, εφ'όοον συντρέχει περίπτωση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές 
που αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται στο όνομα του συζύ
γου, η ευθύνη όμως για την καταβολή της οφειλής, που αναλογεί στα 
εισοδήματα καθενός ουζύγου, βαρύνει καθένα σύζυγο χωριστά

Επίσης, εφ όσοιτσοντρέχεΐ η περίπτωση της πάραγ^όίφου 2 ή 3 του 
άρθρου 6, για την καταβολή της οφειλής η οποία αναλογεί επιμεριστι
κά στο εισόδημα που προσθέτεται και φορολογείται στο όνομα του ε
νός συζύγου, ευθύνεται σε ολόκληρο και ο άλλος σύζυγος.

Σε περίπτωση που με αίτηση του ενός ουζύγου ζητηθεί ο διαχωρι
σμός της οφειλής που προκύπτει από την κοινή δήλωση των συζύγων, 
ο αρμόδιος οικονομικός έφορος υποχρεούται να ανακοινώσει με σχετι
κό έγγραφό του το ποσό αυτής της οφειλής στον αρμόδιο ταμία. Το έγ
γραφο αυτό αποτελεί νόμιμο τίτλο, η ισχύς του οποίου ανάγεται στο 
χρόνο που έγινε η βεβαίωση του ολικού ποσού αυτής της οφειλής. Οι 
υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, στις περιπτώσεις α’και β της παραγρά
φου 3 του άρθρου 11, ευθύνονται σε ολόκληρο με τους υπόχρεους για 
την καταβολή του φόρου και έχουν δικαίωμα αναγωγής.

5. Φόρος που βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού 
έτους ή μεταγενέστερα από τη λήξη του α) ύστερα από διοικητική επί
λυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό και β) με βάση φύλλο ελέγ
χου που έγινε οριστικό λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης 
προσφυγής, καταβάλλεται ως ακολούθως:

α) Γιο οφειλή μέχρι 30.000 δραχμές σε μία (1) δόση,
β) Για οφειλή από 30.001 - 100.000 δραχμές σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες 

δόσεις,
γ) Γ ια οφειλή από 100.001 - 500.000 δραχμές σε έξι (6) ίσες μηνιαίες 

δόσεις,
δ) Γ ια Οφειλή από 500.001 -1.000.000 δραχμές σε οκτώ (Β) ίσες μηνιαίες 

δόσεις,
ε) Για οφειλή από 1.000.001 και άνω δραχμές σε δώδεκα (12) ίσες μη

νιαίες δόσεις.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δυνατοί να μεταβάλλονται τα κλι
μάκια και ο αριθμός των δόσεων στις οποίες καταβάλλεται ο φάρος.

Φόρος που βεβαιώνεται με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, 
καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

6. Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθη
κε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή βεβαιώνεται αμέσως 
από τον οικονομικό έφορο ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) του αμφισβη
τούμενου κύριου φόρου, πρόσθετπου φόρου και λοιπών ουμβεβαιού- 
μενων με αυτόν φόρων και τελών. Το ποσοστά αυτό βεβαιώνεται στα 
μέλη της ομόρρυθμης, ετερμόρυθμης και περιορισμένης ευθύνης εται
ρίας. της κοινοπραξίας,κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στην περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση 
της διαφοράς και ασκήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προ
σώπων εμπρόθεσμη προσφυγή κατά της πράξης που εκδόθηκε με βά
ση το άρθρο 16α. Για τον προσδιορισμό του αμφισβητούμενου φόρου, 
λαμβόνονται υπόψη τα καθαρά κέρδη ή οι ζημίες του νομικού προσώ
που ή της ένωσης προσώπων που καθορίζονται με την πράξη του οικο
νομικού εφόρου και αναλογούν σε κάθε μέλος. Το ποσό που βεβαιώνεται 
μ αυτό τον τρόπο καταβάλλεται, σε οκτώ (θ) ίσες μηνιαίες δόσεις, από 
τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βε
βαίωση της Οφειλής.

7. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται 
με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή 
επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση έφεσης από το Δημόσιο 
κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει 
σε καμιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βε
βαιώθηκαν ή της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν 
Οφείλονται βάσει των αποφάσεων αυτών.

6.Βάσει των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων ή του Συμβουλίου
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της Επικράτειας, ο οικονομικός έφορος προβαίνει σε νέα εκκαθάριση 
οορου και ενεργεί συμπληρωματική βεβαίωση του επί πλέον φόρου που 
τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον ποσού Φόρου που βεβαιώθηκε.

9. Φόρος τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού Φύλ
λου ελέγχου που εκδόθηκε μετύ από τον προσωρινό έλεγχο που προ- 
βλέπεται από τις περιπτώσεις α'και β'της παραγράφου 1Β του άρθρου 
7 του ν.1160/1981 (ΦΕΚ - ΑΊ47) καταβάλλονται εφάπαξ. Η τυχόν άσκη
ση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει 
την προσωρινή βεβαίωση του φόρου. Από το φόρο, τέλη και εισφορές 
που βεβαιώνονται τελεσίδικα βάσει του οριστικού φύλλου ελέγχου ο 
οικονομικός έφορος εκπίπτει τα ποσά που καταλογίστηκαν με το προ
σωρινό Φύλλο ελέγχου.*

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται 
ως εξής:

» 2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύμφωνα 
με Οσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποΦαίνεται το αρ
μόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, το οποίο αποφασίξει. σε πρώτο και τε
λευταίο βαθμό υστεοα από αίτηση του φορολογούμενου για όλες τις 
περιπτώσεις ή του αρμόδιου οικονομικού εφόρου για τις περιπτώσεις 
ν', δ', ε της ίδιας παραγράφου. Εξαιρετική, για τις περιπτώσεις β , γ ,και 
δ η ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου δύναται να γίνει από 
τον οικονομικό έφορο με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρη
τή οικονομικών εφοριών. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε διάστη
μα τριών (3) ετών από την οριστική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή η 
συζήτηση ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου προσδιορίζεται κατά 
προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της 
αίτησης, ή τη διαβίβαση του φακέλου σ'αυτό όταν η ακύρωση ή τροπο
ποίηση ζητείται από τον οικονομικό έφορο *

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις

1. Το άρθρο 14 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 14
Αλλαγή κατοικίας ή έδρας

1. Σε κάθε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλλει κατοι
κία ή κύρια διαμονή έχει υποχρέωση να υποβάλλει, μέχρι τη λήξη του 
οικονομικού έτους, στον οικονομικό έφορο που είναι αρμόδιος πριν από 
την μεταβολή, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ-Α'75). για τον 
τόπο της νέας κατοικίας ή της διαμονής του.

2. ΓΙροκειμένου για αλλαγή της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του 
επαγγέλματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1642/1986.

3. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης που προβλέπουν οι πα
ράγραφοι 1 και 2, αρμοδίως επιλαμβάνεται για την επιβολή του φόρου 
ο οικονομικός έφορος που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή.

4. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από την 
παράγραφο 1 καθώς και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγε
ται την επιβολή προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 73.*

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 3 του ν.4045/1960 (ΦΕΚ-Α'47) 
αντικαθίστανται ως εξής:

■ 1. Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού 
μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων εφ'όοον το μίσθωμα είναι ανώτερο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών κατά μήνα, προσκομίζονται από τον 
εκμισθωτή για θεώρηση, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη σύνταξή τους, 
ατον οικονομικό έφορο που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Τc 
έγγραφα αυτά δύναται και ο μισθωτής να τα προσκομίζει για θεώρηση 
στον οικονομικό έφορο που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμι
σθωτή. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, από tc 

οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σ'αυτόν που τα προσκόμισε.
3. Στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος κύ

ριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον προ- 
Κάτοχο για την πληρωμή του φόρου τριών (3) πριν από τη μεταβίβαση 
ετών, που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ακινήτου που μετα
βιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέ- 
ρα της μεταβίβασης. Ίδια υποχρέωση υπάρχει γιο το χαρτόσημο και 
Ιο τέλη ύδρευσης. Οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να υπενθυ
μίζουν τη διάταξη αυτή στους συμβαλλόμενους και να αναγράφουν τούτο 
ρητά στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας.

Οσοι δεν προσκομίζουν τα έγγραφα μίσθωσης ακινήτου για θεώρη- 
ή τα προσκομίζουν εκπρόθεσμα καθώς και οι συμβολαιογράφοι που 

>εν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που προ βλέπονται από την παράγραφο 
1ιίτη. υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73 του 
.6.3323/1955.*

3. Το άρθρο 9 του ν.820/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής

1. Οι μισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως καθώς και θαλάσσιων σκα
φών αναψυχής έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικό κάθε οικο
νομικό έτος, με τη δήλωση φοοολογίας εισοδήματος, τα ενοίκια που 
κατέβαλαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τις μισθώ
σεις αυτές, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή, τον αριθμό φορολογι
κού μητρώου ή ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας αυτού. Επίσης, 
έχουν υποχρέωση να δηλώνουν και το ποσά που κατέβαλαν για την ο- 
νέργεση οικοδομής σε έδαφος ξένης κυριότητας, Οταν η οικοδομή με
τά τη λήξη της μίσθωσης έχει συμφωνηθεί να περιέλθει στον εκμισθωτή.

2. Οι μισθωτές αγροτικών ακινήτων δεν μπορούν να πάρουν δάνειο
απο την Αγροτική Τραπεζα της Ελλάδος για την εκμετάλλευση των α
κινήτων αυτών, αν το ιδιωτικό έγγραφο μίσθωσης δεν είναι θεωρημένο 
από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. ,

3. Όσοι πάραίλείπουν να δηλώσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73 του 
ν.δ. 3323/1 ή55 *

4. Το άρθρο 70 του ν.δ.3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 70
Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων.

1. Σε περίπτωση που ο φόρος παρακρατείται από τρίτα πρόσωπα, 
τα οποία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση αντί του πραγμα
τικού φορολογούμενου, τα πρόσωπα αυτά έχουν και όλες τις ευθύνες 
που απορρέουν από αυτό το νόμο, όσον αφορά τη μη ακριβή τήρηση 
των σχετικών διατάξεών του για τις δηλώσεις, αλλά και τις άλλες δια
τάξεις του.

2. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόν
τος νόμου, έχουν υποχρέωση να χορηγούν ο αυτούς από τους οποίους 
έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολο
γούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση 
υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακρά
τηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φε
βρουάριου του οικείου οικονομικού έτους.

3. ΓΙροκειμένου για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος 
χορηγεί μία μΟνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο στην οποία αναγράφει 
τις κάθε κάθε είδους αποδοχές τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθε
τες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. Η βεβαίωση αυτή εκ- 
δίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον αρμόδιο 
οικονομικό έφορο, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση μισθωτών υπη
ρεσιών.

4. Ο υπόχρεος οε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 32 οφείλει, εφ όσον η εκχώρηση του δικαιώ
ματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης γίνεται 
με ιδιωτικό έγγραφο, να επισυνάπτει αντίγραφο τούτου στη δήλωση κα
ταβολής του φόρου. Στο ιδιωτικό έγγραφο πρέπει απαραιτητως να α
ναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση 
του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.

5. Όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις που ορίζονται από 
το άρθρο αυτό ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα καθώς και αυτοί που χορη
γούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε πε
ρισσότερες βεβαιώσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 
73. Επίσης, στο ίδιο πρόστιμο υπόκεινται και Οσοι δεν εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.·

5. Το άρθρο 72 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής

■ Άρθρο 72
Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων. Τραπεζών κΆ.π.
1. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμ

βολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α'και β'της παραγρά
φου 1 του άρθρου 73α. αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό του αρμόδιου 
οικονομικού εφόρου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του 
μεταβιβαζόμενου ή υποθηκευόμενου ακινήτου δηλώθηκαν στη φορο
λογία εισοδήματος κατό την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση 
ή την εγγραφή της υποθήκης. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιο πά
νω πιστοποιητικού, αν ο μεταβιβόζων ή αυτός που παραχωρεί υποθήκη 
υποβάλλει στον αρμόδιο για τη φορολογία του εισοδήματος του οικο
νομικό έφορο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει ότι το μετα
βιβαζόμενο ή υποθηκευόμενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά το 
χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας αυτού και πάντως Οχι 
πέρα των πέντε (5) ετών από το χρόνο της μεταβίβασης ή της εγγρα
φής της υποθήκης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από 
τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στον μεταθιθάζοντα. Τ° πιο 
πάνω πιστοποιητικό ή η υπέθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, μνημονεύ
εται στο σχετικό συμβόλαιο. Δεν απαιτείται το πιστοποιητικό του οικο-



-νομικού Εφόρου ή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης όταν η εγγραφή υ
ποθήκης γίνεται ύστερα από δικαστική απόφαση ή από το νόμο. Με α
πόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόμενο του πιστοποιητικού και της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς 
και όλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του άρ
θρου αυτού και του άρθρου 73α

2. Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγρα
φή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώσεις α'και 8'της παραγράφου 1 
του άρθρου 73α καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κλη
ρονομιάς ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομιστεί 
το πιστοποιητικό ή δεν υποθληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτω
ση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Δεν απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικού ή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, όταν το κληρονομη- 
τηριο εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο ύστερα από αίτηση τρίτου.

3. Τα δικαστήριο απέχουν να δικάσουν αγωγή για έξωση μισθωτή
ακινήτου, ον δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποθληθεί η υ
πεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παρύγραφοο
1. Το πιστοποιητικό αυτό ή η υπεύθυνη δήλωση μνημονεύονται στη σχε
τική απόφαση. '

4. Οι Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο και οι λοιποί Οργανισμοί απαγορεύεται να χορηγούν 
στεγαστικά ύόνεια για τα ακίνητο της περίπτωσης γ της παραγράφου 
1 του άρθρου 73α, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποθληθεί 
η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγρα
φο 1.

5. Οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη σύνταξη 
συμβολαιογραφικών πράξεων εξόφλησης τόκων ή κεφαλαίου δα<είου 
ή οποιοσδήποτε απαίτησης γενικά στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν 
τους προσκομίσει θεωρημένο από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο αντί
γραφο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 
1 του άρθρου 71. Αντίγραφα των συμβολαίων εξόφλησης τόκων οφεί
λουν οι συμβολαιογράφοι να στέλνουν, μέσα στον επόμενο μήνο από 
τη σύνταξή τους, στον οικονομικό έφορο που είναι αρμόδιος για τη φο
ρολογία του πιστωτή.

6. Προκειμένου να γίνει εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης με βά
ση δικαστική απόφαση, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας εφ όσον διαπιστώ
σει ότι η εμπράγματος ασφάλεια αφορά απαίτηση έντοκη από σύμβαση, 
νόμο ή δικαστική απόφαση, οφείλει ναρνηθεί την εξάλειψη της σχετι
κής υποθήκης ή προσημείωσης με βάση τη δικαστική απόφαση, αν δεν 
του προσκομιστεί και βεβαίωση του οικονομικού εφόρου, από την οποία 
να προκύπτει ότι υποβλήθηκε σ αυτόν αντίγραφο της πιο πάνω δικα
στικής απόφασης.

7. Τράπεζες και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργούν εξαρ- 
γύρωση μερισμάτων και τοκομεριδίων, υποχρεούνται να εξακριβώνουν 
την ταυτότητα και τη διεύθυνση της κατοικίας και επαγγελματικής εγ
κατάστασης του εξαργυρούντος και να τηρούν ακριβή σημείωση του 
ποσού των εξαργυρωθέντων μερισμάτων και τοκομεριδίων καθώς και 
του ποσού και του είδους των μετοχών και ομολογιών που ανήκουν 
σ αυτούς.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέ
ρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

6. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται στις συμβολαιογραφικές πρά
ξεις που συντάσσουν για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρ
θρου 32 να μνημονεύουν το κέρδος ή την ωφέλεια που προέχυψε από 
την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης 
της επιχείρησης. Επίσης έχουν υποχρέωση να υπενθυμίζουν τις διατά
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 στους συμβαλλόμενους και να 
αναγράφουν τούτο ρητά στο συμβόλαιο της εκχώρησης. Αντίγραφα των 
συμβολαίων οφείλουν οι συμβολαιογράφοι να στέλνουν μέσα στον ε
πόμενο μήνα από τη σύνταξή ττχκ^ στον οικονομικό έφορο του υπόχρεου 
για παρακράτηση.

9. 'Οσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις, που προβλέποντσι από τις 
παραγράφους 1,2,4 εως β, υπόκεινται σε πρόσημο που ορίζεται στο άρ
θρο 73. Στο ίδιο πρόστιμο υπόκειται και ο υπόχρεος που θα υποβάλει 
ψευδή υπεύθυνη δήλωση.»

'Αρθρο 17
Παραγραφή, Απόρρητο

1. Το άρθρο 68 του ν.δ.3323Τ1955 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 68 
Παραγραφή

■1:"·Η κοινοποίηση-Φύλλου ελέγχου, κατά ης διατάξεις τσυ άρθρου 
52, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του 
έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης.

Γ ια ης δηλώσεις που υπάγονται κάθε φορά στις διατάξεις των παρα
γράφων 3 και 4 του άρθρου 50, καθώς και γι 'αυτές που καθίστανται υ
ποχρεωτικό ελεγκτέες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 50α, μπορεί να κοινοποιηθεί Φύλλο ελέγχου μέσα στο επόμενο 
ημερολογιακό έτος από το έτος που συμπληρώνεται ο χρόνος παρα
γραφής. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, 
το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του Φόρου παραγράφεται μετά 
την πάροδο της δεκαετίας.

2. Εξαιρετικά, η βεβαίωση του φόρου μπορεί να νίνει και μετά την 
πάροδο δεκαετίας αν η εγγραφή στο ονομα της ομόρρυθμης. ετερόρ
ρυθμης, περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και 
αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 16α, 
έγινε οριστική μετά την πάροδο αυτής, όχι όμως και πέρα από έξι (6) 
μήνες από την κοινοποίηση στον οικονομικό έφορο της απόφασης του 
διοικητικού δικαστηρίου, ή από την οριστικοποίηση της εγγραφής με 
διοικητική επίλυση της διοφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης 
άσκησης προσφυγής.

3. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρω- 
; μαγικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φό

ρων, προσαυξήσεων και προστίμων για φορολογικές παραβάσεις, 
παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπενταετίας, εφ όσον η μη ενάσκηση 
αυτού, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:

α) Στην από πρόθεση πράξη η παράλειψη του Φορολογουμένου με 
τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου.

β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρσνται στην πα
ράγραφο 2 του άρθρου 51.

'Οταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέχονται στον οικονομικό έ
φορο το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνε- 
ται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.

4. "Οταν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωςπι 
απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ή δήλωση αποτελεσμάτων από ο- 
μόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, κοινοπρα
ξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρο, το 
δικαίωμα του Δημοσίου για να κοινοποιήσει το Φύλλο ελέγχου ή την 
πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων παραγράφεται μετά την πάρο
δο προθεσμίας δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για 
την επίδοση της δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δη
λώσεων κστά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομη
νία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου γιο την 
κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας 
από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

5. 'Οταν το φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους με από
φαση του διοικητικού δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο 
οικονομικό έφορο το τελευταίο έτος της παραγραφής του ή μετά τη λήξη 
του χρόνου της παραγραφής, ο οικονομικός έφορος δύνοται να κοινο
ποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της 
απόφασης.

6. Στην περίπτωση υποβολής ανακλητικής δήλωσης ή δήλωσης με 
επιφύλαξη η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά 
τρία (3) έτη από τη με σποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της δήλωσης.»

2. Το άρθρο 69 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 69 
Φορολογικό απόρρητο

1. Οι δηλώσεις του Φόρου του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλει
στικό για φορολογικούς σκοπούς kci απαγορεύεται η χρησιμοποίησή 
τους γιο δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου οπό 
το οποίο αυτός απέκτησε: το εισόδημα, για παράβαση των κειμένων δια
τάξεων.

2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχείο, οι εκθέσεις, 
οι πράξης προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου οι απο
φάσεις του οικονομικού εφόρου και κάθε στοιχείο του Φακέλου που έ
χει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητο και 
απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε οποισνδήπστε άλλον εκτός από 
το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτό

3. Ο Οικονομικός Έφορος συντάσσει κάθε έτος με βάση τις δηλώ
σεις που του επιδίδονται κστάλονο Φορολσνουμένων, ο οποίος περιέ
χει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τσν τίτλο και τα λοιπό στοιχείο 
αυτών που υπέβαλαν δήλωση, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες 
Δ και ΣΤ-, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υποόκειται σε φορο
λογία καθώς και το φόρο που αναλογεί σ'αυτό. Ο κατάλογος αυτός κα
ταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των δηλώσεων και συμπληρώνεται με το αντίστοιχα στοιχεία της ορι
στικοποίησης της εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε πρόσφο
ρη θέση στο κατάστημα της οικονομικής εφορίας και των δήμων ή 
κοινοτήτων, όπου εδρεύει οικονομική εφορία ώστε vc μπορεί να λαμ-
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βόνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων 
των φορολογούμενων όλης της Χωράς, καθώς και η δημοσιεση τους στις 
εφημερίδες.

4. Τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους 
καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο οι
κονομικός έφορος υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίω
ση γι αυτό σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει εννομο συμφέρον και 
το αποδεικνύει.

5. Εξαιρετικό επιτρέπεται, αποκλειστικό και μόνο:
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του υπουργείου οικονομι

κών και στους ορκωτούς εκτιμητές για την όσκηση των καθηκόντων τους, 
καθώς και κατ’εφαρμογή του όρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα στις πε
ριπτώσεις που ορίζονται από αυτό.

0) Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ιδρύματος Κοινω
νικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) να λαμβάνουν στοιχεία από το Φάκελο του 
εργοδότη για την επαλήθευση των μισθών και ημερομισθίων που αυ
τός κατέβαλε στο προσωπικό που απασχολεί.

γ) Σε ειδικό εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των οργανισμών τοπι
κής αυτοδιοίκησης να λαμβΰνουν τα αναγκαία στοιχεία και πληροφο
ρίες για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών τους ή 
γιο τον έλεγχο των δηλώσεων των επιβαρύνσεων αυτών.

δ) Σε δίκες για διαφορές εμπορικών μισθώσεων ακινήτων η χορήγη
ση στους ενδιαφερομένους για χρήση στο δικαστήριο αντιγράφων των 
μισθωτηρίων συμβολαίων καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόμε
νο μίσθωμα οποιουδήποτε ακινήτου. Ο οικονομικός έφορος δικαιούται 
να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση ν.1599/19θ6 στην οποία ο αϊτών θα δηλώ
νει ότι τα χορηγούμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικό και 
μόνο για δίκες του προηγουμένου εδαφίου.

6. Η παραβίαση του Φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού συ- 
νιστό πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του 
πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις δια
τάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.

7. Τις ευθύνες της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα πρόσω
πα, που είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού 
Κώδικα, τα οποία νόμιμα λαμβάνουν γνώση φορολογικών απορρήτων 
και χρησιμοποιούν αυτά για σκοπό διάφορο εκείνου που ο νόμος επι
τρέπει ή τα ανακοινώνουν με κάθε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, σε τρίτους. 
Τα λοιπά πρόσωπα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες 
μετά από έγκληση του οικονομικού εφόρου ή του αρμόδιου επιθεωρη
τή προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου 
υπάγεται η οικονομική εφορία και με πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 
78 το οποίο επιβάλλεται με πράξη του οικονομικού εφόρου μετά την τε
λεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.

8. Εκείνοι που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπράττουν στην εφαρμο
γή των διατάξεων του παρόντος νόμου και από το λόγο αυτό λαμβά
νουν γνώση των τραπεζικών ή άλλων συναλλαγών, υποχρεούνται να 
τηρούν το απόρρητο των συναλλαγών τούτων, υποκείμενοι σε αντίθε 
τη περίπτωση στις ποινές και τα πρόστιμο των παραγράφων 6 και 7.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται για όλη τη χώρα ή για ορισμέ
νες μόνο περιφέρειες, ανάλογα με τον πληθυσμό, το ύψος του εισοδή
ματος πάνω από το οποίο, οι φορολογούμενοι που το αποκτούν θα 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους των φορολογουμένων, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 3 >

Αρθρο 18
Διοικητικές κυρώσεις

1. Το άρθρο 67 του ν.δ. 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

• Άρθρο 67 
Διοικητικές κυρώσεις 1 2

1. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση υπάκειντσι σε 
πρόσθετο φόρο που ορίζετοι οε ποσοστά επί του οψειλάμενου με τη 
δήλωση φάρου, για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης 
ως εξής: α) σε τέσσερα το εκατό (4%) για κάθε ένα απύ τους τρεις (3) 
πρώτους μήνες και β) σε πέντε τα εκατό (5%) για κάθε ένα μήνο μετά 
από τους τρεις πρώτους μήνες.

Ο πρόσθετος αυτός φόρος δεν μπορεί να υπερβεΙ το ποσά του φό
ρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση.

2. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ονοκριβή δήλωση υποκειντοι:
α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τα εκατό 

(75%) του φόρου του οποίου θα απέφευγε την πληρωμή ο υπόχρεος 
λόγω της ανακρίβειας.

β) Σε πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό, ανάλογα με το

ποσά της διαφοράς του φόρου του οποίου ο υπόχρεος θα απέφευγε 
την πληρωμή λόγω της ανακρίβειας και εφ όσον η διοφορα ουτή υπερ
βαίνει κατά είκοσι τα εκστό (20%) το φόρο που οφείλεται με βάση τη 
δήλωση ως εξής:

αα) είκοσι τα εκατό (20%). αν το ποσά της διαφοράς κυμαίνεται από
100.000 έως 1.000.000 δραχμές.

ββ) είκοσι πέντε τα εκατό (25 % κ αν το ποσά της διαφοράς υπερβαί
νει το 1.000.000 δραχμές.

3. Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν δήλωση υπάκειντσι:
α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε εκατό πενήντα το εκατό (150%) 

του φόρου του οποίου θα απέφευγε την πληρωμή ο υπόχρεος λόγω 
της μη υποβολής της δήλωσης.

β) Σε πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό, ανάλογο με το 
ποσό του κσταλογιζόμενου φόρου, ως εξής:

αα) τριάντα τα εκατό (30%), αν το ποσό του κσταλογιζόμενου-φόρου 
κυμαίνεται από 10.000 έως 200.000 δραχμές,

ββ) σαράντα τα εκατό (40%), άν το ποσό του κσταλογιζόμενου φό
ρου κυμαίνεται από 200.001 έως 1.000.000,

γγ) πενήντα τα εκατό (50%),σν το ποσό του καταλογιζόμενου φόρου 
υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές.

4. Προκειμένου για υπόχρεους σε παρακράτηση φόρων, τα παρο- 
πάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων διπλασιάζονται και τα ποσά των προ
στίμων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50)% σε κάθε 
περίπτωση. Απαγορεύετοι η με κάθε τρόπο επίρριψη του βάρους από 
τους πρόσθετους φόρους και το πρόστιμα των προηγούμενων παρο- 
γράφων από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγματικό φορολο
γούμενο.

5. Οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπουν οι διστάζεις 
του άρθρου αυτού και του άρθρου 73 καθώς και του όρθρου 32 του 
ν. 620/1976 επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη δόλου ή αμέ
λειας ή αν ο υπόχρεος πορερμήνευοε τις σχετικές διατάξεις.

6. Όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση, σύμφωνα με την 
παρόγροφο 3 του άρθρου 11, ευθύνοντοι ολληλεγγύως με τους φορο
λογούμενους για την καταβολή των πρόσθετων φόρων και των προστί
μων που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ειδικά, η ευθύνη των κληρονόμων 
του φορολογουμένου εκτείνεται μόνο μέχρι το ποσό της κληρονομι
κής μερίδας που περιήλθε σε καθέναν από αυτούς.

7. Κατά τον καθορισμό του πρόσθετου φόρου κοι του προστίμου, σύμ
φωνα με τις διατάξεις αυτού του όρθρου, ως δηλούμενο θεωρείται το 
ποσο του συνολικού καθαρού εισοδήματος του φορολογουμένου, το 
οποίο λομβάνεται υπόψη για τη βεβαίωση του φόρου που προκύπτει 
στο εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 9, είτε το εισόδημα αυτά εξευρί
σκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 με την άθροιση των επί 
μέρους εισοδημάτων από τις κατηγορίες Α' έως ΣΤ είτε καθορίζεται 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 >.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν. 820/1978 αντικαθίσταται ως
εξής:

• 1. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ελλιπή δήλωση υπόκειντοι οε πρό
σθετο φόρο που ορίζετοι σε εβδομήντο πόντε το εκστό (75%) της διο- 
φοράς του κύριου φόρου. Στην περίπτωση ουτή δεν επιβάλλονται 
πρόστιμα και δεν εφσρμόζοντοι οι διατάξεις των άρθρων 67 και 73β του 
ν.δ. 3323/1955 και του άρθρου 31 του ν. 1591/1906*.

3. Το άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955 σντικαθίστατοι ως εξής:

« Άρθρο 73 
Άλλα πρόστιμα

1. Το πρόστιμα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 5,12,14, 
16α, 29, 30, 50α, 69 παράγραφοι 7 και 6, 70, 71 κοι 72 υπόκειντοι γιο κο· 
θε παράβαση σε πρόστιμο έως διοκόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

Ζ Το πρόστιμα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 και του 
παρόντος άρθρου επιβάλλονται με το οικείο φύλλο ελέγχου ή με ιδιαί
τερη πράξη του αρμόδιου οικονομικού εφόρου, κατά περίπτωση. Κο· 
το τη διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιμο που επιβλήθηκε 
περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού.

3. Για την κοινοποίηση της πράξης κοι γιο την εν γένει διαδικασία 
βεβαίωσης του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πο· 
ρόντος·.

4. Στο ν.δ. 3323/1955 μετά το άρθρο 73 προσθέτονται άρθρα με αριθ
μούς 73ο και 73β\ το οποία έχουν ως εξής:

•Άρθρο 73α.
Κυρώσεις σε όσους δε δηλώσουν το εισόδημα από ακίνητα.

1. Όσοι αποκτούν εισόδημο από ακίνητο και είνοι υπόχρεοι σε υπο
βολή δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ον δε δηλώ
σουν το εισόδημα αυτό δε δικαιούνται:
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a) No εγείρουν αγωγή έξωσης ή να μεταβιβάσουν την κυριότητα με 
οποιοδήποτε τρόπο ή να συστήσουν εμπράγματο δικαιώματα, για μιο 
πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί 
τα μισθώματα.

β) Να παραχωρήσουν υποθήκη για μιό δεκαετία από τη λήξη της προ
θεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σε ακί
νητα για το οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

γ) Να παρουν στεγαστικό δάνειο από τις τράπεζες, το Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων, το Τ αχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς ορ
γανισμούς, οι οποίοι χορηγούν στεγαστικό δάνεια, για τα ακίνητα γιο 
τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

2. Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, που δηλώνονται εκπρό
θεσμα, Φορολογούνται αυτοτελώς, χωρίς καμία έκπτωση ή μείωση, με 
συντελεστή πενήντα τα εκατό (50%), εφ όσον μέσα σε τρεις (3) μήνες 
από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό 
που προβλέπεται από την παράγραφο Τ του άρθρου 72. Γ ίο την κατο 
βολή του φόρου αυτού ευθύνεται στο ακέραιο και ο τελευταίος, από σύμ
βαση, διακότοχος του ακινήτου. Για τη διαδικασία της βεβαίωσης του 
φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59.

'Αρθρο 73β
Κυρώσεις γιο τη μη υποβολή ή ονοκριβη υποβολή δήλωσης

1. Αν ο υπόχρεος δεν έχει υποβάλει δήλωση και ο οφειλόμενος κύ
ριος φόρος, με βάση τελεσίδικη απόφαση, υπερβαίνει σε μία διαχειρι
στική περίοδο το ποσό των τριακοοίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ή 
έχει υποβάλει δήλωση, αλλά μεταξύ του οφειλόμενου κύριου φόρου με 
βάση τη δήλωση και του φόρου που προσδιορίστηκε τελεσίδικα υπάρ
χει διαφορά μεγαλύτερη από το ποσό των τριακοοίων χιλιάδων (300.000) 
δραχμών και το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
είκοσι πέντε τα εκατό (25%) του κύριου φόρου που αναλογεί με βάση 
τη δήλωση, το Διοικητικό Εφετείο απαγγέλει σε βάρος του υποχρέου 
με την (δια απόφαση με την οποία προσδιορίστηκε ο φόρος τις πιό κά
τω ποινές;

α) Την απώλεια του δικαιώματος να καταβληθεί σε δόσεις ο φόρος 
που βεβαιώθηκε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης και ο φόρος 
που βεβαιώνεται με βάση την απόφαση αυτή. Εξαιρούνται οι δόσεις προ
καταβολής του φόρου.

β) Την απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε δημοπρασίες του 
δημόσιου τομέα γενικά, για χρονικό διάστημα από έξι (Ε) μήνες έως ένα 
(1) έτος.

γ) Την απώλεια του δικαιώματος λήψης πιστοποιητικού φορολογι
κής ενημερότητας για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως ένα (1) 
έτος.

δ) Τη στέρηση του δικαιώματος για λήψη άδειας οδήγησης αυτοκινή
του ή την αφαίρεση της άδειας αυτής, για χρονικό διάστημα από έξι (6) 
μήνες έως ένα (1) έτος

2. Αν ορισπκοποιθεί το φύλλο ελέγχου με διοικητική επίλυση της δια
φοράς ή δικαστικό συμβιβασμό ή λόγω μη άσκησης προσφυγής ή μετά 
από άσκηση προσφυγής που κρίθηκε τελεσίδικα εκπρόθεσμη ή που έ
γινε τελεσίδικη με απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οικονομι
κός έφορος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) μήνες να επιβάλει με απόφασή 
του τις κυρώσεις που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος.

Η τρίμηνη αυτή προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας για 
την άσκηση προσφυγής, αν η οριστικοποίηση του Φύλλου ελέγχου έγι
νε λόγω μη άσκησης προσφυγής και οπό την κοινοποίηση στον οικονο
μικό έφορο της τελεσίδικης δικαστικής οπόφοσης αν η οριστικοποίηση 
αυτή έγινε μετά από άσκηση προσφυγής που κρίθηκε τελεσίδικη εκπρό
θεσμη ή που έγινε τελεσίδικη με απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου 
ή από την ημερομηνία που επιτεύχθηκε η διοικητική επίλυση της διο
φοράς ή που κοινοποιήθηκαν τα πρακτικά του δικαστικού συμβιβασμού.

2. Ο οικονομικΟς έφορος την απόφασή του ή την απόφοιτη του Διοι
κητικού Εοετειου με τις οποίες επιβάλλονται οι κυοώαεις της παραγρά
φου 1 οφείλει vc τις ανακοινώνει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις 
αρμόδιες αρχές.

4. Οι κυρώσεις, τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυ
τού. επιβάλλονται ανεξάρτητα από τους ιιρόσβετους φάρους και τα πρό
σημα που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

Άρθρο 19 
Ποινικές κιιρώατις 1

1. Περιπτώσεις c και ετης παραγράφου ι του άρθρου 31 του \·.1591Π9Β6 
αντικαθίστανται ως ακολούθως;

•α) Όποιος δεν υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει ανακριβείς δηλώ
σεις για Φόρους, τέλη η εισφορές που σύμφωνο με τις κείμενες δ,στά

ξεις υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει στο Δημόσιο ή για το 
φΟρο προσπθέμενης αξίας ή για το Φόρο κύκλου εργασιών ή την ειδι
κή εισφορά ειδών πολυτελείας της υποπερίπτωσης β της περίπτωσης 
Ζ'της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4169Π961 (ΦΕΚ-Α'ΒΙ), εφ'ό- 
σον το συνολικό ποσά των παραπάνω φάρων, τελών και εισφορών που 
είχε υποχρέωση να δηλώσει και να αποδόσει στο Δημόσιο, από συναλ
λαγές ή άλλες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα ενός η 
μερολογιακού εξαμήνου υπερβαίνει το ποοό των εξακοοίων χιλιάδων
(600.000) δραχμών ή το ποσά του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ
μών γιο διύστημα ενός ημερολογιακού έτους.

ε) Όποιος τηρεί ανακριβή βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογι
κών Στοιχείων, εφ όσον η ανακρίβεια διαπιστωθεί από τακτικό έλεγχο 
του οποίου το αποτέλεσμα οριστικοποιήθηκέ είτε με διοικητική επίλυ
ση της διαφοράς, είτε λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας για ά- 
οκηση προσφυγής, είτε με οριστική απόφαση του διοικητικού 
δικαστηρίου, εφόσον στη διαχειριστική περίοδο που ελέχθηκε προκύ
πτει διαφορά ακαθάριστων εσόδων πάνω από είκοσι τα εκατό (20*/·) σε 
σχέση με αυτό που δηλώθηκαν και πάντως όχι μικρότερη απο ένα εκα
τομμύριο (1.000.000) δραχμές·.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 1591/1986 προ- 
σθέτεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

•Επίσης τα αδικήματα που ορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και ε'της 
προηγούμενης παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 
55 του ν. 1041/1980 τιμωρούνται και με α) στέρηση της παρεχόμενης από 
το νόμο «περί εμπορικών μισθώσεων· ειδικής προστασίας της επαγγελ
ματικής στ . γης και β) απώλεια του δικαιώματος λήψης διαβατηρίου ή 
με στέρηση αυτού που εκόόθηκε, γιο χρονικό διάστημα από έξι (6) μή
νες μέχρι ενός έτους».

2. 7ο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 
1591/1966 αντικαθίσταται ως εξής.

•Στο δικαστήριο αυτό διαβιβάζονται η μηνυτήριο αναφορά της αρ
μόδιας φορολογικής αρχής και, εφ'όοον υπάρχουν στη δικογραφία, η 
έκθεση ελέγχου και τα αναφερόμενα οε αυτή έγγραφα το φύλλο ελέγ
χου ή η πράξη καταλογισμού τέλους ή εισφοράς, η απόφαση επιβολής 
προστίμου Κ.Φ.Σ., ως και η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. Κα
τά τη διαδικασία στο ακροατήριο το δικαστήριο μπορεί να κλητεύσει 
ως μάρτυρες τα αρμόδια φορολογικά όργανα μόνο στην περίπτωση που 
θα κρίνει αναγκαίες και άλλες αποδείξεις. Στην ίδια περίπτωση μπορεί 
να διατάξει και οποιαδήποτε άλλη απόδειξη. Τ ο Δημόσιο μπορεί νο πα- 
ρίσταται στο δικοατήριο ως πολπτκώς ενύγων με τον προϊστάμενο της 
αρμόδιος φορολογικής αρχής ή τον υπάλληλο της υπηρεσίας του που 
ορίζεται από αυτόν.

Έγγραφη προδικασία δεν σπαττείταε Ο αρμόδιος εισαγγελέας γνω
στοποιεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, δεκαπέντε τοιιλΰχιστσν ημέ
ρες πριν από τη δημόσιο ουνεδρίαση, την αρχική δικάσιμο·.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ

Άρθρο 20
Εισόδημα και υπολογισμός του φόρου

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3Θ43Π956 
(©ΕΚ - ΑΊ46) αντικαθίσταται ως εξής

•2. Προκημένου να προσδιοριστεί το καθαρά κέρδος που προκύπτει 
στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η 
επιβάρυνση της μόνιμης εγκστάσταοης στην Ελλάδα με γενικά έξοδο 
διαχείρισης και διάφορο άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας αυ
τής. που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκε
ται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο τα εκατό 
(2%) των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 
από την αλλοδαπή επιχείρηση».

2. Η περίπτωση ατης παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της παρα
γράφου 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1966 αντικαθίστανται ως έξης: 

•α) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, ας αλλοδαπές εταιρίες και 
οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημό- 
των, καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σαράντα έξι τα εκατό 
(46%).
Εξαιρετικά, ο φόρος αδιανέμητων κερδών ορισμένων κατηγοριών η υι
ό αϊτών ανωνύμων εταιριών υπολογίζεται με μειωμένους συντελεστές 
ως ακολούθως:
οε. Γ id tit ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές. μεταλλευτικές και λο-
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τομικές ανώνυμες εταιρίες. με συντελεστή φορολογίας σαράντα τα ε
κατό (40%)
ββ. Για τις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λα
τομικές ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες είτε έχουν μετοχές εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο είτε πραγματοποιούν από 1.1.1987 και μετά παρα
γωγικές επενδύσεις που υπάγονται στο σύστημα των κρατικών επιχο
ρηγήσεων του V.1262/19B2 (ΦΕΚ Α'70) ύψους άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) δοαχμών, καθώς και για εκείνες που έχουν 
υπαχθεί μέχρι 3l.12.19B6 στις κρατικές επιχορηγήσεις του ίδιου νόμου, 
ανεξάρτητα από το ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης, με συν
τελεστή φορολογίας τριάντα πέντε τα εκατό (35%).
Επί μικτών επιχειρήσεων των πιο πάνω υποπεριπτώσεων αα και ββ\ 

ο μειωμένος συντελεστής σαράντα τα εκατό (40%) ή τριάντα πέντε τα 
εκατό (35%), κατό περίπτωση, εφαρμόζεται μόνο στα αδιανέμητα κέρ
δη που προέρχονται από το βιομηχανικό, βιοτεχνικό, μεταλλευτικό και 
λατομικό κλάδο.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο λονιστικός διαχωρισμός των 

κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα αδιανέμητα κέρδη που θα 
Φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή θα προσδιορισθούν με επι- 
μερισμό του συνόλου των αδιανέμητων κερδών της ανώνυμης εταιρίας 
με βάση τα ακαθόοιστα έσοδα κάθε κλάδου.
γγ. Γ ια τις λοιπές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που πραγματοποιούν 
από 1.1.1987 και μετά παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται στο σύ
στημα των κρατικών επιχορηγήσεων του ν. 1262/1982 ύψους πόνω από 
πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, καθώς και για εκείνες που 
έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κρατικές επιχορηγήσεις του (διού 
νόμου, ανεξάρτητα από το ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης, 
με συντελεστή φορολογίας οαράντα τα εκατό (40%)
Επί μικτών επιχειρήσεων ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας αδια
νέμητων κερδών εφαρμόζεται μόνο στα αδιανέμητα κέρδη του κλάδου 
στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται η παραγωγική 
επένδυση.
Για τον προσδιορισμό του ποσού των αδιανέμητων κερδών, τα οποία 
θα φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή σαράντα τα εκατό (40%) 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υπο
περίπτωσης ββ1.
Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή αδιανέμη
των κερδών, για τις ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στις πιο πάνω 
υποπεριπτώσεις ββ'και γγκαι οι οποίες από 1.1.1987 και μετά άρχισαν 
την πραγματοποίηση επενδύσεων που υπάγονται στο σύστημα των κρα
τικών επιχορηγήσεων του ν. 1262/1982, λαμβάνεται ο χρόνος της πραγ
ματοποίησης συνολικού κόστους επένδυσης ύψους τουλάχιστον πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, η διαπίστωση του οποίου γίνεται 
από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και προκειμένου για τις ανώ
νυμες εταιρίες που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κρατικές επι
χορηγήσεις του ίδιου νόμου, λαμβάνεται ο χρόνος της ολοκλήρωσης 
της επένδυσης.

2. Όταν στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβύνεται και εισόδημα 
από ακίνητα, εκτός από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμίσθω- 
ση οικοδομών οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, το συνολικό 
αυτό ακαθάριστο εισόδημα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο 
ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό τρίο το εκατό (3%)·.

3. Στο τέλος της παραγραοου 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958 
πρσθέτονται δύο εδάφια, το οποία έχουν ως εξής:
«Εάν όμως ζητηθεί, κατύ την υποβολή της δήλωσης, η επί πλέον αυτή 
διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίω
ση. Στην περίπτωση αυτή κατά την έκδοση του τριπλοτύπου είσπραξης 
θα χορηγείται έκπτωση δέκο το εκατό (10·/·) μόνο όταν η δήλωση υπο
βάλλεται: ι εμπρόθεσμα και εξοφλείται ταυτόχρονα το ποσό που απο
μένει μετά το συμψηφισμό ·.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 13 το ν.δ. 3843/1958 αριθμούνται ως πα
ράγραφος 1 και προσθέτεται παράγροψος 2, η οποία έχει ως εξής:
■2. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρεί
ται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Άρθρο 21
Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου 1 2

1. Η περίπτωση β'της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.δ. 3843/1958 
αντικαθίσταται ως εξής:

*β) Του φόρου που παρακρατεί η ανώνυμη εταιρία στα μερίσματα που 
διανέμει, στα ποσοστά και τις αμοιβές του διοικητικών συμβούλων, στις 
εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών αυ
τών, καθώς και στις αμοιβές του εργατούπαλληλικού προσωπικού αυ
τών ή του φάρου που παρακρατεί ο συνεταιρισμός στα ποσά που διανέμει 
στα μέλη του».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.δ. 3843/1958 προσθέτεται

τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής:
•Δεν εκπίπτουν τα ποσά του Φάρου που έχουν παρακρατηθεί σε εισο
δήματα που έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο, εφ όσον η επιχείρη
ση επιθυμεί για τα εισοδήματα αυτό να έχει εξάντληση φορολογικής 
υποχρέωσης».

3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του 
ν.δ. 3843/1958 αντικαθίστανται ως εξής:
•Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του εισοδήματος από κινητές αξίες εκτός 
των μερισμάτων από κοινές ή προνομιούχες μετοχές είναι πρόσωπο από 
εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρ
θρου 3. που δεν έχει όμως μόνιμη εκγκατάσταση στην Ελλάδα το πο
σοστό του παρακρατούμενου Φορου ορίζεται ίσο με σαράντα έξι τα εκατό 
(46%) στο εισόδημα αυτό και ο δικαιούχος του εισοδήματος δεν υπο- 
χρεούται στην υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το ει
σόδημα αυτό »

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου καταργείται:
•2. Οι συνεταιρισμοί που έχουν ουσταθεί νόμιμα, οι οποίοι διανέμουν 
στα μέλη τους κέρδη, υποχρεούνται να παρακρατούν για Φόρο εισοδή
ματος ποσοστό οκτώ τα εκατό (8%) και να τον αποδίδουν στο Δημόσιο 
κοτά τη διάρκεια του επόμενου μήνα από την παρακράτηση. Εξαιρούν
ται από την παροκράτηση τα κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που 
διανέμουν στα μέλη τους οι αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι αναφέ- 
ρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και μέχρι 
το αφορολόγητο ποσό που ορίζεται στην ίδια περίπτωση γιο κάθε δι
καιούχο. Γ ια την εξαίρεση από την παρακράτηση του φόρου ο δικαιού
χος του μερίσματος υποχρεούται να δηλώσει στο συνεταιρισμό με 
υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έτυχε απαλλαγής κατά την είσπραξη με
ρισμάτων από άλλο συνεταιρισμό κατά την (δια χρήση για ποσό μερι
σμάτων μεγαλύτερο από το αφορολόγητο αυτό ποσό».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958 αντικαθίσταται 
ως εξής:
•7. Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδα
πές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν α
σκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα:

α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παρα
γωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνείας, 
σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων 
ερευνών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών 
για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασσετών. πνευμα
τικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών,

β) για την εκμίοθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινη
τών πραγμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού 
και γιο την παροχή οποιοσδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβου
λών στην Ελλάδα, καθώς και ςττις αμοιβές που καταβάλλονται σε ξένο 
καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξέ
νων χωρων για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος που βαρύνει το δικαιούχο της απο
ζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής.
Ο Φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης 
ή του δικαιώματος ή της αμοιβής, ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυ
τή απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμ
φωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ - Α'93), 
όπως ισχύει, με συντελεστή:
α) Δέκα τα εκατό (10%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλ
λονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή 
παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών 
ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και γιο την ανα
παραγωγή βιντεοκασσετών.
β) Είκοσι πέντε τα εκατό (25%) γιο αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοι
βές των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου αυτής.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο 

πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιού
χου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα του αυτά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η δια
φορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος ή αμοιβής που 
δικαιούται να λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο 
ποσό αυτής.
Η παρακράτηση του φόρου που Οφείλεται ενεργείται κατά την πίστω
ση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής 
στο δικαιούχο και η απόδοσή του γίνεται με σχετική δήλωση στο αρμό
διο δημόσιο ταμείο το βραδύτερο μέσα στον επόμενο μήνα από την πα
ρακράτηση.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλ
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λάγματος ηου αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των αποζη- 
μκόοηιν, δικαιωμάτων και ομαβόν που αναφέρονται στην παρούσα πο- 
ράγροφο, αν 6εν προοκομιοθεί σε αυτής αποδεικτικό καταβολής στο 
Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στο εισοδήματα αυτά »

6. Οι διατάζεις των παραγράφων 7.8 και 9 του ν.δ. 3843/1958 εφαρμό
ζονται ανάλογα και στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 
του ν.δ. 3323/1955.

Αρθρο 22
Κίνητρο επενδύσεων. Μετατροπές, συγχωνεύσεις

1. Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσό μέχρι και είκο
σι πέντε τα εκατό (25%) των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών 
χρήσεων 19Β8 έως 1991 (οικονομικά έτη 1989 έως 1992) που δηλώνον
ται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των ε
πιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 1262/1982 για το 
σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με σκοπό να χρησι
μοποιηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις που θα αρχίσουν μέσα στα έτη 
1989 έως 1992, αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το 
σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.
Εξαιρετικά προκειμένου για επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν. 1262/1982 
που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνο
λογίας γιο την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, απαλλάσσεται της 
φορολογίας εισοδήματος ποσά μέχρι και τριάντα πέντε τα εκατό (35%) 
των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών χρήσεων 1988 έως 1991. 
Ος αδιανέμητα καθαρά κέρδη, για τον υπολογισμό των απαλλασσόμε
νων του φόρου εισοδήματος κερδών, λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις 
που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και 
εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή α
ναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εταιριών και εται
ριών περιορισμένης ευθύνης ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την 
επιχείρησή του, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσε
ων που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις διαφόρων αναπτυξιακών 
νόμων.
Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν κι άλλο κλάδο εκμετάλλευσης 
που δεν οναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1262/1982 (μι
κτές επιχειρήσεις), για τον υπολογισμό των απαλλασσόμενων του φό
ρου εισοδήματος κερδών λαμβάνονται τα αδιανέμητα κέρδη που 
προέρχονται από τον κλάδο που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 
2 του ν. 1262/1982. Στην περίπτωση αυτή τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη 
κάθε κλάδου προσδιορίζονται με επιμερισμό του συνόλου των αδιανέ
μητων κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε 
κλάδου.

2. Παραγωγικές επενδύσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού εί
ναι οι επενδύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 1262/1982

3. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου Ί του άρθρου αυτού θα εφαρμό
σουν εναλλακτικό τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τις διατάξεις του 
ν. 1262/1982, εφ'όοον έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 
1262/1982.

4. Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμο
ποιήθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών 
από το χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού μετοφέ- 
ρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από 
το Φόρο εισοδήματος.

5. Οι τπό πάνω επιχειρήσεις υπσχρεούνται όπως μέσα στον πρώτο χρό
νο της τριετίας δαπανήσουν για την πραγματοποίηση της επένδυσης 
ποσά ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3; του σχημαπσθέντος ειδικού 
αφορολόγητου αποθεματικού.
Σε περίπτωση που δε όαπσνήθηκε το mo πάνω ποσό του αποθεματικού 
για κάθε χρόνο χωριστά, υπσχρεούται η επιχείρηση να υποβάλει συμ
πληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομι
κού έτους στο οποίο ανάγεται το μέρης των καθαρών κερδών που 
απηλλάγησσν από τη φορολογία εισοδήματος. Η δήλωση αυτή είναι εκ
πρόθεσμη και επιβάλλονται, επ! του φάρου που προκύπτει από τη δή
λωση αυτήν, οι προσαυξήσεις που προ βλέπονται γιο την εκπρόθεσμη 
υποβολή της δήλωσης.

6 Αν η επιχείρηση εντός της πιά πάνω τριετίας δε δαπάνησε ολόκληρο 
το ποσό του σχματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για 
την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, το μέρος του αποθε- 
ματικού αυτού που δε δαπανήθηκε προσθετεται στα καθαρά κέρδη του 
οικείου οικονομικού έτους που αοορά προσαυξανόμενου του αναλογούν- 
τος Φόρου κατά εξήντα τα εκατό (60%). Προς τούτο υποχρεούται η επι
χείρηση όπως εντός μηνάς από τη λήξη της τριετίας υποβάλει σχετική 
δήλωση στον αρμόδιο οικονομικό έφορο καταβάλλοντας τσν οΦειλό- 
μενο φόρο εφάπαξ.

7. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών, με την αξία' των 
οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, μετά την παρέλευση 
τριετίας απο το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού και εν
τός τριών ετών από τη λήξη του χρόνου αυτού, το ποσό που εχπέσθηκε 
θα προσθέτεται στα καθαρό κέρδη του έτους εκποίησής, προσαυξημέ
νο κατα εκατό τα εκατό (100%).Τα mo πάνω δεν εφαρμόζονται αν η επι
χείρηση αντικαταστήσει τα μηχανήματα που πουλήθηκαν μέσα σε έξι 
μήνες από την πώληση τους με νέα καινούργια μηχανήματα ίσης του
λάχιστον αξίας, τα οποία αποτελούν παραγωγική επένδυση σύμφωνο 
με τις διατάξεις του ν. 1262/1982.

Βίο αφορολόγητο αποθεμαηκό που σχηματίζεται σύμφωνα με τις όιο 
τάξεις του παρόντος προσθέτεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης 
και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση για την οποία τα βιβλία της 
επιχείρησης κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και κατά το ποσό του α
φορολόγητου αποθεματικού που σχημαπσθηκε στη χρήση αυτή. Τα αυτό 
ισχύουν και για τα αφορολόγητο αποθεματικά που σχημάτισαν οι επι
χειρήσεις από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 1987 (οικονομικό 
άτος 1988).

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ενικής Οικονομίας και Οικο
νομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξε
ων του άρθρου αυτού.

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 1279/1972 αντικαθίσταται 
ως εξής:
■2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και οε 
περίπτωση εισφοράς από οιασδήπστε μορφής λειτουργούσα επιχείρη
ση, τμήματος ή κλάδου αυτής σε λειτουργούσα η σιτνιστώμενη ανώνυ
μη εταιρία·.

11. Οι απαλλαγές των άρθρων 2 και 3 του ν.δ. 1297/1972. οι οποίες 
παρέχονται σε περίπτωση απόσχισης κλάδου με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4 του νομοθετικού αυτού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με 
την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.1731/1987 και των άρθρων 5 και 
6 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, παρέχονται και σε κάθε περίπτωση 
διάσπασης ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις 1ου προεδρι
κού διατάγματος 498/1987, εφ'όοον το μετοχικά κεφάλαιο καθεμίας από 
τις επωφελούμενες από τη διάσπαση εταιρίες δεν είναι μικρότερο του 
καθοριζόμενου στο άρθρο 4 του ν.δ.1297/1972 ελάχιστου ορίου κε
φαλαίου.

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1297/1972 αντικαθίσταται 
ως εξής:
•4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση 
διάλυσης της με το παρόν συνιστώμενης ή συγχωνευόμενης εταιρίας 
για το σκοπό περαιτέρω συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση ή διάσπα
σης ανώνυμης εταιρίας βάσει του π.δ. 498/1987 ή απόσχισης κλάδου κατά 
το άρθρο 7 του παρόντος για ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, εφ'όοον συν
τρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 και του άρθρου 4 του πα
ρόντος».

13. Στο άρθρο 6 του ν.δ. 1297/1972 προσθέτεται παράγραφος 3 που 
έχει ως εξής:
•2. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε 
περίπτωση μεταφοράς και παραγωγικής λειτουργίας των επί του ειοψερ- 
θεντος ακινήτου μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικά απί την Α' Πε
ριοχή του άρθρου 3 σε άλλη περιοχή του ν.1262/1982 Οπως ισχύει ή σε 
περιοχή από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 3.4 και 5 του άρθρου 
3 του παραπάνω νόμου πριν από την πάροδο της πενταετίας που προ- 
βλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, η δε επιχείρηση έχει το δικαίωμα 
στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσει το ακίνητο από το οποίο με
ταφέρθηκαν τα μηχανήματα και οι εγκατασταθείς γενικά για οποιοδη- 
ποτε άλλο σκοπό περιλαμβανόμενης και της εκποιησεως 
7ο δικαίωμα αυτό έχει η επιχείρηση κι ότσν συνεχίσει τη λειτουργία της 
εκτός της Περιοχής Α'του άρθρου 3 του ν.1262/1982 τουλάχιστο μέχρι 
ουμπληρώσεως πενταετίας από το χρόνο της συγχώνευσης ή της διά
σπασης ή της απόσχισης με νέες μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστα
θείς είτε ιδιόκτητες, είτε μισθωμένες βόσει κοινής μίσθωσης ή σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Άρθρο 23

Φορολογιο Κληρονομιών. Δωρεών. Γονικών παροχών.

1. Τοποοόπου απαλόσσεται από το φΟρο της αιτία θανάτου κτησης, 
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 27 του ν.δ. 118/1973, όπως ισχύει, αυ
ξάνεται σε τετροκόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) δραχμές.
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2. Τα ποσά μείωσης του φόρου (TAX ύ/ΡΕΔΙΤΣ) του άρθρου 29 του 
ν.δ. 118/1973. όπως ισχύει, ορίζονται:

αΙ Για την Α κατηγορία σε δραχμές 120.000 
β) για τη Β'κατηγορία. σε δοαχμές 90.000 
γ) για τη Γ'κατηγορία σε δραχμές 60.000 
δ) για τη Δ'κατηγορία. σε δραχμές 45.000 και 
ε) για την Ε'κατηγοοία σε δραχμές 30.000
Όταν δικαιούχοι της αιτία θανάτου κτήσης είναι ανήλικα παιδιά του 

κληρονομούμενου, το ποσό του φόρου που προκύπτει με τη φορολογι
κή κλίμακα της Α'κατηγορίας, αντί των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
δραχμών, μειώνεται σε δραχμές:

α) 300.000. ον ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 13 ετών, 
3) 270.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 14ο έτος της ηλι

κίας του.
γ) 240.000. αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 15ο έτος της ηλι

κίας του.
δ) 210.000. αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 16ο έτος της ηλι

κίας του,
ε) 180.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 17ο έτος της ηλι

κίας του,
στ) 150.000. αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το Ιβο έτος της ηλι

κίας του.
Η αυξημένη αυτή μείωση του φόρου δεν εφαρμόζεται σε μεταβιβά

σεις με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, γονικής παροχής ή προίκας.
3. Τα ποσά των 120.000 και 90.000 δραχμών των κλιμάκων της Α'και 

6 κατηγορίας, αντίστοιχα διπλασιάζονται, εφ όσον συντρέχουν οι προϋ
ποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 ν.δ. 
118/1973, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 14 του ν.1473/1984.

Όταν ο κληρονόμος-κληροδόχος παρουσιάζει αναπηρία 67% του
λάχιστον από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία κατά τις δια
τάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 
29. το ποσό μείωσης του Φόρου ορίζεται σε δραχμές: 

α) 375.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Α'κατηγορίας 
β) 270.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Β' κατηγορίας 
γ) 120.000. αν εντάσσεται στην κλίμακα της Γ'κατηγορίας 
δ) 90.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Δ κατηγορίας 
ε) 60.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Ε'κατηγορίας.
4. Το ποσό των 5.000.000 δραχμών, που ορίζεται με το πρώτο εδάφιο 

της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του ν.1329/1983 (ΦΕΚ-Α' 25), 
αυξάνεται σε 8.000.000 δραχμές.

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 
1591/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγο
ραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) 
δραχμές για καθένα κληρονόμο (κληροδόχο).
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιά
δες (1.500.000) δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας 
του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν τυγχάνουν κλη
ρονόμοι ή κληροδόχοι, εφ όσον στο δικαιούχο κληρονόμο-κληροδόχο 
περιέρχεται μία μόνο κατοικία κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι 
ποσοστό αυτής εξ αδιαιρέτου. Το κατά τα άνω ποσό απαλλαγής σε κα
μία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί 
σε εμβαδό διαμερίσματος ή κατοικίας, που κατά τις διατάξεις της πα- 
οογράΦου 3 του άρθρου 14 του ν.1591/1986, καλύπτει τις στεγοστικές 
ανάγκες του κληρονόμου · κληροδόχου».

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσμα
τος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κοτά πλήρη κυριότητα με τους ό
ρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν.1591/19θ6, το ποσό κατά 
το οποίο μειώνεται ο Φόρος (TAX U/ΡΕΔΙΤ) προσαυξάνεται κατά σαράν
τα χιλιάδες (40.000) δραχμές για το δικαιούχο και για καθένα από τα 
λοιπά μέλη της οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται εττην παράγρα
φο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 
118/1973. όπως τούτο θεσπίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 
του ν.1041/1980 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
■Για την επιβολή του φορου στις ανωτέρω περιπτώσεις, η αξία της επι- 
καοπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότη
τας του ακινήτου, κατά το χρόνο θανάτου του επικαρπωτή και ανάλογα 
με την ηλικία του κατά το χρόνο τούτο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου».

8. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε'της παραγράφου 5 του άρθρου 16 
του ν.δ. 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:
■ε) Οταν ο ψιλός κύριος, με δήλωση που θα υποβάλει στον αρμόδιο οι
κονομικό έφορο οποτεδήποτε, ζητήσει την άμεση φορολόγηση της ψι
λής κυριότητας. Στην περίπτωση αυτή χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος 
υποβολής της δήλωσης».

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 102 του ν.δ. 118/1973, όπως ισχύει.

αντικαθίσταται ως εξής:
•5. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή και είσπραξη των Φόρων, 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, σε 
υποθέσεις για τις οποίες η Φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 
και την 31.12.1971, θεωρείται παοαγραμμενο_Στις υποθέσεις αυτές δεν 
απαιτείται το πιστοποιητικά του οικονομικού εφόρου και του δημόσιου 
ταμείου, που προβλέπεται από τα άρθρα 105 έως και 112, αλλά, αντί γΓαυ
τά, μπορεί να προσκομίζεται:

α) προκειμένου για κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανά
του, από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος του κληρονομουμένου 
ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε μέχρι και την 31.12.1971, καθώς και υ
πεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθε
σης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,

β) προκειμένου για δωρεές εν ζωή και προίκες, αντίγραφο του οικείου 
συμβολαίου που συντάχθηκε μέχρι και την 31.12.1971 ή βεβαίωση του 
συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο, ότι τούτο συντάχθηκε 
μέχρι και την 31.12.1971 και δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του 
χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης»

10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1,2.3 και 4 του άρθρου 
αυτού αρχίζει από 22 Αυγούστου 1988.

Άρθρο 24
Φορολογία μεταβίβοσης ακινήτων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ-Α'238), όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
•2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο πα
ρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τεσσά
ρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) δραχμών. Το ποσό 
αυτά προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) δραχμές για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά του αγορα
στή, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και κατά δύο ε
κατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) δραχμές για το 
τέταρτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά του.
Εφ όσον η οικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται εκτός της διοικητικής περι
φέρειας των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης η απαλλασσόμενη κατά 
τα προηγούμενα εδάφια αξία προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τα ε
κατό (10%).
Σε καμιά περίπτωση δεν οφείλεται Φάρος για αξία ακινήτου που αντι
στοιχεί σε εμβαδό διαμερίσματος ή κατοικίας, που. σύμφωνα με τις δια
τάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 1591/1966 θεωρείται ότι 
καλύπτει τις στεγοστικές ανάγκες του αγοραστή.
Προκειμένου για αγορά οικοπέδου η απαλλαγή παρέχεται για ποσό της 
αξίας αυτού μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) 
δραχμές, εφ όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια ο- 
ποιουδήποτε νομού της Χώρας, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσα
λονίκης και για ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες
(1.200.000) δραχμές, εφ'όσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική πε
ριφέρεια των νομών αυτών».

2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 1 του ν.1078/1980, όπως ισχύες αν
τικαθίσταται ως εξής:
• 14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την αγορά 
πρώτης κατοικίας από ενήλικους άγαμους με εξαίρεση τα τέκνα των προ
σώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου τα ο
ποία σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτήν η απαλλαγή παρέχεται για 
ποσό αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες 
χιλιάδες (3.300.000) δραχμές ή μέχρι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιά
δες (1.200.000) δραχμές προκειμένου για αγορά οικοπέδου».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του ν. 1078/1980 αντικαθί
σταται ως εξής:
«Κατ εξαίρεση, για αγορά οικίας ή διαμερίσματος, παρέχεται απαλλα
γή για μια ακόμη φορά και με τις ίδιες προϋποθέσεις, μετά πάροδο διε
τίας τουλάχιστον από της αρχικής αγοράς, εφ'όσον εκποιήθηκε η παλαιό 
οικία ή διαμέρισμα το οποίο δεν πληρούσε τις στεγοστικές ανάγκες της 
οικογένειός του, όχι όμως σε συγγενείς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι του πρώτου βαθμού ·

4. Στο άρθρο 1 του αν.1521/1950 (ΦΕΚ-Α'245) προστίθεται παράγρα
φος 6, η οποία έχει ως εξής:
•6. Η επανάληψη συμβολαίου μεταξύ των αυτών προσώπων, για το αυ
τό ακίνητο, για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και η διόρθωση συμβολαίου, 
εφ'όσον δεν σναφέρεται στο όνομα του αγοραστή και πωλητή, στο τί
μημα. στην έκταση ή στη θέση και στην περιγραφή του ακινήτου, δεν 
δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου.
Αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο διευκρινίζεται μόνο ότι η έκταση που 
αγοράστηκε είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιγράφεται στο αρχικό 
συμβόλαιο, φόρος οφείλεται μόνο για την αξία της επί πλέον έκτασης. 
Αντίθετα αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο διευκρινίζεται μόνο ότι η έ
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κταση που αγοράστηκε είναι μικρότερη από αυτήν που περιγράφεται 
στο αρχικό συμβόλαιο. 6εν οφείλεται φόρος».

5.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/195C 
αντικαθίσταται ως εξής.
«Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο ο
ποίο ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί πολυκατοικία, με σχέδιο εγ
κεκριμένο από την πολεοδομική υπηρεσία πριν από τη μεταβίβαση, 
θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο. Οτι μαζί με το ιδανικό μερίδιο του 
οικοπέδου μεταβιβάζεται αποπερατωμένο διαμέρισμα της πολυκατοι
κίας που αντιστοιχεί σ'αυτό, εφόσον η πολυκατοικία πρόκειται να ανε- 
γερθεί από αυτόν τον ίδιο τον πωλητή του ιδανικού μεριδίου του 
οικοπέδου ή από τον εργολάβο ο οποίος ανέλαβε με αντιπαροχή την 
ανέγερση της πολυκατοικίας ή από τρίτον που ενερνεί για λογαριασμό 
τους*.

β.Οι διατάξεις των παραγράφων 1,4 και 5 του άρθρου 16 του αν 
1521/1950 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ματαίωσης ή ακύρωσης 
πλειστηριασμού.

7. Το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 820/1978, δ 
πως ισχύες σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβαρύνει 
τους συμβαλλόμενους που συνυπογράφουν τη φορολογική δήλωση.

Β.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν 
1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
• Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη 
χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή 
για ορισμένη κατηγορία τούτων*.

S. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ό
πως ισχύες προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέοα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης 
ο υπόχρεος σε φόρο δύνατας χωρίς φορολογική επιβάρυνση, εφ'όσον 
διαπιστώσει ότι έγινε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος κατά τη σύνταξη 
του φύλλου υπολογισμού της αξίας των ακινήτων ή εσφαλμένη επιλο
γή των προκαθορισμένων τιμών εκκίνησης ή των συντελεστών αυξο
μείωσής τους, νο υποβάλει νέο δήλωση και να ζητήσει 
επαναπροσδιορισμό του Φόρου, εφ'Οοον δεν καταρτίστηκε οριστικό συμ
βόλαιο με βάση την αρχική δήλωση. Στην περίπτωση αυτήν, εύν ο φό
ρος που προκύπτει με τη νέα δήλωση είναι μεγαλύτερος, συμψηφίζεται 
με τον καταβληθέντα, εάν είναι μικρότερος, η επί πλέον διαφορά επι- 
στρέφετας Αν ο οικονομικός έφορος μέσα στην προθεσμία του 20ημέρου 
από της υποβολής της δήλωσης διαπιστώσει εσφαλμένο υπολογισμό 
του φόρου, από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, δύναται να προσκαλέσει 
το φορολογούμενο για την υποβολή, μέσα στην (δια 20ήμερη προθε
σμία. συμπληρωματικής δήλωσης και επαναπροσδιορισμό του φόρου*.

10. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του α.ν. 1521/1950 μετά το πρώ
το εδάφιο προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Κατ'εξαιρεση αν στην περιφέρεια, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, 
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 
των ακινήτων, ο αναρμόδιος έφορος στον οποίο επιδίδεται η δήλωση 
του φόρου μεταβίβασης χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης για τη σύν
ταξη συμβολαίου και στη συνέχεια τη μεταβιβάζει στον αρμόδιο οικο
νομικό έφορο για έλεγχο των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου 
που δηλώθηκαν >.

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950 αντικαθίστα
ται ως εξής.
• 1. Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να συντάξει συμβόλαιο αν από την 
ημέρα έκδοσης του αντιγράφου της δήλωσης έχει περάσει χρονικό διά
στημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
Σε όσες περιοχές εφαρμόζεται το αντικειμενικό ούστημε προσδιορισμού 
της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. συντύσσεται συμβόλαιο με βάση το αν
τίγραφο της δήλωσης που κατατέθηκε και πέρα οπό την προθεσμία που 
ορίζεται με το προηγούμενο εδάφιο, εφ'όσον μέχρι τη σύνταξη του συμ
βολαίου δεν έχει δημοσιευθεί απόφαση του Υπουργού των Οικονομι
κών που vc τροποποιεί το αντικειμενικό σύστημα στη συγκεκριμένη 
περιοχή».

12. Στο άρθρο 6 του αν. 1521/1950 προστίθεται περίπτωση 6',που έ
χει ως εξής
•θ) Η αγορά ακινήτου κατά το ποσοστό που καλύπτεται η αγοραία αξία 
του με κεφάλαια που αποδειγμένα εισάγονται από την αλλοδαπή:

α) από έλληνες που εργάζονται ή εργάστηκαν με οποιοδήποτε ιδιό
τητα στο εξωτερικό για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια,

β) από έλληνες ναυτικούς που εργάζονται ή εργάστηκαν σε πλοία με 
ελληνική ή ξένη σημαία για τρία (3) τουλάχιστο χρόνια που εκτελούσαν 
πλύες εξωτερικού έστω και αν προσεγγίζουν και σε ελληνικά λιμάνια 
και ο βασικός μισθός τους προβλέπεται από το μισθολόγιο που ισχύει 
κάθε φορά άτι καταβάλλεται οε ξένο νόμισμα και

γ) από ομογενείς εγκαταστημένους στο εξωτερικό τουλάχιστον τρία

(3) χρόνια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
καθορίζονται κάθε φορά οι λεπτομέρειες διαπίστωσης της συνδρομής 
των προϋποθέσεων του παρόντος.»

13. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ.1084/1971 (ΦΕΚ Α - 277) και οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 Βδ του άρθρου 4 του α_ν 1521/1950 κα- 
ταργούνται.

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.634/1977 
(ΦΕΚ-ΑΊ86), Οπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
• Συμβάσεις αγοράς κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτά
σεων. μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
την εκμετάλλευσή τους, εφ'όσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, απαλλάσσονται 
από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για το μέχρι διακόσιες χιλιάδες
(200.000) δραχμές τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας τους και μέ
χρι εμβαδόν σαράντα (40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε 
αυτές συντελούνται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές 
πράξεις*.

15. Η διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
α.ν.1521/1950 αντικαθίσταται ως εξής:
« α) Για προσύμφωνα που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του πα
ρόντος, η μέρα σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, αν το 
οριστικό συμβόλαιο ουντάοσεται μέοα οε δύο (2) χρόνια από την κα
τάρτιση του προσυμφώνου*.

16. Η διάταξης της περίπτωσης β'της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του αν.1521/1950 καταργείται.

Η διάταξη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για προσύμφωνα που υπογρά
φτηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. εφ'Οοον το οριστικό συμ
βόλαιο υπογράφει μέχρι 30 Απριλίου 1989.

17. Σε περίπτωση μεταβίβασης με αντάλλαγμα κατά την έννοια των 
διατάξεων του αν.1521/1950, όπως αυτός ισχύει, της κυριότητας ή άλ
λων εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα που πραγματοποιείται μέ
χρι 30 Απριλίου 1989, σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου 
το οποίο καταρτίστηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φό
ρος μεταβίβασης υπολογίζεται:
□) Στη φορολογητέα αξία του ακινήτου κατά το χρόνο κατάρτισης του 
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, όπως αυτή προκύπτει με εφαρμο
γή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, εφ'όσον κατά το χρό
νο τούτο (σχυε στην περιοχή του ακινήτου το σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού της Φορολογητέας αξίας.
β) Στη φορολογητέα αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης ε
φαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολο
γητέας αξίας στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, μειωμένης κατά 
ποσοστό 5% για κάθε προγενέστερο χρόνο μέχρι του χρόνου κατάρτι
σης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου και μέχρι α ορό ντο τα εκα
τό (40%), κατ'ανώτατο όριο, της αξίας του χρόνου της πρώτης 
εφαρμογής του συστήματος, ον κατά το χρόνο κατάρτισης του προσυμ
φώνου δεν Ισχυε το αντικειμενικό σύστημα στην περιοχή του ακινήτου. 
Χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μήνες δεν υπολογίζεται, ενώ μεγα
λύτερο τούτου λογίζεται ως έτος.
γ) Στην αξία κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμ
φώνου, προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου, μέ
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ισχύει το αντικειμενικό 
σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας.

16. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυ
τού αρχίζειαπό 22 Αυγούστου 1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 2S
'Εσοδο δήμων κοι κοινοτήτων

1. Τα τακτικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προ
έρχονται από:

α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πορους.
β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
γ) Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
δ) θεσμοθετημένους Φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.
ε) Τοπικά δυνητικό τέλη και εισφορές
2. Τα έκτακτα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προ

έρχονται από: α) Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, β) 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και γ) κάθε άλλη πηγή.

3. Τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων και κοινοτήτων συ- 
νιστούν οι παρακάτω πηγές εσόδων:

α) Ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
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3) Το τέλη κυκλοφορίας αυτοκίνητων
γ) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π).
δ) θεσμοθετημένοι υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης φόροι, που δεν 

καταογούνται με τον παρόντα νόμο.
Από τα έσοδα της περίπτωσης α'της παραγράφου αυτής το ένα τρί

το (1/3) εγγρόφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και δια
τίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων, 
κοινοτήτων και αναπτυξιακών συνδέσμων. Τα υπόλοιπα δύο τρία (2/3) 
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και διατίθενται για γενικές 
δαπάνες δήμων, κοινοτήτων και αναπτυξιακών συνδέσμων.

Η απόδοση των πόρων αυτών καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών για 
τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης.Στους πόρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι χρη
ματοδοτήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία και μι
σθοδοσία του προσωπικού των Κ.Α.Π.Η. από τα Υπουργεία Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αιγαίου και τη λειτουργία και 
συντήρηση σχολείων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων.

4. Τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, όπως αυτό προσδιορί
ζονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8,9 και 10 του άρθρου αυ
τού, κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό 
Λογαριασμό με τίτλο ■ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων και κοι
νοτήτων».

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερι
κών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής 
'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, καθορίζονται τα κριτή
ρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋ
πολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, 
που εκδ(δεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι
νοτήτων της Ελλάδος, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατα
νομής των εσόδων που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό.

7. Η κατανομή των εσόδων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 
στους δήμους και τις κοινότητες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ε
σωτερικών, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του πα
ρόντος άρθρου.

8. Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της παρα
γράφου 4 του άρθρου 74 του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ-Α'92), καθώς και άλλες 
πιστώσεις που αποκεντρώνονται από κεντρικούς φορείς στην τοπική αυ
τοδιοίκηση κατανέμονται σύμφωνα με προϋποθέσεις, κριτήρια και δια
δικασία που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εσωτερικών, που εκδίδεται μετά γνώμη της Κ F Λ Κ F

9. Από τις συνολικές καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδή
ματος φυσικών και νομικών προσώπων αποδίδεται στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%).
10. Από τα ποσό που εισπράττονται για τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινή
των ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) αποδίδεται στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

11.0 Φόρος ακίνητης περιουσίας, που προθλέπεται από τα άρθρα 19 
έως 35 του ν.1249/1982. αποτελεί τοπικό φόρο των δήμων και κοινοτή
των. Απο τα εισπραττόμενα έσοδα ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) απο
τελεί κεντρικό πόρο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 4 του άρθρου αυ
τού. Το υπόλοιπο ογδόντα τα εκστό (80%) αποδίδεται στους δήμους και 
τις κοινότητες ανάλογο με την αντικειμενική αξίε των ακινήτων της πε- 
ριφέρειός τους που υπόκεινται στο φόρο.

Για τη 8ε3αίωση και είσπραξη και γενικό τη διαχείριση του φόρου της 
παραγράφου αυτής συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοι
νοτήτων Ελλάδος ειδική υπηρεσία.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ορί
ζονται τα σχετικά με τη σύετταση, την οργάνωση, τη στελέχωση και κά
θε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας. Με 
το ίδιο διάταγμα καθορίζονται και οι διαδικασίες βεβαίωσης, είσπρα
ξης και απόδοσης του φόρου.

12. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ.24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ-ΑΊ71) και 
του άρθρου 4 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ-Α'246). ενοποιούνται σε ενιαίο αν
ταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτι
κού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και Φωτισμού, καθώς και κάθε άλ
λης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοι
νοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του 
συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του 
τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.25/1975 (ΦΕΚ-Α’74) όπως 
τροποποιήθηκαν με το ν.429/1976 (ΦΕΚ-Α'235) και του άρθρου 5 του 
ν.1080/1980.

13. Ο απο τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
ν.1080/1980 προβλεπόμενος συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμε
νων χώρων ορίζεται από 6 μέχρι 25 δραχμές. Ο συντελεστής αυτός μπο
ρεί να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
μέχρι είκοσι τα εκατό (20%) για κάθε οικονομικό έτος.

14. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να 
επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιο
χής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην α
νάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το 
ύψος των τελών ή εισφορών, οι υποχρεούμενοι στην καταβολή τους και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την (δια απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

15. Η κατανομή των πιστώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυ
τού για γενικές δαπάνες γίνεται προς :

α) Δήμους και κοινότητες που αποτελούν αυτοτελώς γεωγραφική ε
νότητα του ν.1622/1986.

β) Δήμους που δημιουργούνται από συνένωση ο.τ.α. σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του ν. 1622/1986.

γ) Κοινότητες.
δ) Αναπτυξιακούς συνδέσμους.
Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορί

ζονται:
αα) Η ποσοστιαία κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης στις κα

τηγορίες α'β'γ'δ’ της παραγράφου αυτής.
ββ) Τα κριτήρια κατανομής των ποσών αυτών στους ο.τ.α. κάθε κατη

γορίας.
Με σταθερό το ποσοστό του αθροίσματος των κατηγοριών β' και γ' 

στο σύνολο της χρηματοδότησης εφαρμόζονται τα κριτήρια του 
ν.1622/1986 για τις συνενώσεις των ο.τ.α., με διπλάσιο συντελεστή για 
τους ο.τ.α. της περίπτωσης β1.

’Αρθρο 26
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το έσοδο των δήμων και κοι

νοτήτων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του β.δ.από 24-9/20.10.1958, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.1080/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

• 1. Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών ή μη νερών, που διατίθενται 
είτε σε φυσική κατάσταση είτε με ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες 
ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, ε
πιτρέπεται μόνον έπειτα από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του δη
μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου 
βρίσκονται τα νερά, ύστερο από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμ- 
βάνεται μετά προηγούμενη γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής 
υπηρεσίας του νομού για την καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζε
ται και η χρονική διάρκεια της άδειας».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του β.δ. από 24-9/20.10.1958. όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1080/1980, αντικαθίσταται ως εξής: 
« 2. Όταν τα νερά που διατίθενται ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, 

στην ίδια απόφαση με την οποία χορηγείται ή άδεια προσδιορίζεται η 
ελάχιστη ποσότητα νερού, για την οποία θα καταβάλλεται το ανάλογο 
δικαίωμα, ανεξάρτητα απο τη λήψη ή μη της ποσότητας αυτής, ο χρό
νος καταβολής του δικαιώματος και κάθε όρος που διασφαλίζει τα συμ
φέροντα του δήμου ή της κοινότητας και του καταναλωτικού 
κοινού. Όταν τα νερά που διατίθενται δεν ανήκουν σε δήμους ή κοινό
τητες. αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια και να προσδιορίσει το δικαίωμα 
είναι ό δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η υ
δροληψία».

3. Η περίπτωση β'της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του β.δ. από 
24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.1080/1980 
και την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του V.151B/19B5 (ΦΕΚ-Α'30), αντι
καθίσταται ως εξής:
■β) να καταβάλλει υπέρ του δήμου ή της κοινότητας δικαίωμα μία (1) 
δραχμή ανά λίτρο νερού και 0.80 δραχμές όταν γίνεται πρόσμιξη του 
νερού με χυμούς. Το δικαίωμα αυτό είναι ανεξάρτητο του δικαιώματος 
ύδρευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του β.δ. 
από 24-9/20.10.1958.

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του β.δ. από 
24-9/20.10.1958. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980, 
αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρο
μίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιοσδήποτε Φύσεως τεχνιχοοι- 
κοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση 
του συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του 
τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την 
άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου».
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5. -Ηπηρα γραφος 8 του άρθρου 3του ν ΙΟβΟΠΒβΟοντικαθιπτσται ο>ς 
εξής: «8. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των 
οποίων έχειεπιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βά
ρος γρυ υπόχρεου με απόφασητου δημάρχου ή προέδρουτης κοινότη
τας,-εκτός οπό το αναλογούν «τέλος και χρηματικό τιράστιμο .διπλάσιο 
προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητο από το διάστημα της .αυθαίρε
της χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκεί
νου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση 
της χρήσης δεν εχει επιτραπεί, ίσο.μετο τριπλάσιο του μεγαλύτερου 
κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση ταυ οι
κείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενερ- 
γείταιαπό το δήμο ή την κοινότητα ή την αστυνομική αρχή. Σε περί
πτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, καθ αποτροπή. οι δήμοι 
ή οι κοινότητες σε συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση των κάθε 
είδους αντικειμένων με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ήτης 
οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξο
δα μεταφοράς και αποθήκευσης, ιοο μετρ διπλάσιο του μεγαλύτερου 
κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οι
κείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης-.

6. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 658Π977 (ΦΕΚ-Α’.214) αντι
καθίσταται ως έξης: ·β) Τέλος σε ποσοστό τιέντε τα εκατό (5%) στα ο 
καθάριστα έσοδα των: α) κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους, 
μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ' κατηγορίας και ανωτέρας, στα 
οποία προοφέρονται Φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομι
κά προϊόντα και γλυκίσματα, β) Ζυθοπωλείων .ανεξαρτήτως κπτηγορίος. 
μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) κέντρων 
πολυτελείας. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα -καταστήματα που λει
τουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορ
φής και κατηγορίας·. Με .απόφαση του Δημοτικού η κοινοτικού 
συμβουλίου μπορεί το ανωτέρω τέλος να επιβάλλεται και σε kiiiiiui.iV 
μπτα κατώτερης από την Γ' κατηγορία.

7. -Η παράγραφος 2 του άρθρουΤ του ν.ΤΟΒΟΠΘΒΟ και η παράγραφος 
6 του .άρθρου 54-του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ-Α' 18) καταργαύνταυ

‘8. Τοτιρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του _β_δ. από 
24-9/20.10:1958, όπως αυτό αντικαταστάβηκε από το άρθρο 3 του ο_ μ 
344/1968 (ΦΕΚ-Α'71), αντικαθίσταται ως έξής:
«Τα προς τους δήμους-και τις κοινότητες χρέη υπόκεινται σε προσαύ- 
ξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, η οποίο υπολογίζεται από την πρώ- 
τητου τρίτου από τη βεβαίωση μήνα, ο οποίος θεωρείται ως πρώτος. 
Η προσαύξηση ορίζεται σε δύο τα εκατό (2%) για κάθε μήνα καθυστέ
ρησης, η οποία όμως δεν μπορεί να μπερβεί το πενήντα τα εκατό (50%) 
του χρέους που βεβαιώθηκε αρχικό·.

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Δημοτικού και Κοι
νοτικού Κώδικα π.δ. 76/1985 (ΦΕΚ-Α'27) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Μεόμοιες επίσης διατάξεις μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις γιε 
τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα για τη μη τήρηση της καθαριότητας 
στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας και να ορίζεται και το ύ
ψος του προστίμου για κάθε περίπτωση. Το ιτοόστιμο επιβάλλεται με 
απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνο με τη δια
δικασία των παραγραφών 3 και 3 του Ορθραιι 73 ταυ β.δ. από 
24-9/20.ΤΟ.1956, όπως αντικαταστάθηκε με τοαοθοο 19ταυ ν. 108ΟΠ960-

ID. Οι διατάξεις του ν£. 1098/1972 (ΦΕΧ-Α’Π), όπως τροποποιήθηκαν 
με το ν. 677Π977 (ΦΕΚ-Α’245), επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου μέχρι τέλους του οικονομικοί) έτους 1932.

11. 0 δήμος η η κοινότητα μποχρεούται να βεβαιώνει και εισπράττει 
απο τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης 
ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πώλεως, το ποσό 
πουκατάβαλε, για λογαριασμό τους, στους δικαιούχους της αποζημίω
σης. Η εξόφληση των οοειλων της παραγράφου αυτής γίνεται στόκως 
οε ισόποσες ετηοιες δόσεις που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου από πέντε (5) μέχρι δέκα ρΟ). Το ποσό κάθε 
δόσης αμξανεται. λογω εκπρόθεσμης καταβολής, με ποσοστΡ τέσσε
ρα τα εκατό (4%) για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση υπολο
γίζεται από την πρώτη του αμέσως επόμενου μήνα, αφότου έληξε η 
προθεσμία καταβολής της δόσης. Σε περίπτωση εφύπαξ καταβολής ο
λόκληρου ίου ποσού της οφειλής παρέχεται έκπτωση είκοσι τα εκατό 
(20%). Οφειλές προς δήμους και κοινότητες από την ανωτέρω αιτία, που 
έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, ανεξάρτητο αν 
έγινε ή όχι διακανονισμός της εξόφλησής τους σε δόσεις, απαλλάσσον 
ται από το νόμιμο τόκο και από κόθε άλλη προσαύξηση. Οι τόκοι και 
οι λοιπές προσαυξήσεις που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται στο κε
φάλαιο της κύριας'οφειλής. Για το οιω-ιΐηο. πμο γίνεται νέα βεβαίωση 
και διακανονισμός εξόφλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής. Τάκοι που έχουν βεβαιωθεί αυτατχ-

λώς. για δόσεις πουέχουνεξοφληθεί άτοκα στοπαρελθόν,.διαγράφον
ται

12. Οι διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου ·»τηυ*.52Β9Π93ΐ 
(ΦΕΚ-Α'274)·και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 36ταυ «Χ.-060/1962 
(ΦΕΚ-ΑΊΒ6) καταργούγται.

13. Επιτρέπεται η επιβολήτέλους υπέρ των δήμων και κοινοτήτωνρτην 
περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λιμάνια, για κάθε φΰσεως όχημα 
που επιβιβάζεται σε οχηματαγωγό τιλοίρ. που προορίζεται via λιμάνι 
του εξωτερικού Το τέλος που επιβάλλεται με απόφαση ταυ δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου κα. το οποίο μπορεί να αυξάνεται με την ό
μοια απόφαση μέχρι δέκα το εκατό Π0%) ετησίως ορίζεται ως εξης-γιυ 
κάθε κατηγορία οχημάτων: q. Για φορτηγά αυτοκίνητη κάθεκπτηγαρίας 
από 500 μέχρι 1.000 δραχμές
β. Για επιβατηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρηροως (ΠΟΥΛΜΑΝ) από 300 
μέχρι 600 δραχμές.
γ. Για επιβατηγό αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως (LX.) από 100 μέχρι nm 
δραχμές.
δ.Τια δίκυκλα από 50 μέχρι 200 δραχμές. Το ανωτέρω τέλος βαρύνει 

αυιόνπαυ καταβάλλει τα ναύλοχοι αναγράφεται πύνω στο παραστατι
κό που εκδ (δετοί γίαυτόν. Τα τέλος εισπράτιεται από αυτόν που εκδί
δει το παραστατικό και αποδίδεται ππό τον Ιδιο στο δικαιούχο δήμο ή 
κοινότητα. Μέθα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε υήνρ ο υπόχρεος κατα
βάλλει στο οικείο δημοτικά ή κοινοτικό ταμείο τα πασά ταυ τέλοσςπου 
εισέπραξε τον προηγούμενο μήνα υποβάλλοντας συγχρόνως στα δι
καιούχο δήμο ή κοινότητα δήλωσα στην σπαία αναγράφονται όλα τα 
στοιχείο του, ο μήνας τον οποίο αφορά η δήλωση, ο συνολικός αριθ
μός των οχημάτων που επιβιβάστηκαν και το ποσό του τέκρυς. Ο έλεγ
χος της κανονικήςαπάδοσης ταυ τέλους γίνεται από όργανα του δήμου 
ή της κοινότητας. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθε
σμης καταβολής του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις ταυ άρθρου 73 
του β.δ από 24-9/20.10.1956. Οπως αντικαταστύθηκε από το άρθρο 19 
του ν. 1080/1980. Από τα πυού που ετσπρόιιονχαι από τσ τέλος αυτό 
υπέρ του Δήμου Βώλου, ποσοστό είκοσι τα εκατό (20”/·) αποδίδεται στα 
Δήμο Νέας Ιωνίας Μσγνηοίας. Με απόφαση ίου Υπουργού Εσωτεοικών 
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γιο την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής.

14. Το άρθρο Β του ν. 1080-1980 κσταργεΐταε
15 Οι εκμεταλλευτές λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, που λειτουρ

γούν στην περιφέρεια της Επηρχίας Μήλου, υπαχρεούντπι να καταβάλ
λουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ τωνο.ιχ-. στην περιφέρεια των οποίων 
λειτουργεί το λατομείο. Το τέλος ορίζεται σε δύοτο εκατό (2%) επί της 
αξίας των λατομικών προϊόντων που εξάγονται στην εσωτερική και ε
ξωτερική αγορά Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων ττου εξάγονται μπο
ρεί να γίνεται με βάση τα τιμολόγιο και κάβε άλλη πρόσφορη μέθοδο 
καταμέτρησης. Tc ποσό που προέρχονται από το ανωτέρω τέλος διατί
θενται για την npocraoic του περιβάλλοντας και την εκτέλεση κοινω
νικών έργων.

Άρθρο 27
Διαδικαστικές διατάξεις

1. Το άρθρο 3 του ν. 505/197Ε (ΦΕΚ-Α'353) αντικαθίσταται ως εξής:

•Αρθρο 3

1. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής από Φορολογούμενο, βεβαιώνε
ται σε βάρος του ποοοστού οαοάντο τσ εκατό (40%) επί του αμφισβη
τούμενου ποσού.
2. Η βεβαίωση του ποσοστού σαράντα τα εκατό (4/7%) της προηγούμε
νης παραγράφου δεν ενεργείταυ όταν η βεβαίωση και η είσπραξη των 
προσόδων έχει ανατεθεί σε ενοικιαστή.
2. Το δικαίωμα παρέμβασης κιίριπς ή πρόσθετης διέπεται από πς δια
τάξεις του άρθρου 6 Του β_δ. 166/1967 (ΦΕΚ-Α'33)·.
2. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολο
γούμενων. οποιοσδήποτε φορολογικού αντικειμένου, ανεξάρτητα από 
τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν προ
σφυγές ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων, οι οποίες δεν έχουν συ
ζητηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να περαιωθοϋν με 
διακανονισμό της οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και 
κοινοτήτων. 0 διακανονισμός γίνεται ύστερο από αίτηση των ενδιαφε
ρομένων. που υποβάλλεται στον οικείο δήμο η κοινότητα μέσα σε προ
θεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μαζί με την αίτηση 
ο ενδιαφερόμενός υποβάλλει και βεβαίωση του γραμματέα του οικείου 
διοικητικού πρωτοδικείου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η υπόθεση του 
δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της σε πρώτο βαθμό κατΰ το χρόνο υπο
βολής της αίτησής του.κοθώς επίσης και ότι παραιτήθηκε σπό την προ- 
οφυνή του ενώπιον του δικαστηαιομ. Σάς περιπτώσεις αυτές μειώνεται
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το ποσό του φόρου ή τέλους που έχει βεβαιωθεί κατά ποσοστό είκοσι 
τα εκατό (20%) και διαγράφεται το πρόστιμο, η δε υπόθεση θεωρείται 
οτι περαιώθηκε οριστικά Το τέλος ή ο Φορος που βεβαιώνεται με τη 
διαδικασία της παραγράφου αιτπΤς καταβάλλεται σε πέντε ισόποσες μη
νιαίες δόσεις, εφ όσον το βεβαιούμενο ποσό είναι ανώτερο των δέκα 
χιλιάδων (10.000) δραχμών. Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης πα
ρέχεται έκπτωση δέκο το εκατό (10%).
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών επιτροπή για την αναμόρφωση 
της νομοθεσίας «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των δήμων 
και κοινοτήτων». Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αποτελείται από: α Τους προϊσταμένους των διευθύνσεων οικονομικών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και οργάνωσης και λειτουργίας οργανισμών το
πικής αυτοδιοίκησης.
β. Τους προϊσταμένους των τμημάτων οικονομικής διοίκησης και φορο
λογικού και περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
γ. Έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που προτεί- 
νεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
δ. Ένα δημοτικό υπάλληλο, που προτείνετοι από την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ε. Έναν υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων, που προτείνεται από το Δήμο, 
στ. Έναν ειδικό επιστήμονα, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής ειαελεί υπάλληλος της διεύθυνσης οι
κονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου. Ο τρόπος και ο χρό
νος λειτουργίας της επιτροπής, ο αριθμός των ημερών και ωρών 
συνεδριάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζον
ται με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Στα μέλη και 
το γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1505/1964 (ΦΕΚ-ΑΊ94), ό
πως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1810/1986 (ΦΕΚ-Α'223).

Άρθρο 28
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ι. Όπου στην κείμενη νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες δεν 
καταργούνται ρητά με τον παρόντα νόμο και αναφέρονται στην τακτι
κή επιχορήγηση των ο.τ.α-, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών λαμ- 
βάνεται υπόψη το 1/3 των κεντρικών αυτοτελών πόρων της παραγράφου 
4 του άρθρου 25.
2. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας για το έτος 1989 αποδίδεται συνολικά 
στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
3. Η κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ο.τ.ά για το έ
τος 1989 γίνεται με βάση κριτήρια και διαδικασία που ανταποκρίνονται 
στην αναγκαιότητα της προσαρμογής στο νέο σύστημα χρηματοδότη
σης της τοπικής αυτοδιοίκησης και καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά γνώμη 
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δύναται 
να ορίζεται ποσό απο τους πόρους της παραγράφου 4 του άρθρου 25 
για την ενίσχυση των κοινοτήτων, των οποίων οι γραμματείς υπάγον
ται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ-Α’204), 
αποκλειστικά για την καταβολή αποδοχών των γραμματέων.
5. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου μεταφέρεται και κατατίθε
ται κάθε χρόνο σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων με τίτλο «πληρωμές αποδοχών κοινοτικών υπαλλήλων» και α
ποδίδεται κατά δωδεκατημόρια την 1 η κάθε μήνα Ο τρόπος κίνησης του 
λογαριασμού αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α Ο φόρος α
κάλυπτων χώρων (άρθρο 1 ν. 127/1975 ΦΕΚ-ΑΊ75).
β. Η εισφορά ωφελουμένων από την εκτέλεση δημοτικών ή κοινοτικών 
έργων (άρθρο 52 β.δ. 24-9/20.10.1958).
Υ Η εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (άρθρο 53 β.δ. 
24-9/20.10.1958).
δ. Η εισφορά λόγω τροποποίησης του σχεδίου πόλεως (άρθρο 54 β.δ. 
24-9/20.10.1958). ε. Το τέλος λαϊκών αγορών (άρθρο 26 παρ. 1 ν.δ. 
3913/1958 (ΦΕΚ ΑΊ99), όπως ισχύει σήμερα), στ. Το τέλος ρύπανσης χώ- 
ρων (άρθρο 2 ν.δ. 31/1968 ΦΕΚ-Α 281).
C Τα τέλη χρήσεως έργων που εκτελουνται με δανεισμό (άρθρο 33 ν.δ. 
4260/1962).
Π· Η τακτική οικονομική ενίσχυση των Ο.Τ.Α. από τον κρατικό προϋπο
λογισμό (άρθρα 37 ν.δ. 4260/1962 και 16 ν.δ. 703/1970 ΦΕΚ-Α'219).
6. Ποσοστό του δασμού στα εισαγόμενα από την αλλοδαπή εμπορεύ
ματα (άρθρα 40 παρ. 5 β.δ. 24-9/20.10.1958 και 2 nap. 1 ν.δ. 4088/1960 
®ΕΚ-Α-120).
'■ π°σοστό από το φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

(άρθρα 50 β.δ. 24-9/20.10.1956. 16 ν. 1473/1964 ΦΕΚ-Α' 127 και 10 ν 
1428/1982 ΦΕΚ-Α'43).
ιαΆναπλήρωση εσόδου από τα εισιτήρια λεωφορείων (άρθρο 3 ν. 33/1975 
ΦΕΚ-Α84).
ιβ.Η οικονομική ενίσχυση Κ Ε Λ Κ F από την τακτική οικονομική ενίσχυ
ση των δήμων και κοινοτήτων (άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1080/1980).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29

Μεταβατικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

1. Παρέχεται αφορολόγητο ποσό χωρίς δικαιολογητικά ίσο με το σα
ράντα τα εκατό (40%) του αφορολογήτου ποσού που παρέχεται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της 
παραγράφου 5 του άρθρου Β του ν.δ. 3323/1955 στους φορολογούμε
νους που αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για τη χρήση 1988 
και είκοσι τα εκατό (20%) για τη χρήση 1989:
α) Για το εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτά 
δικηγόρος από την παροχή υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή, σύμ
φωνα με τους όρους της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 
63 του ν.δ. 3026/1954 και ιατρός, που έχει προσληφθεί από το Ι.Κ.Α. με 
ειδική σύμβαση έργου αόριστης χρονικής διάρκειας και παρέχει τις υ
πηρεσίες του με πάγια περιοδική αμοιβή.
β) Για τα εισοδήματα από αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών ελευθέ
ριου επαγγέλματος που αποκτούν στα πρώτα πέντε χρόνια άσκησης του 
επαγγέλματος τους:

αα) οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, 
διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των κλάδων, χημικοί, γεωπόνοι και δα- 
σολόγου

ββ) οι πτυχιούχοι ανώτατης οικονομικής σχολής, οι οποίοι ασκούν το 
επάγγελμα του οικονομολόγου, ερευνητή ή σύμβουλου επιχειρήσεων, 
λογιστή ή φοροτέχνη ή εμπειρογνώμονα,

γγ) οι πτυχιούχοι των τμημάτων πολιτικών, τοπογραφίας, μηχανολο- 
γίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, προγραμματισμού και ανάλυσης η
λεκτρονικών υπολογιστών, ζωικών προϊόντων, φυτικών προϊόντων, 
λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, ιατρικών εργαστηρίων, φυτυτής πα
ραγωγής, ζωικής παραγωγής, διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων, δασοπονίας και μαιευτικής, των 
κέντρων ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή των 
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για τον υπολογισμό της πεν
ταετίας. ως πρώτο έτος θεωρείται αυτό που κατά τη διάρκειά του τα 
πρόσωπα της υποπερίπτωσης αα'γράφτηκαν στον οικείο επαγγελματι
κό σύλλογο ή το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. Προκειμένου για 
τα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ββ' και γγ'ως πρώτο έτος θεωρεί
ται το έτος μέσα στο οποίο αυτό απέκτησαν το πτυχίο τους, χωρίς να 
υπολογίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας τους, που εκπληρώ
θηκε μετά τη λήψη του πτυχίου. Το αφορολόγητο ποσό αυτής της πα
ραγράφου προστιθέμενο στο τυχόν αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 
3323/1955 δεν μπορεί οε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το 
αφορολόγητο ποσό του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρα
γράφου 5 του άρθρου 8 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.
2. Με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και του άρθρου 8 
του ν.δ. 3323/1955 δεν καταργούνται. για όσο χρόνο και για όσα ποσά 
επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1591/1986, οι με τα άρθρο 
4 και 31 του ν.δ. 3323/1955 προβλεπόμενες για τις λοιπές, πλην των α
νωτέρω, κατηγορίες φορολογούμενων διαφοροποιήσεις στη φορολο
γία εισοδήματος και μέχρι την ολμή κατάργησή τους οι διαφοροποιήσεις 
αυτές μετατρέπονται σε αφορολόγητα ποσό.
3. Το ποσό της εισφοράς, το οποίο καταβάλλεται κάθε έτος από φυσικό 
πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.44/1974 (ΦΕΚ- 
Α'254) και του άρθρου 1 του ν.816/1978 (ΦΕΚ-ΑΊ56), καθώς και το ποσό 
των καταβαλλόμενων ετήσιων δόσεων του δανείου που λήφθηκε για την 
πληρωμή της εισφοράς του άρθρου 1 του ν.257/1976 (ΦΕΚ-Α'26) από Φυ
σικά πρόσωπα που δεν έχουν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, λο
γίζεται ως πρόσθετο προσωπικό αφορολόγητο ποσό.
4. Ορίζονται προσωπικά αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά. του 

Φορολογούμενου ως ακολούθως:
α) Το ποσό των τόκων που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για 

δάνεια τα οποία έχει συνάψει με τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργα
νισμούς ή με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το αφορολόγητο αυτό 
ποσό παρέχεται εφ όσον αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του
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δανείου, μέσα σ'ένα χρόνο από τη σύναψή του. για την ανορά περιου
σιακού στοιχείου ή για τη συμμέτοχη του φορολογούμενομ c: επιχεί
ρηση και βφ’όσον από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτει εισόδημο 
κατά την κρίσιμη διαχειριστική περίοδε, το οπο,ο φορολογείται ur τις 
διατάξεις του ν.δ.3323/1955

Ρ) Το ποσά των δεδουλευμένων τόκων, ενυπόθηκων χοεων επί οικο 
δομών ή γαιών του ιδιοκτήτη, νομέα κ.λΓ.. Τ: της ουευνομ κε. ίων μεχο. 
της συμπληρώσεως του 18ου έτους της γ,· ·κ:σς τε. ε τε ■ _ . τ. ..■ ε^νε 
φθέντων η οψειλομενων nap αυτών

γ) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων πεο- ς - ε ■. 
ται από τα Ταμεία ΑλληλοΡοηθείας Στρατό., ι-ια.·η..... - a · . ε : '.εε.μ: 
κατά τις διατάξεις του άρβου ΙΕ το·.· ν.ϊ ·■·: —
από τους Ροηθηματούχους αυτών.

δ)Το ποσό των δεδουλευμένων τοκωι οικοόσμίι-.ω.·--.ε.-· Γ.ε.-,.ε- 
ρηγούνται από τράπεζες, το Ταμείο ηορακαταύηκων κα. Δανείων κα; 
τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και Ραούνουντην οικοδομή το. 'διοκτόττ..
νομέα κ.λπ. που έλαΡε το δάνειε, με ενγεας -, ε- ρμ·. ·' -.γ:  —:

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εωαμμ .7. . : ". ·.
έχουν ουναφθεί και προκαταβολές που ςχα. ' χία-----σ:. ι.'χε τπ : ·-.
μοσίευση του παρόντος νόμου. Η περίπτωση της πέρα ·.: : ου ; τα-., 
άρθρου 6 του ν.δ.3323/1955 εφαρμόζετε, ονε,.ε ο υ....... .
αφορολόγητα ποσό των περιπτώσεων 57 \ : ς ·.— γ ·.-· παρα
γράφου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1473'1964 εξακολουτευ.· να ισχύ- 

ουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται μέχρ, 31 Δεκεμίοιου 19£Σ
6. Προκειμένου για αποδοχές οικονομικών ετών 1965 kc προηγουμέ

νων των προσώπων που αναφέρονται στην παραγρος>α 7 του άρθρου 
40 του ν.δ.3323/1955, η καταΡολή του ποσού του ροοου. που ποοίλέπε- 
ται από την (δια διάταξη, θα γίνει με δήλωση φορολογίας ειοοόηματος, 
η οποία θα υπορληθεί από τους υπόχρεους στον Οικονομικό Έφορο Γ ρ 
θηνών μέχρι τις 10 Ιανουάριου 1989.
Η δήλωση αυτή θα περιλαμΡάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του δικαιούχου, το ποσό των αποδοχών, το Φόρο που αναλογεί ο' αυ
τές και πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο. Με την ίδιο δήλωση ο υπό
χρεός οφείλει να διορίσει ως αντιπρόσωπο και αντίκλητό του στην 
Ελλάδα πρόσωπο φερέγγυο γιο την εκπΛήρωση των οερο-.ονικων του 
υποχρεώσεων.
Με βάση αυτές τις δηλώσεις ο αρμόδιος οικονομικός εοοοος Ρεθαι-ώ- 
νει το ποσό της οφειλής που προκύπτει στε c__.. . υ... :.ε.- ν_.υ . 
με τη συνηθισμένη διαδικασία.
Το πέραν του 5% ποσό φόρου που τυχόν nccsnocr^r—οπ: τις πιο 
πάνω αποδοχές θα επιστραφεί στους δικαιούχους ι:.. τ: . με_υ..εω.· 
καθαριστή, ο οποίος θα χορηγήσει ο αυτούς βεβαίως.'.··.' τε τι: ς-ς ευ 
χές κάθε έτους στο οποίο αυτές σνανς-.τε. β-ι;ςτς ■ ■-■-
εκκαθαριστής θα συντάξει καταστάσεις γιε καεε ετε - ; με.. ’... ε.ς ε 
ποιες θ'αποστείλει στον Οικονομικά Έθεσε ΓΆβ—:>··
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται τε ς-ρ νε - -,·■■·■ ..... 
νοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας π διαμονής. . .ε·.. ι _ . ,ε . .. 
στο ποσό αποδοχών) και ο Φάρος που Γ.αροκοατπέ’πκε r-.r. ε . τες γ.γ. 
περίπτωση παρακράτησης ή ο Φάρος που οφείλετε, σ αυτές ο. δεν ε· 
χει γίνει παρακράτηση.

Άοορο ΖΟ
Αποζημίωση για την Επιτροπή Κωόιιιαποιπσηε τη: οομμ,νονχε

εισοδήματος

Στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής νιρ τπν .ιςτ-.ρτ.Γ- κωόικς- 
ποίησης σε ενιαίο κείμενο των δισταξρων της ςρρο. ,ρ, ιστ ε ςρ. η.ρτε ε 
Φυσικών και νομικών προσώπων και των δισ-άίρω-- πσ ■ μ-τρνανίστ.-.· 
ρα αμεσα η έμμεσο τροποποιούν η συυπΛΓ,οωνομν αυπυς. μροωτ κα; των 
ουναφών διατάξεων και τη διατύπωση τους στα ίτ.ρτι .· γ-.ι_σερ κα
ταβάλλεται αμοιβή οριζόμενη με c-Pcao-το ·-ε_ -

Άρθρο 31
Διατάξεις που KCTr'“c'~Tr ■

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του near '.π.-ς τσ,α: ναμ.το:: 
ο) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του v.E2?/l?75 ν.σ τε·. ππ-ε: : ;■? c : τε- 

λογίος εισοδήματος.
β) Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως κρ ι- ,: _ ε
γ) Οι διατάξεις της παραγρο&οι. 2 τε ε - : 
δ) Οι διατάξεις των άοθρων το παραγ.... . ε: ■

φος 2 του αν. 148/1967.
ε) Οι διατάξεις των άρθρων 6 παραγραφο, * και ς κα. Στ παρavpacc,

4 και 5 του ν.δ.60ΒΠ970 (ΦΕΚ-ΑΊ737
στ) Οι διατάξεις της παρανοαοο, :■ τε·ε αρτυε. ί: ευ. 
ν.δ .400/1970(Φ ΕΚ-Α ’ 10).

ζι Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
Π 179εθΊ.£.1Γ5£, που κυρώθηκε με το τέταρτο άρθρο του ν.δ.4553/1966 
(ΦΕΚ-Α'206).

πι Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.δ.44/1Β74.
6! Οι διατάξεις του δεύτερου εδαοίου της παραγράφου 1 του άρθρου 

Ί του ν.257/1976.
ι C. διατάξεις της παοογράφου 1 του άρθρου 5 του ν.816/1978.

■ Κάθε άλλη γενική η ειδική διάταξη nou αντίκειτοι στις διατάξεις του 
■ εε: /::: ή ρεε μίζε: διαοοοετικά το θέματα που ρυθμίζονται απ'αυτές.

Άρθρα 32 
Έναρξη ισχύος

τ ιε -ύς αυτού του νομού αρχίζει;
σ. των διατάξεων των άρθρων τ, 2, 3. 4, 5 εκτός των περιπτώσεων 

ξ λ .δ're: το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθοου 5 του 
' 7.7Σ7 '.Έ5. όπως οντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του παρόντος, 6, 

■ _7: , ράφοε 3,9 εκτός του τελευταίου εδαφίου της περί- 
ε τ-ς παρογροφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ.3323/1955, όπως 

ε · εστάςηκε με την παοογροφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος.10 
. . ,ε. ε.εε,ο. 1955 γιο το εισοδήματα που αποκτούν κοι το ποσά

. ‘.επίνευε ο. δικαιούχοι από την ημερομηνία αυτήν και μετά,
.7 ι ω : ϊ.στίξεων των πεοιπτώσεων β ,γ ,δ κοι του τελευταίου εδο- 

ε ,ε. της ncoovoPpou 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955. όπως αντικο- 
στάθηκε με το άρθρο 5 του παρόντος, για ποσά που δαπανώνται από 
ι ιανουαρίου 1993 και μετά.

γί του συντελεστή πενήντα τα εκατό (50%) της περίπτωσης β τ.ρς πο· 
οογραρου 1 του άρθρου 29 του ν.δ.3323/1955, όπως αντικαστάθηκε με 
τγ·.· πσρόνραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, από 1 Ιανουαρίου 1989 
'•ίο τε μερίσματα κα; προμερίοματο που αποκτούν οι μέτοχοι από την 
ημερομηνία αυτήν και μετά.

δ) των διατάξεων των παραγράφων τ περίπτωση ο',4 έως και 7 του 
άε-Εοε. 29 του ν.δ.3323/1955, όπως οντικαταστάθηκε με την παράγρα
φο 3 του άοθρου 11 του παρόντος, από 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά για 
μερίσματα, ποουερίοματα ή κέρδη προκειμένου για αμοιβαία κεφάλαια, 
πευ αποκτούν οι δικαιούχοι απά την ημερομηνία αυτήν και μετά, 

ει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.δ.3323/1955, 
όπως φιτικατατάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόν- 
.. ,. εκτ..' των πεοπτώοεων γ ,δ' κοι ε' ουτής, από 1 Ιανουαρίου 1988 
νιρ αμοιδες που καταβάλλονται στους δικαιούχους οπό την ημερομη- 
.7: αυτήν κο: μετά.

\ω . 7 μίωρ-ω. της παραγράφου 1 του άρθρου 12, εκτός των πα- 
ρργερσων ί περίπτωση στ ,4 και 5 του άρθρου 11 του ν.δ.3323/1955, ό- 
• - —:ι--.ρ·ς~ρ£τικε με τηνπαοάγροφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος,
ε ·. τε οι .ονομικύ έτος 1989,

· διστεξεε'ν της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου
■ ε. ■ ■ 7 ΣΣΣΣ'ΤόΕ όπως οντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του

'.7 τμμ ρ,αούγτος. από ι Ιανουαρίου 1994 κοι μετά, 
των δ,σταξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 12 οπό 1 Ιανουαρίου 

1959 κσ; μετά,
6ί των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 απά 1 Ιο- 

γρυπέ ίου "Εε; γιε υποθέσεις των οποίων η διοικητική επίλυση της διο- 
ι:εε;ρ 5ρ προταθεί οπό την ημεοομηνίο ουτην και μετά.

ι· των διάταξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 59 του ν.δ.3323/1955, όπως οντικαταστάθηκε με την παράγρα
φε 5 του όοθρου 15 του παρόντος, απά 1 Ιανουαρίου ΙΒβθ για τα εισο- 
δ· μστσ που σποκτούν οι δικαιούχοι από την ημερομηνία αυτήν και μετά, 
π τω - ρ .στέρεων της παοσγραφου 1 του άρθρου 17 για φορολογικές 
._.:·Γ:π' - · :ς τις οποίες δενεχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής 
μ; χο. ττ, όηυοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κμβερνήσεως,
' . ιl . ριστρρεων των ποοογραφων τ και 2 του άρθρου 1Β για φορολο- 

- : - ε ς ευ ονσμικού έτους 1989 και μετά. 
ύιΡΤάξρων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 απά το οικονομικά 

έτος 1969.
: τοι, apeoou )9 από 1 Ιανουαρίου 1989.

μ των όιστοξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 γιο καθαρό κέρδη 
τ . ρ-·νε.σπορών που προκύπτουν απΟ ισολογισμούς που κλείνουν μετά 
τ Γ·. ωετερί σιου Τ966.

τ;.· '■ στίξεων των παρογρύοων 3 κοι 4 του άρθρου 25 απά 1 Ιο-
νιο ποσο που κσταβάλλονται από την ημερομηνία ουτήν

τ-_ ,...:π^ ειίτάξεων απο τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
ή.ρε;·.τ.οι.ωζ. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά οπό αυτές.

Αθήνα. 26 Οκτωβρίου 1988 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
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και Υπουργός Δικαιοσύνης 

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ 

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Εθν.Οικονομίας Οικονομικών
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ! ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών 
•Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις»

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται οι ακόλουθες οικονο
μικές επιπτώσεις:

1. Μείωση των εσόδων του δημοσίου από το νεα αφορολόγητα πο
σά, τον υπολογισμό του φόρου και τη νέα φορολογική κλίμακα, κατό 
το ποσό των 110 διά.δραχμών, περίπου, ετηοίως (άρθρα 2 και 3)

2. Μείωση των εσόδων του δημοσίου από την αύξηση των ποσών της 
επιδότησης του ενοικίου κατά το ποσό του 1 δισ. δραχμών, περίπου, 
ετησίως (άρθρο 4).

3. Μείωση των εσόδων του δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να εκτιμη- 
θεί, πάντ ως προβλέπεται μικρή (άρθρα 6, 8 παράγραφος 14, 9 παράγρα
φοι 1 και 2, 11 παράγραφοι 1, 4 και 5β', 23 και 24).

4. Μείωση των εσόδων του δημοσίου από την αύξηση των αφορολό
γητων ποσών των μερισμάτων από εισηγμένες στο χρηματιστήριο με
τοχές και τη μείωση των συντελεστών παρακράτησης στο εισόδημα από 
κινητές αξίες κατά ποσό δρχ.2,3 δια. περίπου, ετησίως (άρθρο 11 παρά
γραφος 3).

5. Μείωση των εσόδων του δημοσίου από την εφαρμογή των νέων 
μειωμένων συντελεστών υπολογισμού του Φόρου των ανώνυμων εται
ριών κ-λπ.κατά το ποσό των 3 δισ.δραχμών, περίπου, ετησίως (άρθρο 20).

6. Μείωση των εσόδων του δημοσίου από τα κίνητρα επενδύσεων κα
τά το ποσό των 20 δισ.δραχμών ετησίως (άρθρο 29).

7. Οι πόροι που θα διατεθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά 
το έτος 1989 για τη χρηματοδότηση των δήμων και κοινοτήτων θα α- 
νέλθουν στο ποσό των 130 δισ. δραχμών ετησίως (άρθρο 25 παράγρα
φοι 3, 9 και 10).

Οι παραπάνω οικονομικές επιπτώσεις επ( του Κρατικού Προϋπολο
γισμού θα αναπληρωθούν από:

α) την αύξηση των εσόδων του δημοσίου λόγω αύξησης του συντε
λεστή παρακράτησης στις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών κο- 
τά το ποσό των 2,5 δισ.δραχ., περίπου, ετησίως (άρθρο 11 παράγραφος 7),

β) την αύξηση των εσόδων του δημοσίου, προερχόμενη από την ανα
μόρφωση των τεκμηρίων, την αύξηση των συντελεστών παρακράτησης 
στις αμοιβές αντιπροσώπων και πρακτόρων και την παρακράτηση και 
προκαταβολή του Φόρου σπς ανώνυμες εταιρίες, η οποία όμως δε μπο
ρεί να εκτιμηθεί, ως εξαρτώμενη από πραγματικά περιστατικά (άρθρο 
5, 11-περιπτώσεις γ',δ'και ε'της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του 
ν.δ.3323/1955. όπως προσθέτεται με την παράγραφο 4 του άρθρου αυ
τού. και 21),

γ)την αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού των οργονισμών το
πικής αυτοδιοίκησης από τη θέσπιση των ανταποδοτικών και δυνητικών 
τελών και την αύξηση των συντελεστών ορισμένων δημοτικών και κοι
νοτικών τελών, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί (άρθρο 25 παράγραφοι 
12 και 14),

δ) τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, σαν αποτέλεσμα της μείω
σης της φορολογικής επιβάρυνσης και της καθιέρωσης αφορολόγητου 
ποσού με δικαιολογητικά

8. Η προκαλούμενη δαπάνη για την αμοιβή των μελών των δύο συνι- 
στώμενων επιτροπών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.-

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 19Β8

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. 156/59/1988 Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών ·αναμόρφωση 
της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του τπό πάνω σχεδίου νόμου θεσπίζονται τα εξής:
1.-Καθορίζονται τα πρόσωπα που βαρύνουν το φορολογούμενο, τα 

αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά και χωρίς δικαιολογητικά του φο
ρολογούμενου και των προσώπων που τον βαθύνουν, ανάλογα με την 
πηγή από την οποία αποκτούν το εισόδημα, καθώς και η φορολογική 
κλίμακα με βάση την οποία υποβάλλεται σε φόρο το φορολογούμενο 
εισόδημα

Τα κλιμάκια εισοδήματος της νέας φορολογικής κλίμακας τιμαριθμο- 
ποιούνται κάθε έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή με απο
φάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Κατά την τιμαριθμοποίηση τα ποσά των κλιμακίων 
στρογγυλοποιούνται στην πληοιέστερη χιλιάδα (άρθρα 2 και 3).
2 - Από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα των μισθωτών και των συν
ταξιούχων αφαιρείται το μισό της θετικής διαφοράς που προκύπτει με
τά την αφαίρεση από το ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για ενοίκιο της 
κύριας οικογενειακής κατοικίας του δικαιούχου του ποσού που αντιστοι
χεί στο 15% του φορολογούμενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος 
το οποίο αποκτήθηκε από τον υπόχρεο, τη σύζυγό του. καθώς και τα 
πρόσωπα που τους βαρύνουν. Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης 
καθορίζονται τα ποσά του καταβαλλόμενου ενοικίου,ανάλογα με την οι
κογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, το ανώτερο ποσό της μείωσης, 
οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (ποσά εισοδήματος,πηγές από τις οποίες 
αποκτούν το εισόδημα, να μην έχουν δικαίωμα κυριότητας, επικαρπίας, 
χρήσης κ.λπ.κατοικίας, να είναι άνεργοι κλπ.(άρθρο 4).

3. -α) Το συνολικό εισόδημα μπορεί, κατ'εξαίρεση, να προσδιορίζεται 
με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώ
πων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν η δαπάνη που προσ
διορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό είναι ανώτερη από το 
συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α'έως ΣΤ.
β) Προσδιορίζεται το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο, τα στοιχεία που 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δα
πάνης διαβίωσης του φορολογουμένου. της συζύγου του και των προ
σώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν κ,λπ. (διεύρυνση της βάσης 
υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης, εξαίρεση από το τεκμήριο χαμη
λών εισοδηματικών τάξεων κ.λπ) (άρθρο 5).

4. - α) Καθορίζονται τα εισοδήματα που αποκτώνται από ακίνητα,ο χρό
νος κατά τον οποίο προκύπτει το εισόδημα αυτό, το πρόσωπο που το 
αποκτά κ_λπ.
β) Καθιερώνεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του εισοδήματος από 
την ιδιόχρηση ή ιδιοκατοίκηση οικοδομής και καθορίζεται ορισμένο πο
σοστό για απόσβεση δαπανών αντιπλημμυρικών έργων και έργων απο
ξήρανσης ελών που εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης 
γαιών.
γ) Ορίζονται οι διατάξεις που εφαρμόζονται για τον αντικειμενικό προσ
διορισμό του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις και καθιερώνον
ται μοναδικοί συντελεστές κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης, οι 
οποίοι θα εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδο τους κ.λπ. (άρθρα 6 και 
8 παρ. 14).

5 - α) Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργαζόμενους με βάση 
μηνιαίο μισθό, κατά το τμήμα αυτής το οποίο αντιστοιχεί στο πολλα
πλάσιο των 60.000 δραχμών το μήνα (αντί των 40.000 δρχ. όπως μέχρι 
σήμερα), δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπό- 
κειται σε Φόρο.
Το υπόλοιπο τμήμα αυτής φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% 
(αντί 25%) και ο φάρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρω
μή της αποζημίωσης.
β) Η ειδική ρύθμιση για την παρακράτηση και Φορολογία που ισχύει για 
το εισόδημα που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο εθνικό 
σύστημα υγείας (ΕΣ.Υ) από αμοιβές γιο υπηρεσία ενεργού εφημερίας 
επεκτείνεται και στους πανεπιστημιακούς γιατρούς που δεν ασκούν ε
λευθέριο επάγγελμα, καθώς και στους ειδικευμένους γιατρούς που διέ- 
πονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (άρθρο 9).

6 - α) Περιορίζεται το ποσό της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώ
νεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φό
ρου εισοδήματος για πρώτη φορά και αυξάνεται σε 5.000 δραχμές, από
3.000 δραχμές που είναι σήμερα, το ποσό της προκαταβολής που δεν 
βεβαιώνεται.
β) Στο μισθό ή άλλη οποιουδήποτε είδους απολαβή του εταίρου από την 
εταιρία περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχει και στο μισθό 
που καταβάλλεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης ε
ταιρίας, που είναι ασφαλισμένα στα Τ.Α,Ε.ή στο Τ.Ε.Β.Ε. ή συμμετέχουν 
με ποσοστό πάνω από 3·/· στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας,, γίνε
ται παρακράτηση του Φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ν.δ.3323/1955. αντί του συντελεστή 10·/. που γίνεται μέχρι σήμερα, 
γ) Καθιερώνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στα εισοδή-


