
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ν-3 σχέδιο νόμου -Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις*.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η δικαιότερη κατανομή των φοροΛογικών βαρών, η πάταξη της 
φοροδιαφυγής και η παράλληλη υποβοήθηση του αναπτυξιακού προ- 
^αοιμα'ος της χώρας αποτελούν τους αμετακίνητους στόχους προς 
τους οποίους κατευθύνεται η προσπάθεια της Κυβέρνησης στα πλαίσια 
-η; ριζικής αναμόρφωσης του φορολογικού μας συστήματος.

Και μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση, με τα πολλά σημαντικά και θεσμικά 
αέτρα. που πήρε στο φορολογικό τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια, 
υπόδειξε έμπρακτα ότι κινείται συστηματικά και με συνέπεια στην 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Στη κατεύθυνση αυτή, το παρόν νομοσχέδιο, αποτελεί ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναμόρφωσης του φορολογικού μας 
συστήματος, ώστε να γίνει κοινωνικά δικαιότερο και προσφορότερο 
ατην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πραγματικά, με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπονται μέτρα κοινωνικού 
και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Με τα μέτρα αυτά βελτιώνεται σημαντικά η οικονομική θέση των 
υισθωτών και συνταξιούχων και γενικότερα των χαμηλών και μεσαίων 
εισοδηματικών τάξεων. Επίσης, υποβοηθείται η αναπτυξιακή προσπά
θεια. δεδομένου ότι ορισμένα από τα μέτρα αυτά επηρεάζουν θετικά 
τις επενδύσεις, τμήμα των οποίων θα μπορεί πλέον ευχερέστερα να 
αυτοχρηματοδοτηθεί και επιτρέπουν την ανανέωση και τον εκσυγχρονι
σμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων του μεταποιητι
κού τομέα της οικονομίας, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της 
παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο και του κεφαλαίου. Ακόμη 
επηρεάζεται θετικά η προσπάθεια προώθησης των εξαγωγών και βελτί
ωσης. γενικότερα, της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 
Τέλος, η Κυβέρνηση, εκπληρώνοντας με συνέπεια τις υποσχέσεις της 
και εκδηλώνοντας για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον της προς τους 
αγρότες, περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία δημιουργούνται προϋποθέσεις 
via την απόκτηση από τους αγρότες βιώσιμης αγροτικής ιδιοκτησίας, 
πράγμα που αποτελεί απαραίτητο όρο για την παραπέρα βελτίωση 
της οικονομικής τους θέσης.

Επίσης με το νομοσχέδιο αυτό καθορίζονται οι κατ' αποκοπή συντε
λεστές επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προς τους αγρότες, με 
βάση την ετήσια αξία των πωλούμενων προϊόντων στους εμπόρους ή 
τους συνεταιρισμούς. Με τον τρόπο αυτό και ενισχύονται οικονομικά 
οι αγρότες αλλά και δημιουργούνται ουσιαστικά κίνητρα σ' αυτούς για 
να ζητούν φορολογικά στοιχεία από τους αγοραστές εμπόρους, πράγμα 
που θα οδηγήσει σε σύλληψη της φορολογητέας ύλης που διέφυγε 
μέχρι σήμερα.

Ετσι, με το νομοσχέδιο αυτό λαμβάνονται σημαντικά μέτρα, πολλά 
θεσμικού χαρακτήρα, τα οποία αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην επί
τευξη των πιο πάνω στόχων.

Τα κυριότερα από τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
α) Επιδότηση του ενοικίου της κύριάς κατοικίας που καταβάλουν 

εκείνοι που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από την παροχή μισθω- 
θών υπηρεσιών ή από συντάξεις. Το ύψος της επιδότησης αυτής φθάνει 
μεχσι 150.000 δραχμές ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 
Οικαιούχων και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, το οποίο δεν 
πρέπει να ξεπερνά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιά
δων (1.500.000) δραχμών.

β) Καθιέρωση ξεχωριστής ευνοϊκότερης φορολογικής κλίμακας μι 
μείωση των φορολογικών συντελεστών και διεύρυνση των κλιμακίων 
*ου εισοδήματος με βάση την οποία θα υπολογίζεται ο φόρος στο 
εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, έτσι ώστε να τύχουν ουσιαστικής 
φορολογικής ελάφρυνσης οι δικαιούχοι του εισοδήματος αυτού, δηλαδή 
οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και μάλιστα εκείνοι που βρίσκονται 
στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια.

Η επιλογή της στήριξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των μισθω
τών και συνταξιούχων με φορολογικές ελαφρύνσεις, αντί της παραπέρα 
αύξησης των ονομαστικών εισοδημάτων, έγινε με σκοπό να μην επηρε
αστεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και της οικονο
μίας γενικότερα και να υπάρξει έτσι συνέχεια της προσπάθειας ολοκλή

ρωσης των στόχων του προγράμμα*τος που θα βοηθήσει στη σταθερή 
ποοεια ανάπτυξης της χώρας.

γ) Προαιρετική αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξο
πλισμού των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών και λατομι
κών επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα 
της οικονομίας, χωρίς την επιβολή φορου στην υπεραξία που θα προκό
ψει, αλλά με την υποχρέωση όπως μέσα σε τακτή προθεσμία οι επιχει
ρήσεις αυτές προβούν στην αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλι
σμού αξίας ίσης με το ύ&ος της υπεραξίας. Έτσι, παρέχεται ένα σοβαρό 
κίνητρο στις επιχειρήσεις του τομέα αυτού για να ανανεώσουν και 
εξυγχρονίαουν το μηχανολογικό τους εξοπλισμό, ώστε σιγά σιγά να 
γίνουν ανταγωνιστικές προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας.

δ) Καθιέρωση μειωιιένων συντελεστών φορολογίας των αδιανεμή- 
των κερδών των ανωνύμων εταιρειών του μεταποιητικού τομέα με 
σκοπό την αυτοχρηματοδότησή τους για την πραγματοποίηση παρα
γωγικών επενδύσεων.

ε) Παρέχεται, για πρώτη φορά στις ανώνυμες βιομηχανικές, βιοτε
χνικές, μεταλλευτικές και λατομικές εταιρείες, το δικαίωμα να διανέ
μουν στο προσωπικό τους μέρος των κερδών με τη μορφή μετοχών 
χωρίς την υποχρέωση καταβολής φόρου με σκοπό την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας και γενικά τη βελτίωση της ανταγωνι
στικότητας των εταιρειών αυτών.

στ) Αύξηση της έκπτωσης για δαπάνες χωρίς δικαιολσγητικα στις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις από 1% μέχρι 3% στα ακαθάριστα έσοδα 
που προέρχονται από εξαγωγές με σκοπό την ινίσχυση της εξαγωγικής 
προσπάθειας των επιχειρήσεων αυτών.

ζ) Καθιέρωση φορολογικής απαλλαγής κάθε μεταβιβαζόμενης με 
κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή γεωργικής ή κτηνοτροφικής 
έκτασης μέχρι 40 στρέμματα κατά δικαιούχο που ασχολείται κατά 
κύριο επάγγελμα με τη γεωργία ή κτηνοτροφία ώστε τούτο να αποτελέ- 
σει και ισχυρό κίνητρο για την αναστροφή του ρεύματος της αστυφιλίας 
και παραμονής των αγροτών μας στην ύπαιθρο χώρα.

η) Καθορισμός κατ* αποκοπήν συντελεστών επιστροφής στους αγρό
τες του Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τις εισροές τους, οι οποίοι κυμαίνονται 
από 1% μέχρι 3,5% επί της αξίας των πωλούμενων απ' αυτούς 
αγροτικών προϊόντων, πέρα από το 1% που θα επιστρέφεται όταν η 
πώληση των προϊόντων αυτών γίνεται μέσω των αγροτικών συνεταιρι
σμών και

θ) Αύξηση των απαλλασσόμενων ποσών για αγορά πρώτης κατοι
κίας, καθώς και των αφορολογήτων ορίων στην ακίνητη περιουσία 
λόγω ανατίμησης των ακινήτων που επήλθε στο μεταξύ.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α*

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

’ .Αρθρο 1.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προσθέτεται στο Ν.Δ. 
3323/1955 άρθρο με αριθμό 9α. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
θεσπίζεται για πρώτη φορά η επιδότηση του ενοικίου κύριας κατοικίας 
αντί για την έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου 
ποσοστού του καταβαλλόμενου ενοικίου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζο
νται αποκλειστικά για τα πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από μισθούς 
και συντάξεις, καθώς και από αυτούς που είναι άνεργου 

Η ρύθμιση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα:
α) να επιδοτούνται άμεσα όλοι οι ενοικιαστές μισθωτοί και συνταξιού

χοι που απέκτησαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 1.500.000 δραχμές, 
καθώς και αυτοί που έχουν αποκτήσει φορολογούμενο ή απαλλασσό
μενο εισόδημα, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση,

β) η επιδότηση αυξάνει όσο μικρότερο είναι το εισόδημα, ανάλογα 
και με την οικογενειακή κατάσταση του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία. σαν μέσο οικονομικής ενίσχυσης 
των προσώπων που αποκτούν, αποκλειστικά, αμοιβές για την παροχή 
εξαρτημένης εργασίας ή συντάξεις.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι από το φόρο που 
αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, που αποκτούν οι πιο 
πάνω δικαιούχοι αφαιρείται το 50% της θετικής διαφοράς που προκύ
πτει όταν από το ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για ενοίκιο της κύριας
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οαατγτνΐΐαχήζ κατοικίας του δικαιούχου αφαιρεθεί το ποσό που αντι- 
στοιχεί σε εύλογο ποσοστο (στο 15%) του ετήσιου οικογενειακού εισο
δήματος του υπόχρεου σε επίδοση φορολογικής δήλωσης, της συζύγου 
του (προκειαένου για παντρεμένους), καθώς και των άλλων προσώπων, 
τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.Α. 
3323/1955. τους βαρύνουν. Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το κα
θαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, ανεξάρτητα από το αν 
φορολογείται με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του Ν.Α. 3323/1955 
ή απαλλάσσεται από το φόρο.

'Αρθρο 2.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Α. 3323/1955. Με 
τις νέες διατάξεις αυξάνεται από 1.1.198. το ανώτατο ποσό της 
ειδικής μείωσης τους εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες σε 340.000 
δραχμές σε 300.000 δραχμές που ίσχυε.

• Ειδικότερα, με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι το εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις, μειώνεται κατά 
ποσοστό 50% μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος 680.000 δραχμών 
ενώ για τη χρήση 1986 η μείωση αυτή ήταν 50% μέχρι ποσού 
καθαρού εισοδήματος 600.000 δραχμών. Σκοπός της διάταξης αυτής 
είναι η ελάφρυνση του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιού
χων και ιδιαίτερα αυτών που αποκτούν μικρά και μεσαία εισοδήματα.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το τελευ
ταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Α. 3323/1955. 
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το ανώτατο ποσό της μείωσης του 
εισοδήματος η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 
4 του Ν.Α. 3323/1955, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι 
ανώτερο από 340.000 δραχμές το χρόνο για κάθε φορολογούμενο 
που αποκτά εισοδήματα από όλες τις κατηγορίες που αναφέρσνται στην 
παράγραφο αυτή.

Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού μείωσης του εισοδήματος που 
προκύπτει από την παροχή εργασίας εξαρτημένης (ΣΤ' πηγής) ή 
ανεξάρτητης (Σ' Πηγής) ή από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης 
(Δ' Πηγής) γίνεται ώστε να μην έχει σημασία η τυχόν μεταποίηση 
εισοδήματος από τη μία πηγή στην άλλη που γίνεται για να έχει ο 
φορολογούμενος το ανώτατο ποσό μείωσης και των τριών κατηγοριών 
εισοδήματος.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η υποπερί
πτωση στ ' της περίπτωσης Ε ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3323/1955. Με τη ρύθμιση αυτή αυξάνεται από 1.1.1987 το 
ποσό του απαλλασσόμενου μερίσματος ή άλλων βοηθημάτων που χορη
γούνται στους συνταξιούχους από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλλη
λοβοήθειας, έως το ποσό των 7.000 δραχμών το μήνα, εφόσον το 
συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 800.000 
δραχμές και ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση.

Για τη χρήση 1986 η μείωση αυτή ήταν 6.000 δραχμές το μήνα 
και εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερέβαινε τις
600.000 δραχμές.

Με τη ρύθμιση αυτή αφενός αύξανε: το ποσό των μερισμάτων κλπ. 
πσυ απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, αφετέρου μεγαλύτερος 
αριθμός συνταξιούχων δικαιούται τη φορολογική αυτή ελάφρυνση.

4. Με την ποοάγραφο 4 του άρθρου αυτού προσθέτεται στην περί
πτωση Ε' της παραγράφου 1 του άοθρου 7 του Ν.Α. 3323/1955, 
νέα υποπερίπτωση Β .

Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσηςΛευτής απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος τα ειδικά επιδόματα πτητικό, καταδυτικό, αλεπτωτι- 
στών. ναρκαλιείας, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών που καταβάλ
λονται στους αξιωματικούς, υπαξιωρστικούς και οπλίτες των Ενόπλων 
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας 
και του Λιμενικού Σώματος. Επίσης, απαλλάσσεται από το φόρο εισο
δήματος το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται και σε ιδιώτες που 
παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήποτε σχέση στο Υπουργείο 
Εθνικής 'Αμυνας.

Οι διατάξεις αυτές αποτελούν επανάληψη των διατάξεων των περι
πτώσεων ε ' και ζ' της παοαγράοου 3 του άρθρου 40 του Ν.Α. 
3323/1955 που καταργούνται πλέον, μεταφερόμενες ως υποπερί
πτωση 6 ' της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 
Ν.Α. 3323/1955. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, για νομοτεχνι- 
κούς λόγους, ώστε να ενοποιηθούν οι απαλλακτικές διατάξεις του φόρου 
εισοδήματος.

Άρθρο 3.
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωστ 
α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Α. 3323/1955. Με τις 
διατάξεις αυτές ορίζεται ότι από τα πρόσωπα που συνοικούν με tc 
φορολογούμενο θεωρείται ότι τον βαρύνουν τα ανήλικα ανύπαντρα 
τέκνα, και από τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα εκείνα που φοιτούν οι 
δημόσια Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, εφόσον δεν έχουν 
υπερβεί το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους. Επίσης θεωρείται ότι 
τον Βαρύνουν και τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα που σπουδάζουν οι 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ε (τόσον ξιν 
έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Με τη ρύθμιση 
αυτή διευκρινίζεται ρητά στο νόμο ότι μόνο τα ανύπαντρα παιδιά 
θεωρείται πως βαρύνουν τον φορολογούμενο. Αυτό, γιατί με την τέλεστ, 
του γάμου τα εισοδήματα του τυχόν ανήλικου παιδιού πρέπει να δηλώ- 
νονται με τα εισοδήματα και όσον αφορά τα ενήλικα παιδιά όσα έχουν 
τελέοει γάμο αποτελούν μέλη της νέας οικογένειας τους και λαμβάνετα; 
υπόψη κατά τον υπολογισμό του φόρου με βάση τη νέα οικογενειακή 
κατάσταση που δημιουργήθηκε.

Επίσης, με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται, για ένα χρόνο μετά την 
ενηλικίωσή τους, το δικαίωμα των ενήλικων ανύπαντρων τέι.-ων του 
φορολογούμενου να θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη του, *^όοον 
φοιτούν σε δημόσια Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, πιο 
καλύπτονται οι φορολογούμενοι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο προετοιμάζονται τα παιδιά αυτά για την εισαγωγή τους οι 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με τις 
προηγούμενες διατάξεις αυτά τα τέκνα του φορολογούμενου δεν εθεω- 
ρούντο ότι τον βάρυναν για το χρόνο αυτό, επειδή τα πιο πάνω Κέντρα 
δεν είναι σχολές, αλλά φροντιστήρια.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.Α. 3323/1955. Η 
πρόσθετη ρύθμιση που γίνεται με τη νέα παράγραφο, σε σχέση με αυτή 
που αντικαθίσταται, είναι ότι επεκτείνεται η χωρίς δικαιολογητικά 
έκπτωση δαπάνης φύλαξης των τέκνων της φορολογουμένης που συνοι
κούν μαζί της και από τα εισοδήματα της που αποκτά από τη συμμε
τοχή της σε κοινοπραξία, κοινωνία ή αστική κερδοσκοπική εταιρεία. 
Το ποσό της δαπάνης αυτής που εκπίπτει ανέρχεται σε ποσοστό δέκα 
τα εκατό (10%) στο άθροισμα των εισοδημάτων της φορολογούμενης 
από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, από την άσκηση εμπορικής ή 
γεωργικής επιχείρησης ή επαγγέλματος από αυτά που αναφέροντα: 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 ατομικώς ή από τη συμμετοχή της 
ως ομόρρυθμου μέλους σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή από 
τη συμμετοχή της πλέον και σε κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική 
κερδοσκοπική εταιρεία, εφόσον τα τέκνα αυτά δεν έχουν υπερβεί το 
έκτο έτος της ηλικίας τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 104.000 δραχυιών ή το ποσό των 255.000 δραχμών 
προκειμένου για τα τέκνα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τα 
εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπη
ρία.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η επέκταση, για λόγους ισότητας 
και κοινωνικής δικαιοσύνης, του ευνοϊκού μέτρου της έκπτωσης δαπά
νης φύλαξης τέκνων χωρίς δικαιολογητικά και στις περιπτώσεις που 
η φορολογούμενη αποκτά εισόδημα από συμμετοχή σε κοινοπραξία ή 
κοινωνία ή αστική κερδοσκοπική εταιρεία.

3. Με την παράγραφο 3 του όιρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς της 
προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.1986. για τα εισοδήματσ 
που απέκτησαν οι δικαιούχοι από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η 
ρύθμιση αυτή γίνεται για να ανακουφισθεί ο οικογενειακός προϋπολογι
σμός και για το 1986.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προσθέτεται στο τέλο: 
της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.Α. 3323/1955 νέο εδάφιο 
Με τη νέα αυτή διάταξη επεκτείνεται και στους φορολογούμενου: 
πατέρες που διατελούν σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένο: τ 
σε διάσταση ο: φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για π 
φορολογούμενη μητέρα για τη φύλαξη των μέχο: ηλικίας έξι ετώ 
τέκνων, είτε πρόκειται για έκπτωση δαπάνης με δικαιολογητικά ειτι 
χωρίς δικαιολογητικά

5. Με την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου προβλέπεται οτι ’ 
επέκταση της παραπάνω φορολογικής ελάφρυνσης κα: στους οορολι 
γούμενους θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 1985. δηλαδή περιλαυ 
βάνει και τις δαπάνες που έχουν καταβληθεί από 1.1.1984 και μετά.
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0. Mi την παράγραφο 6 του άρθοου αυτου προσθέτεται στο τέλος 
-QJ αοθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 νέα παράγραφος 7. Με την 
-^στεινομενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα έξοδα ιατρικής και νοσοκο- 
- «ιαχής περίθαλψης των προσώπων που αναφέοονται στην παράγραφο 
·*> -ου Ν.Δ. 3323/1955 τα οποία, αν και συνοικούν με το φοοολσγού- 
..£νο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τα εκατό (67%) και 
-ανω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, εν τουτοις δε 
^ωθούνται ότι βαρύνουν τον Φορολογούμενο επειδή έχουν εισόδημα 
-άνω από 255.000 δραχμές, εκπίπτουν, κατα το ποσό που τα έξοδα 
-ντά ξεπερνούν το πραγματικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ετή
σιο καθαρό εισόδημα των προσώπων αυτών, από το συνολικό εισόδημα 
τον φοοολογούμενου που τον βαρύνουν. Αν ο φορολογούμενος αυτός 
δεν έχει εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα των δαπανών 
-ου αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, το ποσό 
■χυτό αεταοέρεται για να εκπέαει από το εισόδημα του άλλου συζύγου.

Ms τη ρύθμιση αυτή λαμβάνεται, για κοινωνικούς κύρια λόγους, 
ειδική μέριμνα για τους φορολογούμενους που συνοικούν με τα πρό- 
οωπα της παοαγράφου 2 του παρόντος (ανιόντες, ανήλικα ανύπαντρα 
τεχνα χτλ.} τα οποία έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω από 
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία και τούτο γιατί πρόκειται 
*·' α πραγματικές δαπάνες που αφορούν την υγεία και την περίθαλψτ 
:ων προσώπων αυτών.

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η 
παοαπάνω έκπτωση των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλ
ψης αφορά τις δαπάνες αυτές που καταβάλλονται από 1.1.1987 και 
μετά.

Άρθρο 4.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παρά 
γοαφος 1 του άρθρου 9 του Ν.Λ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές: 
α) Καθιερώνεται από 1.1.1987 ειδική κλίμακα υπολογισμού του 

φόοου για τις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος αποκτά αποκλειστικά 
εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Για τις λοιπές .πηγές εισοδημάτων 
παραμένει η αυτή κλίμακα υπολογισμού του φόρου όπως ίσχυε και 
για το έτος 1986. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισό
δημα εκτός από ΣΤ’ πηγή και από άλλη πηγή, για να υπολογισθεί 
ο φόρος αθροίζεται το ποσό του φόρου που προκύπτει επιμεριστικά στο 
καθαρό εισόδημα από ΣΤ’ πηγή με βάση την ειδική αυτή κλίμακα, 
με το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί επιμεριστικά στο καθαρό εισόδημα 
των λοιπών πηγών με βάση την κλίμακα που ισχύει για αυτά τα 
εισοδήματα των λοιπών πηγών.

Για να ευρεθεί το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί επιμεριστικά στο 
καθαρό εισόδημα από ΣΤ’ πηγή του υπσχρέου επιμερίζεται το ποσό 
του φόρου που προκύπτει στο φορολογητέο εισόδημά του με βάση την 
ειδική κλίμακα που ισχύει για το εισόδημα από ΣΤ" πηγή ανάλογα 
με το ποσό του καθαρού εισοδήματος από ΣΤ’ πηγή και του καθαρού 
συνολικού εισοδήματος από τις λοιπές πηγές.

Για να ευρεθεί το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί επιμεριστικά στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα των λοιπών πηγών του υπσχρέου, επιμερίζε
ται το ποσό του φόρου που προκύπτει στο φορολογητέο εισόδημά του. 
μι βάση την κλίμακα που ισχύει για τις λοιπές πηγές, ανάλογα με το 
ποσό του συνολικού καθαρού εισοδήματος από τις λοιπές πηγές και 
του καθαρού εισοδήματος από τη ΖΤ ’ πηγή.

. 12 να γίνουν οι πιο πάνω υπολογισμοί τα ποσά του καθαρού εισοδή- 
ττος λαμβάνσνται υπόψη αφού γίνει η συνάθροιση θετικών και αρνητι

κών στοιχείων του εισοδήματος και γίνουν ο: τακτικές, ειδικές ή πρό- 
σϊίετες μειώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

Η προτεινόμενη ρύθμιση με την καθιέρωση ειδικής κλίμακας υπολο
γισμού του φόρου για το εισόδημα από ΣΤ* πηγή σκοπό έχει όχι μόνο 
να προστατεύσει απλώς τους μισθωτούς και συνταξιούχους από μεγαλύ
τερη φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος τους λόγω πληθωρισμού. 
αλ>.ά και να αυξήσει σημαντικά και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά 
τους και ιδιαίτερα ευνοεί τους μισθωτούς και συνταξιούχους που ανή
κουν στις μικρομεσαίες εισοδηματικές τάξεις, εξασφαλίζοντας δικαιό
τερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

β) Αυξάνονται οι μειώσεις φόρου (TAX CREDiTS) που ορίζοντα: 
από την παράγραφο αυτή.

Οι μειώσεις αυτές, ειδικότερα ορίζονται ως εξής: 
αα) Για τον ίδιο τον φορολογούμενο κατά 3.000 δρχ. Το ποσό αυτό 

αυξάνεται στις 49.000 δραχμές αντί των 43.000 δραχμών πο- ισχύει 
τήμεοα. στην περίπτωση που ο φορολογούμενοι είναι ανάπηρος αξιω- 
μπτ.κός f ττΜτ-* * - τ.τττωπο που ίγ«: υτ- ' *ε στc υιατ*τξ'».ς —υ

1759/1950 ή του Ν.Δ. 330/1947. καθώς και στις περιπτώσεις που 
ο φορολογούμενος είναι θύμα πολέμου, τυφλός, ανάπηρος με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική ανα
πηρία.

ββ) Για το πρώτο παιδί κατά 14.000 δρχ.. για το δεύτερο παιδί 
κατά 18.500 δραχ., για το τρίτο παιδί κατά 25.000 δρχ., για το 
τέταρτο παιδί 70.000 δρχ.. (από 60.000 δρχ. που ίσχυε), για το 
πέμπτο και για κάθε παιδί μετά το πέμπτο κατά 92.000 δρχ. (από
80.000 δρχ. που ίσχυε;.

γγ} Για κάθε τέκνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία, κατά
6.000 δρχ.

δδ) Για καθένα από τα λοιπά πρόσωπα κατά 6.000 δραχμές.
εε) Για καθένα από τα πρόσωπα που αναοερονται στις πιο πάνω 

περιπτώσεις ββ ’ και δδ*, εφόσον αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% 
και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, κατά
46.000 δρχ. (από 40.000 δρχ που ίσχυε).

Με τις πιο πάνω αυξήσεις των μειώσεων του φόρου ευνοούνται 
ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, 
οι πολυμελείς οικογένειες, καθώς και οι ανάπηροι, τα θύματα πολέμου 
κ.λπ. και οι φορολογούμενοι που έχουν ανάπηρα μέλη στην οικογένεια 
τους.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού προβλέπεται ότι τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48α του Ν.Δ. 3323/1955 δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου εισο
δήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Τούτο γιατί με Υπουργική απόφαση, που θα κυρωθεί με το νομοσχέ
διο αυτό, καταργήθηκε από 1.1.1987 η υποχρέωση παρακράτησης 
φόρου σύμφωνα με το άρθρο 48α του Ν.Δ. 3323/1955.

Άρθρο 5.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα 
εδάφια πέμπτο και έκτο της περίπτωσης α ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 20 του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το ποσό της έκπτωσης από το 
ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές, που εκμισθώνονται και χρησιμο
ποιούνται ως κατοικίες, προσαυξάνεται κατά το ποσό που η πραγματική 
συνολική δαπάνη για δαπάνες επισκευής, συντήρησης και αμοιβής 
δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης του μισθίου, υπερβαίνει το 
13 % του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο δικαιούχος 
από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Το 
πρόσθετο αυτό ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 25% 
(έναντι ποσοστού 5% που ίσχυε) του συνολικού ακαθάριστου εισοδήμα
τος που αποκτά ο δικαιούχος από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμο
ποιούνται ως κατοικίες.

Σκοπός της πρόσθετης αυτής έκπτωσης είναι η μεγαλύτερη φορολο
γική ελάφρυνση του εισοδήματος από οικοδομές όταν ο δικαιούχος του 
εισοδήματος πραγματοποιεί δαπάνες για τη συντήρησή τους μεγαλύτε
ρες από αυτές που αναγνωρίζονται με το πάγιο ποσοστό χωρίς δικσιο- 
λσγητικά.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού προβλέπεται ότι η παραπάνω ευνοϊκότερη φορολογική μεταχεί
ριση του εισοδήματος από οικοδομές εφαρμόζεται για τα εισοδήματα 
που απέκτησαν οι δικαιούχοι από 1.1.1987 και μετά.

’.Αρθρο 6.

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται 
η πρώτη και τέταρτη παράγραφος του άρθρου 33β του Ν.Δ. 
3323/1955. αντίστοιχα, ενώ με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού 
αντικαθίστανται η πρώτη και δεύτερη παράγραφος του άρθρου 47 α 
του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα 
όρια εισοδήματος που πρέπει να αποοέρει η άσκηση επιχείρησης — 
εισόδημα Δ’ πηγής και η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος-εισόδημα 
Ζ πηγής— καθώς και τα κατώτερα όρια εισοδήματος από μισθωτές 
υπηρεσίες που πρέπει να αποκτά ο φορολογούμενος προκειμένου να 
μειωθεί στο μισό το τεκμήριο βιωσιμότητας στο οποίο υπάγεται.

Τα προτεινόμενα κατώτερα όρια εισοδήματος ανέρχονται:
α) σε 550.000 δραχμές (έναντι 450.000 δραχιιές) για την άσκηση

εμπορικής επιχ* ·. .'της.
β) ■ ■.■.· ”Λν *'■{·** υραχμίς (έναντι 550.000 δραχμές που ίσχυε) για 

τα ε*-επαγγ^λυατ r. ττυ ιατρού, οδοντίατρου, δικηγόρου, συμβο- 
} 'αογράφ^ ~ε> “ ’ μυ - *ών ec*vo>v ή καλλιτέχνη των κέντρων
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διασκέδασης που έχουν κατατατεί αγορανομιχώς στην Α ή at ανώτερη 
από αυτή την κατηγορία. φ υσιοθεραπευτή. δημοσιογράφου, σύμβουλου 
επιχειρήσεων, ιδιοκτήτη ή δαυόνντή φορολογικού ή λογιστικού γρα
φείου και

γ) σε 550.000 δραχμές (έναντι 450.000 δραχμές που ίσχυε) για 
τα ελευθέρια επαγγέλματα του κτηνίατρου, άμισθου υποθηκοφύλακα, 
δικαστικού επιμελητή, καθηγητή ή δασκάλου, γεωπόνου και δασολό- 
γου.

Εξάλλου, με τις ίδιες διατάξεις τα κατώτερα όρια του εισοδήματος 
από μισθωτές υπηρεσίες που απαιτούνται για να μειωθούν τα παρα
πάνω ποσά εισοδήματος στο μισό ανέρχονται σε 550.000 (έναντι
450.000 δρχ. που ίσχυε) για τους φορολογούμενους που υπάγονται 
στο τεκμήριο βιωσιμότητας των 550.000 δρχ. και σε 700.000 δρχ. 
(έναντι 550.000 δρχ. που ίσχυε) για τους φορολογούμενους που υπάγο
νται στο τεκμήριο βιωσιμότητας των 700.000 δρχ.. Οι αναπροσαρμο
γές που θεσπίζονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτη
τες λόγω της μεταβολτ^ των οικονομικών μεγεθών και συμβάλλουν 
ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη δικαιότερη συμμέτοχη των πολι
τών στα φορολογικά βάρη, ώστε να πάψουν πια οι μισθωτοί και συντα
ξιούχοι να είναι αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στο φόρο ει
σοδήματος.

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προσθέτονται στην παρά
γραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 1591/1986 δύο τελευταία εδάφια. Με 
τις προτεινόμενες διατάζεις δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο οικονο
μικό έφορο (ενώ πριν δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα) να μην υπαγάγει 
τον φορολογούμενο στα τεκμήρια βιωσιμότητας σε όσες περιπτώσεις 
φανερά προκύπτει η αλήθεια των ισχυρισμών του φορολογούμενου ότι 
από λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στις ιδιαίτερες συνθήκες λει
τουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος προέκυψε 
εισόδημα μικρότερο από το εισόδημα με το οποίο φορολογείται με την 
εφαρμογή των τεκμηοίων βιωσιμότητας.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποκλείεται ο φορολογικός έλεγχος ο 
οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η απαλλαγή του φορολογούμενου 
γι’ αυτές τις ακραίες περιπτώσεις εφαρμογής των τεκμηρίων, από την 
υποχρέωση να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστη
ρίου για να δικαιωθεί.

'Αρθρο 7.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 
3323/1955. Με τις νέες διατάξεις αυτού του εδαφίου αυξάνεται από
30.000 σε 40.000 δρχ., το ποσό που δε θεωρείται εισόδημα και δε 
φορολογείται από τη μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στο δι
καιούχο κατά τη λύση της σχέσης που τον συνδέει με τον εργοδότη 
του. Προκειμένου για δικαιούχους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το 
ποσό της αποζημίωσης που δε θεωρείται εισόδημα αυξάνει από 1.200 
σε 1.700 Ορχ. που ίσχυε. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την 
ελάφρυνση των δικαιούχων αποζημίωσης που τους καταβάλλεται από 
τους εργοδότες τους κατά τη λύση της σχέσης (εργασίας, εντολής) που 
τους συνδέει με τους εργοδότες τους.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσθέτεται στο άρθρο 
60 του Ν-Δ. 3323/1955 νέα παράγραφος 6.

Με τη νέα αυτή παράγραφος προβλέπεται η αυτοτελής φορολσγηστ 
με συντελεστή 259c του ποσού κατά το cfcolc η μηνιαία αμοιβή του 
γιατρού που είναι ενταγμένος στο Ε.Σ.Τ.. την οποία δικαιούται για 
υπηρεσία ενεργού εφημερίας, υπερβαίνει το ποσό που δικαιούται αυτός 
για 4 ημέρες ενεργού εφημερίας το μήνα.

Για το ποσό αυτών των αμοιβών ο δικαιούχος φορολογείται αυτστε- 
λώς. δηλαδή εξαντλείται με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική του υποχρέ
ωση.

Όμως, του παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσει τις αμοιβές αυτές 
με τα άλλα εισοδήματα του. υποβάλλοντας την ετήσια δήλωση φορολο
γίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθεί 
με τις γενικές διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που παρακρατήθηκε με ειδικό τρόπο, 
από τις πιο πάνω αμοιβές, εκπίπτει από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό εισόδημα του δικαιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 του Ν.Δ. 3323/1955. όπως οι φόρο: ειδικών περιπτώσεων (π.χ. 
109: μηχανικών. 159r προμηθευτών κτλ.).

Με την πιο πάνω ρύθμιση επιδιώκεται η απάμβλυνση ενός αντικινή

τρου για την παροχή υπηρεσιών ενεργού εφημερίας από τους γιατρέ. 
που είναι ενταγμένοt στον Ε.Σ.Υ. γιατί από το νόμο η παροχή αυτώ^ 
των υπηρεσιών είναι υποχρεωτική.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η 7ΐε-:_ 
πτώση β της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 3323/1935

Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζονται τα κλιμάκια των ημερομ. 
σθίων, στα οποία γίνεται παρακράτηση φόρου με αναλογικό συντελεστ?

Τα νέα διευουμένα κλιμάκια ημερομισθίων, στα οποία γίνεται παρα
κράτηση φόρου, καθώς και οι συντελεστές, εμφανίζονται στον ακόλουθή 
πίνακα:

Συντελεστής φόρου 
29c 
49c 
69c

89c

Σημειώνεται ότι. για ημερομίσθια μέχρι του ποσού των 1.669 δρχ 
δε θα γίνεται καμία παρακράτηση φόρου, αντί των 1.449 δρχ. γ.ο·. 
ίσχυε.

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

Επίσης, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι. σε περίπτωση που 
ο ημερομίσθιος εργάζεται σε σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα 
χρόνο ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αόριστου χρόνου, δε θα γίνετα 
παρακράτηση φόρου με βάση το ημερομίσθιό του αλλά με βάση το 
συνολικό μηνιαίο εισόδημά του. όπως και για τους μισθωτούς.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι τα νέα 
διευρυμένα κλιμάκια με τα οποία γίνεται η παρακράτηση του φόρο., 
στους ημερομίσθιους, καθώς και τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά που 
εκπίπτουν από τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω λύσης της σχέση; 
εργασίας, ισχύουν από 1.5.1987 και μετά, για τα ημερομίσθια κα: 
τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημε
ρομηνία αυτή ή και μετά.

5. Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού 
προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών θα 
είναι δυνατόν να μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που έχει παρακρατηθε: 
καθώς και του φόρου που έχει παρακρατηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 48 του Ν.Δ. 3323/1955 (αμοιβές ελεύθερων επαγγελμσ- 
τιών. τρίτων κλπ.).

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εισαχθεί η 
μηχανογραφική υποστήριξη της διαδικασίας απόδοσης των φόρων που 
παρακρατούνται από αμοιβές για εξαρτημένη εργασία, συντάξεις κα: 
για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος. Η νέα απλουστευμένη διαδι
κασία η οποία θα αρχίσει από ορισμένες Εφορίες των Αθηνών είνα: 
βέβαιο ότι θα διευκολύνει τους φορολογούμενους και τις φορολογικές 
Αρχές.

Άρθρο 8.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι πες: 
πτώσεις Γ και Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 820/1978.

Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρμόζεται από 2 σε 2.5 ο συντελεστής 
με τον οποίο πολλαπλασιάζετα: η ετήσια δαπάνη που καταβάλλετα. 
στους πάνω από ένα οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων κα: το 
υπόλοιπο βοηθητικό otxiaxo προσωπικό. προκειμένου να προσδιορισθι: 
η συνοΛίχή ετήσια δαπάνη διαβίωσης του φορολογούμενου, της συζύγου 
του και των προστατεύομενων μελών τους.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις που αντικαθιστούν προγενέστερες, η 
δαπάνη για σκάφη αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης, τα οποία έχει στην 
κυριότητα ή την κατοχή του ο φορολογούμενος, η σύζυγός του κα: τα 
προστατευόμενα από αυτούς μέλη ορίζονται ως ακολούθως:

α) Προκειμένου για ιστιοφόρα κα: μηχανοκίνητα σκάση που έχου- 
χώρους ενδιαίτησης χωρίς μόνιμο πλήρωμα (BARE BOAT) ολικού 
μήκους από 6 έως 14 μέτρα στο ποσό των 216.000 δρχ.. απύ
180.000 δρχ. που ήταν με τις προγενέστερες διατάξεις.

β) Προκειμένου για ιστιοφόρα μικτά (με μηχανή και ιστία) ή μηχανο
κίνητα σκάφη, τα οποία έχουν μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για 
χρονικό διάστημα 12 μηνών:

αα) Στο ποσό των 1.620.000 δρχ. για μηχανοκίνητα σκάφη απ: 
15 μέχρι 25 κόρους ολικής χωρητικότητας, από 1.350.000 δρχ. που 
ήταν με τις προγενέστερες διατάξεις.

ββ) στο ποσό των 2.340.000 δρχ.. για μηχανοκίνητα σκάφη πανί, 
από 25 μέχρι κα: 75 κόρους ολικής χωρητικότητας, από 1.950.00*' 
δρχ. που ήταν με τις προγενέστερες διατάξεις.

Ημερομίσθια
1.700-2.000 (πριν ίσχυαν 1.450-1.750) 
2.001-2.400 (πριν ίσχυαν 1.751 -2.000) 
2.401-2.800 (πριν ίσχυαν 2.001-2.300)
2.801 δρχ. κα: πάνω (πριν ίσχυαν 
2.301 δρχ. Δ' πάνω)
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γγ) στο ποσο των 3.240.000 δρχ. via μηχανοκίνητα σκάφη πάνω 
απο 75 και μέχρι 150 κόρους ολικηςχωρητικότητας. από 2.700.000 
δρχ. που ήταν με τις προγενέστερες πατάξεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι. στις πιο πιυω περιπτώσεις, αν το πλήρωαα 
είναι ναυτολογημένο για χρονικό διάστχχα αικοότερο από δώδεκα (12) 
μήνες, η ετήσια δαπάνη που αντιστοιχειστην αμοιβή του προσωπικού, 
από δρχ. 1.1 70.000. 1.800.000 και 2.160.000 αντίστοιχα, μειώνε
ται σ= τόσα δωδέκατα όσοι οι πραγματικοί μήνες της ναυτολόγησης 
του.

Τα παοαπάνω ποσά στις προγενέστρες διατάξεις ήταν 975.000.
1.500.000 και 1.800.000 δρχ. αντίστοιχε.

Αν τα πιο πάνω σκάφη δεν έχουν ναυτολογημένο πλήρωμα, η ετήσια 
δαπάνη καθορίζεται στο ποσό των 450.000. >40.000 και 1.080.000 
δρχ. αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά στις προγενέστερες διατάξεις ήταν
375.000. 450.000 και 900.000 δρχ. αντίσ-οιχα.

γ) Tta τα λοιπά μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα σκάφη, που δεν έχουν 
χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους 5 μέτρων, rco ποσό των 72.000 
δρχ.. το οποίο προσαυξάνεται κατά 36.000 δρχ. γα κάθε μέτρο μήκους 
πάνω από τα 5 μέτρα. Τα ποσά των προγενέστερων διατάξεων ήταν
60.000 και 30.000 αντίστοιχα.

δ) Για τα ταχύπΛοα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (κρισ- 
κραφτ) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό τω\ 72.000 δρχ. το 
οποίο προσαυξάνεται κατά 36.000 δρχ. για κάθε μέτμ> μήκους, πάνω 
από τα 5 μέτρα. Τα ποσά των προγενέστερων διατάξεαν ήταν 60.000 
και 30.000 αντίστοιχα.

Για τον υπολογισμό του τεκμηρίου της δαπάνης δε λαμβάνονται 
υπόψη τα σκάφη που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Οι προ
σαρμογές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της μεταβολής των οικονο
μικών μεγεθών και στοχεύουν στην δικαιότερη κατανομή τον φορολο
γικών βαρών.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καταργείται η «ταλλαγή 
των αγροτών από την εφαρμογή του τεκμηρίου προσδιοριαιού της 
ετήσιας δαπάνης. Ειδικά για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή
σης σημειώνεται ότι δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορισμού της 
ετήσιας δαπάνης για όλους γενικά τους φορολογούμενους. εφόσον αυτοί 
ή ο σύζυγός τους ή τα προστατευόμενα μέλη τους είναι κύριοι ή κάτοχοι 
ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και δέκα ΊΟ) 
φορολογήσιμων ίππων.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέπεναι 
ότι οι παραπάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό του 
τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης ισχύουν από το οικονομικό έτος 1988.

Άρθρο 9.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου I του άρθρου αυτού αυξάνεται 
το ποσοστό έκπτωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγωγές στην αλλοδαπή διαφόρων 
προϊόντων, το οποίο αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα αυτών, προκειμένου να καλύψουν δαπάνες για τις οποίες η λήψη 
δικαιολογητικών στοιχείων, λόγω της φύσης αυτών, καθίσταται ανέφι
κτη.

Το ποσοστό έκπτωσης αυξάνεται από 19ε μέχρι 3 9c με κλιμάκωση 
αυτού ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων που θα πραγματο
ποιήσουν οι επιχειρήσεις από εξαγωγές προϊόντων μέσα στο έτος 1987.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καταργείται 
η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν. 1326/1983 διάθεση ποσο
στού μέχρι 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων από εξαγωγές, καθόσον 
μετά την πιο πάνω αύξηση του ποσοστού από 1% σε 39c δεν υπάρχει 
λόγος διατήρησης της έκπτωσης αυτής, η οποία σημειώνεται ότι δεν 
σναγνωρίζετο οορολογικά προς έκπτωση από* τα ακαθάριστα έσοδα 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Η αύξηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τον περιορισμό των οικονομι
κών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που χορηγούνται στις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια εξαγωγής 
στην αλλοδαπή ελληνικών προϊόντων.

Το πιο πάνω αυξημένο ποσοστό έκπτωσης δεν καταλαμβάνει τους 
-ξαγωγείς πετρελαιοειδών, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το 
ποσοστό 1 °7c.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προσθέτο- 
‘•'ται δύο νέα εδάφια στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
35 του Ν.Δ. 3323/1955, με τα οποία ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα
-σόδα των πιστωτών των προβληματικών επιχειρήσεων, που έχουν 
υπαχθεί στο Ν. 1386/1983. εκπίπτεται το μέρος των απαιτήσεών 
“ους που αυτοί παραιτήθηκαν από την είσπραξή τους και το οποίο 
προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 
β του ίδιου νόμου, καθώς και εκείνων που προκύπτουν κατόπιν έγγρα- 
τΤιί συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και προβληματικών επιχειρήσεων

έχουν υπαχθεί στο Ν. 1386/1983. Η έκπτωση των απαιτήσεων

αυτών δίνεται ισόποσα σε τρεις συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η έκπτωση από τα ακαθάρι

στα έσοδα των επιχειρήσεων, στις οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά οι 
προβληματικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν. 138θ/1983. 
του τμήματος των απαιτήσεων τους από την είσπραξη του οποίου θα 
παραιτηθούν, δεχόμενες να εισποάξουν. κατά τη συμφωνία που ενδεχό
μενα θα προκόψει μεταξύ αυτών και του Οργανισμού Οικονομικής 
Ανασυνχρότησης Επιχειρήσεων, μέρους της απαίτησής τους σε πλήρη 
εξόφληση αυτής. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποίύλέπει στη διευκόλυνση 
της εξυγείανσης των προβληματικών επιχειρήσεων, αλλά και στην 
ικανοποίηση των πιστωτών αυτών, αφού αυτοί όα μπορέσουν να αοα.- 
ρεσουν από τα ακαθάριστα εσοόα τους το μέρος των απαιτήσεων για 
το οποίο θα παραιτηθούν της είσπραξης κατά την υπογραφή της σχετι
κής συμφωνίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επι
χειρήσεων.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προβλέπε- 
Tat ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αΦαιρούνται 
εφάπαξ από τα (ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο 
της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν 
πά*ηο εξοπλισμό οι οποίες θα αποσΒένονται ισόποσα σε τρία χρόνια.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, λόγω του γεγονότος ότι η 
φορολογική μας νομοθεσία δεν προέβλεπε την έκπτωση δαπανών επι
στημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα (ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων, με συνέπεια, η μη ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης για τις 
δα πάνες αυτές, να αποτελεί αντικίνητρο για την πραγματοποίηση προ
γραμμάτων επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού αντικαθί
σταται η περίπτωση β’ του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Με τις 
προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η ευχέρεια στις ανώνυμες εταιρείες 
που προέρχονται από συγχώνευση, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 
1297/1972, να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές για την αξία του εισφερό
μενου κεφαλαίου από τις συγχωνευόμενες ανώνυμες εταιρείες, των 
οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες, ενώ με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
είναι υποχρεωτική για το εισφερόμενο κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας 
η έκδοση ονομαστικών μετοχών, όπως αυτό έχει κριθεί από το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους και έγινε δεκτό από τη Διοίκηση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση των συγχω
νεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυ
μες. σε μεγάλες οικονομικές μονάδες, καθώς επίσης, η ενιαία, για 
λόγους χρηστής διοίκησης, αντιμετώπιση του θέματος, καθόσον η 
Διοίκηση είχε δεχθεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.Δ. 
1297/1972. αλλά και του προϊσχύσαντος για τις συγχωνεύσεις κα: 
μετατροπές Ν.Δ. 3765/1957 ότι. οι μετοχές της προερχόμενης από 
τη συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας, που αντιστοιχούν στην αξία του 
εισφερόμενου κεφαλαίου από τις συγχωνευόμενες ανώνυμες εταιρείες 
των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες, μπορούσαν να είναι ανώνυμες, 
με αποτέλεσμα ot ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύθηκαν πριν από 
την έκδοση της πιο πάνω γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρησης από τις ανώνυμες εται
ρείες που συγχωνεύονται με το ισχύον σήμερα καθεστώς.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού προβλέπε- 
ται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τόκους 
που σποχτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, θα αφαιρούντα; οι τόκοι που καταβάλλουν αυτά σε διάφο
ρους όανειοδοτικούς φορείς, μέχρι το ύψος του συνολεχου ακαθάριστου 
εισοδήματος από τόκους.

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το πρόβλημα που αντιμε
τωπίζουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, τα οποία φορολογούνται, με βάση τις ισχύουσες σήμερα 
διατάξεις, για τους τόκους που εισπράττουν, χωρίς να έχουν τη δυνατό
τητα να εκπίπτουν τους τόκους που βαρύνουν αυτά, λόγω λήψης 
δανείων από Τράπεζες και διάφορους άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

7 Μ- τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού αντικατα- 
στά*.|κε η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 27/1975 που προέ
βλεπε υποβολή αιτήσεως και προσκόμιση του πιστοποιητικού αργίας 
για μείωση του φόρου των πλοίων Α κατηγορίας, εντός του έτους 
καταβολής του φόρου, γιατί μετά την κατάργηση από τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 1591/1986 της μετάθεσης 
των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, 
που έληγαν την τελευταία ημέρα του μήνα κατά 10 ημέρες, ήταν 
αδύνατη η προσκόμιση του πιστοποιητικού αργίας μέσα στο έτος κατα
βολής του φόρου, ιδίως αν αυτή αφορούσε το τελευταίο δίμηνο αφού 
ετός καταβολής του φόρου και υποβολής της δήλωσης είναι το έτος 
•-ια το οποίο φοσολομέίται το πλοίο ίτσέχον έτος άρθρα 14 και 4 Ν. 
27/1975).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β*

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ F ΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΗΧΑΝΌΛΟΠΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

’ Αρθρο 10.

1. Με τις διατάξει της παραγράφου 1 του άρθρ. αυτού παρέχεται η 
δυνατότητα στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομι
κές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ 
να αναποοσαρμόσουν την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς 
να καταβάλουν φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που θα προκύψει. 
αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν, μέσα 
σί χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από το χρόνο της αναπροσαρμο
γής. αγορές καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επειδή η τελευταία αναπροσαρμογή του μηχανολογικού εξοπλισμού 
των επιχειρήσεων έγινε το έτος 1956 και κατά το χρονικό διάστημα 
που πέρασε μέχρι σήμερα έγιναν σημαντικές ανατιμήσεις αυτού, με 
αποτέλεσμα η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού που εμφανίζεται 
στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων να μην απεικονίζει την πραγμα
τική του αξία, κρίθηκε απαραίτητη η αναπροσαρμογή της αξίας του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που αποκτήθηκε από τις πιο πάνω επιχει
ρήσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986.

Με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή σκοπείται:
α. Η εμφάνιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των πιο πάνω επιχει

ρήσεων στην πραγματική του αξία και επομένως η εξυγίανση των 
ισολογισμών τους και

β. Η παροχή δυνατότητας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευ
τικές και λατομικές επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τον παλαιό μηχα
νολογικό εξοπλισμό τους με καινούργιο που θα ανταποχοίνετα: στις 
σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.

2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού παρέχεται 
η δυνατότητα και στις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, όπως αυτός, 
ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, με 
εξαίρεση τις τραπεζικές επιχειρήσεις, να προβούν σε αναπροσαρμογή 
του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, με τις προϋποθέσεις και τους 
περιορισμούς που αναοέρονται στις διατάξεις του νόμου ουτού.

Άρθρο 11.

1. Με τις διατάξεις του (άρθρου αυτού ρυθμίζεται ο χρόνος και ο 
τρόπος αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού που 
έχουν στην κυριότητα τους οι Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές 
και λατομικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

α) Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναποοσαρμόσουν την αξία 
των παγίων στοιχείων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
πρέπει να πραγματοποιήσουν αυτή με λογιστικές εγγραφές στα τηρού
μενα βιβλία τους μέχρι 30 Ιουνίου 1987.

β) Για την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισαού 
χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο αυτό 
και οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρόνο κτήσης των 
παγίων στοιχείων.

γ) Με τους ίδιους συντελεστές που χρησιμοποιούνται για την αναπρο
σαρμογή της αΓ.ας των παγίων στοιχείων αναπροσαρμόζονται και οι 
συνολικές αποσβέσεις (τακτικές και πρόσθετες! που έχουν διενεμγηθεί 
υιέχοι την 31 Δεκεμβρίου ]98ό.

δ) Σε αναπροσαρμογή υπόκειται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που 
έχει αποκτηθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986.

Άρθρο 12.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ως αξία κτήσης των 
παγίων στοιχείων, προ κειμένου να αναπροσαρμοσθεί η αξία αυτών. 
λαμΒάνετα· η αξία που εμφανίζεται στα βιβλία κατά το χρόνο της 
αναπροσαρμογές. Ειδικότερα, τια τις επιχειρήσεις που έχουν πρόελθε; 
από μετατροπή ή συγχώνευση με βάση τις διατάσεις του Ν. Δ 
1297/1972. προβλέπεται ότι. ως αξία κτήσης λαμβάνεται η αξίσ 
που κατάχωσήθηκε στην πρώτη επίσημη απογραφή τηρ νιας επιγείρη-

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται c τοότ.υ, τ. - θα γίνε; 
η εμφάνιση της υπεραξίας, η οποία θα προκύψει σπύ τη ανα.ιρρσα: 
μογη Των παγίων στοιχεία* μ; Baer" τμ όιατάξΐις του άρθρου 11 του

προτεινόμενου νομοσχεδίου. κα£>ς και οι προϋποθέσεις με βάση τις 
οποίες απαλλάσσεται αυτή του /όρου εισοδήματος. Ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 το»' άρθρου αυτού ορίζεται ότι η υπεράξιο 
που θα προκόψει εμφανίζεται rra βιβλία της επιχείρησης σε ιδιαίτερο 
λογαριασμό του παθητικού π(υ θα φέρει τον τίτκο «Αποθεματικό ανο- 
προσαρμογής Νόμου..*.

2. Περαιτέρω, με την παράγραφε 2 ορίζεται ότι για να τόχει απαλλα
γής από το φόρο εισοδήματα η υπεραξία που θα εμφανισθει στον ειδικό 
λογαριασμό της προηγούμενης παρογράγου πρέπει: α! οι επιχειρήσεις 
να πραγματοποιήσουν. μέ>α σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 
το χρονο της αναπροσα(μογής. αντιστοίχου ύψους με την υπεραξία 
αγορές καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και β) οι επιχειρήσεις 
να μην πουλήσουν το μηχανολογικό εςοπλισμό που αγόρασαν για νο· 
καλύψουν την πιο nave υπεραξία πριν περάσουν τέσσερα χρόνια απύ 
το χρόνο της αγοράς /ου.

Στα αγοραζόμενα αυτά πάγια στοιχεία θα ενεργούνται τακτικέ- 
αποσβέσεις και εφό<ον αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα 
με τις διατάξεις τ#υ Ν. 1262/1982. οι επιχειρήσεις, μπορούν να 
τύχουν των κινήτρων που παρέχονται με το νόμο αυτό, δηλαδή κρατι
κής επιχορήγησην επιδότησης επιτοκίου, αφορολόγητες κρατήσεις κα: 
πρόσθετες αποσβέσεις.

3. Με τις διδάξεις των παραγράφων 3.4,5 και 6 του άρθρου αυτου 
σκοπείται η φο>ολόγηση του μέρους της υπεραξίας που δε θα καλυφθώ 
μέσα στο διάστημα των τεσσάρων ετών από το χρόνο της αναπροσαρμο
γής από αγοοές καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι, αν η επιχείρηση 
μέσα στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών από την αναπροσαρ
μογή προ^εί σε αγορές κσνούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού που η 
αξία αυτού καλύπτει τουλάχιστον το 50% της αντίστοιχης συνολικής 
υπερορία;, το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας που δεν καλύφθηκε με 
αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφέρεται στα «Αποτελέσματα 
Χρήσεις* και φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορο
λογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Στην περίπτωση 
όμωφπου η αξία του σγορασθέντος καινούργιου μηχανολογικού εξοπλι
σμού που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσα στο διάστημα των τεσσά
ρων ετών από την αναπροσαρμογή δεν καλύπτει το 509c τ τντίστοι- 
χτς συνολικής υπεραξίας, το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας b- φορολο
γηθεί αυτοτελώς με συνελεστή 60%.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, ορίζεται 
ότι αν c μηχανολογικός εξοπλισμός, που αγοράσθηκε για την κάλυάτ 
της υπεραξίας της αναπροσαρμογής πουληθεί μετά την παρέλευση των 
τεσσάρων ετών από την αναπροσαρμογή και πριν περάσουν τέσσεοσ 
χρόνια από το χρόνο της αγοράς του. το μέρος της αξίας αυτού που 
πουλήθηκε και με την οποία η επιχείρηση κάλυψε υπεραξία αναπροσαρ
μογής. θα φορολογηθεί αυτοτελώς μι συντελεστή 60%.

Με τις διατάξεις αυτές σκοπείται η χρησιμοποίηση από την επιχεί
ρηση του αγορασθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού για χρονικό διά
στημα τουλάχιστον 4 ετών από το χρόνο της αγοράς του. προκειμένου 
να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος από το νόμο σκοπός, για τον οποίο 
παρασχέθηκε η απαλλαγή της υπεραξίας από το φόρο εισοδήματος

5. Τέλος, με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 
αυτού, προβλέπεται ότι αν η επιχείρηση που προέβη σε αναπροσαρμσ'ά 
του μηχανολετγικού εξοπλισμού διαλυθεί για οποιαδήποτε λόγο μέτ: 
στο διάστημά των τεσσάρων ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής, 
εκτός των περιπτώσεων που ορίζοντα·, στην παράγραφο 9 του άρθρου 
αυτού, εχει υποχρέωση να αναμορφώσει τα δηλσύμενα με τις αρχικέ - 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποτελέσματα, με τα ποσά τω· 
αποσβέσεων που διενήργησε κάθε έτος επί του ποσού της υπεραξίας

Άρθρο 14.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτοί ορίζετα. ότ: το συνολικό ποσ' 
της υπεραξίας, που καλύφθηκε με αγορά καινούργιου μηχανολογικά 
εξοπλισμού στο διάστημα των τεσσάρων ετών από την αναπροσαρμογή 
καθώς κα: το ποσό της υπεραξίας που οοοολο-γ-θηκε αυτοτελώς κσ 
τα οποία εμφανίζονται στο λογαριασμό « Αποθεματικό Αναπροσαρμο^τ : 
Νόμου...*, συμψηφίζονται με το χρεωστικό υπόλοιπε που ενδεχόμΐ 
υπάρχει, του λογαριασμού «Κέρδη ή Ζημίαι* κα. το οποίο εμφανίΐ'ετα 
στον ισολογισμό της επιχείρησης κατά το χρόνο της λήξης του τετα:τ. 
-τους από την αναπροσαρμογή

Το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας που θα ποοκύύυ. μετά την αcair::
του πιο πάνω ποσού ζημίας, κεφαλα.οπο.::.α..__ μυώνα μ: οσσ. υσίΐ
νται στις διατάξεις του άρθοου αυτού. χ.~. .ο καμισ σπιΒασυνσ*

/



/ Αρθρο 15.

Με το αοθρο αυτό παρχετα: το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να 
υπολογίζουν ταχτικές κα·. χϊόσθετες αποσβέσεις στο τζοοο της υπερα
ξίας του μηχανολογικού εξσελισμού. με Βάση τις διατάξεις που ισχύουν, 
ο. οποίες και α®αιοοϋνται·από τα ακαθόριστα έσοδα αυτών με βάση 
τις διατάξεις του άοθοου J5 του Ν.Δ. 3323/1955 και του όφθρου 8 
του Ν.Δ. 3843/1958.

Η έκπτωση των αποίϋοέων που υπολογίζονται στην υπεοαξία του 
μηχανολο'πχού εξοπλίσω'.' αξίζει να γίνεται από τον πρώτο εοολογι- 
σαό που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά την 30 Δεκεμβρίου 1987.

Περαιτέρω, με το ipfco αυτό ορίζεται ότι. προχειμένου να υπολογι- 
αόεί η αναπόσβεστη αξι των παγίων στοιχείων αναιρούνται από την 
αναπροσαριιοσμένη α;ύ αυτών το σύνολο των αποσβέσεων που έγιναν 
τε αυτά, όπως αυτές αιαπροσαρμόσθηχαν με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρρου 11.

Επίσης, με το αριροαυτό διευκρινίζεται ότι η υπεραξία των παγίων 
στοιχείων που προχύπτι από την αναπροσαρμογή αυτών, δεν αοαιρεί- 
ται από τα χα&αράκέρίη για το σχηματισμό αφορολόγητων κρατήσεων 
που προβλέπονται απόεις διατάξεις οποιουδόποτε αναπτυξιακού vouou
..Ν.Δ. 4002/1959, Ν.Λ. 1078/1971. ' Ν.Δ. 1313/1972. ' Ν. 
849/1978. Ν. 1116Γ1981. Ν. 1262/19821

Επομένως, ως βάστγια τον υπολογισμό των αφορολόγητων κρατή
σεων. που ποοβλέποντχι από τους πιο πάνω αναπτυξιακούς νόμους, 
όα λαμβάνετει η αξίατων επενδύσεων, χωρίς να συνυπολο—ίζεται σε 
αυτή και η υπεραξία τζν προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας 
των επενδύσεων αυτώι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11.

Άρθρο 16.

1. Με τις διατάξεις ίου άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις 
της περίπτωσης α' τις παοαγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 
3843 1958 σχετικά μ το συντελεστή φορολογίας που εφαρμόζεται 

επί των μη διανεμομένωικερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών. 
Με τις διατάξεις του προεινομενου άοθρου προβλεπεται ότι στα αδιανέ
μητα κέρδη των βιομηχίνικών. βιοτεχνικών, μεταλλευτικών, λατομι
κών ανωνύμων εταιρειώκεαθώς και ανωνύμων εταιρειών που πραγμα
τοποιούν με κρατική επχορήγηση παραγωγικές επενδύσεις του Ν. 
1262/1982, δε θα εοαμόζεται ο ισχύων γενικά με τις ημεδαπές 
ανώνυμες εταιρείες συντεεστής φορολογίας 49%, αλλά μειωμένοι 
συντελεστές φορολογίας, ο άλογα με την περίπτωση όπως παρατίθε
νται πιο κάτω:

αα) Για τις ημεδαπές βιειηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και 
λατομικές ανώνυμες εταιρείς, με συντελεστή φορολογίας σαραντσ τέσ
σερα τα εκατό (44%). ,

ββ) Για τις ημεδαπές βιομχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και 
λατομικές ανώνυμες εταιρείεςοι οποίες είτε έχουν μετοχές εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο, είτε πραγματοποιούν από 1.1.1987 και μετά 
παραγωγικές επενδύσεις που Φάγονται στο σύστημα των κρατικών 
επιχορηγήσεων του Ν. 1262/1)82 ύψους άνω των πενήντα εκατομ
μυρίων (50.000.000) δραχμώι καθώς και για εκείνες που έχουν 
υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στε κρατικές επιχορηγήσεις του ίδιου 
νόμου, ανεξάρτητα από το ύψος »ς πραγματοποιηθείσας επένδυσης, 
με συντελεστή φορολογίας τριάντοιννέα στα εκατό (39%).

γγ) Για τις λοιπές ημεδαπές ΐΑυνυμες εταιρείες που πραγματο
ποιούν από 1.1.1987 και μετά παροω-νικές επενδύσεις που υπάτονται 
στο σύστημα των κρατικών επιχορηγοεων του Ν. 1262/1982 ύψους 
πάνω των πενήντα εκατομμυρίων (50)00.000) δραχμών, καθώς κα: 
για εκείνες που έχουν υπαχθεί μεχρχ 3\12.1986 στις κρατικές επιχο- 
ρηγήσεις του ίδιου νόμου ανεξάρτητα αό το ύώος της πραγματσποιη- 
θείσας επένδυσης, με συντελεστή ροραλτύας 44%.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλ-.ίτα: ότι σε περίπτωση μι
κτών επιχειρήσεων οι πιο πάνω μειωμένοτυντελεστές φορολογίας θα 
εφαρμόζονται μόνο στα αδιανέμητα κέρδι»ου προέρχονται από το 
βιομηχανικό, βιοτεχνικό, μεταλλευτικό κε λατομικό κλάδο ή στα 
αδιανέμητα κέρδη του κλάδου στον οποίο χ·. πραηεατοποιηθεί ή 
-ραγματοποιείται παραγωγική επένδυση τoOjf. 1262/1982.

Με την προτεινόμενη μείωση του συντελεστήρρ0λο·τίαςτων αδιανέ
μητων κερδών των μεταποιητικών ανωνύμω^ταισειών καθώς και 
αυτών που πραγματοποιούν παραγωγικές Επενδύσεις του Ν. 
1262/1982 με κρατική επιχορήγηση, επιδιώκε^ η μη διανομή των 
κεροών τους αλλα η επανεπένδυση αυτών του ^ητ^ατην αναθέρμανση 
■^ης οικονομίας και την αύξηση του ακαθάριστου £\ucoj προϊόντος.

Ετίσης, με το μειωμένο συντελεστή φορΆογίας ων αδιανέμητων 
κερδών των βιομηχανικών, μεταλλευτικώνκαι λατο^χ^>ν ανωνύυων

εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 
επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτοχρηματοδότησης της 
επέκτασης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και 
η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς με την εισοττωγή στο χρηματιστήριο 
των μετοχών και άλλων ανωνύμων εταιρειών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάζεις της παραγράοου 2 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 
στα καθαοα κέρδη των επιχειρήσεων που ποοκύπτουν από ισολογισμούς 
που κλείνουν μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1986.

Άρθρο 17.

Με βάση τις διατάξεις του όφθρου 41 παράγραφος 1 του Π.Δ. 
99/197 ι όπως ισχύουν, τα εμπορεΰσιμα περιουσιακά στοιχεία αποτι- 
μούνται στην απογραφή στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και 
τρέχουσας. Ος τιμή κτήσεως λαμβόινεται αυτή που καθορίζεται από 
τον επιτηδευματία με βάση μια από τις μεθόδους της λογιστικής 
επιστήμης, που ποέπει όμως να ακολουθείται πάγια απ' αυτόν.

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής 
της μεθόδου καθορισμού της τιμής κτήσεως των εμπορεύσιμων περιου
σιακών στοιχείων, που ακολουθείται στην απογραφή, μόνο στις βιομη
χανικές. βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις. Στις 
μικτές επιχειρήσεις η παρεχόμενη δυνατότητα αφορά μόνο στο βιομη
χανικό. βιοτεχνικό, μεταλλευτικό ή λατομικό κλάδο αυτών.

Σημειώνεται πάντως ότι η αλλαγή αυτή επιτρέπεται να γίνει μια 
φορά και μόνο στην πρώτη απογραφή που θα καταρτισθεί μετά την 
30 Δεκεμβρίου 1987. Επισημαίνεται ότι η νέα μέθοδος που Θα επιλεγεί 
πρέπει να ακολουθείται στο εξής παγίως, σύμφωνα με ρητή επιταγή 
της διάταξης αυτής.

Άρθρο 18.

Με τις διατάξεις του όφθρου αυτού θεσπίζεται για πρώτη φορά η 
παροχή δυνατότητας στις μεταποιητικές ανώνυμες εταιρείες να διανέ
μουν μέρος των κερδών τους στους εργαζόμενους με τη μορφή μετο
χών, οι οποίες θα προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται 
ότι για το διανεμόμενο μέρος των κερδών στους εργαζόμενους, απαλλά- 
σεται από το φόρο εισοδήματος, τέλους χαρτοσήμου και οποιασδήποτε 
άλλης εισφορόφ υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, τόσο η εταιρεία που 
διανέμει τα κέρδη , όσο και οι εργαζόμενοι που λαμβάτνουν αυτά με 
τη μορφή μετοχών.

Με την προτεινόμενη διάταξη προσδοκάται η αύξηση της παραγωγι
κότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, λόγω της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο κεφάλαιο της εταιρείας και στα κέρδη που θα εισπράτ
τουν με τη μορφή του μερίσματος. Επίσης, με το μέρος των κερδών 
που διανέμεται στους εργαζόμενους με τη μορφή μετοχών, επέρχεται 
αυτοχρηματοδότηση της Εταιρείας, αφού τα κέρδη αυτά δεν καταβάλ
λονται σε μετρητά, αλλά μοιράζονται με τη μορφή μετοχών στους 
εργαζόμενους, με συνέπεια να παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία 
να χρησιμοποιήσει τα κέρδη αυτά χωρίς να καταβάλλει φόρο εισοδήμα
τος, για την επίτευξη των σκοπών της και την πραγματοποίηση παρα
γωγικών επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ*

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑ!ΟΤ 

’Αρθρο 19.

2. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία των κληρονομιών, από την αξία 
κάθε στρέμματος γιωργοχτηνοτροφικών εκτάσεων, που μεταβιβάζο
νται με κληρονομιά, δε φορολογείται ποσό δραχμών μέχρι 100.000, 
εφόσον όμως η στρεμμαπκή αξία δεν υπερβαίνει τις 250.000 δραχμές 
και μέχρι 40 στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης κατά κληρονόμο 
(κληροδόχο) αν είναι σύζυγος, τέκνο, γονέας ή αδελφός του κληρονο
μούμενου και εφόσον αυτός είναι κατά κύριο επότγγελμα γεωργός, 
κτηνοτρόφος και η έκταση 6α χρησιμοποιηθεί απ’ αυτόν για 15 συνεχή 
χρόνια, μετά την απόχτησή του αποκλειστικά για γεωργική ή χτηνο- 
τρορικη εκμετάλλευση. Η απαλλαγή αυτή ισχύει με τις ίδιες προϋποθέ
σεις και για τις γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις που μεταβιβάζονται 
με δωρεά ή και γονική παροχή.

Η Κυβέρνηση ευαίσθητη πάντα στα Θέματα που αφορούν τους αγρό
τες μας και βελτιώνοντας τη μέριμνά της γι' αυτούς, μέσα στα πλαίσια 
της γενικότερης γεωργικής κα*. κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί, 
με τη διάταξη της παραγράφου 1 του όφθρου 19 του νομοσχεδίου 
θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο κάθε μεταβιβαζόμενης με
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κληρονομιά. δωρεά ή γονική παροχή γεωργικής ή χτηνστροφιχής 
έκτασης και μέχρι 40 στρέμματα για κάδε δικαιούχο της κτήσης 
ανεξάρτητα από το ϊκύος της στρεμματικής αξίας τους.

Έτσι, με τη διάταξη αυτί,, ουσιαστικά μένει αφορολόγητη αγροτική 
περιουσία. όταν μεταβιβάζεται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παρο
χής πλην ελάχιστων εξαιρέσεων των πολύ μεγάλων περιουσιών. 
7εαά>Ίΐα που αποτελεί ταυτόχρονα και ισχυρό κίνητρο για τους αγρότες 
[■ας να παραμείνουν στην ύπαιθρη χώρα για την εκμετάλλευση και 
αξιοποίση της αγροτικής γης. προς όφελος και των ιδίων και της 
εθνικής οικονομίας γενικότερα.

2. Κατά τη νομοθεσία για τη φορολογία των κληρονομιών, δωρεών 
κλπ. (ν.δ.118/1973. ΦΕΚ-202 Α'). η αιτία θανάτου κτήση περιου
σίας φορολογείται. Χρόνος φορολογίας είναι ο χοόνος επαγωγής της 
κληρονομιάς και αξία. στην οποία θα υπολογισθεί ο φόρος η αγοραία 
αξία της κληρονομιάς του χρόνου τούτου. Κατ’ εξαίρεση ο χοόνος 
φορολογίας μεταθέτεται αυτοδίκαια σι ματαγενέστερο χοονικό ση- 
μαίο.οε περίπτωση αναγκαστικής λόγω ρυμοτομίας απαλλοτρίωσης 
των κληρονομιαίων ακινήτων, οπότε χοόνος φορολογίας είναι ο χρόνος: 
α I καταβολής στους δικαιούχους του προσωρινού ή οριστικού τιμήματος 
ή β) ανάκλησης (τυπικής ή αυτοδίκαιης) της απαλλοτρίωσης.

Κατά τη σχετική όμως νομοθεσία (ν.δ. 797/1971). η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας, εκτός της τυχόν τυπικής ανάκλησής 
της. ανακαλείται αυτοδίκαια, αν μέσα σε μια οκταετία από την κήρυξή 
της δεν καθορισθεί δικαστικά προσωρινή ή οριστική αποζημίωση γι' 

. αυτήν και εφόσον, εντός έτους από τη συμπλήρωση της οκταετίας, ο 
ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δε ζητήσει με δήλωσή του τη διατήρηση 
της απαλλοτρίωσης. Όσες όμως απαλλοτριώσεις λόγω ρυμοτομίας 
δεν είχαν αρθεί αυτοδίκαια στις 14.3.1983 (ημεέρα έναρξης ισχύος 
του ν. 1337/1973), εξακολουθούν να είναι ισχυρές.

Επειδή υπάρχει σημαντικός αριθμός υποθέσεων, για τις οποίες έχει 
αυτοδίκαια ανακληθεί, κατά τα άνω. η λόγω ρυμοτομίας αναγκαστική 
απαλλοτρίωση και οι φορολογούμενοι δεν το γνώριζαν, ώστε εμπρόθε- 
σμια να υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις, ανακύπτει θέμα 
επιβάρυνσής τους με πρόσθετο φόρο εκπρόθεσμης υποβολής.

Για το λόγο τούτο, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
19 του νομοσχεδίου τους παρέχεται η δυνατότητα να απαλλαγούν από 
τον πρόσθετο φόρο εκπροθέσμου, αν υποβάλλουν την οικεία δήλωσή 
τους, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
νόμου. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες, με 
απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

3-Με τις διατάξεις του άρθρου 107 τουν.δ. 118/1973 καθιερώνε
ται υποχοέωση των φυσικών και νομικών προσώπων, που διακατέχουν 
με οποιαδήποτε ιδιότητα ή οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία κινητά 
γενικά πράγματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αιτία θανάτου κτή
σης. να μην αποδίδουν αν δεν τους προσκομιστεί πιστοποιητικό κληρο
νομιάς.

Η απόδοση όμως χρηματικών μικροποσών δημιουργεί στην πράξη 
άσκοπες ταλαιπωρίες στους φορολογουμένους και παράλληλα δυσανά
λογες δαπάνες για το Δημόσιο. Για το λόγο αυτό με τη διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου ] 9 του σχεδίου νόμου προβλέπετα: η από
δοση σε κάθε δικαιούχο (κληρονόμο-κληροόόχο) χσηματικών ποσών 
μέχρι 50.000 δραχμές, χωσίς την προσκόμιση πιστοποιητικού φόρου 
κληρονομιάς, με την προϋπόθεση ότι ο κατα&άλλων θα ενημερώσει 
σχτπκά τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο περιέχεται διάταξη με την οποία εξουσιοδοτεί
ται ο 1 πουρνός Οικονομικών να μπορεί με αποφάσεις του. που θα 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως. να αναπροσαρμόζει 
το ποσό αυτό, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο.

Άρθρο 20.

1- Με τις διαταςεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980. όπως ισχύει, 
θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά ακινή
του προς απόκτηση πρώτης κατοικίας και για ορισμένο ποσό της αξίας 
αυτής.

Η απαλλαγή αυτή, όταν το αγοραζόμενο είναι οικία ή διαμέρισμα 
παρέχεται για ποσό τριών εκατομμυρίων (3.000.0001 δραχμών, που 
προσαυξάνεται κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές -αα κα
θένα από τα ταια πρώτα παιδιά του αγοραστή και κατά ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες χ-κιάδες 11.500.0001 δραχμές για το τεταοτα και επόμενα 
παιδιά του.

-ημειώνετα: άτι αν η οικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται εκτός των 
ττεριφεσειών των νομών Αθηνών. Δυτικής Αττικής. Ανατολικής Αττι

κής, Πειραιά xat Θεσσαλονίκης η πιο πάω απαλλασσόμενη αξία προ
σαυξάνεται κατά ποσοστό 10%.

Επίσης, γεα την αγορά οικοπέδου, που βρίσκεται εκτός των διοικητι
κών περιφερειών των νομών Αθηνών, Δυακής Αττικής, Ανατολικής 
Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονικής η απολλαγή παρέχεται γτα ποσο 
εννεακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών και για ποσό επτακοσίων 
χιλιάδων (700.000) δραχμών όταν το οικόιεδο βρίσκεται στη διοικτ,. 
τική περιφέρεια των πιο πάνω δύο νομών.

Ακόμη η απαλλαγή αυτή παρέχεται xat στους άγαμους ενήλικες 
για ποσό αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) δραχμών ή οικοπέδου μέχρ επτακοσίων χιλιάδων
(700.000) δραχμών.

Ήδη. με τις διατάξεις της παραγράφου 1 τ>υ άρθρου 20 του νομο
σχεδίου το απαλλασσόμενο ποσό που προβλέπται για καθένα από τσ 
τοία πρώτα παιδιά του αγοραστή αυξάνεται ατό οχτακόσιες χιλιάδες
(800.000) σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ιραχμές.

Προκειμένου για αγορά οικοπέδου το απαλ/ασσόμενο ποσό αυξάνε
ται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμέ αν αυτό βρίσκεται σι 
οποιαδήποτε άλλη, εκτός των νομών Αθηνών, Διτικής Αττικής, Ανατο
λικής Αττικής. Πειραιά και Θεσσαλονίκης, διςκητική περιφέρεια της 
χώρας και σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000: δραχμές αν βρίσκεται 
στη διοικητική περιφέρεια των δύο αυτών νομόν.

Επίσης, με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου το απαλλασσόμενο 
ποσό για τους άγαμους για αγορά οικίας ή δαμερίσμστος αυξάνεται 
από δύο εκατομμύρια (2.000.000) σε δύο εκατομμύρια διακόσιες 
χιλιάδες (2.200.000) δραχμές. Προκειμένο; για αγορά οικοπέδου 
αυξάνεται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ιραχμές.

2. Με τις διατάξεις της παραγάφου 6 του άρθρου 1 του ν. 
1078/1980 ορίζεται ότι δεν απαλλάσσονται οτό το φόρο μεταβίβασης 
για αγορά πρώτης κατοικίας οι μεταβιβάσεις μ επαχθή αιτία ακινήτων 
που γίνονται μεταξύ συγγενών, εξ αίματος ] αγχιστείας, μέχρι κα: 
του δεύτερου βαθμού.

Σκοπός των διατάξεων αυτών ήταν να αποραπει η καταστρατήγηση 
στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση, λόγω τοι βαθμού συγγένειας των 
συμβαλλόμενων υποκρύπτει δωρεά.

Επειδή χρίθηχε πως οι συναλλαγές μεαξύ αδελφών, γίνονται - 
κατά κανόνα- με επαχθή αίτια, με τη διάτεςη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 20 του νομοσχεδίου παρέχεται τοϊικαίωμα απαλλαγής από 
το φόρο μεταβίβασης yia πρώτη κατοικία *ι όταν η σύμβαση χαταρτί· 
ζεται μεταξύ αδελφών.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ' 1078/1980, όπως ισχυ-ι: 
θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο μετεϋβασης γεα αγορά ακινήτου 
προς απόχτηση πρώτης κατοικίας και γ« ορισμένο ποσό της αξίας αυ
τού.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται όταν αοράζεται ακίνητο (οικία, διαμέ
ρισμα. οικόπεδο) εξ ολοκλήρου και ιστά πλήρη κυριότητα και το 
αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδοε~ί του οποίου η αγοραζόμενη 
οικία ή το διαμέρισμα είναι οιχοδομόιμο και βρίσκεται εντός εγκεκρι
μένου σχεδίάν πόλης.

Ήδη. με τη διάταξη της παραγ.--?ου 3 του άρθρου 20 του σχεδίου 
νόμου προβλέπεται απαλλαγή από ο φόρο μεταβίβασης για απόκτηση 
κατοικίας και στις περιπτώσεις εχ νες που ο κύριος μη οικοδομήσιμου 
οικοπέδου αποκτά με προσκύρως η σγορά τμήμα όμορου οικοπέδσυ. 
ώστε το μη οικοδομήσιμο οιχόπΟο του να καταστεί οικοδομήσιμο.

Η ρύθμιση αυτή αιτιολογείτο®5^ το γεγονός ότι και στις πιο πάνω 
περιπτώσεις εξυπηρετείται ο ρ°®ος του νόμου για διευκόλυνση από
χτησης πρώτης κατοικίας.

4. Η δήλωση φόρου ιίεθβ'-Εασης ακινήτων επιδίδεται από τους 
συμβαλλόμενους στον Οιχσ'μ^ό Εφορο της περιφέρειας, στην οποία 
βρίσκεται το ακίνητο. πςΐ'Ίπο τη σύνταξη του συμβολαίου τους.

Επί εκουσίων και διχτυών πλειστηριασμών έχει γίνε: δεκτό με 
γνωμοδοτήσεις του Ν.ότι η σύνταξη χατακυρωτική.ς έκθεσης 
επέχε: θέση συμβολαίου^ συνέπεια η δήλωση φόρου μεταβίβασης ν; 
υποβάλλεται στον Οικ^Κ^έ Εφορο την επομένη εργάσιμη ημέρα 
της διενέργειας του ζ’ιετΤ)?ι®ομου.

Επειδή παρατηρή(Χ£ ί^η* ~?άξη ότι η επίδοση της φορολογικής 
δήλωσης στις περιπ*)0Εμ διενέργειας πλειστηριασμών είναι αδύνατο 
να γίνει την επομέν Τΐυερα του πκειστηριασμού λόγω των διαδικαστι
κών ενεργειών πό·~Ρ*«Μα*οφντ« γ!=ί την υποβολή της δήλωσης, με 
τη διάταξη της πΡ!ΓΤ?:<?ον 4 του άρθρου 20 του νομοσχεδίου παρέχε
ται προθεσμία υ·°£ΟΑ’1'Τ,5ί φορολσγ,κής δήλωσης πέντε ημερών απ'. 
TTJV 7}{i.£pOL TIAEtOI ijCUXOjlOU.
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* Αρθρο 21.

1. Me τς διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 
1249/1982 που ισχύουν, ποοβλέπεται η έκπτωση από τη συνολική 
αξία ακίνητης περιουσίας ως αφορολόγητου ποσού 30.000.000 
δραχμών για τα νοιχικά πρόσωπα και 25.000.000 δραχμών για τα 
φυσικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν ακίνητη περιουσία, δε 
οοοολογείται ο σύζυγος που έχει τη μεγαλύτερη σε αξία περιουσία 
μέχρι 25.000.000 δραχμών και ο άλλος σύζυγος μέχρι 10.000.000
δραχμών.

Ήδη, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νομοσχε
δίου τα αφορολόγητα ποσά αυξάνονται από 30.000.000 σε
40.000. 000 δραχμές, από 25.000.000 σε 35.000.000 και από
10.000. 000 σε 15.000.000 δραχμές.

Επίσης, με τη διάταξη αυτή δε φορολογούνται οι σύζυγοι στη περί
πτωση που η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο δεν 
είναι μεγαλύτερη των 35.000.000 δραχμών.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του 
άρθρου 24 του ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση 
φοροΛογία κ.λπ.* όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1281/1982. ορίζεται ότι υπόχρεοι 
για υποβολή δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας είναι τα φυσικά 
πρόσωπα, που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό 
των 20.000.000 δραχμών. Σε περίπτωση συζύγων υποχρέωση υποβο
λής δήλωσης υπάρχει αν το άθροισμα της αξίας της ακίνητης περιου
σίας και των δύο είναι μεγαλύτερο των 20.000.000 δραχιχών.

Επειδή - ήδη - με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου το αφορολόγητο όριο στη φορολογία ακίνητης περιου
σίας αυξήθηκε για τα φυσικά πρόσωπα από 25.000.000 δραχμές σε
35.000. 000 δραχμές κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των πιο πάνω 
διατάξεων, ώστε υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης να 
έχουν τα φυσικά πρόσωπα, που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους 
είναι μεγαλύτερη των 30.000.000 δραχμών και σε περίπτωση συζύ
γων. όταν το άθροισμα της αξίας της περιουσίας και των δύο είναι 
μεγαλύτερο των 30.000.000 δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ*

I. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αρθρο 22.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και η περίπτωση ΣΤ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34/1977 
τ.Α ). όπως ισχύουν, ποοκειμένου να εναρμονιστούν οι διατάξεις αυτές 
με τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125/1986 τ.Α’) .Περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και της περίπτωσης ι της παραγρά
φου 1 του άρθρου 29 του Ν. 1642/1986, όπως ισχύουν, προκύπτει 
ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσο
στό τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (609c) από χονδρικές πωλήσεις ή 
εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, εμπίπτουν στο κανονικό καθεστώς 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξιος και τηρούν βιβλία τουλάχιστον δεύτε
ρης κατηγορίας. Έτσμ κρίνεται αναγκαία η εναρμόνιση των παραπάνω 
Οιατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων με τις διατάξεις αυτές 
του Φόρου Προστιθέμενης .Αξίας, πράγμα που γίνεται με τις τροπο
ποιούμενες διατάξεις.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, στο άρθρο 3 του Π.Δ. 
99/1977, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6. Με τη νέα 
Λυτή διάταξη ρυθμίζεται, από πλευράς διατάξεων Κώδικα Φορολογι
κών Στοιχείων (τήρηση βιβλίων - έκδοση στοιχείων), το θέμα της 
κυσης ή της μετατροπής υφιστάμενης ομόρρυθμης ή ετερρόρυθμης 
εταρείας ή ατομικής επιχείρησης ή κοινωνίας του αστικού δικαίου.
Ετσι, οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη λύση ή 

μετατροπή δε θεωρούνται νέες επιχειρήσεις, για την τήρηση των βι
βλίων και την έκδοση των στοιχείων και έχουν τις υποχρεώσεις εκείνες 
~ου είχαν οι επιχερήσεις πριν από τη μεταβολή του φορέα τους, με 
*^ην προϋπόθεση βέβαια ότι οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν στην 
ΐΟια ή σε διαφορετική επαγγελματική εγκατάσταση και στο αντικείμενο 
των εργασιών τους περιλαμβάνεται και εκείνο της επιχείρησης που 
δύθηκε ή μετατράπηκε. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη γιατί 
στην πράξη, μετά την τροποποίηση του Π.Δ. 99/1977 με τις διατάξεις 
“ου Π.Δ. 356/1986 και την εφαρμογή από 1.1.1987 του Ν. 
1642/1986 «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». εμφανίστηκαν πάρα

πολλές νέες επιχειρήσεις που ποοέκυψαν από τη λύση ή τη μετατροπή 
υφισταμένων οιχορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών ή ατομικών επι
χειρήσεων ή κοινωνιών του αστικού δικαίου, προκειιχένου να καταστρα
τηγήσουν τοσο τις διατάζεις του Κ.Φ.Σ. (σαν νέες επιχειρήσεις μπορούν 
να τηρησουν βεβλίο Αγορών και να μην εκδίδουν αποδείξεις λιανικής 
πωλήσεως), όσο και τις διατάξεις του Φ.Π.Α. (σαν νέες επιχειρήσεις, 
εφοσον τηρήσουν βιβλίο Αγορών, μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό κα
θεστώς).

3. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άοθρων 13 παρά
γραφος 8 (περιπτ. ά). 23 παράγραφος 7, 25 παράγραφος 1 και 28 
παράγραφος 1 του Π.Δ. 99/1977 οι εκμεταλλευτές ψυγείων ή αποθη
κών προς αποθήκευση αγαθών τρίτων υποχρεουνται να εκδίδουν κατά 
την εξαγωγή των αγαθών θεωρημένο δελτίο εξανωγής και θεωρημένο 
δελτίο αποστολής για τη διακίνηση αυτών. Στα δύο πιο πάνω θεωρη
μένα στοιχεία αναγραφονται τα ίδια στοιχεία.

Με τις διατάςες της παραγράφου 3 απαλλάσσονται ot πιο πάνω 
επιτηδευματιες από περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις και υποχρε- 
ούνται κατά την εξαγωγή των αγαθών να εκδίδουν μόνο δελτίο αποστο
λής, το οποίο είναι συνοδευτικό μεταφοράς αγαθών. Με τη ρύθμιση 
αυτή χωρίς να δυσχεραίνεται ο φορολογικός έλεγχος διευκολύνονται 
οι συναλλαγές.

4. Με βάση τις διατάςες του άρθρου 19 του Π.Δ. 99/1977. όπως 
ισχύουν, στις περιπτώσεις αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους πα
ραγωγούς αυτών, ο αγοραστής επιτηδευματίας ή πρόσωπα των παρα
γράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ. έχει υποχρέωση να εκδόσει 
προς τον παραγωγό αμέσως με την παράδοση θεωρημένο τιμολόγιο 
αγοράς. Σε πολλές όμως περιπτώσες η άιμεση έκδοση του τιμολογίου 
αγοράς είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη, όπως:

α) Στς περιπτώσες που η τιμή των αγροτικών προϊόντων καθορίζε
ται μετά την παράδοση αυτών και αφού ολοκληρωθούν κάποιες απαραί
τητες διαδικασίες καθορισμού της τιμής (π.χ. ποιοτικός έλεγχος στς 
αγορές συσπόρου βάμβακος κ.λπ.).

β) Στς περιπτώσες αγοράς ζώντων ζώων που δεν είναι δυνατή η 
άμεση ζύγιση αυτών στους τόπους παράώοσης.

γ) Στς περιπτώσες που καθορίζονται τιμές αγροτικών προϊόντων 
από το Υπουργείο Γεώργιος, αφού ήδη έχει αρχίσει η διάθεση αυτών 
(σίτος κ.λπ.).

Με τς διατάςες της παραγράφου 4 αντμετωπίζονται οι πιο πάνω 
δυσκολίες και διευκολύνονται οι συναλλαγές στον τομέα των αγροτικών 
προϊόντων.

II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

’ Αρθρο 23.

1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 θεσπίζεται 
απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων 
και γενικά των οικονομικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν ή δα κατα
βληθούν από το Δημόσιο σε οποισνδήπστε και αφορούν την εφαρμογή 
των ειδικών προγραμμάτων παλιννόστησης οιχστενών σύαοωνα με το
ν. 1150/1981.

Η απαλλαγή αυτή από τα τέλη χαρτοσήμου κρίθηκε σκόπμη επειδή 
η επιβάρυνση των συναλλαγών αυτών με τέλη χαρτοσήμου θα επιβά
ρυνε τελικά τους παλιννοστούντες, καθόσον θα μειώνονταν ουσιαστικά 
η κοινωνική παροχή του Δημοσίου προς αυτούς.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 θεσπίζεται 
απαλλαγή από τον ειδικό φόρο των τραπεζικών εργασιών των ενυποθή- 
κων στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από το ύψος τους, που χορηγού
νται από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα σε ομογενείς, που παλιννό- 
στησαν ή θα παλιννοστήσουν. για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ή 
για την αποπληρωμή τμήματος εγορασθείσης οικίας στς περιοχές 
που εγκαθίστανται με βάση τα ειδικά προγράμματα οργανωμένης 
εγκατάστασης του ν. 1150/1981.

Η ανωτέρω απαλλαγή κρίθηκε σκόπμη επειδή:
α) οι πιο πάνω δικαιούχοι των δανείων (παλιννοστούντες) δεν εμπί

πτουν στην απαλλακτική διάταξη του άμθρου 19 παράγραφος 4 του 
ν. 1563/1985. καθόσον αυτοί στην πλειοψηφώ τους είναι άενεργοι και 
συνεπώς δε συντρέχει στο πρόσωπό τους η βασική προϋπόθεση για 
την απαλλαγή, που είναι η παροχή εξαρτημένης εργασίας με σχέση 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και

β) το ποσό του 1.000.000 δραχμών, μέχρι το οποίο παρέχεται 
σήμερα η απαλλαγή αποτελεί λιγότερο από το τέταρτο του μέσου όρου 
του χορηγούμενου ενυπόθηκου δανείου.
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III. ΦΟΡΟ! ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

' Αρθρο 24.

1. Με το άρθρο 47 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 τ.Α*) «Καθορι 
ορός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση 
άλλων θειιάτων» χαταργήθηχαν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
825/1978 που υποχρέωναν τους εισαγωγείς κηρωδών υλών να προ
μηθεύονται από το εσωτερικό ποσότητα στεάτινης ίσης με το 1 /5 του 
καθαρού βάρους της εισαγόμενης κάθε φορά από το εξωτερικό κηρώ
δους ύλης.

Η απαλλαγή των εισαγωγέων κηρωδών υλών από την υποχρέωση 
προαγοράς εγχώριας στεάτινης δα έχει ως αποτέλεσμα: 1) να πληγούν 
οι εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας λιπαρών οξέων, 
στεατικού οξέος και γλυκερίνης διότι οι κηροπλάστες δε θα αγοράζουν 
απ’ αυτές πλέον στεάτινη για την κατασκευή κεριών και 2) και σημαντι
κότερο οι βιομηχανίες απορρυπαντικών, ελαστικών, πλαστικών καλλυ
ντικών που χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες τα παραπάνω προϊόντα θα 
καταφύγουν στην αγορά του εξωτερικού προκειμένου να απαλλαγούν 
από τη χοονοβάρα διαδικασία απόδειξης ότι τα προϊόντα αυτά δεν 
προορίζονται για την κηροπλαστική με αποτέλεσμα όμως τη μεγάλη 
μείωση των εσόδων των βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας 
των παραπάνω υλών.

Η διαδικασία απόδειξης επιβάλλεται γιατί στις κηρώδεις ύλες που 
προορίζονται για την κατασκευή χεριών, λαμπάδων και σπαρματσέτων 
επιβάλλεται εισφ;.ρά υπέρ του Τ.Α.Κ.Ε.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η απαλλαγή εισφοράς 
υπέρ του Τ.Α.Κ.Ε. στο στεατικό οξύ και τα υδρογονωμένα λιπαρά 
οξέα που παράγονται από τις εγχώριες βιομηχανίες, προκειμένου τα 
προϊόντα αυτά αφενός μεν να είναι ανταγωνιστικά έναντι των εισαγομέ- 
νων από το εξωτερικό, αφετέρου δε να τεθούν σε ομοιόμορφη φορολο
γική μεταχείριση με τα εισαγόμενα στα οποία δεν επιβάλλεται ούτε 
εισφορά υπέρ του Τ.Α.Κ.Ε. ούτε φόρος κατανάλωσης, ώστε να καλυφθεί 
η απώλεια των εσόδων των επιχειρήσεων από την κατάργηση της 
υποχρέωσης της προαγοράς στεάτινης από τους κηροπλάστες.

Βέβαια το Τ.Α.Κ.Ε. θα έχει μια απώλεια εσόδων, από τη θεσμοθέ
τηση της διάταξης αυτής, η οποία δε θα είναι όμως σημαντική.

IV. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

' Αρθρο 25.

1. Με τη διάταξη αυτή παρατείνεται η προθεσμία εξέτασης από τις 
σχετικές επιτροπές των αιτήσεων εξαγοράς που έχουν υποβάλει αυθαί
ρετοι κάτοχοι δημοσίων χτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο
μικών. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968. 
όπως τροποποιήθηκαν μι τις διατάξεις του Ν. 719/1977 και του 
άρθρου 34 του Ν. 1473/1984.

Οι επιτροπές αυτές λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων, τη 
δυσκολία που παρουσιάζει ο έλεγχος των διχαιολσγητικών και προϋπο
θέσεων και της απασχόλησης των υπαλλήλων που μετέχουν σ' αυτές 
με τα κύρια καθήκοντά τους, δεν μπόρεσαν να εξετάσουν όλες τις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και θα ήταν άδικο όσες απ' αυτές δεν 
εξετάσθηκαν να βρεθούν σε χειρότερη μοίρα με τη μη παράταση της 
προθεσμίας εξέτασης, έναντι αυτών που έχουν εξετασθε: και κριθεί.

2. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 35 του Ν. 1473/1984 δόθηκε 
το δικαίωμα σε όσους κατέχουν αυθαίρετα Δημόσια Κτήματα εντός 
σχεδίου πόλεως πριν από την 3I.12.1980fvo τα εξαγοράσουν, με 
ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους που θα 
υπέβαλλαν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή
μέχρι 6.3.1985.

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εξάμηνη παράταση της πιο 
πάνω προθεσμίας για να υποβάλλουν αιτήσεις εξαγοράς όσοι αυθαίρετα 
κάτοικοι Δημοσίων Κτημάτων δεν είχαν υποβάλλει αιτήσεις ή υπέβα
λαν εκπρόθεσμες ή απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες.

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο σαν μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί 
πολλοί αυθαίρετοι κάτοχοι ενώ είχαν τις πσούποθέσεις δε ζήτησαν την 
εξαγορά είτε από άγνοια είτε από μη έγκαιρη ενημέρωσή τους.

Άρθρο 26.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1644/1986 έχει ρυθμισθεί 
το θέμα εξαγοράς αστικών ακινήτων του Δημοσίου από τους αυθαίρε
τους κατόχους αυτών και συγκεκριμένα των ΑΒΚ 11-17. 18-29. 31. 
32-39, 40. 41-45. 92-101 και 173 Β' Οικονομικής Εφορίας Ηρα

κλείου Κρήτης με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο προγενέστξ. 
ρος Ν. 719/1977.

Επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις ορίσθηκε ότι το τίμημα από την 
εκποίηση των κτημάτων αυτών είναι εξοφλητέο σε 10 άτοκες μηηαίι- 
δόσεις για λόγους ίσης μεταχείρισης και εναρμόνισης προς τις λοιπές 
διατάξεις του προγενέστερου Ν. 719/1977, προτείνει η διάταξη αυτί 
με την οποία ορίζεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές το τίμημα κατα
βάλλεται σε έξη (6) κατά ανώτατο όριο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις μ( 
τόκο 7 % ετησίως.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 75 παράγραφος 7,101 παράγρα
φος 2 και 111 του Ν.Δ. 11/12.11.1929 «Περί Διοικήσεως Δημοσίων 
Κτημάτων» προβλέπεται ότι. εάν ο αγοραστής δημοσίου κτήματος 
ήθελε καθυστερήσει την πληρωμή δύο συνεχών δόσεων ή και μόνο της 
τελευταίας διαλύεται αυτοδίκαια η αγοραπωλησία και η κυριότητα του 
χτήματος επανέρχεται στο Δημόσιο.

Επειδή η εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων δημιούργησε σε ορισμέ· 
νες περιπτώσεις προβλήματα έντονης κοινωνικής αδικίας και τούτο 
γιατί το Δημόσιο πήρε πίσω ακίνητα από οικονομικά ασθενή άτομα 
για μικρόχρονη καθυστέρηση καταβολής μικρών ποσών π.χ. πενταχο- 
σίων ή χλίων δραχμών, προτεινεται η ψήφιση της διάταξης για την 
αποκατάσταση των αδικιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕ! ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

' Αρθρο 27.

Με τυ Ν. 1477/1984 (Παράρτημα 111) το κακάο και τα παρα 
σκευάσματα αυτού με εξαίρεση τα περιβλήματα, τις φλούδες, τις μειι- 
βράνες και τα απορρίμματα υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
20 δραχμών για κάθε κλό καθαρού βάρους κακάου.

Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής ανέκυψε ερμηνευτικό θέμα 
ως προς την υπαγωγή ή όχι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του 
βούτυρου κακάου με αποτέλεσμα την έγερση σχετικών αμφισβητή
σεων.

Γ ια την άρση των αμφισβητήσεων με την προτεινόμενη διάταξε, 
λύεται το ερμηνευτικό αυτό θέμα και παράλληλα διευκρινίζεται ότι χα; 
το βούτυρο κακάου υπάγεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του παρα
πάνω νόμου.

Άρθρο 28.

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 1676/1986 μειώθηκαν ο: 
συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (με βάση τα κυβικά εκατο
στά) των επιβατικών αυτοκινήτων, προκειμένου η συνολική επιβάρυνση 
αυτών μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Η ρύθμιση αυτή όμως δεν καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα δημό
σιας χρήσης (ΤΑΞΙ - ΑΓΟΡΑΙΑ) με αποτέλεσμα ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης αυτών να εξακολουθεί να υπολογίζεται με τους αρχικούς 
συντελεστές.

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι η κατά τα παραπάνω 
μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται ανάλογα και στα 
επιβοτικά αυτοκίνητα δημόσιας χσήσης σε τρόπο ώστε η συνολική 
επιβάρυνση αυτών να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με εκείνη που ίσχυε 
~ρη την εφαρμογή του Φ.Π.Α.

Άρθρο 29.

Με την θέση σε ισχύ του Ν. 1642/1986 «γτα την εφαρμογή του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις», δημιουργήθηκε πρό
βλημα αναφορικά με την αρμόδια αρχή γτα να αποφαίνεται σε θέματα 
δασμολογικής κατάταξης των εγχώρια παραγομένων εμπορευμάτων 
με αποκλειστικό σκοπό τον καθορισμό του συντελεστού του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας.

Με τη διάταξη αυτή επιλύεται το παραπάνω ποόβλημα. Με τον 
ορισμό δε της Ανωτάτης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων ως 
αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των σχετικών γνωμοδοτήσεων, η 
οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι επίσης αρμόδια για 
την επίλυση των αμφισβητήσεων που δημιουργούνται στα Τελωνεία 
και για την έκδοση γνωμοδοτήσεων δασμολογικής κατάταξης εμπορευ
μάτων με σκοπό την εισαγωγή τους, διατηρείται η ομοιόμορφη εφαρ
μογή του δασμολογίου και εξασφαλίζεται η ενιαία φορολογική μεταχεί
ριση τόσο των εισαγομένων όσο και των εγχώρια παραγομένων εμπο
ρευμάτων.
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' Αρθρο 30.

1. Με τις διατάξεις του Ν. 1373/1985 τέθηκε υπό τελωνειαχή 
επίβλεψη η. από αναννωρισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες, εγχώοια πα- 
ρστωγή αυτοκινήτων επιβατικών και φορτηγών, πλην λεωφοοείων 
χαι ψυγείων αντίστοιχα.

2. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4360/1964 «Περί των όρων λειτουρ
γίας εργοστασίων συναρμολόγησης ή κατασκευής καινουργών αυτοκι
νήτων. υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλειίης», λειτούργησαν επί 25 
χρόνια πεοίπου οι μεγαλύτερες εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες στη 
χώρα μας.

Το Ν.Δ. αυτό εθέσπιζε ορισμένες προϋποθέσεις γεα την υπαγωγή 
στο καθεστώς του των εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών ενώ παράλ
ληλα ποοέβλεπε και την παροχή κινήτρων, σημαντικότερο των οποίων 
ήταν: η απαλλαγή της επιχείρησης από την υποχρέωση της καταβολής 
των χρεωθέντων κατά την εισαγωγή δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων 
στην περίπτωση που αυτή επετύγχανε να εξάγει τουλάχιστον το μισό 
της συνολικής της παραγωγής με τον όρο ότι η προστιθέμενη αξία 
υπερέβαινε το 50**- του κόστους του συνόλου των παραχθέντων και 
όιατεθέντων προϊόντων αυτής.

Παράλληλα προβλεπόταν. σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν επε- 
τύγχανε να εξάγει το μισό της συνολικής της παραγωγής ή η προστιθέ
μενη αξία, ήταν μικρότερη του 509c του συνόλου του κόστους των 
παραχθέντων προϊόντων, η καταβολή των επιβαρύνσεων να είναι ανά
λογη προς το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που επετεύχθη.

3. Οι ανωτέρω όμως ρυθμίσεις του Ν.Δ. 4360/1964 όχι μόνο 
ιίναι αντίθετες προς το Κοινοτικό δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα, έχουν 
καταστεί χωρίς αντικείμενο, επειδή οι ευνοϊκές ρυθμίσεις και φοροαπαλ
λαγές δεν παρέχονται από την εσωτερική φορολογική νομοθεσία.

4. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη και η ρητή κατάργηση 
του Ν.Δ. αυτού με παράλληλη επέκταση των διατάξεων του Ν. 
1573/1985 και στις περιπτώσεις κατασκευής, συναρμολόγησης και 
διασκευής αυτοκινήτων λεωφορείων, ψυγείων, ρυμολκουμένων και 
ημιρυμουλκουμένων οχημάτων, όπως και οχημάτων κινουμένων επί 
σιδηροτροχιών, σε δραστηριότητες δηλαδή που αναπτύσσονται από τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν υπαχθεί στο Ν.Δ. 4360/1984 και 
μετά την αναγκαία κατάργηση αυτού πρέπει να τεθούν υπό το καθεστώς 
του Ν. 1573/1985, το οποίο και δεν είναι αντίθετο προς το Κοινοτικό 
δίκαιο αλλά και μπορεί να καλύψει τις πιο πάνω δραστηριότητες.

Άρθρο 31.

Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου σκοπείται η δυνατότητα παοο- 
χής πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα Τελωνειακό παραστατικά 
έγγραφα καθώς και αντιγράφων των εγγράφων αυτών στις Δημόσιες
Λ?χές.

Η παροχή των παραπάνω πληροφοριών και αντιγράφων αποκλει
στικά και μόνο για χρήση των Δημοσίων Αρχών, θα βοηθήσει στην 
καλύτερη και αποτελεσαατικότερη λειτουργία τους και Θα τους επιτρέ
ψει τη λήψη μέτρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμ
φέροντος.

Άρθρο 32.

Με τη διάταξη που προτείνεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 
καθορίζεται με ακρίβεια η απαίτηση του Δημοσίου στις περιπτώσεις 
εκδίκασης λαθρεμποριών κατά τις οποίες το αντικείμενο αυτών δε 
βρέθηκε για να κατασχεθεί και να δημευθεί όπως ορίζει ο Τελωνειακός 
Κώδικας.

Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή σύγχυσης. 
ΟΛλά και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος από τα Τελωνεία 
και Δικαστήρια.

Άρθρο 33.

Η διάταξη για την προστασία, στα ποινικά δικαστήρια, των Τελώ 
'•'ειαχών υπαλλήλων που ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας 
κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης αυτών. 
^^κΛά και για την ηθική συμπαράσταση της Πολιτείας προς αυτούς.

Παρόμοια διάταξη υπάρχει, για τη νομική προστασία των Εφορια
κών υπαλλήλων, στο άοθοο 44 παοάνραφος 8 του Ν. 1473/1984 
ίΦΕΚ 127/1984 τ.Α*).

Άρθρο 34.

Σύμφωνα με το Ν. 490/1986. οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί

και πολίτες δικαιούνται να εισστνουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο για 
την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών, εφοσον η Ανωτάττ 
του ς,τοατου 1 *^ειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι η αναπηρία τους 
είναι τέτοια που να παρακωλύει τη βάδιση.

Υστερα από το Ν. 1285/1982 «για την ανστνώριση της Εθνικής 
Αντίστασης του Ελληνικού λαού εναντίον των στρατευιεάτων Κατοχής 
1941-1944* εκοόθηκε σε εκτέλεση του Νόμου αυτού το αριθμ. 
379/1983 Προεδρικό Διάταγμα στο άρθρο 5 του οποίου ορίζεται ότι 
τα μέλη των εθνικών αντάρτικών ομάδων και των εθνικών οργανώσεων 
που κατέστησαν ανάπηροι για τους λόγους που αναγράφονται στο 
άρθρο αυτό, απολαμβάνουν κάθε δικαιώματος και ευεργετήματος που 
απολαμβάνουν τα θύματα και οι ανάπηροι του πολέμου 1940-1941.

Όμως στα ευεργετήματα που απολαμβάνουν οι ανάπηροι αγωνιστές 
της Εθνικής Αντίστασης, δεν περιλαμβάνονται οι πιο πάνω φορολογικές 
απαλλαγές που απολαμβάνουν οι ανάπηροι του πολέμου 1940-1941. 
δεδοιιενου ότι απαιτείται τυπική διάταξη Νόμου. Από το άλλο μέρος 
για λόγους ηθικής τάξης και ίσης μεταχείρισης κρίνεται δίκαιο να 
τύχουν και οι ανάπηροι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης των ίδιων 
οοροΛογικών απαΛΛαγών που έχουν οι ανάπηροι πολέμου, πράγμα 
που ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 35.

Την 31.12.1969 έληξε η ισχύς του καθεστώτος ατελείας διαφόρων 
εισαγομένων από το εξωτερικό γεωργικών εφοδίων (γεωργικών φαρ
μάκων. χημικών λιπασμάτων, πρώτων υλών παραγωγής αυτών, σπό
ρων για σποοά) που προβλεπόταν από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του
Ν.Δ. 339/1969.

Το καθεστώς αυτό συνεχίστηκε και μετά την 31.12.1969 και η 
ατέλεια του Ν.Δ. 339/1969 εξακολούθησε να χορηγείται από τις 
αρμόδιες Τελωνειακές αρχές, με βάση την Υπουργική απόφαση Δ. 
12266/1969. η οποία προέβλεπε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση του 
όλου θέματος.

Ήδη από την 1.1.1987 με την εφαρμογή στη χώρα μας του Φ.Π.Α. 
η ατέλεια των παραπάνω γεωργικών εφοδίων έχει περιοριστεί σημα
ντικά και αφορά μόνο το ρυθμιστικό φόρο που κι αυτός βαίνει σταδιακά 
καταργούμε νος.

Με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου παρέχεται νομική κάλυψη στο 
καθεστώς ατελείας των εν λόγω γεωργικών εφοδίων για το μετά την 
31.12.1969 χρονικό διάστημα και από το άλλο μέρος τερματίζεται, 
από τη δημοσίευση του νόμου, το καθεστώς αυτό, το οποίο μετά την 
εφαρμογή του Φ.Π.Α. έχει σημαντικά συρρικνωθεί.

Με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου καταργείται και η 
ατέλεια των σάκκων για την ενσάκκιση των πιο πάνω γεωργικών 
εφοδίων που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 339/1969.

Άρθρο 36.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στους 
ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που καταστράφηκαν από τους πρόσφατους 
σεισμούς της Μεσσηνίας να τα αντικαταστήσουν με άλλα όμοια χωρίς 
την καταβολή των οφείλομενων κατά την εισαγωγή φορολογικών 
επιβαρύνσεων, με εξαίρεση τον εισαγωγικό δασμό και το Φ.Π.Α.. 
εφόσον η επιτροπή που με απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας συγκροτή
θηκε για την καταγραφή των ζημιών αυτοκινήτων λόγω των σεισμών 
βεβαιώσει την ολοσχερή καταστροφή τους και τα αυτοκίνητα αυτά 
εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου από τους ιδιοκτήτες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

* Αρθρο 37.

1. Με το Π.Δ. 934/1980 καθορίστηκαν τα πάγια οδοιπορικά του 
Στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και με την παρά
γραφο 2 του άρθρου 11 το Ν. 1339/1983 ορίστηκε ότι τα πάγια 
αυτά οδοιπορικά δεν καταβάλλονται στο προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Optouivot από τους άνδρες της πρώην Χωροφυλακής προ- 
σέφυγαν στα δικαστήρια όιχκδικώντας την καταβολή των πάγιων οδοι
πορικών με βάση διάταξη του Α.Ν. 790/1937 που εξομοιώνουν τους 
άνδρες χωροφυλακής ως προς τα έξοδα κίνησης με τους Στρατιωτικούς 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επί των αγωγών αυτών εκδίδονται αποφάσεις για χορήγηση των 
ανωτέρω οδοιπορικών εξόδων μόνο στους άνδρες της ποώην χωροφυ
λακής. για το χρονικό διάστημα από 21.10.1980 μέχσι 18.3.1983,
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δηλαδή από την έχδοση του Π.Δ. 934/1980 μέχρι την ισχύ του Ν. 
1339/1983.

Για την αποτοοπή δαπάνη; σε β _ υο; του Κρεετικού Προϋπολογισμού 
6.000 εχατ. περίπου, αλλά χαι για την αποφυγή δημιουργία; άνιση; 
μεταχείριση; των ανδρών τη; Ελληνική; Αστυνομία; προτείνεται η 
διάταξη τη; παραγράφου 1.

2. Επειδή το Π.Δ. για τη θέσπιση των μέτρων προστασία; των 
εργαζομένων σε ανθυγιεινέ; ή επιχίνδυνε; απασχολήσει; ή χώρου; που 
προβλέπεταιαπό το άρθρο 14του Ν. 1505/1984 δεν χατέστη δυνατόν 
να εχδοθεί μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το άρθρο αυτό όπω; 
παρατάθηχε με το άρθρο 29 του Ν. 1599/1986 (δηλαδή μέχοι 3.12. 
1986} προτείνεται η παράταση τη; προθεσμία; για ένα αχόμή χρόνο 
(δηλαδή μέχρι 31.12.1987).

3. Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται θέμα τυπιχή; διαδικασία; κατάτα
ξη; των υπαλλήλων στα Μισθολογιχά Κλιμάκια του Ν. 1505/1984 
εξαφορμή; αποφάσεω; του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία 
αμφισβητείται η εγκυρότητα των ατομικών Δελτίων κατάταξη;, επειδή 
υπογράφονται από του; Διευθυντέ; Διοικητικού και .Οικονομικού χωρ; 
εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου.

Για την αποφυγή γραφειοκρατικών επιπτώσεων από έκδοση Τπουρ- 
γικών αποφάσεων για επανακατάταξη των υπαλλήλων προτείνεται η 
διάταξη τη; παραγράφου 3.

4. Το θέμα τη; περικοπή; των αποδοχών των απεργοΰντων υπαλλή
λων ρυθμίστηκε με την αρ. πρωτ. 44809/1287/17.4.1984 Γ.Δ.Π.4 
σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του Ν. 1264/1982, τη πράξη νομοθετι
κού περιεχομένου για καθιέρωση συστήματο; πενθήμερη; εβδομα
διαία; εργασία; με την οποία προβλέπεται ότι οι ώρε; εργασία; του 
Σαββάτου κατανέμονται στι; λοιπέ; εργάσιμε; ημέρε; τη; εβδομάδα; 
χαθώ; και τι; ισχύουαε; διατάξει; προβλέπεται ότι η μισθοδοσία των 
δημοσίων υπαλλήλων γίνεται για 30 ημέρε; το μήνα, ανεξάρτητα από 
τι; πραγματικέ; ημέρε; του μήνα.

Επειδή με προσφυγέ; συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Διοικητικά 
Δικαστήρια αμφισβητείται η περικοπή των αποδοχών για την ημέρα 
του Σαββάτου και προ; αποφυγή επιπτώσεων σε βάρο; του Κρατικού 
Προϋπολογισμού από τυχόν ευνοϊκή έκβαση τη; προσφυγή; προτείνεται 
η διάταξη τη; παραγράφου 4.

Σημειώνεται ότι από όλε; τι; παραπάνω διατάξει; δεν προκαλείτασ 
δαπάνη, αλλά αντίθετα αποτρέπεται δαπάνη σε βάρο; του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Άρθρο 38.

Η διάταξη του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3745/1957 «περί εντόκων 
γραμματίων, προβλέπει την υπογραφή των εντόκων γραμματίων από 
τον Τπουργό Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Οι σχετικέ; 
εξουσιοδοτικέ; αποφάσε; που εκδόθηκαν προβλέπουν την ιδιόχειρη 
υπογραφή των εντόκων γραμματίων από του; εξουσιοδοτημένου; 
υπαλλήλου;.

Δεδομένου, ότι κάνει; λόγο; δε συντρέχει για την ιδιόχειρη υπογραφή 
των εντόκων γραμματίων τα οποία δεν κυκλοφορούν στην αγορά αλλά 
φυλάσσονται στην Τράπεζα τη; Ελλάδα; προτείνεται η κατάργηση 
αυτή; τη; γραφειοκρατική; διαδικασία; με την αντικατάσταση και 
συμπλήρωση του ανωτέρω άρθρου, ώστε να προβλέπεται ότι η υπο
γραφή των αρμοδίων θα τίθεται στο σώμα των εντόκων γραμματίων 
με μηχανικό μέσο (σφραγίδα).

'.Αρθρο 39.

Με τι; διατάξει; του άρθρου 4 του Ν^Δ. τη; 29.12.1925/9.1.1926 
«Περί τρόπου ενεργεια; προμηθειών υπό των Πολιτικών Υπουργείων 
και Υπηρεσιών., που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 12/12.11.1927, και του 
άρθρου 4 του εκτελεστικού του νόμου αυτού Π.Δ. τη; 26-2/2.3.1926 
«Περί τρόπου ενεργεια; προμηθειών υπό των ΠθΑΐτ.χων Υπουργείων 
και Ιπηρεσιών. προβλέπεται η συμμετοχή υποχρεωτικά στι; 5μελεί; 
Επίτροπέ; διεξαγωγή; των διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών 
και εκτέλ,εση εργασιών των Υπηοεσιών των Προϊσταμένων των τότε 
Ειδικών Λογιστησίων και σήμερα Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων.

Από τότε, όμω; που θεσπίστηκαν οι παραπάνω διατάξει; οι δομέ; 
τη; Δημόσια; Διοίκηση; έχουν αλλάξει και ενώ τότε οι Προϊστάμεενοι 
των Ειδικών Λογιστηρίων δεν είχαν καν αρμοδιότητα ελέγχου των 
σχετικών δαπανών, σήμερα όχι μόνο ενεργούν τον έλεγχο νομιμότητο; 
και εκκαθαρίζουν τι; σχετικέ; δαπάνε;. σύμφωνα με το Ν.Δ. 
321/1969 «Περί Κώδικο; Δημ. Λογιστικού., αλλά ασκούν και προλη
πτικό έλεγχο, σύμφωνα με τι; διατάξει; του άρθρου 34 του Ν.

1489/1984 «Τροποποίηση και συμπλήρωσή τη; κείμενη; συνταξιοδο- 
τική; νομοθεσία; και άλλο; διατάξει;-.

Συνεπώ;. επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμό; τη; πιο πάνω δάταξη;. 
ώστε να αποφεύγεται στο μέλλον: 1) η παραβίαση τη; βασική; αρχή; 
του Διοικητικού Δικαίου που δεν επιτρέπει τη σύμπτωση στο ίδιο 
πρόσωπο την ιδιότητα ελέγχοντο; και ελεγχόμενου και 2) η συμμέτοχά 
των Προϊσταμένων των ΥΕΕ σε διαγωνισμού; που πολλέ; φορέ; διενερ- 
γούνται σε πόλε; που δεν εδρεύουν ΥΕΕ.

Από τη δάταξη αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Άρθρο 40.

Με τ; διατάξε; του άιρθρον 34 του Ν. 1489/1984. καθώ; και 
του Ν. 1591/1986 που κύρωσε την αριθ. 143029/124/18.1.1984 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρία; τη; Κυβέρνηση; και Οικονο
μικών, ανατέθηκε η άσκηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών 
του Δημοσίου στ; Υπηρεσίε; Εντελλομένων Εξόδων (ΥΕΕ) και στα 
Ειδικά Λογιστήοια του Υπουργείου Οικονομικών.

Επειδή στ; ισχύουαε; διατάξε; (Ν.Δ. 321/1969, 1439/1984. 
1591/1986 κ.λπ.) δεν καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητα; και 
οι ευόύνε; των υπαλλήλων των παραπάνω υπηρεσιών κατά την άσκηση 
του προληπτικού ελέγχου, αλλά και οι ευθύνε; του; κατά την εκκαθά
ρισή και εντολή πληρωμή; των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, με 
συνέπεια τη δημιουργία ερμηνευτικών ζητημάτων (σχετική και η ετήσια 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτου; 1985. σελ. 198) προτείνεται 
η συμπλήρωση του άρθρου 34 του Ν. 1489/1984.

Άρθρο 41.

Με την τροποποίηση τη; παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 
277/1986 (ΦΕΚ Α' 54) μειώνεται από τρε; (3) μήνε; σε σαρανταπέ- 
ντε (45) μέρε; η προθεσμία εξόφληση; τη; επεταγή; από την ημερομη
νία έκδοσή; τη;. Η μείωση του χρόνου αυτού κρίθηκε αναγκαία γιατί:

α) Σεπεράστηχαν οι τεχνικέ; δυσκολίε; που αντιμετώπιζε το ΜΗ- 
ΚΥΟ για την έχδοση και αποστολή των επιταγών επιστροφή; φόρου 
εισοδήματο; στου; φορολογούμενου; και

β) Για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση νέων 
επιταγών για του; φορολογούμενου; εκείνου;, που δεν παίρνουν για 
οποιοδήποτε λόγο την επιταγή και πρέπει να περιμένουν πάνω από 5 
μήνε; μέχρι; ότου ενημερωθούν τα Δημόσια Ταμεία από το ΜΗΚΥΟ. 
για vc εχδώσουν νέα ταυτάριθμη ισόποση επιταγή.

Επίση; στο άρθρο 6 του Ν. 277/1976 προστίθεται διάταξη ανάλογη 
που ισχύει για την εξόφληση των επιταγών των συνταξιούχων που 
αποβλέπει στην κατοχύρωση τη; εξόφληση; τη; επιταγή; από τον οπι- 
σθογράφο.

Άρθρο 42.

Με τ; διατάξε; του άρθρου αυτού ορίζονται οι κατ’ αποκοπή συντε- 
λεστέ; για την επιστροφή στου; αγρότε; του φόρου προστιθέμενη; 
αξία,, που έχει επιβαρύνει τ; αγορέ; των αγαθών ή τ; λήψι; υπηρι - 
σιών. τ; οποίε; πραγματοποίησαν για την άσκηση τη; αγροτική; του; 
εκμετάλλευση;, όπω; προβλέπουν οι διατάξε; των παραγράφων ] κα: 
2 του άρθρου 33 του Ν. 1642/1986.

Ειδικότερα, για την επιστροφή του φόρου στου; αγρότε; που υπάγο
νται στο ειδικό καθεστώ; των αγροτών, με τ; διατάξε; αυτέ; ορίζοντα: 
τρε; κατ' αποκοπή συντελεστέ;.

0 πρώτο; συντελεστή; 197 αφορά τα δασοχομιχά προϊόντα, τσ 
προϊόντα αλιεία; και τ; αγροτικέ; υπηρεσίε;.

Ο δεύτερο; 2 97 αφορά τα προϊόντα φυτική; προέλευση; και ο τρίτο; 
3.597 τα προϊόντα ζωτική; προέλευση;.

Επισημαίνεται ότι οι συντελεστέ; αυτού όπω; προβλέπονται από το 
Ν.Δ. 642/3986 προσαυξάνονται κατά μια εκατοστιαία μονάδα όταν 
η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων γίνεται μέσω συνεταιρισμών. 
Δηλαδή την περίπτωση που η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων 
γίνεται από του; αγροτικού; συνεταιρισμού; οι πιο πάνω συντελεστέ; 
γίνονται 297. 397 και 4.597 αντίστοιχα.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το εισόδημα των αγροτών και παοάλ- 
ληλα ενισχύεται η προσπάθεια καταπολέμηση; τη; φοροδιαφυγή; στη 
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων γιατί οι αγρότε; προκειμένου να 
λάβουν την επιστροφή του φόρου πρέπει να ζητούν τιμολόγια από του;
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εμπόρους που αγοράζουν τα προϊόντα τους.

Αθήνα. 9 Απριλίου 1987
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ1ΚΑΙΟΣΤΝΗΣ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΛ. ΒΕΡΤΒαΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Λ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Λιατάξεων που καταριούνται ή τοοποποιούνται ή συμπληρώνονται 
με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία 

και άλλες διατάζεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΤΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

(Άρθρο 1 νομοσχεδίου).

Περίπτ. θ’ παράγ. 4 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955

θ) Από το ετήσιο συνολικό ποσό, που καταβάλλεται από το φορολο
γούμενο και τη φορολογούμενη σύζυγό του για ενοίκιο της κύριας 
κατοικίας τους, ποσοστό τριάντα τα εκατό (30%) έως το ποσό 
ενοικίου εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών και ποσοστό δέκα 
τα εκατό (10%) για το πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) 
δραχμές ποσό αυτού. ’Οταν οι σύζυγοι από κοινού εκμισθώνουν κύρια 
κατοικία, το ποσό της έκπτωσης επιμερίζεται και εκπίπτει κατ' ίσα 
μέρη από το συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε συζύγου. Ειδικά, προκει- 
μένου για μισθωτούς ή συνταξιούχους, το πιο πάνω ποσοστό τριάντα 
τα εκατό (30%) για το μέχρι εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχ
μές ποσό ενοικίου προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες 
για κάθε ένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα τους και κατά δέκα (10) 
ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο πέρα από το δεύτερο τέκνο, εφόσον 
τα τέκνα αυτά συνοικούν με το δικαιούχο της έκπτωσης αυτής και το 
ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν τέσσερις χιλιάδες 
(1 04.000) δραχμές ή τις διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) 
δραχμές αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τα εκατό (67%) 
και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Το πρό
σθετο αυτό ποσοστό δικαιούνται εκείνοι που αποκτούν εισοδήματα από 
μισθούς ή συντάξεις ανεξάρτητα αν αποκτούν εισοδήματα και από 
άλλες πηγές. Το ποσό όμως που αντιστοιχεί στο πρόσθετο για τέκνα 
ποσοστό εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του συζύγου που το δι
καιούται. Το συνολικό ποσό της πρόσθετης έκπτωσης σε καμιά περί
πτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καθαρού εισοδήματος από 
μισθούς ή συντάξεις που απέκτησε ο δικαιούχος της. Δεν ενεργείται η 
έκπτωση αυτή όταν στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του χορηγείται 
στιγαστικό επίδομα. Επίσης από το συνολικό εισόδημα του φορολογού
μενου εκπίπτει το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο ακινήτου που 
μισθώνεται ως κατοικία, για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών 
των τέκνων του που φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του 
εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν κατά τις διατάξεις της παραγρά
φου 2 του άρθρου 8. Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα 
πα εκστό (30%) για ποσό ενοικίου μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) 
δραχμές το έτος, για κάθε κατοικία που μισθώνεται για το σκοπό 
αυτόν και ενεργείται εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται 
στην πόλη ή το χωριό που έχε: την έδρα της η σχολή ή το σχολείο 
~ου φοιτούν τα τέκνα του φορολογούμενου και αυτός ή τα τέκνα του 
αυτά δεν έχουν άλλη κατοικία σ' αυτήν την περιοχή. Για την εφαρμογή 
αυτής της διάταξης η περιοχή της τέως διοίκησης πρωτεύουσας θεωρεί
σαι ως μία πόλη.

Οι εκπτώσεις που ορίζονται στην περίπτωση αυτή ενεργούνται εφό
σον ο δικαιούχος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας φορολογι
κής του δήλωσης τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή της ταυτότητας 
σου εκμισθωτή.

( Αρθοσ 2 παοάνρ. 1 νομοσχεδίου ».

Πρώτο εδάφιο παοόπ-π 2 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955.

Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από κάθε είδους συντάξεις 
μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) έως το ποσό καθαρού 
εισοδήματος εξαχοσίων χιλιάδων (600.00U) δραχμών.

(Άρθρο 2 παραγρ. 2 νομοσχεδίου».

Τελευταίο εδάφιο παοάτρ. 2 άρθρου 4 Ν.Δ. 3323/1955.

Η μείωση που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερη από το ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) δραχμών το έτος, κατά φορολογούμενο, για τα 
εισοδήματα όλων των παραπανω κατηγοριών.

(Άρθρο 2 παραγρ. 3 νομοσχεδίου).

Τποπερίπτ. στ' περίπτ. Ε’ παράγρ. 1 άρθρου 7 Ν.Δ. 3323/1955.

στ) Τα μερίσματα και άλλα βοηθήματα, τα οποία παρέχονται στους 
συνταξιούχους από ταμεία μετοχικά αρωγής ή αλληλοβοήθειας, έως 
το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών για κάθε μήνα, lu την 
προϋπόθεση ότι το ποσό του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήαα- 
τος του συνταξιούχου δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) 
δραχ.

(Άρθρο 2 παράγρ. 4 νομοσχεδίου).

Νέα Διάταξη.

(Άρθρο 3 παράγρ. 1 νομοσχεδίου).

Περίπτ. α' παράγρ. 2 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955.

α) Τα ανήλικα τέκνα, τα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 
εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμέ
νες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

(Άρθρο 3 παράγρ. 2 νομοσχεδίου).

Πρώτο εδάφιο παράγρ. 5 άρθρου 8 Ν.Δ. 3323/1955.

Από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων, που αποκτά η φορολο*>Όυ 
μένη από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, από την άσκηση ατομικώς 
εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή επαγγέλματος από αυτά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 και από τη συμμετοχή 
της ως ομόρρυθμου μέλους σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, 
αφαιρείται ποσό για δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά για τη φύλαξη των 
τέκνων της, που συνοικούν με αυτήν, εφόσον τα τέκνα αυτά δεν έχουν 
υπερβεί το έκτο έτος της ηλικίας τους και το ετήσιο εισόδημά τους 
δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων (104.000) 
δραχμών ή το ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000) 
δραχμών προκειμένου για τέκνα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα 
επτά τα εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία.

(Άρθρο 3 παράγρ. 4 νομοσχεδίου).

Νέα Διάταξη.

( Αρθρο 3 παράγρ. 6 νομοσχεδίου).

Νέα Διάταξη.

('.Αρθρο 4 παράγρ. 1 νομοσχεδίου).

Παράγραφος 1 άρθρου 9 Ν.Δ. 3323/1955.

1. Το εισόδημα που απομένει μετά τις μειώσεις και τις εκπτώσεις 
που ενεργούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αποτε
λεί το φορολογητέο εισόδημά του. το οποίο υποβάλλεται σε φόρο με 
βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Φοοολσηχό; Φόρο; Σύνολο
ιιοοόηαατος συντιύασττ,ς

(<*)
ΧΑΐμαχιου £ΐοοόξμ3Τ54 ρόρον

104.000 _ _ 104.000
47.000 10 4.700 151.000 4.700



52.000 12 6.240 203.000 10 940
58.000 14 8.120 261.000 19.060
64.000 16 10.240 325.000 29.300
70.000 18 12.600 395.000 41.900
93.000 20 18.600 488.000 60.500

1)6.000 23 26.680 604.000 87.180
116.000 26 30.160 720.000 117.340
116.000 29 33.640 836.000 150.980
139.000 33 45.870 975.000 196.850
139.000 37 51.430 1.114.000 248.280
139.000 41 56.990 1.253.000 305.270
174.000 45 78.300 1.427.000 383.570
232.000 49 113.680 1.659.000 497.250
464.000 53 245.920 2.123.000 743.170
930.000 57 530.100 3.053.000 1.273.270

1.620.000 6) 988.200 4.673.000 2.261.470
Τπερθάλλαν 63

Το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει με βάση την πιο πάνω
κλίμακα μειώνει:αι ως Ε-ξήί:

α) Γ ια τον ίδιο το φορολογούμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.DUO)
δραχμές. Προκειμένου για: αα) ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, 
όι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το 
δημόσιο ταμείο, αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή 
νοσήματος βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1759/1950 (ΦΕΚ Α’ 286) 
και Ν.Δ. 330/1947 (ΦΕΚ Α' 84), ββ) θύματα πολέμου, θύματα 
πολέμου κατά την έννοια του παοόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβά
νουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνο
νται και τα πρόσωπα, τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών 
και οπλιτών οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 
υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο 
ταμείο, γγ) τυφλούς που είναι γραμμένοι στο - ενικό μητρώο τυφλών, 
το οποίο τηρείται στην αρμόδια διεύθυνση της οικείας νομαρχίας και 
δδ) πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοη
τική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, το πιο πάνω ποσό αυξάνεται 
στις σαράντα τρεις χιλιάδες (43.000) δραχμές.

β) Για το πρώτο τέκνο, κατά δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) δραχ
μές. για το δεύτερο τέκνο κατά δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιες 
(18.500) δραχμές, για το τρίτο τέκνο κατά είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) δραχμές, για το τέταρτο τέκνο κατά εξήντα χιλιάδες
(60.000) δραχμές, γεα το πέμπτο και για κάθε τέκνο μετά το πέμπτο 
κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.

γ) Για κάθε τέκνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, κατά 
έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές.

δ) Για καθένα από τα λοιπά πρόσωπα κατά έξι χιλιάδες (6.000) 
δραχμές.

ε) Για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις πιο πάνω 
περιπτώσεις β.' και δ ’. εφόσον αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και 
πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, κατά σαράντα 
χιλιάδες (40.000) δραχμές, ως πρόσθετο ποσό μείωσης.

Η μείωση του φόρου, που καθορίζεται στις πιο πάνω περιπτώσεις 
β ’, γ *, δ' και ε *. ενεργείταυ εφόσον τα πρόσωπα που αναφέρονται 
σ' αυτές βαρύνουν το φορολογούμενο, κατά τις διατάξεις της παραγρά
φου 2 του άρθρου δ.

Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει στο εισόδημα του φορολογούμε
νου είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των μειώσεων που ορίζονται 
στις παραγράφους 1. 5. 6 και 7 του άρθρου αυτού, η διαφορά δεν 
επιστρέφετα: ούτε συμψηφίζεται.

Από τις υιειώσεις που ορίζονται στην παράγραφο αυτή μόνο αυτές 
που αφορούν τους ανιόντες της συζύγου, τα τέκνα της από προηγούμενο 
γάμο ή τα χωρίς γάμο τέκνα της. τους άγαμους αδελφούς και αδελφές 
της. καθώς και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα 
συγγενείς της έως τον τρίτο βαθμό, ενεργούνται από το ποσό του φόρου 
του προκύπτει στο εισόδημά της. j

Στις περιπτώσεις εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6:

α) Αν ο ένας από τους συζύγους έχει φορολογητέο εισόδημα μέχρι 
εκατόν τέσσεσις χιλιάδες (104.000) δραχμές, τότε ο φόρος που αναλο
γεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τα εκατό 
(8%) και αααιρείτα: από το ποσό των οκτώμισυ χιλιάδων (8.500) 
δραχμών. Στο υπόλοιπο που απομένει προσθέτεται το προσωπικό ποσό 
μείωσης του φόρου, καθώς κα: τα τυχόν άλλα ποσά των μειώσεων 
που ορίζονται στις παραγράφους 1. 5. 6 και 7 του άρθρου αυτού και 
το άθροισμά τους μεταφέρεται για να μειώσει το φόρο που αναλογεί 
στο εισόδημα του άλλου συζύγου.

β) Αν ο ένας από τους συζύγους έχει φορολογητέο εισόδημα πάνω 
από εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) δραχμές και το ποσό του

φόοου που προκύπτει γι’ αυτό το εισόδημα είναι μιχοότκρο από 
συνολικό ποσό των μειώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 5. 
6 και 7 του άρθρου αυτού, η διαφορά μεταφέρεται για να μειώσει το 
<φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του άλλου συζύγου. Σ' αυτές τις 
περιπτώσεις, αν απομένει υπόλοιπο, δεν επιστρέφεται ούτε συμφηφίζί- 
ται.

(Άρθρο 4 παράγρ. 2 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθρο 5 παράγρ. 1 νομοσχεδίου).

Πέμπτο και έκτο εδάφιο περίπτ. σ’ παράγρ. 1 άρθρου 20 Ν' .Δ. 
3323/1955

Το ποσό της έκπτωσης, που προκύπτει από την εφαρμογή της 
διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, προσαυξάνεται 
κατά το ποσό που η πραγματική συνολική δαπάνη για δαπάνες επι
σκευής. συντήρησης και αμοιβής δικηγόρου για δίκες σε διαφορές 
απόδοσης μισθίου, που αφορούν οικοδομές που εκμισθώνονται και 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, υπερβαίνει το δεκατρία τσ εκατό 
(13%) του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο δικαιού
χος από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες

Το παραπάνω πρόσθετο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί 
ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος 
που αποκτά ο δικαιούχος από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμο
ποιούνται ως κατοικίες.

(Άρθρο 6 παράγρ. 1 νομοσχεδίου).

Πρώτη παράγρ. άρθρου 33β Ν.Δ. 3323/1955.

1. Αν το δηλούμενο ποσό εισοδήματος από την άσκηση ατομικής 
επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33α του 
παρόντος, είναι μικρότερο από τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες
(450.000) δραχμές, η διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνε
ται ως προερχόμενο από την επιχείρηση αυτήν και ο φόρος που οφείλε
ται, με βάση την οικεία δήλωση του υπσχρέου. υπολογίζεται στο συνο
λικό εισόδημά του που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο.

(Άρθρο 6 παράγρ. 2 νομοσχεδίου)

Τετάρτη παράγρ. άρθρου 33β Ν.Δ. 3323/1955.

4. Αν ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
και από εμπορικές επιχειρήσεις, τα ποσά που ορίζονται στις παραγρά
φους 1 και 3 αυτού του άρθρου περιορίζονται στο μισό, εφόσον το 
καθαρό εισόδημα που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες είναι ίσο ή 
ανώτερο από τις 450.000 δραχμές.

(Άρθρο 6 παράγρ. 3 νομοσχεδίου).

Πρώτη και δεύτερη παράγρ. άρθρου 47α Ν.Δ. 3323/1955.

1. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον κατά το άρθρο 47 
τεκμαρτό προσδιορισμό, αν το δηλούμενο ποσό εισοδήματος από την 
ατομική άσκηση ενός από τα ακόλουθα ελευθέρια επαγγέλματα:

α) του ιατρού, οδοντίατρου, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, εκτελε
στού μουσικών έργων ή καλλιτέχνη ίων κέντρων διασκέδασης που 
έχουν καταταγεί αγορανομικώς στην Α ή σε ανώτερη αυτήν την 
κατηγορία, φυσιοθεραπευτή, δημοσιογράφου, συμβούλου επιχειρή
σεων. ιδιοκτήτη ή διευθυντή φορολογικού ή λογιστικού γραφείου.

β! κτηνίατρου, άμισθου υποθηκοφύλακα, διχαστικού επιμελητή, κα
θηγητή ή δασκάλου, γεωπόνου, δασολογου.

είναι μικρότερο από τις 550.000 δραχμές, για τους αναφερόμενου; 
στην α ’ περίπτωση ή από τις 450.000 δραχμές, για τους αναφεσόμί- 
νους στη β" περίπτωση, η διαφορά προσαυξάνει το εισόδημα που 
δηλώνεται. ως προερχόμενο από την άσκηση του ελευθέριου επαγγεΛ- 
ματος και ο φόρος που οφείλεται, με βάση την οικεία δήλωση του 
υπσχρέου. υπολογίζεται στο συνολικό εισόδημά του που προκύπτει u-r 
αυτόν τον τρόπο.

2. Αν ο φοροΛογοΰμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
και από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, τα ποσά που ορίζοντα: 
στην προηγούμενη παράγραφο περιορίζοντα: στο μισό, εφόσον το κα
θαρό εισόδημα που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες είναι ίσο ή 
ανώτεοο από τις 450.000 ή τις 550.000 δραχμές, κατά περίπτωση.
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ΓΑρθρο 6 παράγρ. 4 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθοο 7 παράγρ. 1 νομοσχεδίου

Πρώτο εδάφιο περίπτ. δ' παράγρ. 3 άρθρου 40 Ν.Δ. 3323/1955.

Η αποζημίωση που καταβάλλεται σύμοωνα με το Ν. 2112/1920 
(ΦΕΚ Λ’ 67). το άρθρο 94 του Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α’ 235) 
και το άοθρο 1 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ Α' 158). όπως 
ισχύουν κατά το τμήμα αυτής το οποίο αντιστοιχεί στο πολλαπλάσιο 
των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών το μήνα ή των χιλίων διακο- 
σίων (1.200) δραχιιών για κάθε ημερομίσθιο κατά περίπτωση.

(Άρθρο 7 παράγρ. 2 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άοθρο 7 παράγρ. 3 νομοσχεδίου).

Περίπτωση β’ παράγρ. 1 άρθρου 43 Ν.Δ. 3323/1955.

β) Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με συντελεστή που υπολογί 
ζετα: στο ακαθάριστο ποσό του ημερομίσθιου και ο οποίος ορίζεται σε 
δύο τα εκατό (2%) για τα ημερομίσθια από χίλιες τετρακόσιες πενήντα 
(1.450) έως χίλιες επτακόσιες πενήντα (1.750) δραχμές, σε τέσσερα 
τα εκατό (4%) για τα ημερομίσθια από χίλιες επτακόσιες πενήντα μία 
(1.751) έως δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές, σε έξι τα εκατό (6%) για 
τα ημερομίσθια από δύο χιλιάδες μία (2.001) έως δύο χιλιάδες τριακό
σιες (2.300) δραχμές και σε οκτώ τα εκατό (8%) για τα ημερομίσθια 
από δύο χιλιάδες τριακόσιες μία (2.3Q1) δραχμές και πάνω. Για όσους 
αμείβονται με ημερομίσθιο και παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης 
εργασίας διάρκειας πάνω από ένα χρόνο ή με σχέση μίσθωσης εργασίας 
αόριστου χρόνου, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α * της παρα
γράφου αυτής.

(Άρθρο 7 παράγρ. 5 νομοσχεδίου).

Παράγραφος 7 άρθρου 44 ν.δ. 3323/1955.

7. ΔΓ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευόμενης 
δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζεται το περιεχόμενο της 
προσωρινής και οριστικής δηλώσεως. ως και πάσα άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

(Άρθρο 7 παράγρ. 6 νομοσχεδίου).

Τελευταίο εδάφιο παράγρ. 4 άρθρου 48 ν.δ. 3323/1955.

Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιχύο 
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρστούμενου φόρου, κα
θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την απόδοση του φόρου 
στο δημόσιο ταμείο.

(Άρθρο 8 παράγρ. 1 νομοσχέδιου).

Περιπτώσεις Γ' και Δ' παράγρ. 1 άρθρου 12 ν. 820/1978.

Γ) Η καταβαλλόμενη ετήσια δαπάνη εις τους πέραν του ενός οικία 
*ούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, και λοιπόν προσωπικόν πολλα- 
πΛασιαζομένη επί συντελεστή δύο (2).

Δ) Η δαπάνη για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, τα οποία έχει 
στην κυριότητα ή την κατοχή του ο φορολογούμενος, η σύζυγός του 
*αι τα προστατεύομε να από αυτούς μέλη, η οποία ορίζεται ως εξής: 

α) Προκειμένου για ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα σκάφη που έχουν 
χώρους ενδιαίτησης χωρίς μόνιμο πλήρωμα (BARE BOAT), ολικού 
μήκους από 6 έως 14 μέτρα, στο ποσό των 180.000 δραχμών.

β) Προκειμένου για ιστιοφόρα, μικτά (με ιστία και μηχανή), ή 
μηχανοκίνητα σκάφη, τα οποία έχουν μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο 
γα χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:

αα) Στο ποσό των 1.350.000 δραχαών για μηχανοκίνητα σκάφη 
*πό 15 μέχσι και 25 κόρους ολικής χωρητικότητας, ββ) στο ποσό 
:ων 1.950.000 δραχμών, για μηχανοκίνητα σκάφη πάνω από 25 
μέχοι και 75 κόρους ολικής χωρητικότητας, γγ) στο ποσό των 
-•700.000 δραχμών, για μηχανοκίνητα σκάφη πάνω από 75 μέχρι 

150 κόρους ολικής χωρητικότητας.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, αν το πλήρωμα είναι ναυτολογημένο 
για χρονικό διάστημα μικρότερο απο δώόεκα (12) μήνες, η ετήσια 
δαπάνη που αντιστοιχεί στην αμοιβή του προσωπικού, από δοαχιεές 
975.000. 1.500.000 και 1.800.000 αντίστοιχα, μειώνεται σε τόσα 
δωδέκατα όσοι οι πραγματικοί μήνες της ναυτολόγησής του. Διάστημα 
μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ακέραιος μήνας.

Αν τα πιο πάνω σκάφη δεν έχουν ναυτολογημένο πλήρωμα, η ετήσια 
δαπάνη καθορίζεται στο ποσό των 375.000. 450.000 και 900.000
δραχμών, αντίστοιχα.

γ) Γ ια τα λοιπά μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα σκάφη, που δεν έχουν 
χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους 5 μέτρων, στο ποσό των 60.000 
δραχμών, το οποίο προσαυξάνεται κατά 30.000 δραχμές, για κάθε 
μέτρο μήκους πάνω από τα 5 μέτρα.

δ) Για τα ταχύπλοα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (κοι- 
σκράφτι ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 60.000 δραχμών, 
το οποίο προσαυξάνεται κατά 30.000 δραχμές, για κάθε μέτρο μήκους, 
πάνω από τα πέντε μέτρα.

Γ ια το τεκμήριο της δαπάνης δε λαμβάνονται υπόψη τα σκάφη που 
προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

(Άρθρο 8 παράγρ. 2 νομοσχεδίου).

Περίπτ. α’ παράγρ. 1 άρθρου 13 ν. 820/1978.

α) Προκειμένου περί αγροτών οι οποίοι ασχολούνται προσωπικώς 
ή δια των μελών της οικογένειας των κατά κύριον επάγγελμα εις 
γεωργικάς εκμεταλλεύσεις.

Δια τους κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως η 
απαλλαγή ισχύει δια τη δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατι
κού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως εφ' όσον τούτο χρησιμοποιείται 
αποδεδειγμένως υπό τούτων. Εν η περιπτώσει το επιβατικόν αυτοκίνη- 
τον χρησιμοποιείται υπό τρίτου προσώπου, η προσδιοριζομένη βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 12 ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβιώσεως 
καταλογίζεται εις βάρος του χρησιμοποιούντος το επιβατικόν αυτοκίνη- 
τον.

(Άρθρο 9 παράγρ. 1 νομοσχεδίου).

Παράγρ. 3 άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955.

3. Στους εξαγωγείς κάθε είδους προϊόντων αναγνωρίζεται χωρίς 
δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για την αντιμετώ
πιση ειδικών δαπανών εξαγωγών, που υπολογίζεται σε ποσοστό ένα 
τα εκατόν (1 %) στα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από εξαγωγές. 
Επίσης, αναγνωρίζεται στις, κατά το Ν. 383/1976. μεταφορικές 
επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών δικαίωμα 
έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά ποσοστού ένα τα εκατό (1 %) στο 
ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποία προέρχονται από τη 
διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

(Άρθρο 9 παράγρ. 2 νομοσχεδίου).

Άρθρο 31 Ν. 1326/1983.

Διάθεση ποσοστού ειδικών δαπανών εξαγωγών.

1. Στους εξαγωγείς κάθε είδους προϊόντων αναγνωρίζεται η χωρίς 
δικαιολογητικά διάθεση ποσοστού έως τρία τα εκατό (3%) από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους, τα οποία προέρχονται από εξαγωγές, για την 
ανταιετώπιση ειδικών δαπανών αυτών. Το ποσοστό αυτό δεν εκπίπτεται 
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων γ.α τον προσδιορισμό, 
των καθαρών κερδών στη φορολογία εισοδήματος.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από 1 Ιανουάριου 1982 κα: μετά.

(Άρθρο 9 παράγρ. 3 νομοσχεδίου).

Περίπτ. στ " παράγρ. 1 άρθρου 35 Ν.Δ. 3323/55.

στ) Αι δι οριστικών εγγραφών αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων 
και εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως. Τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως 
αποσβέννυνται είτε εφ άπαξ είτε ισοπόσως εις πλείονας της μιας 
χοήσεις. πάντως ουχί πέραν της δεκαετίας.

Ομοίως, αι δι* οριστικών εγγραφών και. κατά τους ειδικούς δι 
εκάστην επιχείρησιν όρους, αποσβέσεις φθοράς συναφών τη επιχειρήσει 
εγκαταστάσεων πάσης φύσεως ή μηχανημάτων ή φθαρτού υλικού και 
πάσης γενικώς κινητής ή ακινήτου περιουσίας της επχειρήσεως. Η 
διενέργεια, κατ* έτος, των τακτικών αποσβέσεων, δια των. εκάστοτε
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οριζομένωι δια το» ισχύοντος Βασιλικού Διατάγματος, ανωτάτων 
ορίων ποσοστών αποσβέσεων, τυγχάνει υποχρεωτιχή.

(Άρθρο 9 παοάγρ. 4 νομοσχεδίου).

Νεα διάταξη.

(Άρθρο 9 παράγρ. 5 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθρο 9 παράγρ 6 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθρο 9 παράγρ. 7 νομοσχεδίου).

Περίπτ. β' άρθαου 4 Ν.Δ. 1297/1972.

β) Ότι εις τας περιπτώσεις μετατροπής ατομιχής επιχειρήσεως ή 
προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης εις ανώνυμον 
εταιρείαν ή συγχωνεύσεως τοισύτων μετ' ανωνύμου εταιρίας αι μέτο
χοι της ανωνύμου εταιρίας, α: αντιστιχούααι εις την αξίαν του εεσφε- 
ρομένου κεφαλαίου, θα είναι υποχρεωτικώς ονομαστικοί εν τω συνόλω 
των και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν 7597 του συνόλου των επί 
μίαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής

(Άρθρο 9 παράγρ. 8 νομοσχεδίου).

Περίπτ. γ' της παράγρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3843/1958.

γ) Τα εισοδήματα εκ κινητών αξιών, συμφώνως προς τας διατάξεις 
των άοθοων 25 έως και 28 του αυτού, ως ανωτέρω, Ν.Δ/τος 
3323/1955.

(Άρθρο 9 παράγρ. 9 νομοσχεδίου).

Πρώτο εδάφιο περίπτ. α’ παράγρ. 2 άρθρου 5 Ν. 27/75.

α) Δια τα πλοία της πρώτης κατηγορίας, αιτήσει του υποχρέου προς 
τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον άμα τη υποβολή της φορολογικής 
δηλώσεως ή οποτεδήποτε μετά την υποβολήν της δηλώαεως. εντός 
του έτους, καθ' ο καταβάλλεται ο φόρος ή η εισφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Άρθρο 10 νομοσχεδίου).

Νέες Διατάξεις.

(Άρθρο 11 νομοσχεδίου).

Νέες Διατάξεις.

(Άρθρο 12 νομοσχεδίου).

Νέες Διατάξεις.

(Άρθρο 13 νομοσχεδίου).

Νέες Διατάξεις?

(Άρθρο 14 νομοσχεδίου).

Νέες Διατάξεις.

(Άρθρο 15 νομοσχεδίου!.

Νέες Διατάξεις.

(Άρθρο 16 παράγρ. 1 νομοσχεδίου).

Περίπτ. α' παράγρ. 1 άρθρου 10 Ν.Δ. 3843/1958.

αΙ Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, τις αλλοδαπές εταιρίες 
και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελή
ματων καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρή
σεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σαράντα εννέα τα 
εκατό (49Pc').

(Άρθρο 16 παράγρ. 2 νομοσχεδίου).

Νέα Διάταξη.

(Άρθρο 16 παράγρ. 3 νομοσχεδίου).

Άρθρο 2 Ν.Δ. 1314/1972.

Ν.Δ. 1314/1972, άρθρο 2. Από του οικονομικού έτους 1974, ο 
φόρος επί των μη διανεμομένων κερδών των ημεδαπών βιομηχανικών 
και μεταλλευτικών ανωνύμων εταιριών, των οποίων αι μετοχαί είναι 
εισηγμένοι εις το Χρηματιστήριον, υπολογίζεται επί φορολογικά) συντε
λεστή μειωμένω κατά πέντε (5) ποσοστιαίας μονάδας του εκάστοτε 
ισχύοντος συντελεστού. Επί μικτών επιχειρήσεων, επί τω ανωτέρω 
φορολογικά) συντελεστή φορολογούνται μόνο τα μη διανεμόμενα κέρδη 
τα προερχόιεενα εκ του βιομηχανικού ή μεταλλευτικού κλάδου.

Εν αδυναμία λογιστικού διαχωρισμού των εξ εκάστου κλάδου προκυ- 
πτόντων καθαρών κερδών, ταύτα υπολογίζονται δι επιμερισμού του 
συνόλου του επ ονόματι της ανωνύμου εταιρίας φορολογητέου εισοδή
ματος βάσει των ακαθαρίστων εσόδων εκάστου κλάδου.

(Παράγρ. 4 άρθρου 4 Ν. 1262/1982).

Ν. 1262/1982, άρθρο 4 παρ. 4. Η διάταξη της περίπτωσης α'. 
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3843/1958, ως ίσχυε 
την 28 Δεκεμβρίου 1981, θα ισχύει και μελλοντικά για επιχειρήσεις 
που πραγματοποιούν επενδύσεις με κρατική επιχορήγηση με τον παρό
ντα νόμο εκτός αν ειδικά ορισθεί διαφορετικά. 0 συντελεστής φόρου 
εισοδήματος, που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή, εφαρμόζεται μόνο 
στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προέρχονται από τις επενδύσεις 
του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει πραγ
ματοποιήσει και άλλες επενδύσεις και δεν είναι δυνατός ο λογιστικός 
προσδιορισμός των κερδών που προέρχονται από τις επενδύσεις που 
έγιναν με κρατική επιχορήγηση, γίνεται επιμερισμός του συνόλου των 
κερδών της επιχείρησης με βάση την αξία των επενδύσεων που έχουν 
υπαχθεί στις κρατικές επιχορηγήσεις του παρόντος και την αξία των 
λοιπών επενδύΌεων αυτής.

(Άρθρο 17 νομοσχεδίου).

Παράγρ. 1 άρθρου 41 Π.Δ. 99/1977.

1. Τα εμπορεύαιμα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται εις την απο 
γραφήν έκαστον τούτων διακεκριμένως: α) εις την τιμήν κτήσεως, 
εφόσον αύτη είναι μιχροτέρα της τρεχούσης ή β) εις την τρέχουσαν 
τιμήν, εφόσον αύτη είναι μιχροτέρα της τιμής κτήσεως.

Ως τιμή κτήσεως λαμβάνεται η καθοριζομένη υπό του επιτηδευμα- 
τίου επί τη βάσει μιας εκ των παραδεδεγμένων μεθόδων, ήτις παγίως 
ακολουθείται υπ' αυτού. Επί προτύπου χοστολογήοεως. ως τιμή κτή
σεως θεωρείται η πρότυπος τοιαύτη.

Ως τρέχουσα τιμή νοείται εκείνη εις την οποίαν ο επιτηδευματίας 
δύναται να αγοράση ή να παραγάγη το εμπορεύσιμον στοιχείον. κατά 
την ημέραν της απογραφής. εις οίαν κατάστασιν τούτο ευρίσχεται.

%

Γ Αρθρο 18 νομοσχεδίου).

Νέες Διατάζεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

('Αρθρο 19 παρ. 1 νομοσχεδίου).

* Αρθρο 40 παρ. 1 πρώτο εδάφιο Ν. 814/1978.

«1. Δεν υπόκειται εις οόρον το μέχρι δραχμών 75.000 τμήμα τη; 
κατά στοέμμα αγοραίας αξίας των αιτία θανάτου κτωμένων γεωργικών 
ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μετά των επ αυτών εγκαταστάσεων των 
εξυπηρετουσών αποκλειστικών την εκμετάλΛευσιν αυτών, εφόσον η 
κατά στρέμμα αγοραία αξία δεν υπερβαίνει τας 200.000 δραχμάς κβ· 
μέχρις εκτάσεως τεσσαράκοντα (40) στρεμμάτων συνολιχώς θ’, έκα
στον κληρονόμον ή κληροδόχον, εάν:*

(Άρθρο 19 παρ. 2 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.
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(Άρθρο 19 παρ. 3 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθρο 20 παρ. 1 νομοσχεδίου).

Ν. 1078/1980. άρθρο 1 παρ. 2.

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 
ταοέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχοι τριών 
εκατομμυρίων (3.000.000) δραχιιών. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται 
κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές για καθένα από τα τρία 
ττώτα παιδιά του αγοραστή, που αναφέρονται στην προηγούμενη πα- 
ςά'-ραφο και κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) 
δραχμές για το τέταρτο και επόμενα παιδιά του.

Εφόσον η οικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται εκτός της διοικητικής 
πεσιοέοειας των νομών Ατοκης και Θεσσαλονίκης, η απαλλασσόμενη 
κ~τά τα ποοηγούμενα εδάφια αξία προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα 
τα εκατό (10%).

Προκειμένου για αγορά οικοπέδου, η απαλλαγή παρέχεται για ποσό 
της αξίας αυτού μέχρι εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών, 
εςόσον το οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια οποιοσδήποτε 
νομού της χώρας, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και 

ποσό μέχοι επτακοσίων χιλιάδων (700.000) δραχμών, εφόσον το 
οικόπεδο βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια των δύο αυτών νομών.

Ν. 1078/1980. άρθρο 1 παρ. 14.

14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και κατά την 
αγορά πρώτης κατοικίας από ενήλικους αγάμους, με εξαίρεση τα 
σπουδάζοντα τέκνα των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγρά
φου 1 του ίδιου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή παρέχεται 
για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχοι δύο εκατομμυ
ρίων (2.000.000) δραχμών ή μέχοι επτακοσίων χιλιάδων (700.000) 
δραχμών προκειμένου για αγορά οικοπέδου.

(Άρθρο 20 παρ. 2 νομοσχεδίου).

Ν. 1078/1980. άρθρο 1 παρ. 6.

6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν επί 
συμβάσεων μεταβιβάσεως ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας μεταξύ συγγε
νών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχοι και του δευτέρου βαθμού.

(Άρθρο 20 παρ. 3 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθρο 20 παρ. 4 νομοσχεδίου).

Ν. 1587/1950, άρθρο 7 παρ. 6 εδ. α'.

6. Επί εκουσίων και δικαστικών πλειστηριασμών ως και επί αναγκα 
στικής λόγω χοέους μεταβιβάσεως ακινήτου ή πλοίου η δήλωσις επιδί
δεται υπό του προς ον η μεταβίβασις υπερθεματιστού.

(Άρθρο 21 παρ. 1 νομοσχεδίου).

(Άρθρο 23 παρ. 2 εδάφ. πρώτο 
και δεύτερο Ν 1249/1982).

2. Από τη συνολική αξία της ακίνητη περιουσίας, μετά την αφαίρεση 
των χοεών της προηγούμενης παραγράφου, παραμένει αφορολόγητο 
ποσό δραχμών 30.000.000 για τα νομικά πρόσωπα oat 25.000.000 
Υ-α τα φυσικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση συζύγων, που έχουν και οι δύο ακίνητη περιουσία, 
0ε φορολογείται μέχρι 25.000.000 ο σύζυγος που έχει τη μεγαλύτερη 
τι αξία περιουσία και μέχρι 10.000.000 ο άλλος σύζυγος.

Δε φορολογούνται οι σύζυγοι στην περίπτωση, που η συνολική αξία 
της ακίνητης περιουσίας και των δύο δεν είναι μεγαλύτερη των
25.000.000 δραχμών.

(Άρθρο 21 παρ. 2 νομοσχεδίου).

Άρθρο 24 παρ. 5α Ν'. 1249/82.

Τπόχοεοι σε δήλωση.

5. Ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι υποχρέωση να καταβάλλουν φόρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, για 
υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωμένοι;

α) Τα φυσικά πρόσωπα, που η αξία τής ακίνητης περιουσίας του 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών.

Σε περίπτωση που η σύζυγος έχει εξώπροικη ακίνητη περιουσία το 
άθροισμα της αξίας της περιουσίας της και εκείνης του συζύγου να 
υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(Άρθρο 22 νομοσχεδίου).

Ια) Δεύτερο εδάφιο της παράγρ. 6 του άρθρου 1.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ανωνύμων 

εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, επί κοινοποαξιών επι- 
τηδευματικών και ελευθέρων επαγγελμάτων,.

β) Περίπτωση ΣΤ της παράγρ. 2 του άρθρου 3.
ΣΤ) Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά 

του. όχι όμως, σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης: α) ο επιτήδευμα - 
τίας που διατηρεί κέντρο διασκέδασης ή κατάστημα που κατατάσσεται 
από τις αρμόδιες αγορανομικές επιτροπές σε κατηγορία Β και ανώτερη 
και σε κατηγορία πολυτελείας, β) ο συνεταιρισμός επιτηδευματιών και 
γ) η κοινοπραξία επιτηδευματιών. Κατ* εξαίρεση η κοινοπραξία επιτη- 
δευματιών που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων 
τεχνικών έργων κα: τα καθαρά κέρδη της προσδιορίζονται κατά ειδικό 
τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, μπορεί 
να τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας αδιάφορα από το ποσό των 
ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων της.

2. Προστίθεται νέα παράγραφος (6) στο άρθρο 3 του Π.Δ. 99/77.
3. Περιπτώσεις α και γ της παραγρ. 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 

99/77.
α) Εκδίδει θεωρημένου διπλότυπον δελτίου εισαγωγής εις το ψυγείου 

ή τίτλος αποθηκεύσεως και θεωρημένου διπλότυπου δελτίου εξαγωγής, 
εις τα οποία αναγράφει το ονοματεπώνυμον. το επάγγελμα και τη 
διεύθυνση του αποθέτου, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπον και τα 
σημεία συσκευασιας των αποθηκευομένων αγαθών.

γ) Τηρεί και διπλότυπον βιβλίου αποθηκεύσεως, εις μερίδας κατ' 
αποθέτην εις εκάστην των οποίων καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων 
εισαγωγής και εξαγωγής και των αποδείξεων ψυκτικών δικαιωμάτων.

4. Πρώτο εδάφιο της παράγρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 99/77.
2. Εις το τιμολόγιου αναγράφεται το ονοματεπώνυμον, το επάγ

γελμα και η διεύθυνσις του πωλητού, το είδος του προϊόντος κα: η 
ποσότης αυτού, η τιμή και η αξία της αγοράς του. η εισφορά του 
άρθρου 10 του Ν. 4169/1961, ο δικαιούχος ταύτης Δήμος ή Κοινότης 
και ο Νομός και η Επαρχία εις ον υπάγεται ούτος, ως και η εισφορά 
δακοκτονίας. εφόσον οφείλεται τοιαύτη.

II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

(Άρθρο 23 νομοσχεδίου).

Νέες διατάξεις.

III. ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

(Άρθρο 24 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

IV. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ 

(Άρθρα 25 και 26 νομοσχεδίου).

Ν. 1644/86 ('.Αρθρο 29).

Αστικά ακίνητα του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονο 
μικών με ΑΒΚ 11-17, 18-29, 31, 32-39, 40, 41-45, 92-101 και 
173 Οικ. Εφορίας Β' Ηρακλείου Κρήτης επιτρέπεται να εκποιηθούν 
στους κατόχους τους ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 719/1977, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις 
αυτές με τίμημα ίσο με τα 3/10 της τρέχουσας αγοραίας αξίας τους, 
εξοφλητέο σε 10 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Βεβαιωθέντα ποσά αυθαίρετης χρήσης που δεν καταβλήθηκαν δια
γράφονται μετά την εκποίηση και τα καταβληθέντα δεν επιστρέφονται.
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Νόμος 719/77 (άρθ.Ι).
8. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων του ομόρου 2 του Ν.Δ. 

416/1974 «περί αντικαιαστάοεως ττ)ς παραγράφου 2 του ασθρου 1 
του Ν.Α. 1154/1972 κΧπ.», η αποδοχή ή αποροιάις του αιτήματος 
της εξαγοοάς αποφασίζεται υπό του αρμοδίου Νομάρχου μετ εισήγησιν 
του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και γνώμην της Επιτροπής Δημο
σίων Κτημάτων.

Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και το τίμημα εξαγοράς του 
κτήματος όπερ καταβάλλεται εις εξ (6) κατ ανώτατον όριον ίοας 
εξαμηνιαίας δόοεις, εντόκως προς 7 % ετηοίως. Επί εξαγοράς ακινήτων 
κειμένων εις τας παραμεθορίους περιοχάς αι δόοεις αύται ορίζονται 
εις δώδεκα (12).

Τπό κατόχων ακινήτων των οποίων το ετήσιον εισόδημα δεν υπερ
βαίνει τας εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας (150.000) δραχμάς, κατά τα 
προ του χρόνου ενάρξεως ισχύος του παρόντος έτους, at δόσεις δύνανταί 
να ορίζωνται εις είκοσι (20).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε"

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

("Αρθρο 27 νομοσχεδίου).

"Αρθρο 1, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 363/76 (ΦΕΚ 152 Α). όπως 
ίσχυε προ της αντικατάστασης του από το άρθρο 1 του Ν. 1003/79 
(ΦΕΚ 294 Αί

α) Επί κυλινδρισμού κινητήρος μέχρι και 1200 κυβικών εκατοστών 
δρχ. 23 ανά κυβικόν εκατοστόν. Επί κυλινδρισμού κινητήρος μέχρι 
και 1800 κυβικών εκατοστών δρχ. 28 ανά κυβικόν εκατοστόν. Επί 
κυλινδρισμού κινητήρος άνω των 1800 κυβικών εκατοστών δρχ. 40 
ανά κυβικόν εκατοστόν, του συνολικού ποσού φόρου δυναμένου να 
υπερβεί το ποοόν των 100.000 δρχ.

("Αρθρα 28-29-30 νομοσχεδίου).

Νέες διατάξεις.

("Αρθρο 31 νομοσχεδίου).

(Παρ. 1 άρθρου 19 ΑΝ 1839/1951).

"Αρθρο 19.

1. Αι φορολογικοί δηλώσεις της άμεσου και εμμέσου φορολογίας, 
τα φορολογικά στοιχεία, αι εκθέσεις εκτιμήσεων και ελέγχου, τα φύλλα 
ελέγχου και αι πράξεις ή οι αποφάσεις των φορολογικών Αρχών είναι 
απόρρητα, απσγορευομένης της γνωστοποιήσεώς των εις οιονδήποτε 
τρίτον.

("Αρθρα 32 έως 36 νομοσχέδιου).

Νέες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ"

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 

("Αρθρο 37 νομοσχεδίου).

1. "Αρθρο μόνον του Π.Δ. 934/1980/ΦΕΚ.237).

'Αρθρο μόνον.

1. Εις τους Αξιωματικούς. Ανθυπασπιστάς κα: Τπαξιωμστικούς 
των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγούνται μη^,αίως κατ" αποκοπήν οδοιπο
ρικά έξοδα δια τας μετακινήσεις των αι οποία; δεν καλύπτονται υπό 
των διατάξεων του ΝΔ 334/1969.

2. Το ύφος της ως άνω παροχής καθορίζεται 6;" άπαντας τους 
ανωτέρω (ανεξαρτήτως βαθμού) εις το διπλάσιου της εκτός έδρας 
ημερήσιας αποζημιώσεως Λοχαγού, που λαμβάνει το βασικόν μισθόν 
τον βαθμού του και χρονοεπίδομα 23 ετών υπηρεσίας.

3. Τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται παραλλήλως προς τα τυχόν 
δικαιούμενα τοιαύτα βάσει του Ν.Δ. 334/69. εις τους τελούντας εν 
υπηρεσία και εν αδεία. διάρκειας ουχί πέραν του μηνός. Αξιωματικούς. 
Ανθυπασπιστάς και Τπαξιωμστικούς των Ενοπλων Δυνάμεων, πλην 
των υπηρετούντων θητείαν κανονικήν ή παρατεταμένην.

4. Η καταβολή και δικαιολόγησες του ανωτέρω ποσού ενεργείται 
κατά μήνα, προκαταβολικώς. δια των μισθοδοτικών καταστάσεων, 
βάσει των μηνιαίων μεταβολών των δικαιούχων.

5. Ως προς τας κρατήσεις εφαρμόζονται εν προκειμένω τα ιαχύσντα 
δια τα οδοιπορικά έξοδα, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 398/1974

«περί Ταμείων Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπο
ρίας»·

Εις τον επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργός ανατίθεμεν την δημοσίευ- 
οιν και εκτέλεσιν του παρόντος Π. Διατάγματος.

2. Παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 790/1937 (ΦΕΚ 272).

1. Αι διατάξεις του υπ’ αριθμ.676/1937 Ανσγκαστικ. Νόμου και 
συναφών άλλων Νόμων «περί οδοιπορικών εξόδων Στρατιωτικής Τπη· 
ρεσίας», ισχύουσι και δια τη Χωροφυλακήν, καταργουμένου του από 
1ης Αυγούστου 1936 Νομοθετικού Διατάγματος και παντός ετέρου 
τοιούτου ειδικού, αφορώντος οδοιπορικά Στρατιωτικών της Χωροφυλα
κής, υπσγομένων γενικώς τούτων δι ’ απάσας τας περιπτώσεις, εις 
τους εκάστοτι ισχύοντας τοιούτους Νόμους και Βασ. Διατάγματα δια 
το λοιπόν Στράτευμα, των Διοικητών Υποδιοικήσεων, υπσγομένων εις 
την παράγραφον 14 του άρθρου 13 του 676/1937 Αναγκαστικού Νό
μον.

3. 'Αρθρο 14 του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194).

Επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας

1. Τα επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, που προβλί 
πονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217), του άρθρου 
2 του Ν, 1160/1981 (ΦΕΚ 147) ή άλλες που ισχύουν κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται με τις ίδιες 
προϋποθέσεις- ται στο ποσό που είχαν διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού.

2. Τα επιδόματα της προηγούμενης παραγράφου παύουν να κατα
βάλλονται εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα ο δικαιούχος δεν 
απασχολείται στο αντικείμενο ή στο χώρο που κατά τις οικείες διατάξεις 
δικαιολογούν την καταβολή τους, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις 
αποχής λόγω ασθένειας μέχρι τριών μηνών το χρόνο, λόγω άδειας 
κυήσεως και τοκετού και λόγω νόμιμης απαλλαγής του υπαλλήλου 
από τα καθήκοντά του για την άσκηση συνδικαλιστικών του υποχρεώ
σεων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απαλλαγή του αυτή.

Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114), κατά το 
μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εξακολου
θεί να ισχύει.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί μέσα σε ένα χρόνο από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού, έπειτα από γνώμη ειδικής επιτροπής 
που θα συσταθεί με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη
σης και Οικονομικών στην οποία θα συμμετέχουν και δύο (2) εκπρόσω
ποι της ΑΔΕΔΥ, θα θεσπιστούν άλλα μέτρα προστασίας των εργαζομί - 
νων σε ανθυγιεινές ή επικίνδυνες απασχολήσεις ή χώρους, ανεξάρτητα 
του αν είναι ή όχι δικαιούχοι των επιδομάτων της παρ, ] του άρθρου 
αυτού.

Από την έναρξη της ισχύος των νέων αυτών μέτρων τα επιδόματα 
ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας θα παύσουν να καταβάλλονται 
στους δικαιούχους αυτών .

Μι το παραπάνω προεδρικό διάταγμα δα καθορισθεί και η τύχη 
του ποσού που καταβάλλεται στους δικαιούχους του επιδόματος αυτού.

4. "Αρθρο 29 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ. 75).

"Αρθρο 29.

Στο άρθρο 14 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194) προστίθεται παράγρα 
φος 4 που έχει ως εξής:

«4. Η υπαγωγή των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων στα νέα 
μέτρα προστασίας που θα θεσπιστούν με το παραπάνω προεδρικό διά
ταγμα θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου που θα 
εκδίδεται έπειτα από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Ειδικών Επιστημό
νων Εμπειρογνωμόνων) ανάλογα μι το βαθμό ανθυγιεινότητας ή επι- 
κινδυνότητας του χώρου ή της απασχόλησης και θα δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσιως.

Στην Επιτροπή αυτή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση των Υπουρ
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών θα μετέχει και εκ
πρόσωπος της ΑΔΕΔΥ. Η συγκρότηση της Επιτροπής, ο τρόπος κα 
ο τόπος συνεδριάσεών της, η διάρκεια της θητείας των μελών της. 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της θα 
καθοριστούν με την απόφαση της σύστασής της. Η επιτροπή μπορι· 
να ζητάει από τους νομάρχες ή άλλες δημόσιες αρχές τη διενέργεια 
ελέγχου προς διακρίβωσε, κάθε στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο γιο 
τη διαμόρφωση τελικής γνώμης.
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H ποοθεσμία της παοαγραοοι, 3 του άρθρου αυτού παρατείνεται για 
ένα χρόνο».

5 Άοθρο 24 του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ. 194).

'Αρθρο 24.

Κατάταξη υπαλλήλων στα μισθολσγικά χλιμάχια

1. Η χαταταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα μισθολσγικά 
χλιμάχια του άρθου 3 του νόμου αυτού και με βάση τον κλάδο στον 
οποίο ανήχουν ή αντιστοιχούν -γίνεται με το συνολιχό χρόνο υπηρεσίας 
τους, προσμετρούμενης xat της χατά το άρθρο 16 προϋπηρεσίας.

2. Στην περίπτωση που ο μισθός του μισθολογιχού χλιμαχίου της 
κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάταξης, μαζί με τα ποσά των 
επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης διαφορών του μισθολο- 
γιχού χλιμαχίου τους, υπολείπεται του μισθού του υπαλλήλου που 
δικαιούται χατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ο υπάλληλος κατατάσ
σεται οι μισθολσγιχό κλιμάκιο τέτοιο ώστε ο μισθός του μισθολογιχού 
χλιμαχίου αυτού, μαζί μι τα επιδόματα των άρθρων 9 και 10 του 
νόμου αυτού, να δίνουν ποσό που να καλύπτει τον τελευταίο αυτό μισθό. 
Ως μισθός της ημέρας της δημοσίευσης του νόμου αυτού για την 
εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός, 
το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα σπουδών, εκτός του μεταπτυ
χιακού. το προσωρινό επίδομα των χιλίων δραχμών, το προσωρινό 
προσωπικό επίδομα, το διορθωτικό ποσό το ποσό της ΑΤΑ που έχει 
διαμορφωθεί μέχρι 30 Απριλίου 1984, όλα^α χαταργούμενα με το 
άρθρο 19 του νόμου αυτού επιδόματα, καθώς xat το ποσό για αποζημί
ωση υπερωριαχής εργασίας που έπαιρναν οι υπάλληλοι ταχτικά χαι 
σταθερά χατά μήνα χαι επί 10 τουλάχιστο μήνες κατά το τελευταίο 
12μηνο πριν απο τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Προχειμένου περί υπαλλήλων που μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα 
του 12μηνου απούσιασαν από την υπηρεσία τους λόγω κανονικής ή 
αναρρωτικής ή άδειας κύησης και τοκετού και κατά νόμο δικαιούνται 
με πλήρεις αποδοχές, για την κατά τα ανωτέρω κατάταξή τους λαμβά
νετε υπόψη στο ακέραιο το μηνιαίο ποσό αποζημίωσης υπερωριαχής 
εργασίας.

Τα επιδόματα ανθυγιεινής χαι επικίνδυνης εργασίας, οι αποζημιώ
σεις για υπερωρίαχή, νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του 
προσωπικού που απασχολείται σε βάρδιες ή όλες τις ημέρες του μήνα 
ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο καταβολής τους, η αποζημίωση 
υπερωριαχής εργασίας που καταβάλλεται περιοδικά κατ’ έτος χαι όχι 
ταχτικά xat σταθερά κατά μήνα καθώς και οι αποζημιώσεις των ΑΕΤΕ 
και Δ ΕΧΕ δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση της διάταξης αυτής.

Για όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία από 1 Ιανουάριου 
1984 μέχρι και την προηγούμενη της δημοσίευσης του νόμου αυτού 
ως μισθός για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής 
λαμβάνεται υπόψη ο μισθός της προηγούμενης ημέρας της λύσεως 
της υπαλληλικής σχέσεως.

3. Στην περίπτωση κατάταξης του υπαλλήλου, κατά τις προηγούμε
νες παραγράφους, στο τελευταίο μισθολσγιχό κλιμάκιο του κλάδου 
στον οποίο ανήκει, τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ των συνολικών του 
αποδοχών της ημέρας της δημοσίευσης του νόμου αυτού κα: των 
συνολικών του αποδοχών από την εφαρμογή του νόμου αυτού διατηρεί
ται αμετάβλητη μέχρι την έξοδό του από την υπηρεσία.

4. Στην περίπτωση κατάταξης του υπαλλήλου σε μισθολσγιχό κλιμά
κιο. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ο υπάλληλος 
εξελίσσεται κανονικά στα επόμενα κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 5 και 6 του νόμου αυτού.

5. Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξη του υπαλ
λήλου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, θεωρείται ότ. 
διανύθηκε στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατατάσσεται για την εξέλιξή 
του στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

6. Η κατάταξη των σχούακών συμβούλων στα μισθολογιχά χλιμάχια 
γίνεται στις οργανικές θέσεις που κατέχουν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Γ ια το χρονικό 
διάστημα της θητείας τους λαμβάνουν τις αποδοχές που καταβάλλονται 
σ’ αυτούς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

7. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως που προβλέπεται από τη 
διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, η 
προσφορά υπερωριαχής. νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του προσωπικού που απασχολείται σε βάρδιες (σι 24ωρη βάση) ή όλες 
τις ημέρες του μήνα και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις εξακολουθούν να 
διέπσνται από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν κατά τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού.

8. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι την έκδοση της ανω
τέρω αποφάσεως, μπορεί να εκδΐδονται αποφάσεις υπερωριαχής εργα
σίας χατά τη διαδικασία που ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου,

(Άρθρο 38 νομοσχεδίου).

Άρθρο 3 ΝΔ 3745/1957.
«Τα'έντοκα γραμμάτια εκδΐδονται εις τον κομιστήν και φέρουν την 

υπογραφήν του Υπουργού των Οικονομικών, ή του, κατ' εντολήν αυτού 
ανωτάτου υπαλλήλου της Γ ενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού, 
οριζομένου δι' αποφάσεώς του δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η χρονολογία εχδόσεως των εντόκων γραμματίων τίθεται υπό της 
Τραπέζης της Ελλάδος βεβαιουμένη διά της υπογραφής αρμοδίως 
εξουσιοδστουμένων υπαλλήλων».

(Άρθρο 39 νομοσχεδίου).

Άρθρο 4 ΝΔ 29-12 1925/9.1.1926.

Άρθρον 4: Αι διά την προμήθειαν υλικού δημοπρασίαι διεξάγονται 
ενώπιον Επιτροπών, οριζομένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως του αρμοδίου 
Υπουργού και αποτελουμένων εκ πέντε υπαλλήλων εχόντων βαθμόν 
τουλάχιστον τμηματάρχου ά τάξεως εν οις απαραττήτως και ο τμήμα- 
τάρχης ή ο προϊστάμενος του Ειδικού Λογιστηρίου και αν έχωσιν 
βαθμόν κατώτερον.

Άρθρο 4 ΠΔ της 26.2/2.3.1926.

Άρθρον 4: Αι κατά το άρθρον 4 του εν τω παρόντι Διατάγματι 
μνημσνευομένου Ν. Διατάγματος επίτροποί προς διεξαγωγήν των δη
μοπρασιών συνιστώνται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού την 
προτεραίαν της διεξαγωγής της δημοπρασίας, αποτελούνται δε εκ 
τεσσάρων υπαλλήλων του Υπουργείου εκ των εχόντων βαθμόν τμημα
τάρχου α τάξεως και άνω και εκ του προϊσταμένου του Ειδικού 
Λογιστηρίου, οιονδήποτε βαθμόν και αν έχη αυτός.

(Άρθρο 40 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.

(Άρθρο 41 νομοσχεδίου).

Παράγραφος 3 άρθρου 1 Ν. 277/1976.

3. Η ανωτέρω επιταγή δέον να εμφανισθή προς πληρωμήν εντός 
προθεσμίας τριών μηνούν από της ημερομηνίας εκδόσεώς της. Μετά 
την εκπνσήν τούτης Θεωρείται αυτοδικαίως αναχληΘείσο.

(Άρθρο 42 νομοσχεδίου).

Νέα διάταξη.


