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Με το παρόν νομοσχέδιο αναμορφώνεται πράγματι εκ 
3ό6ρων το Ελληνικό Φορολογικο σύστημα και αλλάζουν 
ριζικά οι κατευθύνσεις του στους βασικούς τομείς της 
Φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώ
πων,φορολογίας κεφαλαίου, καθώς επίσης και στις ποινές 
κα στα κίνητρα για τη παταξη της Φοροδιαφυγής, Τέλος, 
το νομοσχέδιο περιέχει και ένα κεφάλαιο με διάφορες 
αναγκαίες ρυθμίσεις σε ό,π αφορά τη διαδικασία βεβαίωσης 
και είσπραξης των δημοσίων εσόδων και τη διοίκηση και 
τη διαχειρηση των δημοσίων επιχειοησεων.

Όταν, στην αρχή του έτους, ανακοινώθηκαν οι βασικές 
κατευθύνσεις του νομοσχεδίου αναγνωρίσθηκε από το 
σύνολο της κοινής γνώμης του τύπου η ριζοσπαστικότητα 
των ρυθμίσεών του. Πολλοί μάλιστα το χαρακτήρισαν και 
ως φορολογική επανάσταση, όρος που πράγματι αποδίδει 
την έκταση και το βάθος των τομών που επιχειρούνται στο 
φορολογικό μας σύστημα.

Η κυβέρνηση στις προγραμματικές της δηλώσεις είχε 
επισημάνει την αναγκαιότητα της ριζικής αναμόρφωσης του 
συστήματος που ουσιαστικό παρέμεινε αμετάβλητο από το 
1955. Διότι αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα πραγ
ματοποιούντο συνεχώς, αλλά αυτές τροποποιούσαν περι- 
στασιακά και ως επί το πλείστον αντιφατικά τα επί μέρους 
σημεία του, με αποτέλεσμα να Φτάσουμε σε ένα φορολογικό 
σύστημα χωρίς κεντρική κατεύθυνση και φιλοσοφία. Δεν 
είναι καθόλου υπερβολή vc πούμε όη το σημερινό συνο- 
θύλευμα αντιφατικών ρυθμίσεων δεν αποτελεί καν φορο
λογικά σύστημα.

Παρόλα αυτά, προκειμένου να τοποθετηθεί το σημερινό 
νομοσχέδιο μέσα στο ιστορικό του περιβάλλον και τη ροή 
των οικονομικών εξελίξεων είναι αναγκαία μια σύντομη 
οναδρομή στο παρελθόν.

Ο βασικός φορολογικός νόμος 3323/1955 αποτελούσε 
μια σωστή, για την εποχή εκείνη, προσπάθεια συστηματο- 
ποιησης και τακτοποίησης του φορολογικού μας συστήμα
τος. Ήταν βαθειά επηρεασμένος από τις ευρωπαϊκές και 
περισσότερό από τις γαλλικές τάσεις της αμέσως μεταπο
λεμικής εποχής, με κυρίαρχη την εισπρακτική κατεύθυνση, 
μεσω μιας έντονα προοδευτικής κλίμακας, που είχε όμως 
εοορμογη σε μια εξαιρεπκα περιορισμένη φορολογική βάση.

Πλατειές εισοδηματικές τάξεις όπως οι αγρότες, οι 
εργάτες Kat άλλοι εξαιρούντο από τη φορολογίο εισοδή
ματος, ενω για τους υπολοίπους που υπήγοντο DE JURE, 
ίσχυε DE FACTO η γνωστή αρχή 'ό,π δηλώσεις'.

~α αποτέλεσμα: σε σύνολο ενεργού πληθυσμού 3.500.00C 
υποβάλλονταν κάθε χρονο περί πς 250.000 δηλώσεις και 
αυτές στη συντριπτική τους πλειοψηοια από μισθωτούς κα 
συνταξιούχους, που υπέκειντο σε παρακράτηση και δεν 
μποοούσαν να ξεφύγουν. Γιο τα έσοδα, το σύστημα στη
ριζόταν κυρίως στους έμμεσους φόρους και στις διάφορες 
έκτακτες εισφορές, που αποτελούν μόνιμο φαινόμενο.

Αν όμως δούμε το σύστημα μέσα στα πλαίσα της εποχής 
εκείνης, 8c πρεπει να αναγνωρίσουμε οπ η περιορισμένη 
ΦΟρολονικη βάση αντοποκρινόταν λίγο-πολύ στη πρσγμα- 
ήκοτητα. Με μέσο κατσ κεφαλήν εισόδημα 250 δολλορίων,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ α αγρότες, οι εργάτες,αλλά και πολλοί ελεύθεροι επαγ- 
γελματιες και επιτηδευματιες ζουσαν στα όρια της επιβίω
σης. Εξάλλου, η περιορισμένη έκταση της δράσης του 
κοατους και των δαπανών του και η οικονομική αυτάρκεια 
των ολίγων δημοσίων επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών 
οργανισμών, των νοσοκομείων και του εκπαιδευτικού συ
στήματος, οδηγούσε σε ισοσκελισμένους τακτικούς προϋ
πολογισμούς και σε περισσεύματα που ακάλυπτον εν μέρει 
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η έλλειψη αναπτυξιακής διάστασης στο φορολογικό μας 
σύστημα φάνηκε έντονη με πς πρώτες συστηματικές 
προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης που άρχισαν γύρω 
στην ίδια εποχή που ψηφίστηκε ο ωοοολογικός ν.3323/1955 
Η λύση που δόθηκε τότε, προκειμενου να γίνουν μεγάλες 
επενδύσεις και να επανέλθουν τα ελληνικά πλοία στην 
εθνική σημαία, ήταν η προσωρινή, ή μόνιμη εξαίρεση τους 
από το φορολογικό σύστημα.Ένα καθεστώς φορολογικών 
δρομολογήσεων που δημιούργησε μια κατασταση δύο 
ταχυτήτων στη φορολογία και ένα έντονο και δικαιολογη
μένο αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Τα φορολογικά προνόμια 
δί- νονταν με συγκριμένες πράξεις ή συμβάσεις σε 
συγκεκριμένες εισαγωγές κεφαλαίων ή σε συγκεκριμένα 
πλοία. Βε- βαίως τα αναπτυξιακά αποτελέσματα της 
πολιτικής αυτής ήταν εντυπωσιακά, αλλά οι φορολογικές 
επιπτώσεις ήτανπολύ δυσμενείς. Όχι τόσο στα δημοσιο
νομικά μεγέθη,όσο στην καλλιέργεια του γενικού κλίματος 
φορολογικής ελευθεριότητας που επικράτησε, και που 
συνδέεται ασφαλώς με τα επιδημικό σήμερα πλέον φαινό
μενο της φοροδιαφυγής.

Από τη δεκαεπα του 1970 και μετά, τα κίνητρα επενδύ
σεων για την περιφερειακή ανάπτυξη έπαψαν να εξειδι
κεύονται σε συγκεκριμένες επενδύσεις και άρχισαν να 
έχουν γενική εφαρμογή, στηριζόμενα σε αντικειμενικά 
κριτήρια, αλλά δεν έπαψαν να προσδίδουν στο φορολογικό 
μας σύστημα την εικόνα των δύο κόσμων: του ενός που 
φορολογείται και του άλλου που εξαιρείται.

Στην Ιδια περίπου περίοδο, οι έντονοι ρυθμοί ανάπτυξης 
που παρατηρήθηκαν στη χώρα και η επακόλουθη ταχεία 
άνοδος του βιοτικού επιπέδου επέτειναν τη φορολογική 
διγλωσσία του συστήματος και τη τόση για φοροδιαφυγή 
Οι εισοδηματικές ομάδες που προηγουμένως ζουσαν στο 
όριο του εισοδήματος επιβίωσης, όπως οι αγρότες, εργάτες 
και μικρο-επαγγελματίες, είχαν περάσει τώρα σε αισθητά 
ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, αλλά το σύστημα εξακο
λουθούσε να τους θεωρεί αφορολόγητους.

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για τη σύλληψη της 
φορολογητέας ύλης και τη γενικότερη οργάνωση του φορο
λογικού μας συστήματος έγιναν στη περίοδο 1978-80, με 
τη γενίκευση των τεκμηρίων και τα πρώτα βήματα στον 
τομέα της μηχανοργάνωσης για να εγκαταλειφθούν στη 
συνέχεια, από την πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώ
ρας. Η περίοδος των ελλειμμάτων που άνοιξε το 1981 έγι
νε πια μόνιμο φαινόμενο, για το οποίο κανείς δεν έκανε 
τίποτα.

Η προσπάθεια για μηχανοργάνωση εγχαταλείφθηκε. Ακό
μη και οι στοιχειώδεις έλεγχοι και διασταυρώσεις φορολο
γικών στοιχείων που γίνονταν, εγκαταλείφθηκαν από το 
1982 και καμιο σοβαρή προσπάθεια δεν έγινε σε όλη τη 
ΙΟεπα του 80, για την επέκταση της φορολογικής βάσης.

Η εντελώς πρόχειρη και αμελέτητη εισαγωγή του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, που ήρθε, μετά από Κοινοτικές 
πιέσεις, πολύ αργά το 1987, άνοιξε αντί να κλείσει πς 
λεωψορους της φοροδιαφυγής. Χωρίς μηχανοργάνωση με 
συντελεστές - πρόκληση για φοροδιαφυγή του ύψους του 
36%. ήταν καταδικασμένη 'από χέρι'. Οι 120 τροποποιητικές 
υπουργικές αποφοσειςτου αρχικού νόμου αποδεικνύουν την 
αποτυχία του.
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Οι υπόλοιπες 'φορολογικός κατακτήσεις' της περιόδου 
εκείνης, όπως ο δειγματοληπτικός έλεγχος, η τιμαριθμο
ποίηση της κλίμακας, το συνεχές παιχνίδι με τους φορο
λογικούς συντελεστές, η έκπτωση δαπανών με ανώνυμες 
αποδείξεις και τέλος τσ σύστημα έκπτωσης Φόρου απο 
Φόρο, είτε αποδείχθηκαν ασυγχώρητα σφόλματα είτε κο- 
τεληξαν σε αποτυχία, είτε και τα δυο. Για να μη αναφερ- 
θουμε στη ψήφισή του 'ποθεν έσχες' το 1988 με ετερο- 
χρονισμένη εφαρμογή από το 1993.

Απόδειξη της οπισθοδρόμησης του φορολογικού μας 
συστήματος κατα τη χαμένη ΐΟετία του 80 είναι οι δύο 
αώευδεις δείκτες της σχέσης έμμεσων προς άμεσους 
φορους και του ποσοστού της φορολογίας εισοδήματος 
που συνεισφέρουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και α δύο 
αυξήθηκαν από το 1980 στο 1990.

Οι έμμεσοι φόροι από το 1980 αποτελούσαν το 68% 
ονήλθον το 1990 στο 70% των φορολογικών εσόδων. Ενώ 
το ποσοστό συμμετοχής του δηλωθέντος εισοδήματος από 
μισθωτές υπηρεσίες στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, που 
το 1980 ήταν 65%, το 1990 ανήλθε σε 70.3%.

Αυτό ήταν το απο τό αποτελέσματα της χρεοκοπίας 
του φορολογικού συστήματος των δύο ταχυτήτων. Κυρία 
χαρακτηριστικό του: η σχιζοφρένεια των ΐΛβηλών φορολο
γικών συντελεστών που πληρώνουν οι ελάχιστοι και μάλιστα 
ο; οικονομικό mo αδύναμοι και η διαβίωση της πλειοψη- 
φίας του πληθυσμού στο σκοτεινό περιθώριο της παραοι
κονομίας και της φοροδιαφυγής. Και πως να είναι αλλοιώς 
tc πράγματα όταν ο Έλληνας φορολογούμενος γνώριζε 
ότι μπορεί να ζει εκ του ασφαλούς στη φορολογική 
ασυδοσία αφού κανένας δεν έλεγχε τίποτα και οι φορο
λογικοί φάκελοι περίμεναν την επόμενη χαριστική απόφαση 
ρύθμισης για 'να κλείσουν".

Στις αρχές του ‘90, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση της χώρας, οι οικονομικές συνθήκες είχαν 
πλέον ριζικό μεταβληθεί Η επέκταση του ρόλου του κρό
τους στην οικονομική ζωή της χώρας, σε συνδυασμό με 
την αδυναμία διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, είχαν 
ως αποτέλεσμο τη δημιουργία των γνωστών μακροοικονο
μικών ανισορροπιών, με σημεία αιχμής τα τεράστια δημοσιο
νομικό ελλείμματα και τον υπερακοντισμό του δημοσίου 
χρέους.

Κάτω από το βάρος αυτής της επαχθούς κληρονομιάς,η 
κυβέρνηση της Νεάς Δημοκρατίας εφηρμοσε πρόγραμμα με 
σαφώς διακεκριμένο σκέλη.

Το πρώτο σκέλος αρορό όλα εκείνα τα μέτρο που είχαν 
επείγοντα χαρακτήρα, όπως η αύξηση των εμμεσων φοοων, 
η επιβολή έκτακτης εισφοράς και ο περιορισμός των 
επιδοτήσεων και των δαπανών.

Το δεύτερο σκέλος, που είναι και το σημαντικότερο, έχει 
θεσμικό χερακτηρο και περιλαμβάνει τα έξης διαρθρωτικό 
μέτρα:

Πρώτον:Την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.), με τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (Κ.Ε.Σ.), που ονταποκρίνεται στις σύγχρονες 
οικονομικές συνθήκες. Με τις διατάξεις του νέου Κ.Ε.Σ. τα 
τηρούμενο βιβλίο και τα εκδιδόμενα στοιχεία από τις 
επιχειρήσεις περιορίζονται σημαντικό, ενώ ενισχύετε; το 
κύρος των ββλίων. Παράλληλα ο νέος Κ.8.Σ. εναρμονίζεται 
με ισχυον λογιστικό σύστημο και την ανσπτμξη της 
ηλεκτρονικής λογιστικής.

Δεύτερον: Την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών Το πρόγραμμα αυτό θα ολοκλη
ρωθεί σε δυο Φάσεις. Η ποωτη φάση αφόρα τη μηχανορ- 
γονωση των 133 μεγαλύτερων Δ.Ο.Υ., οι οποίες εισπράτ
τουν το 80% των φορολογικών εσόδων ετησίως. Τον 
Ιανουάριο υπογραφηκε η σχετική σύμβαση με την ανοδοχο 
εταιρία και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον

Αύγουστο του 1992. Η δεύτερη φάση της μηχανοργάνωσης 
αφορά την τοποθέτηση υπεοσυγχρονου νέου κεντρικού 
συστήματος και τη σύνδεσή του με τις Δ.Ο.Υ. Το έργο 
αυτό θα αποπερατωθεί μέσο στο 1993.

Τρίτον: Την κατάρτηση του δειγματοληπτικού συστήματος 
ελεγχου και την αντικατάστασή του με το νέο αποτελε
σματικό σύστημα ελέγχων ταχύτατης διαδικασίας, που 
αφόρα όλες τις φορολογικεςυποθεσεις, πλην των μισθω- 
τώνχαι των συνταξιούχων.

Τα πρώτα αποτελέσματα του πλαισίου που δημιουρνηθηκε 
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι ήδη εμφανή. 
Με τις μηχανογραφικές διασταυρώσεις που έγιναν τους 
τελευταίους 15 μήνες, εντοπίστηκαν ένο εκατομμύριο 
(1.000.000) φορολογούμενου με σοβαρές φορολογικές 
παραβάσεις, ενω με το νεο σύστημα ελέγχου, που ισχύει 
από το Νοέμβριο του 1991, ελέγχονται κατό μέσο όρο 
τριάντα χιλιάδες (30.000) υποθέσεις το μήνο και βεβαιώ
νονται περισσότερα από 12 διο δρχ.

Έχοντας πλέον δημιουργήσει, με ης παρεμβάσεις που 
περιγρύφηκαν. την αναγκαία υποδομή, το Υπουργείο Οικο
νομικών ήταν έτοιμο να προχωρήσει στη ριζική φορολογική 
μεταρρύθμιση που είχε εξαγγελθεί

Ύστερα από τις ιστορικές αποφάσεις της Συνόδου 
Κορικρής στο Μόαστριχτ, με ης οποίες οριοθετήθηκαν οι 
διαδικασίες για την πολιτική και οικονομική ένωση της 
Ευρώπης, και που καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη 
πυροδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 
οικονομίας, η κυβέρνηση αποφάσισε την προώθηση της 
φορολογικής μεταρρύθμισης, σε μία μόνο φάση, αντί σε 
δύο όπως είχε αρχικό προγραμματιστεί

Με το παρόν φορολογικό νομοσχέδιο, που αφορά την 
άμεση φορολογία, για πρώτη φορά, ύστερο από πολλά 
χρόνια, διευρύνεται, αντί να μειώνεται,η φορολογική βάση. 
Καταογείται το καθεστώς των δύο φορολογικών ταχυτήτων 
και της Φορολογικής ασυδοσίας. Οι κανόνες που θεσπίζο
νται είναι γενικής εφαρμογής. Καταργουντα; φορολογικό 
προνόμια και φωτογραφικές διστάζεις για ειδικές κατηγο
ρίες και οι περιορισμένης έκτασης απαλλαγές που παρα
μένουν ακολουθουν τους γενικούς κανόνες και εντάσσονται 
στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Έτσ για πρώτη φορά, η χώιρα μας αποκτά φορολογικο 
σύστημα που είναι απρόσωπο, χαρακτηρίζεται απο διαφά
νεια, έχει εσωτερική συνοχή και εντάσσεται στη συνολική 
οικονομική πολιτική για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. 
Δεν λειτουργεί όπως στο παρελθόν ως συνοόύλευμε 
διατάξεων που αποτελούν φορολογκο νόμο, αλλά το 
παραπάνω χαρακτηριστικό συνθετουν ένα πραγματικό φο
ρολογικό σύστημα.

Βασικοί όξονες του νέου φορολογικού συστήματος είναι:
Πρώτον: Η απλότητα που το κάνει κατανοητό στον κάθε 

έλληνα Φορολογούμενο. Με αυτό τον τροπο εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση γιο 
την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης.

Δεύτερον: Η έντονη αναπτυξιακή διάσταση. Η δραστική 
μείωση των φορολογικών συντελεστών, τοσο των φυσικών 
όσο και των νομικών προσώπων, αποτελεί ισχυρό κίνητρο 
για αύξηση της προσφερόμενης εργασ.ας και την ανάληψη; 
νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Τρίτον: Η παροχή ισχυρών κίνητρων για τον εκσυγχρο
νισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων και 
την υιοθέτηση συγχρόνων τεχνολογικών μεθόδων, μέσω 
του νέου συστήματος αποσβέσεων, καθώς και η τόνωση, 
της κεφαλαιοαγορας και η ενίσχυση της διοφανειας της 
λειτουργίας της.με την καθιέρωση υποχρεωτικής, ονο 
τετραετία αναπροσαρμογής των πάγιων στοιχείων των 
επιχειρήσεων.

Τέταρτον: Η συμπλήρωσή του νομοθετικού πλαισίου γ.α
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την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη θέσπιση ενός 
πλέγματος αυστηρών μέτρων και κυρώσεων για την κατα
πολέμηση της. Και τούτο γιατί με τη δραστική μείωση 
τωνίίορολογικων συντελεστών αιραιρειτα: πλέον και η 
τελευταία δικαιοκογια από τους φορολογούμενους, για να 
παρακρατούν φορους ηνα αποκρύπτουν το εισοδήματα 
τους.

Με το νδο φορολογικο σύστημα δεν θίγονται τα αναπτυ
ξιακό κίνητρα του ν. 1892/1990, που αποτελούν κεντρικό 
σημείο της αναπτυξιακής οικονομικής πολίτικης.

Ο συνδυασμός των κίνητρων αυτών, των μειωμένων 
φορολογικών συντελεστών, αλλά κυρίως η εμπέδωση ενος 
σταθερού φορολογικού πλαισίου, εκ των προτέρων γνω- 
στΰστους φορολογούμενους, δημουργεί τιςπρουποθέσεις- 
για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και 
την πυροδότηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Το σκέλος των διαρθρωτικών μέτρων θα συμπληρωθεί με 
την προώθηση μέσα στους επόμενους μήνες της αναμόρ
φωσης και εναρμόνισης της έμμεσης φορολογίας καθώς 
και η δημιουργία του νομικού πλαισίου που αφορά τις 
συγχωνευσειςτων εταιριών.

Τα κυριότερα σημεία του παρόντος φορολογικού νομο
σχεδίου, που αφορά την άμεση φορολογία, είναι τα εξής:

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

α) Καταργείται το σύστημα αφαίρεσης φόρου από φόρα, 
ως τρόπος υπολογισμού του τελικού φορου. Ο τρόποςαυ- 
τός υπολογισμού εμφάνιζε μια κατ' επίφαση χαμηλή φορο
λογική κλίμακα, που στην ουσία είχε πολύ υψηλούς 
φορολογικούς συντελεστές.

Είναι γνωστά ότι η ανορθολογική διαμόρφωση της 
κλίμακας στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
με υψηλούς οριακούς και ενδιάμεσους φορολογικούς συ
ντελεστές δημιουργεί σημαντικά κίνητρα για απόκρυψη 
εισοδημάτων.

Έτσι θεσπίζεται νέα κλίμακα, με τέσσερα μόνο κλιμάκια 
και συντελεστές που αρχίζουν από 0% και συνεχίζονται σε 
5%. 15%, 30%. Ειδικό για τα εισοδήματα του 1992 και 1993 
θα ισχύσει συντελεστής 40%, για το τμήμα του εισοδήματος 
πάνω από 7.000.000 δραχμές, που στη συνέχεια και εφ 
όσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, θο 
καταργηθεί. Εκτός από τους χαμηλούς αυτούς συντελεστές 
γιο τους μισθωτούς και συνταξιούχους χορηγείται ανάλογα 
με τον αριθμό των προστοτέυομενων παιδιών, άδική 
έκπτωση φόρου.

β) Από τις απαλλαγές και τα αφορολόγητα ποσά 
διατηρούνται οι δαπάνες γιο ιατρική περίθαλψη , οι δωρεές, 
οιτοκοι ενυπόθηκων δανείων, τα ασφάλιστρα ζωής και 
ατυχημάτων, το ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που 
σπουδάζουν, η δαπάνη για ιδιαίτερα μαθήματα και η δαπάνη 
για αμοιβή δικηγόρων. Επίσης τα ειδικό επιδόματα επικίν
δυνης εργασίας και άλλο.

γ) Στους αναπήρους, με αναπηρία πάνω από 67% 
πορεχεται αφορολόγητο ποσό 500.000 που αφαιρείται από 
το συνολικό τους εισόδημα.

δ) Καταργείται η φορολογηση της διατροφής που χορη
γείται στα τέκνα των διαζευγμένων γονέων, 

ε) Απλοποιείται ο τροπος υπολογισμού του φόρου επί 
των εποζημιώσεωντωναπολυομένων Έτσηαποζημιωση Φο
ρολογείται αυτοτελώς με βάση τη φορολογική κλίμακα 
φυσικών προσώπων.

2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

σ) Διευρύνεται η φορολογική βάση και υποχρεούνται σε

υποβολή φορολογικής δήλωσης, όσοι κατοικούν σε οικο
δομή με επιφάνεια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων ή 
διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία Σε υποβολή φορολογικής 
δΠλωσης υποχρεουνται επίσης οσοι λαμβάνουν επιχορηγή
σεις ή επιδοτήσεις επί της αγροτικής παραγωγής πάνω 
από 100.000 ή 500.000 δραχμές κατά περίπτωση, όσοι 
καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής γής και όσα έχουν 
άδεια να πωλουν αγαθά στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως

β) Αντικαθίσταται ο συμπληρωματικός φόρος επί ακίνητων 
που έφθανε μέχρι 4% από νέο φόρο με συντελεστή 
σταθερό 3% και καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 3% 
στα εισοδήματα από κινητές αξίες.

γ) Γ ια τις ιδιοχρησιμοποιουμενες δευτεοευουσες κατοικίες 
ποοβλέπεται υπολογισμός τεκμαρτού μισθώματος για τρεις 
μήνες το χρόνο.

δ) Καταργείται το τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης.
ε) Θεσπίζεται η παρακράτηση φόρου σε επιδοτήσεις επί 

της αγροτικής παραγωγής.

3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

α) Θεσπίζεται ενιαίος συντελεστής 35% επί του συνόλου 
των καθαρών κερδών των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. εξαντλού
μενης της φορολογίας για τα μέλη των εταιριών αυτών.

β) Ειδικά στα ομΟρρυθμα μέλη και στους διαχειριστές-ε- 
ταιρους των Ε.Π.Ε., με ορισμένες προϋποθέσεις, αναγνω
ρίζεται επιχειρηματική αμοιβή και φορολογείται στο όνομό- 
τους αθροιζόμενη με τυχάν άλλα εισοδήματά τους.

4. ©ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

θεσπίζεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 35% επί 
των καθαρών κερδών της εταιρίας εξαντλούμενης έτσ της 
φορολογικής υποχρέωσης.

Με το τρόπο αυτόν δεν γίνεται καμία παρακράτηση φόρου 
στα διανεμόμενα κέρδη και ο μέτοχος λαμβάνει το μέρισμα 
αφορολόγητο και δεν έχει την υποχρέωση vc το δηλώσει 
στη φορολογική του δήλωση.

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

α) Εκλογικεύεται κω απλοποιείται ο τρόπος απόσβεσης 
των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων.

Με το νέο φορολογικά νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατό
τητα πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, ύψους μέχρι 1% 
των χονδρικών πωλήσεων.

Έτσι απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από άσκοπους 
δικαστικούς αγώνες, που απαιτούντο για τη αναγνώριση 
του στοιχείου ουτού.

β) Μεταβάλλεται το σύστημα απόσβεσης των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. Παρέχεται η δυνατότητα στιςεπι- 
χεφιήσεις προαιρετικής διενέργειας των αποσβέσεων. Ει
δικά για την απόσβεση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο 
υπολογισμός θα γίνεται πλέον με τη φθίνουσα μέθοδο, έτσ 
ώστε στα τρία πρώτα χρόνιο της λειτουογίας του μηχανή
ματος vc έχει αποσβεσθεΙ πάνω από tc τρία τέταρτα της 
αρχικής αξίας του.

6 ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Διατηρείται το σύστημα υπολογισμού των καθαρών κερ
δών με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. για οσους τηρούν βιβλία 
Α και Β' κατηγορίας του Κ.Ε.Σ.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ
Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του πρόσθετου
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ψορου σε περιπτώσεις μη δηλώσεως η εκπρόθεσμων ή 
ανακριβών δηλώσεων.

Καταρνειται έτσι ένα δαιδαλώδες συστημρ πρόσθετων 
Φορών, προστίμων, προσαυξησεων και ποινών, το οποίο το 
μόνο που κατόρθωνε ήταν η επιδίωξη φοροδιαφυγής κα: η 
συοωοευση υποθέσεων στο διοικητικό δικαστήρια.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται πρόσθετος ®ορος 
2.5% γενικώς και 4% επί παρακρατουμενων φόρων, για 
κάθε μήνα καθυστέρησης που θα υπολογίζεται μέχρι 
τηναμετόκλητη οριστικοποίησή της φορολογικής υπόθεσης.

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Για τις υποθέσεις του οικονομικού έτους 19S3 και μετά 
μειώνεται ο χρόνος παραγραφής από δέκα σε πέντε έτη.

S. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θεσπίζεται υποχρεωτική, σνό τετραετία, αναπροσαρμογή 
της αξίας των κηρίων και των γηπέδων των επιχειρήσεων 
που τηρούν υποχρεωηκα βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων. Επί της αξίας της υπεραξίας θα 
υπολογισθεί φόρος 1%.

Οι αποσβέσεις των κτιρίων θαδιενεργούνταιεπίτων ανα
προσαρμοσμένων άξιων.

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Απλοποιούνται οι κλίμακες φόρου κληρονομιών - 
δωρεών. Tc φορολογικά κλιμάκια κα α συντελεστές 
Φόρουαπό12 περιορίζονται σε 4 και ταυτόχρονα μειώνονται 
κατά πολύ οι φορολογικοί συντελεστές,με αποτέλεσματη- 
σημοντική ελάφρυνση από τη φορολογία αυτή.

β) Επεκτείνεται το όριο των δώδεκα εκατομμύριων 
(12.000.000) δρσχ. μέχρι του οποίου ο φορος γονικής 
παροχής υπολογίζεται στο μισό κα στο δεύτερο γονέα. 
Δηλαδή ουσιαστικά το όριο αυτό διπλασιάζεται.

γ) Κοταργείται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας από 1.1.S3.
Η Κυβέρνηση πιστή στην εξαγγελία της καταργεί από 

1.1.S3 το φόρο αυτόν που τόσο ταλαπώρησε κα ταλαιπωρεί 
ακόμα ης φοροτεχνικές υπηρεσίες, αλλά και τους φορο
λογούμενους. χωρίς vc υπάρχουν σημαντικά Φορολογικά 
έσοδα από αυτόν. Συγχρόνως έχει απευθύνει επιστολή και 
αναμένει από την ΚΕΔΚΕ προτάσεις για την αντικαταταση 
του ΦΑΠ από ειδικό ανταποδοτικό τέλος γενικής εφαρμο
γής. αλλά με πολύ χαμηλότερους συντελεστές.

11 ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Όπως τονίσαμε κα: παραπανω, το προτεινομενο σχέδιο 
νόμου δίνει χέρι ουνερνασίας προς τουφορολογουμέ- 
νουςαλλά παράλληλα προβλέπει σοβαρές κα: αποφασιστι
κές ποινές για εκείνους που θα συνεχίσουν να Φοροδια
φεύγουν.

Μετά τις ριζικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών 
παύει να μπορχε; κα; η ελάχιστη δικαιολογία για φοροδια
φυγή. Ο φοροφυγάς πρέπει vc κσταστεί κοινωνικά από
βλητός και νομικέ καταδικαστέος.

Ο: ποινές που προβλεποντα.. ξεκινούν one την απανό- 
οευση μεταβίβασης πεοιουσ.ακών στοιχείων μεχο· την 
προσωποκράτηση για χρέη προς tc Δημόσιε.

Έχουμε την απόφαση να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή 
η οποίο οξύνει την εισοδηματική αν.οοτητα κα. εξοπλίζει 
τους αρπαγές του Φορου με ονηστοιχη οικονομική υπέροχη 
έναντι των ειλικρινών φορολογούμενων, καταργεί τον υγιή 
ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις παρεμποδίζει την οικονομική

ανάπτυξη, εξασθενεί τα φορολογικά κίνητρα και μειώνει το 
εισόδημα των χαμηλών τάξεων·.

Όμως δεν παραλείπουμε να τονίσουμε 0τ, ποωτο. εμείς 
θα χειροκροτήσουμε τη μη ύπαρξη πεουττώσεων εφαρμογής 
των προτεινόμενων κυρώσεων.

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε ενα από τα προτεινομενο 
νέα φορολογικά μέτρα της αναμόρφωσης της άμεσης 
φορολογίας παραθέτουμε στο Ειδικά Μέρος της αιπολο- 
γικής έκθεσης που αμέσως ακολουθεί.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αρθρο 1
Αντικείμενο του φΟρου

Ι.Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτου αντικαθίσταται 
η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.δ.3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις δεν επεοχεται καμμια ουσιαστική 
μεταβολή, απλώςεπανέρχεταιηπολαιααρίόμησητων κατηγο
ριών εισοδήματος. Αυτά κρίνεται σκόπιμο, για την καλλίτερη 
εκμετάλλευση της εξοικείωσης των φορολογούμενων και 
των φοροτεχνικών οργάνων με την παλαιό αρίθμηση των 
κατηγοριών του εισοδήματος, λόγω της μακροχρόνιας 
χρήσης αυτών.

2. Με την παραγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται 
ορισμένες λέξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 του πρώτου εδαφίου της παρογραφου 1 του 
άρθρου 5. της παραγράφου 7 του άρθρου 67 και της 
παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν.δ.3323/1955.

Η αντικατάσταση αυτή ήταν αναγκαίο για την εναρμόνιση 
του κειμένου του υπόωη εδαφίου με ης νεες διατάξεις της 
ποραγράψου 2 του άρθρου 2 του ν.δ.3323/1955 ύστερα 
σπά την οναρίδμηση των κατηγοριών του εισοδήματος που 
έγινε με την προηγούμενη παρέτγραψο του παρόντος 
άρθρου.

3. Με την παρΟγραψο 3 αυτού του άρθρου προστίθενται, 
μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.δ.3323/1955, 
νεες παρσγραφοι με αριθμούς 3.4 κο 5 και η παλαιό 
παράγραφος 3 αυτού ανοριθμείτα σε 6.

- Ειδικότερα:
Α) Με την νέα παράγραφο 3 του άρθρου 4 ταυ 

ν.δ.3323/1955, ορίζεται άτι μειώνεται κατά ποσοστά 10% 
το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν 
αποκλειστικά απο την οσκηση του επαγγέλματος τουεν

α) Οι συντάκτες, που είναι γραμυένοι σε οναννωοισμενες 
ενώσεις συντακτών, καθώς και οι δημοσιογράφοι που έχουν 
πενταετή ασφάλιση στα οικείο αοφαλιστικς ταμείο που 
ορίζει ο νόμος και β) οι εικονολήπτες επίκαιρων τηλεόρα
σης. που ορίζονται οπό τις διατάζεις αυτής της nepevpo- 
Φου

Με τη διάταξη αυτή παρέχεται ευνοϊκή φορολονική 
μεταχείρηση των ως ονω δικαιούχων ώστε vc καλυφθεί η 
απώλεια του εισοδήματος τους cno τις δαπανες τις οποίες 
υποβάλλονται kctc την άσκηση του επαγγέλματος tout

Β) Με την νέο παράγραφο 4 του ορθρου 4 του 
ν.δ.3323/1955 ορίζετε οτι το coco της κύριος σύνταξης 
που κοταΒάλεται στο. πρόσωπα που αναΦέρονται στην 
ηερίπτωση α της νέας πσραγροφου 3 του αοθοου - του 
ν.ό.3323/1955 (ουντακτων της ύλης, δημοσιογράφων, δ.ευ- 
θυντών σύνταξης, αρχισυντακτών κ.τ.λ.) και μόνο γιο την 
κύριε ουνταξη που καταβάλλεται απά αυτήν την ογπγ 
μειώνεται kctc ποσοστά 10% me καθαρό ποσό αυτός

4. Με ης διατάξεις της ncpcYpc®c;· 4 ςμταυ του ο,'.Εγ-ρι 
κοταργουνται ci διοτάξεις των παραγραφών 2 κα; - μ η 
περίπτωση δ της παραγράφου G του άρθρου 6 του 
ν.δ.3323/1955 που προέβλεπον όη το εισόδημα του ενός 
συζυγουπου προερχόταν απο αστική ηομορρυδμη ήετερορ-
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ουθμηπ περιορισμένης ευθύνης εταιρεία π κοινοπραξία ή 
κοινωνία στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος 
ποοστιθεταιστο εισοδημο του συζύγου που έχε; το μεγο- 
λυτεοοσυνολικο εισόδημα, τις εξαιρέσεις απο τη ρυθυιση 
αυτή, καθώς και οπ το ανήλικο τέκνο εχει δίκη του 
οοοολονική υποχρέωση για το ποσο της διατροφής που 
κατάβά/λεται σε αυτό με δικαστική απόφαση η συμβολαιο
γραφική πράξη.

Κατα συνέπεια πλέον, μόνο εφΟσον αποδεικνυεται δη το 
εισόδημα του ενός συζύγου που προέρχεται από επιχείρηση 
(ατομική) που εξαρταται οικονομικά απο τον άλλο σύζυγο, 
προστίθεται στο εισοδήματα του άλλου συζυγου κατα 
εοαομογτ, της παραγραιρου 2 του άρθρου 6 του ν.ό. 
2223/" 1 θοο.

Επίσης, ιιε τη νεα ρύθυιση σε συνδυασμό και με την 
ηαοαγραοο 1 του αοθοου 12 του παρόντος νομοσχεδίου 
προκύπτει οτι το ποσό της διατροφής που κσταβάλλεται 
σε τέκνο, με δικαστική αποιρασπ ή συμβολαιογραφική πράξη 
δενθεωοειταιπλεον εισόδημα του τέκνου.

Τέλος με τις διατάξεις της ίδιος παραγράφου 4 αυτου 
του άρθρου του υπό ψήφισή νομοσχεδίου προστίθεται 
περίπτωση ε' στην παραγραφο 6 του άρθρου 6 του 
ν. δ.3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στα εισοδήματα του 
ανηλίκου τέκνουπουφορολογούνταιστοόνοματου περιλαμ
βάνεται και το εισόδημα που προκύπτει από περιουσιακό 
στοιχείο που περιήλθαν σε αυτό από γονεά του ο οποίος 
έχει αποβιωσει. κατα το χρόνο που προκύπτει το εισοδημο 
απο αυτα τα περιουσιακά στοιχεία.

Άρθρο 2
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται 
ορισμένες διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 που 
αναφερονται στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 
βασει δαπανών.

Σκοπος των νέων διατάξεων που θα ισχυουν από το 
οκονομικό έτος 1993, είναι αφενός η αναπροσαρμογή των 
τεκμήριων δαπανών και η συμπλήρωσή τους με νέα στοιχεία 
για να γίνουν πιο αποτελεσματικό και νο ανταποκρίνονται 
κατα το δυνατόν στα σημερινά δεδομένα.

Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτου του άρθρου 

αναπροσαρμόζεται ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
ν.δ.3323/1955 γιο τον υπολογισμό της τεκμαρτής δαπανης 
με βάση τους φορολογήσιμους ίππους του επιβατικού 
αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσής, ώστε τα ποσά της δαπανης 
ουτης να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα.

2. Με ης διατάξεις της παραγράφου 2 αυτου του άρθρου 
αντικαθίστανται τα ποσοστά μείωσης της τεκμαρτής δαπά
νης των υποπεριπτώσεων αα' έως γγ της περίπτωσης β' 
της παοαγροφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Με τις νεες διατάξεις μεταβάλλονται τα ποσοστά μείωσης 
της τεκμαρτής δοπάνης διαβίωσης με βάση την παλαιότητα 
των αυτοκίνητων,

υ Με την παραγραφο 3 αυτού του άρθρου αντικαθίστανται 
τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της περίπτωσης β' 
της παραγράφου 2 του άοθρου 5 του ν.δ.3323/1955. που
τνάφεοονται στην τεκμαρτή δοπανη διαβίωσης με βσση του 
έοεαλανησιμους ίππους επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής 
χρήσης η αυτοκίνητων μικτής χρήσης που ανήκουν σε 
Εθισμένο νομικά πρόσωπα κ.τ.λ.

Με ης νεες διατάξεις προστέθηκε και η περίπτωση που 
^υποφτι αυτοκίνητα ανήκουν σε αστικές εταιρίες.

•Λε την παραγραφο 4 cutcu τουορθρουπροσπθεται

προτελευταίο εδάφιο στην παραγραφο 2 του αοθοου 5 του 
ν.δ.3323/1955. Απο το νεο εδάφιο προκυπτειοτιστην πε
ρίπτωση ενοικιασης επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής χρή
σης η αυτοκινήτων μικτής χρήσής η χρηματοδοτικής 
μίσθωσης αυτών, η ετήσια τεκμαρτή δαπονη που αντιστοιχεί 
σε αυτα στο χρονο χρησιμοποίησης τους, βαρύνει τον 
μισθωτή του αυτοκίνητου.

5. Με την παράγραφο 5 αυτου του άρθρου αντικαθίσταται 
η περίπτωση γ' τηςπαοαγραφου2τουαρθρου5του ν.δ. 3323/ 
1955.

Με πς νεες διατάξεις αναπροσαρμόζονται τα ποσά της 
ετήσιας τεκμαρτής δαπανης που ορίζονται με βύση τον 
κυβισμό δίτροχου ιδιωτικής χρήσης αυτοκινουμένου οχήμα
τος - μοτοσυκλετας με κυβισμό απο 500 κυβικά εκατοστά- 
κσπανω,γιανα ανταποκρίνονται στο σημερινά δεδομένα.

5. Με την παραγραφο 6 ουτού του άρθρου, αντικαθίσταται 
η υποπερίπτωση ac της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Με ης νέτ ς διατάξεις αναπροσαρμόζεται το ποσό της 
ετήσας τεκμαρτής δαπανης που ισχύει με βόση το 
ολικόμήκος μηχανοκινήτων οκαφών αναψυχής ανσκτού 
τύπου ταχυπλόων και μη. ώστε να ανταποκρίνονται στα 
σημερινό δεδσμόνα.

7. Με την παράγραφο 7 ουτού του άρθρου αντικαθίσταται 
ο πίνακας της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσηςε της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 και το 
δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης ε.

Με ης νεες διατάξεις αναπροσαρμόζονται το ποοά της 
ετησας τεκμαρτής δαπανης που ισχυουν με βόση το μήκος 
ιστιοφόρων ή μηχανοκινήτων ή μικτών σκαφών αναψυχής 
με χώρο ενδιαίτησης, ώστε vg ανταποκρίνονται στα 
σημερινό δεδομένα.

Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα ποσοστό μείωσης της 
υπόψη τεχμαρτης δαπανης διαβίωσης με βάση την κυριό
τητα ή την κατοχή σκάφους αναψυχής ανάλογα με την 
παλαιότητα των υπόψη σκαφών, ώστε η δαπάνη αυτή να 
ανταποκρίνεται στα πραγματικό δεδομένα.

8. Με την παραγραψο 8 αυτού του αρθοου αντικαθίσταται 
το τελευτοίο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 
2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Σύμφωνα με ης νέες διατάξεις, οι διατάξεις της περί
πτωσης β (τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση τους 
Φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής 
χρήσής) εφαρμόζονται αναλογα κοι στην περίπτωση της 
τεκμαρτής δαπάνης με βόση την κυριότητα ή την κατοχή 
σκαοους αναώυχης.

9. Με την παραγραψο 9 αυτου του άρθρου αντικαθίστανται 
οι υποπεριπτώσεις αα, ββ' και γγ της περίπτωσης στ1 της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Με ης νεες διατάξεις αναπροσαρμόζονται tc ποσά της 
ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που ορίζονται γιο αεροσκύψη 
με κινητηρο κοινόεσωτερικης καυσηςκαιστροβιλοελιχοφό- 
ρα,γιο ελικόπτερα, για αεροσκάφη αεριοπροωθουμενα (JET) 
και για ανεμόπτερα ώστε τα ποσά των δαπανών αυτών να 
ανταποκρίνονται arc σημερινά δεδομένα.

10. Με την παραγραφο 10 αυτού του άρθρου προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο στη περίπτωση στ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Με το νεο αυτό εδάφιο προβλεπετο Οη οι διατάξεις της 
περίπτωσης β' (τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση τους 
οοοολογησιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωπκης 
χρήσης) εφαρμόζονται ανάλογα και στηνπερίπτωσητης 
τεκμαρτής δσπάνης με βάση την κυριότητα ή την κατοχή 
αεροσκάφους, ελικοπτέρου και ανεμοπτέρου.

11. Με την παραγραφο 11 ουτού του άρθρου αντικαθί
στανται οι περιπτώσεις a, β κοι γ της παραγράφου 5 του 
άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.
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Ειδικότερα:
α) Με τις διατάξεις της νέας πεοίπτωσης ο' της 

παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955, απς τις 
δαπάνες που υπήρχαν στην περίπτωση αυτή αψαιράθηκε η 
δαπάνη κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Δηλαδή η οικεία 
δαπάνη για αγορά κινητών πραγμάτων που δεν αναφάρονται 
ρητά στην υπόψη περίπτωση, δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν.δ.3323/1955.

β) Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης β περιγράφο- 
νται ρητώς τα είδη των δαπανών που υπάγονται στην 
περίπτωση αυτή καθώς και των εξαιρέσεων από αυτήν, 
προς αποφυγήν αντιδικιών.

γ) Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης γ', μεταξύ των 
άλλων, πεοιλήφθηκε σε αυτήκαιηδαπάνηγιατην χρονομερι- 
σπκη ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και γενικά ρυθ
μίζεται ο προσδιορισμός της δαπάνης για αγορά ή για 
χρονομερισπκη μίσθωση ακινήτων ή για ανέγερση οικοδο
μών καθώς και οι εξαιρέσεις από αυτή τη διαταξη.

12. Με την παράγραφο 12 αυτού του άρθρου προστίθενται 
δύο λόξεις στην περίπτωση δ της παραγράφου 5 του 
οοθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Όπως προκύπτει από αυτή την περίπτωση δ, όπως 
αναμορφώθηκε με πς διατάξεις της Ιδιος παραγράφου του 
άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου, για τον προσδιορισμό 
της δαπανης αυτής της περίπτωσης λαμβΰνεται υπόψη η 
χορήγηση δανείων ή προσωρινών διευκολύνσεων στις 
προσωπικές εταιρείεςπου μετέχουν ως εταίροι ή και ποος 
την ατομική επιχείρησή τους με την μορφή προσωρινών 
καταθέσεων.

13. Με την παράγραφο 13 αυτού του άρθρου καταργού- 
νται οι περιπτώσεις c', δ' και ε' της παραγράφου 6 του 
άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 που προέβλεπαν την εξαίρεση 
των μισθωτών και πολυτέκνων από το τεκμήριοδιαβίωσης- 
μεβασητους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινή
του, δηλαδή για επιβστικό αυτοκίνητο ιδιωτικήςχρησηςμέχρι 
και 10 φορολογήσιμων ίππων προκειμένου για μισθωτούς και 
μέχρι και 14 φορολογήσιμων ίππων προκειμένου για 
πολύτεκνους, καθώς και η εξαίρεση της τεκμαρτής δαπάνης 
αυτοκινήτων που ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις, ή στις επιχειρήσεις που συμμετέχει 
με ποσοστό πάνω από 50% το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου.

14. Με την παράγραφο 14 αυτού του άρθρου η περίπτωση 
ζ' της παραγράφου 6 τουάρθρου5τουν.δ.3323/1955,για 
νουοτεχνικούς λόγους αριθμείται σε παράγροοο 7 και οι 
παοαγραφοι 7, 8. S, 10, 11 και 12 αναριθμούνται σε 8, 9, 
1C, 11. 12 και 13.

Με την ίδια διάταξη, η νεα παράγραφος 7 αντικαθίσταται.
Από την νέα παοαγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.δ 3323/ 

1955 προκύπτει οτ. δεν εφαρμόζονται ο: διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 στην περίπτωση που η διαφορά 
μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολο
γούμενο τη σύζυγο του και το πρόσωπα που τους βαρύνουν 
και της συνολικής ετήσ.ας δαπανης αυτών είναι μικροτε- 
ρηαπόποσοστό20% του εισοδήματος που δηλώθηκε με την 
αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους στο ίδιο έτοα

15. Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ της νέας παραγράφου 
9 (σε παράγραφο 9 αναριθμήθηκε η παραγραφές 8 με πς 
διατάξεις τη προηγούμενης παοαγοαφου του παρόντος 
νομοσχεδίου) του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955

Σύμφωνα με πς διατάξεις αυτου του νέου εδάφιου, δεν 
απαιτείται η δικαιολογηση της απόκτησης του εισαχθέντος 
συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωπκο στην 
Τραπεζα Ελλάδος προκειμένου να καλυφθεί ή νο περιορι- 
σθεί η διάφορά μεταξύ του εισοδήματος και της συνολικής

δαπάνηςτων παραγραφών 2,3,4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν.δ.3323/1955, για τα πρόσωπα που:

α) κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό,
0) είχαν διαμεινει τουλάχιστον για τρίο (3) έτη στην 

αλλοδαπή και η δαπάνη για την απόκτηση των περιουσιακών 
στοιχείων γίνεται μέσα σε πέντε (5) ετη από τη μόνιμη 
μετοικεσία τους στην Ελλάδα.

16. Με την παράγραφο 16 αυτού του άρθρου αντικαθί
σταται η περίπτωση στ της νέας παραγράφου 9 (σε 
παράγραφοθ αναριθμήθηκε η παράγραφος 8 με πς διατάξεις 
της παραγράφου' 14 του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχε
δίου) του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Από πς νέες διατάξεις προκύπτει όπ μεταξύ των ποσών 
που καλύπτουν ή περιορίζουν τη διαφορά μεταξύ του 
εισοδήματος και της συνολικής δαπάνης των παραγράφων 
2.3,4 και 5 του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955, περιλαμβάνεται 
και η δωρεά ή η γονική παροχή χρηματικών ποσών για πς 
οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς η γονικής 
παροχής) έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τη λήξη 
του έτους στοοποιο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπανη.

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαίαγιανααποφευχθείη κατο- 
στρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/ 
1955.

17. Με την παράγραφο 17 αυτου του άρθρου αντικαθί
στανται το τέσσερα τελευτοίαεδάφία της νέοςπαρογρύφουθ 
(σε παραγραφα 9 οναριθμήθηκε η παράγραφος 6 με πς 
διατάξεις της παραγράφου 14 του άοθοου 2 του πσοοντος 
νομοσχεδίου) του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955.

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των νέων διατάξεων 
για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα 
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νΟμιμα απαλλαγεί 
cno tc φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό 
τωνθετικώνκαιαρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικό 
ποσά τα οριζόμενασπς περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ της 
παραγράφου ουτης και οποιοδηποτε άλλο ποσό το οποίο 
αποδειγμένα όχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο 
προσδιορισμός τους ορίζεται απο πς παραγράφους 2 έως 
5,

Στην περίπτωση που δεν υπαρχουν δαπάνες με βύσηπς 
παραγράφους 2 έως 4 η αν τα ποσό τους είναι μικρότερο 
από πς 1.000.000 δρχ., το ποσόν που πρέπει νο εκπεσθεί 
αντί αυτών προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονο
μική και οικογενειακηκατάστασητων φοοολογουμένωνκαιτων 
αποδεδειγμένων δαπανών διαβίωσής τους και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτεροτουενός εκατου- 
μυρίου (1.000.000) δραχμών.

Σημειώνεται όπ γιο τον προσδιορισμό των κεφαλαίων των 
οικονομικών ετών 1992 κοί προηγουμένων, εφορμόζαντσ 
ο, διατάξεις που ίσχυαν κατά τα οικεία οικονομικά ετη.

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε γιε την απόκτηση αυτών 
των εσόδων το μειώνει προκειμένου αυτό να ληοθούν 
υπόψη για την κάλυψη ή τον περιοοισμό της συνολικής 
ετήσιας δαπάνης, εκτός cv τα ποσό αυτό λήφθηκον υπόιύη 
κατάτονπροοδιορισμότου εισοδήματος του £τους που κα
ταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση 
κεφαλαίου του έτους αυτού.

18. Με την παράγραφο 18 αυτού του αοθρου ορίζετο. 
όπ οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 (ΦΕΚ-Α.34) 
δεν θίγονται από πς διατάξεις αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3
Απαλλαγές από το Φόρο.

1. Με την παραγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταντο 
οι υποπεριπτώσεις η' και 6 της περίπτωσης Ε της 
παρσγροοου 1 του αοθρου 7 του ν.δ.3323/1955. Με πς 
νέες διστάξεις της υποπερίπτωσης η διστυπωνετά ρητέ η
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απαλλαγή απο το cpopo εισοδήματος του ποσού με το οποίο 
προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε τυφλούς 
και πρόσωπα. γενικά,που ευοισχσνται διαρκώς σε καταστα- 
σηπουσπαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση καισυμπαοαστα- 
σηαλλωνπροσωπων (απόλυτός αναπηρία) προς άρση αμφι
βολιών

Με τις ν£ες διατάξεις της υποπερίπτωσης θ επεκτεινεται 
η απαλλαγή απο το φοοο εισοδήματος των ειδικών 
επιδομάτων επικίνδυνηςεργασιας καιστουςμόνιμουςυπαλλη- 
λους ειδικοτηταςναρκαλιευτητου ΤάγματοςΕκκαθαρίσεως 
Ναρκοπεδίων Ξηρας, στο προσωπικό του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης που υπηρετεί με την ειδικότητα του 
ανιχνευτή ή εξουδετερωτη βομβών και εκρηκτικών μηχανι
σμών, καθώς και στους συνοδούς σκύλων που χρησιμο
ποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών.

2. Με τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου αυτου 
καταογουνται οι απαλλαγές απά το φόρο εισοδήματος των 
υποπεοιπτώσεων β', ε και στ της περίπτωσης Ε της 
ποραγραφου 1 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 
του ν.δ.3323/1955, καθώς και η παράγραφος 1 της 
1106664/2051/Α,00ΐ2/6-10-89απόφασηςτου Υπουργού Οι
κονομικών η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση ig' της 
παραγράφου 9 του άρθρου 51 του ν. 1882/1990, με σκοπό 
τον περιορισμό των απαλλαγών για να καταστεί το 
φορολογικό σύστημα δικαιότερο.

Άρθρο 4
Δαπάνες

1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται 
ορισμένες διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ.3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις επανέρχεται το προ του οικονο
μικού

έτους 1989 καθεστώς της έκπτωσης των δαπανών από 
το συνολικό εισόδημα, με σκοπό τη μείωση της φορολογικής 
επιβάρυνσης των φορολογουμένων.

2. Ειδικότερα, με την παράγραφο 2 του άοθρου αυτού 
αυξάνονται απο 150.000 δρχ. σε 300.000 δρχ. και από
350.000 δρχ, σε 600.000 δρχ. (για τους αναπήρους με 
αναπηρία 67% και πάνω) το ανώτατα όρια εισοδήματος, τα 
οποία επιτρέπεται να έχουν τα οριζόμενα από το νόμο 
ποοσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο για να τον 
βαρύνουν,

3. Με τις παραγράφους 6,7,9,10,13,14 και 15 του άρθρου 
αυτού ορίζεται ηέκπτωσηαποτοσυνολικοεισόδηματου φορο
λογούμενου α) ποσοστού 30% της συνολικής ετήσιας 
δαπανης ενοικίου κύριας κατοικίας μέχρι ποσοστο 15% του 
δηλούμενου με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήμα
τος και συνολικά μέχρι 240.000 δρχ., β) ποσοστού 30% της 
δοπανης ενοικίου γιο κατοικία των τέκνων που σπουδάζουν 
μέχρι ποσοστό 10% του δηλούμενου με την αρχική 
εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και μέχρι 120.000 δρχ., 
γ) του ποσού της ετήσος δαπανης για ασφάλιστρα 
ασφαλίσεων ζωής ή θανατου, προσωπικών ατυχημάτων και 
ασθένειας, το οποίο δεν μπορεί vc υπερβεί το 4% του 
δηλουμενουμεεμπρόθεσμηαρχικήδήλωση συνολικού οικογε
νειακού εισοδήματος και συνολικό δεν μπορεί να υπερβεί 
τις 200.000 δρχ. αθροιστικό και για τους δυο συζύγους, δ) 
ποσοστού 40% της δεπανης για κατοίκονφρονηστηριακα 
μσιιηματα οποιοσδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής 
βαθμίδες ή ξένων γλωσσών και μέχρι 150.000 δρχ. για κάθε 
πρασωπο. ε) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται για 
δωρεές και χορηγίες στους φορείς που ορίζονται στο νόμο. 
Για vc μη γίνονται εικονικές δωρεές σε αθλητικά σωματεία 
οεαπιστηκε η υποχρέωση των δωρητών όταν τα ποσά των 
δωρεών τους ετησίως υπερβαίνουν ης 80.000 δρχ. να 
kctqSgtovtci σε ειδικό λογαριασμό των σωματείων αυτών

που έχει ανοιχθει στη Γενική Γραμματεία Αθληπσμου, στ) 
του ποσού των δεδουλευμένων τόκων για ενυπόθηκα 
δάνεια, χρέη και προκαταβολές που καταβάλλονται, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του δηλούμενου με 
την αρχικηεμπρόθεσυηδηλωσησυνολικουοικογενειακού ει
σοδήματος και ζ) ποσοστού 30% της δαπανης για αμοιβή 
δικηγόρου και μέχρι ποσοστού 10%τουδηλουμενουμε ε
μπρόθεσμη αρχική δήλωση εισοδήματος χωρίς να υπερβαί
νει πς 200.000 δρχ. ετησιως.

4. Με την παραγραφο 16 του άρθοου αυτού ορίζεται η 
έκπτωση ποσού 500.000 δρχ. για το φορολογούμενο και 
για κάθε πρόσωπο που τον βαρύνει, εφόσον: α) παρουσιά
ζουν αναπηρία 67% και πάνω απο νοηπκη καθυστέρηση, 
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και αυτό προκύπτει από 
γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας νομαρχιακής υγειονομικής 
επιτροπής, β) είναι τυφλού γ) είναι νεφροπαθείς που τελουν 
υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπα που πασχουν από μεσογειακή 
αναιμία και κΟνουνμεταγγισεις αίματος, δ) είναι ανάπηροι 
αξιωματικοί κοι οπλίτεςή αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμό
τητας ή αξιωματικοίπου βρίσκονται σεκαταστασηυπηρεσίας 
γραφείουεξαιήας πολεμικού τραύματος ή πολεμικού νοσή
ματος ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν.1579/1950 καιτου ν.δ.330/1947 και ε) είναι θύματα 
πολέμου.

5. Με ης παραγράφους 17 και 18 του άρθρου αυτού 
αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 ως 12 του ν.δ.3323/1955, 
με σκοπό την εναρμόνιση τους με το προηγούμενα.

Αρθρο 5
Υπολογισμός του φόρου.

1. Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 9 του 
ν.δ.3323/1955.

Με ης νέες διατάξεις καθιερώνεται νέα φορολογική 
κλίμακα με πέντε διευρυμένα κλιμάκια φόρου και ανώτατο 
φορολογικό συντελεστή 40%. Το πρώτο κλιμάκιο είναι μέχο- 
1.000.000 δρχ. έχει συντελεστή 0 (δηλαδή απαλλάσσεται 
από το φόρο). Οι επόμενοι συντελεστές είναι δραστικά 
μειωμένοι. Επίσης, με πς νέες διατάξεις αλλάζει ο τρόπος 
υπολογισμού του φορου και επανέρχεται το προ του 
οικονομικού έτους 1989 καθεστώς. Δηλαδή από το συνολικό 
εισόδημα αφαιρούνται οι μειώσεις και εκπτώσεις δαπανών 
και στο υπόλοιπο που μένει υπολογίζεται ο φόρος με βάση 
την κλίμακα.

2. Ειδικότερα.μετηνπαραγραφοίτουαρθρουαυτού αντικα
θίστανται οι παοάγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του 
ν.δ.3323/1955.

Με πς νέες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
ορίζεται η νέο φορολογική κλίμακα.

Με πς νέες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 
ορίζονται ειδικά για τους μισθωτούς κσισυνταξιούχους 
μειώσεις από το φόρο με βάση τον αριθμό των τέκνων 
τους. Αν ο φορολογούμενος αποκτά εισοδήματα και από 
άλλες κατηγορίες, πέρα απο το εισόδημα από μισθωτός 
υπηρεσίες, τα ποσά μείωσης φόρου υπολογίζονται μόνο 
στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί επιμεριστικά στο 
καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Το τυχόν 
προκύπτον πιστωπκό υπόλοιπο σ' αύτή την περίπτωση δεν 
επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται κατσ οποιοδήποτετρόπο. 
Επίσης, το ποσό του φορου που προκύπτει στο εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες τωνφορολογουμένων πουπροσφέ- 
ρουν υπηρεσίες ή κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές για 
εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μειώνεται ακόμα κατάδέκαχι- 
λιάδες (10.000) δραχμές για κάθε τέκνο που τους βαρύνει. 
Το ποσο του φόρου που μένει μετά την αφαίρεση των πιο 
πάνω μειώσεων αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.
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3. Με την παραγραφο 2 του άοθρου αυτού οοίζετα 
συμπληρωματικέ*; φόρος στο ακαθόριστό ειοοδημο από 
ακίνητο σε ποσοστό 3% μη δυναμενος νο υπερβε. το φόρο 
που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.

4. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ο 
τρόπος καταβολής του φόρου εισοδήματος σε τρεις (3) 
ίσες δόσεις.

5. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτουκαταργούνταιοι 
παράγραφοι 8,9 και 10 του άρθρου 9 καθώς και το άρθρο 
10 του ν.δ.3323/1955.

6. Με την ποράγραφο 8 αυτού του άρθρου προστίθεται 
στο άρθρο 9 του ν.δ.3323/1955 νόα πασάγραφος 8.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται οτι οσοι κατοικούν στην 
αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδά, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί με βάση 
τη Φορολογική κλίμακα της παραγράφου 1 προστίθεται ο 
Φορος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή αναλογικού 
συντελεστή 5% για το τμήμα εισοδήματος μέχρι 1.000.000 
δραχμές.

Η ρύθμιση αυτή ήταν οναγχαία, διότι όπως είναι γνωστό 
ο μηδενικός συντελεστής στο εισόδημα μέχρι 1.000.000 
δραχμές τέθηκε λόγω της κατάργησης ορισμένων αφορο
λόγητων ποσών, γιο τα οποίο δεν είχαν δικαίωμα οι κάτοικοι 
της αλλοδαπής με τις προηγούμενες διατάξεις.

7. Με την παρόγράρο 9 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται 
η περίπτωση δ της παραγρόφου3τουάρ9ρου40του ν.δ. 
3323/ 1955. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι ο φόρος 
στις αποζημιώσεις υπολογίζετα αυτοτελώς όχι με αναλο
γικό συντελεστή αλλά με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. 
Επίσης με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι αν τοποσότης 
αποζημίωσης υπερβαίνει το νόμιμο ποσό, το συνολικό ποσό 
(νόμιμο και μη) που καταβάλλεται φορολογείται με την πιο 
πάνω κλίμακα.

Αρθρο 6
Υποβολή δηλώσεων 1 2 3

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτου αντικαθίστανται 
τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 1 του άρθρου 
11 του ν:δ.3323/1955. Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από
300.000 δρχ. σε 400.000 δρχ. το όριο του ετήσιου 
Φορολογούμενου εισοδήματος μέχρι το οποίο (ενώ δεν 
υπάρχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης) ο φορολογού
μενος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση γιαή στο εισό
δημά του αυτό περιλαμβάνεται και ζημιά σπό εμπορική 
επιχείρηση ή γεωργική εκμετάλλευση την οποία δικαιούται 
vc συμψηφίσει με εισοδηματε του Ιδιου και των επόμενων 
χρόνων.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η περίπτωση δ' της παραγράφουί τουαοθρουί ΐτου ν.δ. 
3323/1955. Με τις νεες διατάξεις προστίθενται στους 
υποχρέους για υποβολή δήλωσης και όσοι μετέχουν σε 
αστική εταιρεία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμά.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού στην 
παραγραφο 1 του άρθρου 11 του ν.δ.3323/1955 προστίθε
νται μετο την περίπτωση c~ νέες περιπτώσεις με στοιχεία 
ζ, η', θ και ι' kci η περίπτωση ζ' αυτής αναριθμείτα; σε ια. 
Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η υποχρέωση για 
υποβολή δήλωσης κο; σε όσους έχουν δευτερεύουσα 
κατοικία ή κατοικούν σε οικοδουη πονώ cno 153 τετραγω
νικά μέτρο.οεόοουςλομβανουν επιχορηνη,οεις ή επιδοτήσεις 
επί της παραγωγής πονώ one 500.000 δρχ.. οε όσους 
λομβανουν καλλιεργητικά δονεια πονώ one 2.000.000 
δράχμές. οε οοους έχουν άδειο κο. πωλούν ογαθά 
πλανοδιως ή στις λαϊκές αγορές, σε οοους κοτεχουνη 
καλλιεργούν ορισμένη εκτοση γεωργικής γης. καθώς και οε 
οοους εισπράττουν επιστρεφόμενο Φόρο προστιθέμενης

αξίας.
4. Με την παραγραφο 4 του όρθρου αυτού η ισχύς της 

περίπτωσης στ της παρσγρα®ου 1 τουαρθρου 11 του ν.δ 
3323/1955 αρχίζει απθ το οικονομικό έτος 1993.

5 Με πς παραγράφους 5,6 και 7τουαρθρουαυτου αντι
καθίστανται: α) η προθεσμία ϋποβολης της δήλωσης απο 
25 Φεβρουάριου στις 2 Μαρτίου του οικείου οικονομικού 
έτους, β) η προθεσμία από 10 Μαρτίου στις 12 Μαρτίου 
του οικείου οικονομικού έτους Οταν δηλώνονται και ειοο- 
δήματααπό μισθωτές υπηρεσίες και γ) από πς 10 Απριλίου 
σπς 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους όταν 
δηλώνονται κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις πουτηρουν- 
βιβλίατρίτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή εισόδημα που προε- 
κυψε στο εξωτερικό ή εισόδημα από αμοιβές ω>ς αξιωματικού 
ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων ή εισόδημα 
που προέκυψε στην ημεδαπή, εφάιοον ο φορολογούμενος 
δεν κατοικεί ούτε διαμένει ο αυτήν.

6. Με την παραγραφο 8 του όρθρου αυτού ορίζεται οτ, 
η δήλωση εισοδήματος του φορολογουμένοϋ. ο οποίος δεν 
κατοικεί ούτε διαμένει στην Ελλόδα υποβάλλεται μέχρι πς 
15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους.

Αρθρο 7
Φορολογία εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτουπροστίθεται 
παράγραφος 3 στο άρθρο 3 του ν.δ.3323/1955. Με πς 
νέες διατάξεις ορίζονται ως υποκείμενο φόρου και ο, 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες ασπ- 
κού δικοιου που οσκούν επιχείρηση ή επάγγελμά, οι αστικές 
κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, καθώς και οι κοινοπραξίες 
της παραγράφου 2 του άοθρου 1 του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
ο Πτλος του άρθρου 16ο του ν.δ.3323/1955. με σκοπό 
ουτος vc αποδίδει το ακριβές περιεχόμενό των διστόξεων 
αυτού, που είναι ο τροπος φορολογίας του εισοδήματος 
των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών,

3. Με την παρόγραφο 3 του άρθρου αυτού καταργούνται 
ο. παράγραφοι 1 κοι 2 του όρθρου 16α, οι παράγροφοί 3 
εως 9 αναριθμούνται σε 9 ώς κοι 15 καιπροσθέτονταινέες 
πορογραφοι 1 εως και 8.

Ειδικότερα με την vtc παοόγοαφο 1 του άοθρου 1&ο 
ορίζεται ότι οπό το κέρδη των παραπάνω υποχρεών 
αοαιρούνται τα κέρδη που απαλλάσσονται από το Φόρο ή 
Φοοολογούνται αυτοτελώς, το κέρδη από τη συμμέτοχη σε 
άλλες εταοιες. κοινοπραξίες, ή κοινωνίες και η επιχειρη
ματική ομοιβή του ομορρυθμου εταίρου που συμμετέχει στην 
ετοιρίο με ποσοστό τουλάχιστον 33% και το υπόλοιπο ποοο 
Φορολογείται μεουντελεστή35%.0 περιορισμός του ποσο
στού συμμέτοχης δεν ισχύει γιο πς ετοιριες μεταξύ 
εκτελωνιστών.

Με την νεο παράγραφο 2 του άρθρου 16c ορίζεται ότι 
αν στο συνολικό εισόδημα των παοοπΟνω υποχρέων 
περιλαμβάνεται και εισόδημα απο οκίνητο, επιβάλλεται κοι 
συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογί
ζεται με συντελεστή 3% στο συνολικό όκοθαοιοπο εισόδημα 
που προεοχετα cno ακίνητο Το ποσο του συμπλποωμο- 
πκού φόρου δενμπορείναείνο! μεγαλύτερο από το ποοο 
του φορου ποι. αναλογεί οτγ συνολικά εισόδημα του 
υπόχρεου σύμφωνο με την παράγραφο 1.

Με πς νεεα παραγράφους 3 εως και 8 του άρθρου τόα 
ορίζοντοι οι λεπτομέρειες γιο το χρόνο υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τον υπολογισμό του 
φορου, τον τροπο καταβολής του φοοου, καθώς κσ ο 
προϊστάμενος της δημοσίας οικονομικής υπηρεσίας που 
είναι ορμόδιος γιο την παραλαβή κοι τον έλεγχο των
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δηλώσεων.
λ. Με την παραγραφο 4 του άρθρου αυτου αντχοθίστανται 

οι νεες ποραγραΦοι S έως και Ι2τουαρθοουΐ6ατου ν.δ. 
3323/1955 με σχοπό τη νομοτεχνικη τακτοποίηση τους. 
Ειδικότερα με την νέο παραγραφο 12 του άρθρου 16c 
ορίζεται ο η οι διστάζεις των παραγραφών 1 εως και 5 
αυτου δεν εφαρμοζονταιγιακοινωνιεςαστιχουδικαιουπου εκ
μεταλλεύονται επιβατικό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσής (ΤΑ
ΞΙ). λογω της ιδιουορψιας της σχεσεως συνεργασίας.

Αρθρο 8
Φορολογία ακίνητων,

1. Με την παραγραΦΟ 1 του αοθοου αυτού προστίθεται 
νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 17 του ν.δ.3323/1955καιοι 
παρογραφοι 3 και 4 αυτου αναριθμουνται σε 4*αι5 ανη- 
στοιχως. Με ης νέες διατάζεις επιβάλλεται αυτοτελως 
Φορολογία με συντελεστή 20% στο καθαρό εισόδημα από 
εκμίσθωση κοινόχρηστων χωρων. γενικώς, σε οικοδομές 
που απο τον κανονισμό της οροφοκτησιας ανήκουν στους 
ιδιοκτήτες των διηρημενων ιδιοκτησιών τους. Το ποσό του 
φορου που αναλογεί αποδίδεται απο το διαχειριστή της 
πολυκατοικίας στη δημόσιε οικονομική υπηρεσία στην 
περιφέρεια της οποίος βρίσκεται το εκμισθουμενο ακίνητο, 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη για ης δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρο του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθεται 
εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.δ. 
3323/1955. Με τις νέες διατάζεις ορίζεται όη για την 
εζοχικη ητυχόν περισσότερες εζοχικές κατοικίες τουφορο- 
λογουμένουθα υπολογισθα για κάθε μία από αυτές, τεκ
μαρτό μίσθωμα τριών (3) μηνών.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου ουτού αντικαθίσταται 
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19του 
ν.δ.3323/1955. Με ης νέες διατάζεις ορίζεται το οικονομικά 
έτος 1992 ως έτος βάσης για την πρώτη τριετία υπολο
γισμού της αζίας της οικοδομής που ιδιοκατοικείται.

4. Με την παραγραψο 4 του άρθρου cutou ορίζεται όη 
κατά το οικονομικό έτος 1992, σπς περιοχές που έχει 
εφαρμογή το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της 
αζίας των ακινήτων, ως τιμή ζώνης λαμβάνεται αυτή που 
ισχύει στις περιοχές αυτές στις 30 Ιουνίου 1991.

5. Με την παραγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η περίπτωση c της παραγραφθυΐτουάρθρου20του ν.δ. 
3323/1955. Με ης νέες διατάζεις κατεργείται η έκπτωση 
πσγιου ποσοστού από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα 
και αντί ουτού καθιερώνεται η έκπτωση πάγιου ποσοστού 
για αποσβέσεις, καθώς και η έκπτωση με βάση τα 
δικαιολογητικά δαπανών για κάθε φοοο, τέλος η δικαίωμα 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδηποτε τρίτου που βαρύνει 
την οικοδομή, για ασφάλιστρο κατά του κινδύνου πυρκαιας 
ή άλλων κινδύνων, γιο έζοδα επισκευής και συντήρησης 
και για αμοιβή δικηγόρου γιο δίκες σε διαφορές απόδοσης 
μίσθιου ή καθορισμού μισθώματος, μέχρι ενός ποσοστού 
επί του ακαθορίστου εισοδήματος ανάλογα με τη χρήση 
της οικοδομής. Επίσης προβλέπετσι ότι σπς εκπτώσεις 
αυτές περιλαμβάνονται kci οι δσπονες επισκευής ή συντή
ρησης κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών.

Αρθρο 9
Εισοδημο σπο κινητές οζίες.

Με το cp6oo αυτό τροποποιούνται οι διστάζεις των 
άρθρων 25, 25. 27. 29 του ν.δ.3323/1955, σχετικά με το 
εισόδημο cno κινητές αζιες, το χρονο κτήσεως του την 
παρακράτηση και αποδοση του Φορου.

1. Με τις ποοτεινομενες διατάζεις της παοαγραφου 1 
του άρθρου αυτου ορίζεται ρητά άη οι τοκοι που επιδικά
ζονται με δικαστική απόφαση θεωρούνται ως εισόδημα από 
κινητές αζιες. Η ρύθμιση αυτή κρινεται ανανκαια και σκοπό 
έχει την άρση των αμφισβητήσεων που είχαν δημιουργηθει 
kctc την εφοομονη των διατάζεων του άρθρου 25 του 
ν.δ.3323/1955.

2. Με ης διστάζεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού 
ορίζεται άη το εισόδημα που αποκτούν οι ασφαλισμένοι 
κλάδου ζωής από την υπεραπόδοση των επενδύσεων των 
μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζουν σύμφωνα με το 
ν.δ.400/1970, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θεωοείταιεισό- 
δημααπό κινητέςαζιες. Περαιτέρω για το εισοδημο αυτό 
που αποκτούν οι ασφαλισμένοι προβλέπεται από ης 
διατάζεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτου παρακρά
τηση φορου με συντελεστή 10%, εζαντλουμένης της 
Φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδή
ματα αυτα.

Με τις διατάζεις αυτέςσκοπείταιηφορολόγησητης υπερα- 
πόδοσης των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων 
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωης,δεδομένοοόημετο 
ν. 1921/1991 έχει επιβληθεί φόρος καιετάτωντόκων καταθέ
σεων που αποκτούν οι δικαιούχοι απο 1/1/91 και μετά. Με 
την αυτοτελή φορολόγηση της υπεραπόδοσης με συντε
λεστή 10% και εζάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
των δικαιούχων, η οποία σημειώνεται όη θα επιβληθεί σπς 
υπεραποδόσεις που θα ποοκύψουν από το έτος 1992 και 
μετά, επλύονται οι αμφισβητήσεις που είχαν δημιουργηθει 
Ytc το αν υπόκεινται ή όχι σε φορολογία το ποσά των 
υπεραποδόσεων που αποκτούν οι ασφαλισμένα κλάδου 
ζωής στο τέλος κάθε χρόνου πρόκυψης αυτών ή κατά ττχ 
λήζη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για το ποσό που 
λαμβάνουν πέραν των καταβληθέντων ασφαλίστρων.

Έτσι με την επιβολή του φόρου 10% στην υπεραπόδοση 
που προκύπτει κάθε χρόνο, δεν θα υπαρζει άλληφορολογική ' 
επιβάρυνση του αοφαλίσματος που λαμβονουν οι δικαιούχοι, 
είτε αυτό καταβάλλεται εφαπαζ είτε με την μορφή περιο
δικών παροχών (συντάζεως).

3. Με ης διατάζεις της παραγραψου 4 του άρθρου αυτου 
ορίζεται όη οι τοκοι υπερημερίας που καταβάλλει επιχεί
ρηση σε άλλη λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του 
πιστωθεντος τιμήματος θεωρούνται ως εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις, όπως άλλωστε έχε κριθεί από τα 
Δικαστήρια και έχει γίνε; ήδη δεκτό σπό την Διοίκηση.

Περαιτέρω, το επιτόκιο που ισχύει γιο τα έντοκα 
γραμμάηα του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, καθιερώνεται 
ως ελάχιστο επιτόκιό για κάθε δάνειο που συνομολογείται 
μεταζύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς τα μέλη της 
ή τρίτους.

4. Επίσης, με ης διατάζεις των παραγράφων 5 και 6 του 
άρθρου αυτου καθορίζεται ο χρόνος απόκτησης του 
εισοδήματος των τόκων που επιδικάζονταιμεδικαστικηαπό- 
Φαση,του εισοδήματος από την υπεραπόδοση των πιο πάνω 
μαθηματικών αποθεμάτων του ν.δ.400/1970. ο τροπος 
πορακρατησης κα; απόδοσης τους φόρου.

Παραλληλα. καταργείται η παρακράτηση φόρου εισοδή
ματος στα διανεμόμενα από την ονώνυμη εταιρία κέρδη με 
την μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων. αμοιβών στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου κ.λ.π.. λόγω της μεταβολής που 
επέρχεται, με βάση τα άρθρα 15 έως και 18 στη φορολογία 
εισοδήματος των ανωνύμων εταιριών. Με βάση ης νέες 
ουτες διατάζεις η ανώνυμη εταιρίο 6c φορολογείται πλέον 
για τα συνολικά της κέρδη και με τον τρόπο αυτό επέρχεται 
Φορολογική εζάντληση της φορολογικηςυποχρεωσηςτων- 
μετοχων,μελώντου διοικητικού συμβουλίου κ.λ.π. για τα 
κέρδη που διανέμονται σε αυτούς.
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Αρθρο 10
Εισόδημα από εμπορικός επιχειρήσεις

Με το άρθρο αυτό τροποποιούντο; διατάξεις τωναρθρων 
31,32.33.34.35.35.36c. και 37α του ν.δ.3323/1955

1, Ειδικότερα, με βάση τις ποοτεινόμενεοδιατάξεις,των 
παραγράφων 1 έως και 4 χαρακτηρίζεται ως εισόδημα απο 
εμπορικές επιχερήσειςηεπιχερηματικήαμοιβήτου ομόρροθ- 
μου εταίρου προσωπικής εταιρίας και του εταίρου διαχει
ριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, καθώς επίσης 
και ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για ης υπηρεσίες που 
παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή 
εντολής, εφόσον για ης υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Ι. 
είναι ασφαλισμένα σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
εκτός του ΙΚΑ.

Η υπεραξία απο την πώληση ακίνητου επιχερησης 
Φορολογείται ως εισόδημα απο εμπορικές επιχειρήσεις, οε 
κάθε περίπτωση, ενω με βάση ης τροποποιούμενες διατά
ξεις δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στην υπεραξία σε 
περίπτωση που το ακίνητο ιδιοχρησιμοποιείτο, αλλά με τον 
ν 1882/50 επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιο την ενιαία αντιμε
τώπιση από Φορολογική άποψη τηςπροκύπτουσοςυπερα- 
ξιαςκαι περαιτέρω λόγω του γεγονότος 6η με ης προτει- 
νόμενες διατάξεις η ζημία που προέρχεται από πώλησηο- 
κινητων αναγνωρίζεται προς έκπτωση από tc ακαθάριστα 
έσοδο των επιχειρήσεων, ενώ με ης ισχύουσες σήμερα 
διατάξεις η ζημία από ακίνητα δεν αναγνωρίζεται προς 
έκπτωση.

Η ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει η αλλο
δαπή με ποσοστό τουλάχιστον 50%, μπορεί να κλείνει την 
διαχειριστική χρήση κατά τον χρόνο κλεισίματος της 
αλλοδαπής, ενώ με βάση ης τροποποιούμενες διατάξεις 
το πιο πάνω ποσοστό ορίζετο σε 51% τουλάχιστον.

Καθορίζοντα τα ακαθάριστα έσοδα των πρακτορείων 
κρατικών λαχείων.

2. Περαιτέρω, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 
35 του ν.δ.3323/1955. αναφορικό με ηςαναγνωριζόμε- 
νες.προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχει
ρήσεων δαπάνες.

Με ης διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 16. 
προστίθενται στο άρθρο 35 του ν.δ.3323/1955 και άλλες 
δαπάνες που οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπίπτουν από 
τα ακαθόριστα έσοδά τους, γιο τον προσδιορισμό των 
Φορολογητέων καθαρών κερδών τους. (Υπαχοεωηκές ει- 
οφορές σε ταμεία ασφάλισηςπου βαρύνουν προσωπικό τον 
ασκούντο ατομική επιχείρηση η τους εταίρους προσωπικών 
εταιριών ή το μέλη του διοικητικού συμβουλίου ονωνυμης 
εταιρίας, όταν οι μισθό; αποτελούν εισόδημα από εμπορικός 
επιχειρήσεις, τα ασφάλιστρο που καταβάλλουν ο: επιχειρή
σεις για ομαδική οσΦάλιση ζωής του εργατουπαλληλικού 
προσωπικού, ζπμιο από πώληση ακινήτων επιχειρήσες 
κ.λ.π.). Η διενέργειοτσκτικών αποσβέσεων νίνεται προαι
ρετική και πάγιο στοιχεία αξίας μέχρι 200.000 δρχ. μπορούν 
να αποαβεοθούν εξ ολοκλήρου μέσο στη χρήση που 
τέθηκαν σε λειτουργία. Για τα καινούργια μηχανήματα που 
αποκτώνται απο την ΐη Ιανουααίου 1993, οι αποσβέσεις θα 
διενεργούνται με τηφθινουσε υέθαδοαποσβεσης,νια ανα
πτυξιακούς λΡγους καθσσον η διενεργείς αποσβέσεων με 
τη στσθεοη μίθοδο σε πεοιοδα πλπθωοιεπικων πιεσεων δεν 
ευνοεί την ανοπτυξη.

Εξαιρετικά, με ης διατάξεις _ της παραγράφου ιι του 
άρθρου αυτου. προβλεπεται για ης επιχειρήσεις του 
μεταποιητικού τομέα, με σκοπο τον εκσυγχοονισμα των 
επιχειρήσεων αυτών και την αύξηση της παραγωγικότητας 
τους, η παροχή δυνοτότητσς για ης δυο συνεχείς χρήσεις

που λήγουν μετά την 30 Δεκεμβοιου 1992 να ενεργήσουν 
συνολικά αποσβεσειςστα μηχανήματα και το λοιπά μηχα
νολογικά ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής με οποιοδήποτε 
συντελεστή απάσβεσης προκρίνουν αυτές, με την προϋ
πόθεση άη το σύνολο των αποσβέσεων αυτών των πάγιων 
στοιχείων, δεν μπορεί να υπερβε; το 20% των καθαρών 
κερδών του μεταποιητικού κλάδου σε κάθε χρηση, όπως 
αυτά προκύπτουν πριν από τον υπολογισμό των αποσβέ
σεων αυτών.

Καθιερώνεται συγκεκριμένος τροπος απόσβεσης των 
επισφαλών απαιτήσεων ώστε να εκλείψουν οιαμφίσβητη- 
σειςμεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών Αρχών και στη 
συνεχεία η προσφυγή οε ενδικαμεσα. Συγκεκριμένα,παρε- 
χεταιη δυνατότητα σχημαπσμού πρόβλεψης, που υπολογι- 
ζεταισε ποσοστό 1% επί της οναγραφομένης στα τιμολόγια 
αξίας, μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών η εκπτώσεων 
και η οποία, δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικέ το ημισυ 
τουσυνολικου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 'Πε- 
λοται', Οπως υυτό εμφανίζεται στην απονραφή τέλους
χρήσης·

Γ ια τα έξοδο πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων 
γίνεται προσαρμογή πσος ης ισχύουσες διατάξεις του 
Κ.Ν.219Ο/1920, ητοι.είτεαπόσβεση αυτωνεφαπαξκατοτσέ- 
τος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικό και ισοποοα 
μέσα σε μία πενταεηα.

Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης που πραγματο
ποιούνται σε μισθωμένο ακίνητα εκπύττονται κατό το χρονο 
πραγματοποίησής τους, ενώ σ δαπάνες βελτίωσης και 
προσθηκών otg ίδια ακίνητό εκπίπτονται ισοποσα από το 
ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση και 
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε ετών.

Γic ης αποζημιώσεις προσωπικού λογω εξόδουαπΟτην 
υπηρεσία, παρέχεται η δυνατότητα σχημαησμού πρόβλεψης 
στο τέλος κάθε χρήσής που καλύπτει ηςαποζημιώσειςτου 
προσωπικού που συνταξιοδοτείται κατό το επόμενο έτος, 
όπως ορίζουν' και οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Γ ic ης εξσγωγικες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που παρέ
χουν υπηρεσίες στην αλλοδοπη, επιχειρήσεις έκδοσης 
εφημερίδων και περιοδικών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 
ξενοδοχειακές, κατασχηνωτιχό κεντρακαιγροφεία γενικου- 
τουρισμού, αναγνωρίζεται, από την ΐη Ιανουάριου 1992 όως 
και 31 η Δεκεμβρίου 1996. το δικαίωμε έκπτωσης σπό τα 
ακαθόριστα έσοδα, δοπανων χωρίς δικαιολογητικά vac την 
κάλυψη ειδικών δαπανών σης οποίες προβαίνουν και δεν 
έχουν την δυνατότητα λήψης δικαιολογητιχών. Οι δαπάνες 
αυτές υπολογίζονται με βάση την κλίμακα ποοοστών που 
περιγροοετα arc νομο και είναι ίδια vac όλες ης πιο πάνω 
επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτα που αφορούν ης επιχειρή
σεις εξαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και ης μεταφο
ρικός επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευμαηκών μετα
φορών. που υπολογίζονται με το μειωμένο συντελεστή 1% 
στα έσοδά τους σπο εξαγωγές πετρελαιοειδών προιόντων- 
καιοπότηδιενέργεια διεθνωνοδικων εμπορευμοτικων μετα
φορών. αντίστοιχα.

Επίσης, ενσωματώνονται σης διατάξεις του άρθρου 35 
του ν.δ.3323/1955 οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 27 
του ν. 1884/1990. ανοφορικά με τον προσδιορισμό των 
δαπανών, οι οποίες αροοουν τα α©οοολόγπτα έσοδα των 
επιχειρήσεων, ή τα εισοδήματα τους που φορολογούντο: 
κατά ειδικό τροπο με εξάντληση της φορολογικής μπο- 
χρέωσηο ή έσοδα σπο μερίσματα και κέρδη απο συμμέτοχη 
σε ημεδεπες ετειρίες. κα; οι οποίες δεν αναγνωρίζοντα· 
προς έκπτωση σπό το λοιπό (φορολογούμενα) ακσθαριστε 
έσοδό τους.

3 Με ης διατάξεις της ποραγραοου 17 τροποποιούντο, 
οι διότάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγροοου 2 του 
36α άρθρου του ν.δ.3323/1955. προκειμενου να μην
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θεωοειται ως υπεργολαβία και η εισφορά αναληφθέντος 
δημοσίου τεχνικού έργου απο τον αναδοχο σε κοινοπραξία 
αλλοδαπής στην οποία μετεχει και ο ανάδοχος.

Η τροποποίηση αυττ κρινετα: αναγκαία ενόφει της 
εκτελεσης των εξανγελθεντων μεγάλων τεχνικών έργων 
του Δημοσίου (εκτροπή Αχελώου, αεοοδρομιο Σπατυν 
κ.λ.π.).

4 Με τις προτεινομενες διατάζεις των παραγραφών 16 
ίως και 21 τροποποιούνται οι διστάζεις του άρθρου 36 του 
ν.δ.3323/1955, σχετικά με τον εζωλογιστικό προσδιορισμό 
του εισοδήματος. Οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εζης; 
α. Επι εζωλογισπκου προσδιορισμού των καθαοων κερδών 
των επιχειρήσεων, στσ ποοκύπτοντα. δια πολλαπλασια- 
σμούτων ακαθαρίστων εσόδων με τον συντελεστή καθαρού 
κέρδους, καθαρά κεοδη, δεν προστίθενται, προκειμενου για 
τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών, οι 
τοκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές 
συναλλαγές, εκ τοκοι απο τις αποδεδειγμένες πωλήσεις 
εμπορευμάτων με πιστωσημεταζύ εμπόρων, α τόκοι υπε
ρημερίας λόγωκαθυστερησηςστην καταβολή του ττιστωθέ- 
ντος τμήματος, καθώς και οι τόκοι των πιο πάνω περιπτώ
σεων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

Η εζαίρεση όλων των πιο πάνω τόκων από την προσθήκη 
τους στα προσδιοριζόμενα εζωλογιστικό καθαρά κέρδη 
κρίνεται αναγκαία καθόσον, δεν αποτελούν εισόδημα από 
κινητές αζίες αλλά ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις, κατά πς διατάζεις της παρ. 4 του άρθρου 26 
του ν.δ.3323/1955. Εξάλλου η προσθήκη των ανωτέρω 
τόκων στα ακαθάριστα έσοδα έχει γίνει δεκτό διοικητικά 
με την βασική εγκύκλιο του Α.Ν.239/1967.

β. Στις επιχειρήσεις με διαφορετικά είδη για τα οποία 
προβλέπονται διάφοροι μοναδικοί συντελεστές καθαρού 
κέρδους, στα συνολικά ακαθάρισταεσοδάτους,εφαρμόζεταιο 
μεγαλύτερος προβλεπομενος μοναδικός συντελεστήςκαθα- 
ρού κέρδους.

γ. Επί εξωλογισπκού προσδιορισμού των καθαρών κερδών 
των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή 
δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
αλλά παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται 
αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου, προβλέπεται η χρησιμοποίηση αυξημένων, ένανπ 
τωνισχυουοών σήμερα, συντελεστών καθαρού κέρδους 
προκειμένου. να αναγκασθουν οι επιχειρηοειςνασυμμορφώ- 
νονταιπροςπς ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθόσον 
σε αντίθετη περίπτωση θα βεβαιωνονταισεβάρος τουςμε- 
γαλυτεροποσάφόρου εισοδήματος.

Ειδικότερα, προβλεπεται ότι ως συντελεστής καθαρού 
κέρδους θα λαμβάνεται αυτός που προκύπτει αποτονλογι- 
οπκό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, εφόσον 
ουτος είναι μεγαλύτερος του οικείου συντελεστή καθαρού 
κέρδους του πίνακε (όπως ισχύει κσι σήμερα), αλλά όμως 
δεν μπορεί νο είναι σε καμμιά περίπτωση μεγαλύτερος από 
το διπλάσιο του δευτέρου (από τους πίνακες) και του 
ποσοστού 65%.

Περαιτέρω όμως, σν διαπιστωθεί από τον έλεγχο; αα. Η 
έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, ββ. Η τήρηση 
άνεπισημωνβιβλιωνπαραλληλα προςτε υποχρεωττκώς τη
ρούμενα επίσημα, γγ. Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου 
Π π έκδοση ανακριβούς, για την πώληση η διακίνηση αγαθών 
Γ ^ην παροχή υπηρεσιών, δδ. Η χωρίς άδειο της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής άσκηση επαγγέλματος η επιχείρησης 
Γ άσκηση σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε, εε. Η αλλοίωση 
των δεδομένων της φορολογικής ταμειακής μηχσνης.

ο συντελεστής κοθαρου κέρδους που εφαρμόζεται προ
σαυξάνεται kctc εκατό τοις εκατό (100%) και στις λοιπές 
περιπτώσεις σνακριβειρς, κατο πενηντο τοις εκατό (50%). 

δ Λσμβανετοι ποονοισ vie πς περιπτώσεις που η

επιχείρηση καταστρεφεται ολικά απο πυρκαια και παράλληλο 
καταστοεφονται και τα βιβλία της.

Στην περίπτωση αυτη,πουυποχρεωτικάλαμβανειχωοα ε- 
ξωλογισττκος προσδιορισμός των καθαρών κερδών, προ- 
βλεπεται ότι μπορεί να αναγνωρισθει και αρνητικός συντε
λεστής μέχρι πεντε τοις εκατό (5%) επι των ακαθαρίστων 
εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων.

5. Με πς διστάζεις της παραγράφου 22 επιβάλλεται η 
υποχρέωση παρακράτησης Φόρου με συντελεστή 35% 
στους μισθούς που καταβάλλει η ανώνυμη εταιρία στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου αυτής, για υπηρεσίες που 
παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή 
εντολής, εφόσον γιαπς υπηρεσίες αυτές ασφαλίζονται σε 
οποιοδηποτε, εκτός του Ι.Κ.Α., ασφαλιστικό οργανισμό η 
ταμείο. Με την παρακράτηση αυτή προβλέπεται όπ εξα
ντλείται η φορολογική υποχρέωση των διοικητικών συμβου
λών για πς αμοιβές αυτές που λαμβάνουν.

Επίσης, με πς Ιδιες διατάξεις προβλέπεται παρακράτηση 
φόρου με συντελεστή 15%, χωρίς όμως εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης, στις επιχειρηματικές αμοιβές 
που θεωρείται όπ καταβάλλουν σύμφωνα με πς διατάξεις 
του άρθρου 10 του ν.δ.3843/1S56, οι εταιρίες περιορισμένης 
ευθύνηςστους διαχειριστές εταίρους που συμμετέχουν με 
ποσοστό τουλάχιστον 33%. Η επιβολή της παρακράτησης 
θεωρήθηκε επιβεβλημένη στις πιο πάνω αμοιβές, καθό
σον.αυτό ςκτώνταιαπότους διαχειριστές την επόμενη δια
χειριστική χρήση από το χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη, 
και αποτελούν μέρος των κερδών που δεν φορολογούνται 
στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα του 
λαμβάνοντος, με βάση πς γενικές διατάξεις περί φορολο
γίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αρθρο 11
Φορολογία μισθωτών. „τ—

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η περίπτωση α της παρσγράφου3τουάρθρου40του ν.δ. 
3323/1955. Με τη νεα διαταξη δε θεωρείται εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και δε φορολογείται η αποζημίωση που 
καταβάλλεται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελ- 
ματίες σε υπαλλήλους τους για την κάλυψη δαπανών 
υπηρεσίας που έχει αναληφθεί, εφόσον όμως αποδεικνυεται 
η καταβολή των δαπανών αυτών από σχετικάπαραστατικό- 
στοιχεία.Σποπόςτης προτεινόμενης διάταξης είναι η μη 
ψορολόγηση αυτών των αποζημιώσεων κατά το πραγματικό 
τους μέρος και όχι γιο το κατ αποκοπήν, όπως ισχύει 
σήμερα.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν.2019/1992. Με τη νέα διάταξη αλλάζει το ποσοστό του 
Φόρου που πρέπει να παρακρατείται στις συντάξεις ή άλλες 
παροχές παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμείο 
επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας και αντί 
του συντελεστή πέντε (5%) τοις εκατό που ισχύει τώρα,ο- 
νεξαρτήτως ποσού παροχής, προτείνονται συντελεστές, 
κοτά κλιμάκιο παροχής ως έξης:

- Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό 
ποσό της παροχής υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες 
(600.000) δρχ. ετησίως. - Με συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει το ένα 
εκατομμύριο τετρακόσες χιλιάδες (1.400.000) δοαχμές 
ετησιως.

- Με συντελεστή πέντε τοις εκοτό (5%) αντο καθαρά 
ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες 
(60C.000) δρχ. ετησιως, εφοσον πρόκειται γιο παοοχη που 
καταβάλλεται σε δικαιούχο που λαμβάνει παροχές μέχρι 
αυτό το ποσό από το δεύτερο και καθένα μετά το δεύτερο
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απΟ τους mo πάνω φοοείς. Σκοπός της πρστεινόμενης 
διάταξης είναι ο ορθότερος και δικαιότερος προσδιορισμος- 
τουφορουπουπρεπεινο παρακρατείται στις παροχές αυτές.

3. Με την παρόγραψο 3 του άρθρου αυτού καταρνεΐται 
η παράγραφος 5 του άρθρου <0 του ν.δ.3323/1955, με την 
ο'ποιο λογίζονται ως εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες τα 
χρηματικά ποσά απο τρεις (3) μηνιαίους μισθουςκαιπάνωπου 
καταβάλλονται εφάπαξ σπά τον εργοδότη σε μισθωτά 
υστέρα απά απασχόληση ΰ αυτόν δέκα (10) ετών.

4. Με την παράγραφο Α του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.δ.3323/1955. Με τη 
διάταξη αυτή καθοοίξετα νέα προθεσμίαυποβοληςτηςετη- 
σιας οριστικής δήλωσης Φόρου μισθωτών υπηρεσιών κατά 
ενα μήνα, προτεινεται υποχρεωτική αναγραφή στην οριστική 
δήλωση του αριθμού φορολογικού μητρώου των δικαιούχων 
των αμοιβών και ορίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης αυτής 
δεν παράγει έννομα αποτελέσματα αν δεν έχουν επιδοθεΐ 
οι οικείες προσωρινές δηλώσεις ή δεν έχει αποδοθεί με 
αυτές ολόκληρο το ποσά της οφελης που προκύπτει για 
τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Με την παράταση του χρόνου υποβολής της δήλωσης 
αυτής επιδιώκεται η διευκόλυνσητωνεπιχειρήσεωνγιαπς λο
γιστικές τους εργασίες, ενώ με την υποχρέωση αναγραφής 
του αριθμού φορολογικού μητρώου και τον ορισμό του 
έννομου της υποβολής της δήλωσης αυτής επιδιώκεται η 
μηχανογραφική διασταύρωση και α έλεγχος της εκπλήρω
σης των φορολογικών υποχρεώσεων των υποχρέων.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού καταργειται 
η παράγραφος 7 της 11054C3/2049/A.0C12'3C.10.1989 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται 
μείωση του παρακρατούμενου φάρου κατά ποσοστό δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%) αυτού.

Άρθρο 12
Εισόδημα από ελευθέριε επαγγέλματα και ειδικές περι

πτώσεις. 1 2 3 4 5

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η περίπτωση δ' της παραγράφου2τουάρθρου45του ν.δ. 
3323/1955 και ορίζεται, με τις προτεινόμενες διστάζεις, ότι 
η διατροφή που καταβάλλεται σε τέκνα δε θεωρείται 
εισόδημά τους.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρουαυτούπροστίθεται 
παράγραφος Α στο άρθρο 45 του ν.δ.3323/1955, η οποία 
ορίζει ότι οι κάθε είδους τόκοι, που καταβάλλονται σε 
αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τοπογράφους, λόγω καθυ
στέρησης είσπραξης των αμοιβών τους από την ασκησητου 
επαγγέλματοςτους,

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η παράγραοος 3 του άρθρου 46 του ν.δ.3323/1955 και 
ορίζεται η κατανομή του ακαθαρίστου εισοδήματος των 
συγγραφέων από το έργο της πνευματικής τους παραγωγής 
και παρέχεται ευχέρειο στο πρόσωπό της παραγράφου 
αυτής να φορολογηθούν κοΤ εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.δ.3323/1955

4. Με την παράγραφο α του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
το πρώτο εδάφιο της ποοαγραφου5τουαοθοου46του ν.δ. 
3323/1955 και ορίζεται, με τις προτεινόμενες διατάξεις. Οτι 
kctc τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των 
αρχιτεκτόνων και μηχανικών, στο ακαθόριστε εισόδημα τους 
συμπερλαμβονοντσι και c κάθε είδους τοκοι υπερημερίας 
λόγω καθυστέρησης καταβολής των αμοιβών τους.

5. Με την παράγραφό 5 ταυ άρθρου ρυτού αντικαθιστάτε, 
το δεύτερο εδάφιο της παοαγροιρου 2 τουορδρου46του 
ν.δ.3323/1955 και οοίζετοι, με τις προτεινόμενες διατάξεις, 
η έκπτωση οπό το ακαθάριστο εισόδημααπουπηρεσίες 
ελευθεριωνεπογγελματωνποσοστούτων δαπσνωνπου npcv-

ματοπσιουντσι γιο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 
που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση αυτου του εισο
δήματος.

6. Με την παοάγοαΦΟ 6 του άοθοουαυτούποσστίθετα; 
παραγροφος α στο άρθρο 42 του ν.δ.3323/1955, η οποίο 
όριζα ότι οι διστάζεις των παραγραφών 7,8.9,10 και 11 του 
άρθρου 47 του ίδιου ν.διατ/τος, με βάση τις οποίες μπορεί 
να γίνε; τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος από 
υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, εφαρμόζονται ανο- 
λόγως και για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου και 
καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση, με 
σύμβαση μίσθωσης εργασίας, επαγγέλματος της παραγρά
φου 1 τουάρθρου45του ν.δ.3323/1955.

7. Με τις διστάζεις των παραγράφων 7, 8 και 9 αυτου 
του άρθρου θεσπίζεται η υποχρέωση παροκοάτησηςφό- 
ρουαπό επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις πουκσταβάλλονται- 
στους δικοιούχους ένοντι του φόρου που 6c βαρύνει 
αυτούς. Με αυτές πς διατάξεις σκοπείται η έγκαιρη, υπό 
τύπον προκαταβολής, είσπραξη του Φόρου που βάρυνε; 
τους δικαιούχους επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων

Άρθρο 13
Πρόσθετοι φόροι. Παραγραφή.

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου ουτού αντικαθίστονται 
οι παράγραφοι 1.2 και 3 του άρθρου 57 του ν.δ.3323/1955 
η δε παράγραφος 4 του Ιδιου άρθρου καταργείται.

Με πς νέες διατάξεις οπλοποιειται ο τρόπος επιβολής 
των προσθέτων φορών γιο άοους υποβάλλουν εκπρόθεσμη 
δήλωση ή δεν υποβάλλουν δήλωση, έτσι που ο φορολο
γούμενος να γνωρίζει επακριβώς τους επιβαλλόμενους 
πρόσθετους φόρους.

2. Με την παοαγρόφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστονται 
οι παράγραφοι 1 και 2 του άοθρου 68 του ν.δ.3323/1955. 
ενω παράλληλο προστίθετα στο αοθρο αυτό και νεσ 
παράγραφος 3.

Με πς νέες διατάξεις ο χρόνος παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορών οπό 10 
χρόνια περιορίζεται στο 5 χρονιά.

Με πς διατάξεις ουτές Gc επιτευχθεί άρση των φορο
λογικών εκκρεμοτήτων, ρε την αμεσΟτητσ της φορολογικής 
ενοχής του φορολογουμένου από την μη παρέλευσημεγο- 
λουχρονικού διαστήματος μεταξύ σποκτησεως εισοδήματος 
και ελέγχου, με αποτέλεομα τη δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών.

Άρθρο 14
Κατάργηση απαλλαγών.

Με πς διατάξεις του άρθρου ουτού κοταργειτα; η 
απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ορισμένων επιδομάτων 
με οκοπό την .εξυγίανση του φορολογικού συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με πς διστάζεις των άρθρων 15 έως 18 του προτεινο- 
μενου σχεδίου νόμου οναμαρΦώνετσι ριζικό τσ σύστημά 
οοσολογίος εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Κατ αρχήν, με πς διστάζεις ουτές καθίστανται υποκείμενα 
του οσρσυ εισοδήματος νομικών προσώπων κοι ο; ημεδαπές 
εταισιες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες μέχρι σήμερα 
αποτελούσαν ανπκαωενο των διατάξεων του ν.δ.3323 "Sue

Ο οορος εισοδήματος επιβάλλεται στα cuvcmkc κρΘρρρ 
κέρδη του νομικού προσώπου (ανώνυμης εταιρίας, συνε
ταιρισμού. εταιρίας περιορισμένης ευθύνης κ.λ.π.) κρ. οχ: 
διακεκριμένο στο αδισνεμητα και διανεμόμενα κέρδη Με
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την επιβολή του φορου αυτου επεοχεται εξάντληση της 
Φορολογικής υποχρέωσης για οσους οποκτουνεισοδηματα 
ιμερισματα. προμερισματα. αμοιβές μελών διοικητικού συμ
βουλίου, διανεμόμενα κέρδη στο εργοτουπαλληλικο προ
σωπικό, κέρδη απδ συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) από τα 
νομικά πρόσωπα του ν.δ.3843/1958 καθοοον, αυτα διανέ
μονται από το υπολοιπο των συνολικών καθαρών κερδών 
που απομένει μετά την αφαίρεση του ψορου εισοδήματος 
cno τα συνολικά καθαρά κέρδη.

Επομένως στα διανεμόμενα αυτα εισοδήματα δεν ενερ- 
γειται καμιά παρακράτηση φόρου απο την κσταβάλλουσα 
εταιοια κατά την είσπραξη των εισοδημάτων αυτών από 
τους δικαιούχους. Περαιτέρω, με τις προτεινομενεςδιατα- 
ξειςκαθορίζεται ενιαίος συντελεστής 35% φορολογίας των 
καθαρών κερδών των νομικών προσώπων, καταργουμάνων 
ολων των διαφοροποιήσεων αυτών που υπήρχαν, ανάλογα 
με το αντικείμενο εργασιών της ανώνυμης εταιρίας, την 
κατηγορία του νομικού προσώπου και ανάλογα αν οι 
μετοχες είναι ονομαστικάςηανωνυμες. εισηγμένες ή όχι στο 
χρηματιστήριο.

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται απλοποίηση της φορολο
γίας των νομικών προσώπων και ουσιαστική φορολογική 
ελάφρυνση των φορέων παραγωγικής δραστηριότητας απο 
το μειωμένο συντελεστή φορολογίας 35% επί των αδιανέ
μητων και διανεμομένων κερδών, η οποία θο έχει ως 
αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγαλύτερου διαθέσιμουεισοδήμα- 
τοςγιατην πραγματοποιησηνέων παραγωγικών επενδύσεων 
και γενικότερα θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της 
χωράς.

Οι επερχόυενες μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος 
νομικών προσώπων έχουν ως έξης κατά άρθρο:

Άρθρο 15
Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου 1 2

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προστίθενται 
στα ήδη υποκείμενα σε φορολογία του ν.δ.3843/1958 νομικά 
πρόσωπα και οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Η εξομοίωση από άποψη φορολογική της εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης μετηνΑ.Ε.κρίνεταιαναγκαίαλόγωτου 
κεφαλαιουχικού χαρακτήρα των εταιριών αυτών.

2. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού 
επέρχονται τροποποιήσεις στο άοθρο 4 του ν,δ.3843/1958. 
σχετικά με το αντικείμενο φορολογίαςτωννομικώνπροσω- 
πωντου νομοθετηματος αυτου.

Με πς προτεινόμενες διατάξεις μεταβάλλεται το αντι
κείμενο φορολογίας για πς ημεδαπές ανώνυμες εται
ρίες.τους συνεταιρισμουςκαιπς αλλοδαπέςεπιχειρήσειςκαι 
καθορίζεται το αντικείμενο φορολογίας για πς εταιρίες 
περιορισμένης ευθυνης.

Ειδιχότερα: α) Για πς ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και 
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ως αντικείμενο του φόρου 
ορίζεται το συνολικό καθαρό εισόδημσ ή κέρδος που 
αηοκτούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ήτοι πριν από την 
οφοιοεση των διανεμομένων, με οποιοδήποτε τρόπο, 
κερδών Τα διανεμόμενα από tc νομικά αυτά πρόσωπα 
κέρδη λαμβανονται από το υπόλοιπο των πιο πάνω 
άυνολικών κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδή- 
υατος που αναλογεί σε αυτα. β) Γic πς ημεδαπές 
'άσπεζικές και ασψαλισπκές ανώνυμες εταιρίες αντικείμενο

c
π

icoou εινοι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που 
ποκταύν στην πμεδαπη ή αλλοδαπή,, μετά την αφαίρεση 
ου μέρους αυτών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδά 
ους ή οτα εισοδήματα τους που φορολογούνται κατά ειδικό 
οοπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Πε- 
αιτεοω. αν οι ετοισίες αυτές διανέμουν κέρδη, στα πιο 
άνω ποοκύπτοντα φορολογούμενα κέρδη, προστίθεται το

μέρος των αφορολογήτων κερδών ή των ιρορολσγουμένων 
κατά ειδικό τροπο με εξάντληση της φορολογικής υπο
χρέωσης που αναλογούν στο διανεμόμενα κέρδη, γ) Γ'ια 
τους συνεταιρισμούς και πς ενώσεις αυτών, αντικείμενο 
ψορου είναι το συνολικό καθαρό τους εισόδημα γ, κέρδος, 
ήτοι πριν από την αφαίρεση των διανεμόμενων κερδών στα 
μέλη τους καθώς και των χορηγουμένων σε αυτά εκπτώ
σεων. δ) Για tc υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα, αντικείμενο φόρου ορίζεται όπ είναι το υπόλοιπο 
των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση από αυτά του μέρους των 
κερδών που αναλογεί στα απαλλασσόμενα της φορολογίας 
εισοδήματα τους ή στα ειαοδήματα τους που φορολογού
νται κατα ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης.

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτου προστίθεται 
στην περίπτωση Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ν.δ.3843/1958 νέο εδάφιο, με βάση το οποίο, τα διανεμό
μενα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορι- 
σμένηςευθύνηςή συνεταιρισμούς κέρδη που προέρχονται 
από τη αυμμετοχή τους σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες 
και συνεταιρισμούςπου εκμεταλλεύονται πλοία υπό ελληνική 
σημαία, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεταιανσγκαία,καθόοονγιαπς επιχειρή
σεις που εκμεταλλεύονται πλοία με ελληνική σημαία, με την 
καταβολή του οψειλόμενου φόρου με βύση πς διατάξεις 
του ν.27/1975 εξαντλείται η φοοολογικήυποχρέωσητης 
εταιρίας για τα πραγματοποιούμενα από αυτή κέρδη, αλλά 
και των μετόχων για τα λαμβανόμενα από αυτούς κέρδη.

Άρθρο 16

Με πς διατάξεις του άρθοου αυτού επέρχονται οι 
ακόλουθες μεταβολές:

1. Προστίθεται στο άρθρο 8 του ν.δ.3843/1958 παράγρα
φος 4 βάσει της οποίας, από τα ακαθάριστα έσοδα των 
ημεδαπών σνωνύμων εταιριών εκπίπτονται, προκειμενου για 
τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους kci οι εξής 
δαπάνες:

α. Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για 
την εξαγορα ιδρυτικών ητλων της καθώς και οι τόκοιπου 
καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της, με την 
προϋπόθεση όμως όπ οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από 
τα κέρδη της.

β. Οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία 
στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της, εφόσον εκ 
τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από tc κέρδη της.

γ. Οι αμοιβές κοι αποζημιώσεις που καταβάλλει η ανώνυμη 
εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίουπουδεν προέρ
χονται από τα κέρδη της.

2. Προστίθεται μετά το άρθρο 8 του ν.δ.3843/1958 
καινούργιο άρθρο 8α. σχετικά με τον υπολογισμό τουψο- 
ρολογητέου εισοδήματος. Με πς διατάξεις του καινούργιου 
αυτού άρθρου ορίζονται τα εξής: α.Όταν στα εισοδήματα 
των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθειου 3 
(ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα 
αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην χώρα μας, 
δημόσιες, δημοτικές και κοινοπκές επιχειρήσεις κ.λ.π.) 
συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδηαπό συμμετοχή 
σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν φορολογηθεί είτε με πς 
διατάξεις του ν.δ.3843/1958, είτε με πς διατάξεις του 
άρθρου 16c του ν.δ,3323/1955, τα εισοδήματααυτά αφαι- 
ρούνται απο τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου για 
τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών του νομικού 
προσώπου, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση, το mo πάνω 
ειαοδήματα θα εφορολογούντο δυο φορές και μάλιστα με
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τον ίδιο συντελεστή (35%).
β Ότανστακαθαοάκερδησυνεταιεκσμων,εταωχων περιορι

σμένης ευθύνης κα ανωνύμων εταιριών, πλην τραπεζικών 
και ασφαλιστικών περιλαμβάνονται κα έσοδα αφορολόγητα 
ή κέρδη που έχουν προσδιορισθεί με ειδικό τρόπο (π.χ. με 
βάση το άρθρο 36ο του ν.δ.3323/1955) ηκερδηπουέχουν 
Φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορο
λογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκο, καταθέσεων) και παράλ
ληλο λαμβάνει χώρα διανομή καθαρώνκερδών.σταψορολο- 
γητέο κέρδη προστίθεται και το μέρος των πιο πάνω 
εσόδων ή κερδών που αναλογεί στο διανεμόμενα και το 
προκύπτον άθροισμα αποτελεί το συνολικό φορολογητέο 
εισόδημα του νομικού προσώπου.

γ. Όταν κεφαλαιοποιούνται ή διανέμονται αφορολόγητα 
αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, συνεταιρισμών ή εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης, αυτό προστίθενται κατά το χρόνο 
διανομής ή κεφαλαιοποίησης στα φορολογητέα κέρδη του 
νομικού προσώπου και φορολογούνται κανονικά με βάση 
τις διατάξεις, του ν.δ.3843/1955, με εξαίρεση το αφορο
λόγητο αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 1116/ 
1981, ν. 1262/1962, ν. 1892/1990 κ.λ.π.) για την κεφαλαιο
ποίηση τωνοποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
13 του ν. 1473/1984 και του άρθρου 101 του ν. 1892/1990. 
Από την πιο πάνω φορολογία απαλλάσσεται η κεφαλαιο
ποίηση ή διανομή των αφορολογήτων αποθεματικών με 
εξαίρεση των αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, που 
έχουν σχηματίσει οι Ε.Π.Ε. μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος 
του προτεινόμενου νόμου, καθόσον κατά τον χρόνο 
σχηματισμού των, προεβλέπετο ότι σε περίπτωση μεταγε
νέστερης κεφαλαιοποίησης ή διανομής αυτώνδενοφείλετο- 
Φόρος εισοδήματος.

δ. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, προ- 
βλέπεται ότι έχουνανάλογηεφαρμογήκαιεπίδιανομήςή κεφα
λαιοποίησης αποθεματικών προερχόμενων από εισοδήματο 
που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντλησητης 
Φορολογικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο παρα
κρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο 
νομικό πρόσωπο. Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή 
διανομή αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από μερί
σματα, προερχόμενααπ ό συμμετοχή σε άλλες ημεδοπες 
Α.Ε., αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογίο και ούτε επιστρέ- 
Φεται ο παρακρατηθείςφόρος μερισμάτων, ε. Σε περίπτωση 
διαλύσεως ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας η εταιρίας περιο
ρισμένης ευθύνης, θεωρείται ως κέρδος, που φορολογείται 
στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσο που λαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, οι μέτοχοι ή το μέλη της Ε.Π.Ε., πέραν 
του πράγματι καταβληθέντος κα. μη επιστραφέντος σε 
αυτούς μετοχικού η εταιρικού κεφαλαίου, αντίστοιχο, κοι 
των κερδών που έχουν υπαχθεί σε Φορολογία με βάση τις 
διατάξεις του ν.δ.3843/1956.

στ. Σε περίπτωση εξαγοράς ή με οπωσδήποτε τρόπο 
απόκτησης από ημεδαπή ανώνυμη εταιρίε δικών της 
μέτοχων γιο οπόσβεση ή μείωσε, του κεφολαιου της. το 
ποσό που καταβάλλεται στους μέτοχους πέραν του πράγ
ματι καταβληθέντοςαπόουτούς αντιτίμου μέτοχων κε; μη 
επιστραφέντος σε ουτούς, προέρχεται από το υπόλοιπο 
των κερδών που προκύπτει μετά την οΦοίρεση του 
αναλογούντος, με βάση το αρθοο 10 του ν.δ.3342/1958 
Φορου από το συνολικά κέρδη κα περατερω. δεν μποκειτοι 
ουτο σε φορολογία, με την προϋπόθεση αμως οτ. το νομικο 
προοωπο δεν εχει. μέσο στην διαχειριστική χεηστ που 
νίνετα η μειωσππη απόσ3εσητουκεΦαΛαίου.ε;σο5ηματό c- 
παλλοσοόμενατηςφορολογίος ήποοσδιοοιζόμενοπ Φορολο
γούμενο κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλεπετο. οτ: θο 
έχουν εφαρμογή το αναφερθεντο στην περίπτωση β της 
ποοουσος.

3. Με την παραγραφο 5 του άρθρου 16 προβλεπεται όπ 
αν μίο επιχείρηση εχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεμα
τικά από κέρδη εκ πωλήσεως χοεωγραφων κα προβεί 
περαιτέρω σε διανομή αυτών η διαλυθεί η επιχείρηση, το 
ποσάτωνκεοδώναυτών προστίθεντα στα λοιπά ειαοδήματα 
της επιχειρησηςκα Φορολογουντα κοτά το χρόνο της 
διανομής ή διάλυσης σμμφωνο με ης ισχύουσες διατάξεις 
Φορολογίας εισοδήματος,

Η ρύθμιση αυτή κρίνετα αναγκαία, λόγω του γεγονότος 
ότι με την αλλαγή του τρόπου φορολογίας των εταιριών 
δεν ύπαρχε; φάιρος επί των διανεμόμενων ποσωνκαικατό- 
συνέπεια προστίθεντα τα ποσό αυτό στα κέρδη τηςχρη- 
σηςπου διανέμονται ή διαλύετα η επιχείρηση, γιο νο 
Φορολογηθούν στο Ονομα του νομικού προσώπου.

4. Με την παράγραφο 6 του άρθοου 16 αντικαθίστστα 
το άρθρο 10 του ν.δ. 3843/1958, που αναφέρετα στον 
υπολογισμό του φόοου εισοδήματος των νομικών προσώ
πων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις καθιεοώνεται ενιαίος 
συντελεστής φορολογίας, τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
για τα κέρδη όλων των νομικών προσώπων, ανεξάρτητα 
ον έχουν κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα και απο το 
αντικείμενο εργασιών τους.

Ο συντελεστής αυτός εψαρμόζετα στα κέρδη των 
νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύ
πτουν μετά την εφαρμογή των διατάξεωντωνάρθρωνθκαι&ο- 
του ν.δ.3843/1956, κοθως και στο καθαρά εισόδημο των 
νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν.δ.3843/1958.

Μοναδική εξαίρεση γίνεται στον υπολογισμό του φόοου 
που οφείλετω από την εταιρία περιορισμένης ευθυνης,στην 
περίπτωση της οποίας, προβλέπονται τα εξής:

ΚαΤ αρχήν καθιερώνεται επιχειρηματική αμοιβή Yic τους 
διαχειριστές φυσικά πρόσωπα που συμμετάχουν σε αυτή με 
ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω. Η αυοιβη 
αυτή υπολογίζεται στο ήμισυ των καθαρών κερδών που 
δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση ανάλοναμε- 
τοποσοστό συμμετοχής του καθενός στα κέρδη της Ε.Π.Ε. 
Στη συνεχεία, το σύνολο των επιχειοηματιχών αυτών 
αμοιβών εκπίπτεται από τα συνολικό καθαρα κέρδη τπς 
Ε.Π.Ε. και στο προκύπτον υπόλοιπο καθαρών κερδών 
εψαρμοζεταιοοναψερόμενοςπιοπόνω συντελεστής οορολο- 
γ.ας 25%.

Όταν ο διαχειριστής συμμετέχει σε περισσότερες τπς 
μίας εταιρίες περιορισμένης ευθύνης η οεάλλεςπροσωπιχες 
εταιοιες ως ομορουθμο υέλος ορίζεται ότι, αυτός δικαιουτα. 
επιχειρηματικής αμοιβής απο μίο μονο εταιριο, δίκης του 
επιλογής, η οποίο επιλογή δηλώνετοι με την οικείο αρχική 
δήλωση φορολογίας εισοδηματοςτηςεταιοίαςκσδεν ονσ-Ό- 
λείται. Περαιτεοω, one ακαθάριστα εισοδήματα όλων των 
νομικών προοωπων που προέρχονται οπό οικοδομές εξα
κολουθεί να επιβάλλεται πλέον του ονωτέρου φόρου, κα 
συμπληρωματικός Φόρος τρία τοις εκατό (3%). ο οποίος 
δεν μπορεινα υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος.

Απο το άθροισμα του φόρου εισοδήματος κα: συμπλη
ρωματικού Φορου εκπίπτουν:

α) 0 φάρος που προκατοβληθηκε η παροκοοτήθηκε στο 
ειοόδημο που υποκειται σε Φορο.

β; Ο ©όσος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθε- 
ντων κατ ειδικό τροπο με εξάντληση τηςφοοολονικπςυπο- 
χρεωσης εισοδημάτων που διανέμονται καιμεταοπαιαεχου· 
προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη το. 
νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα- 
γραΦΟυ 2 του σαθρού 6c του ν.δ.3843/1956

Ειδικό γιο τις τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες 
εταοιες εκπίπτει one tc συνολικό ©ορο του νομικέ.
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προσώπου. ολόκληρο το ποσο του Φορου πουπαρακρατη- 
θηκεγιαεισοδήματο φορολογηθέντσ κατ ειδικό τροπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

γ) 0 φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή για το εισόδημα που ποοεκυψε σε αυτή και 
υποκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φορου 
που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

Αρθρο 17
Δήλωση και καταβολή του φορου.

1. Με την παραγραφο ι του άρθρου αυτου καθορίζονται 
νεες προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, που έχουν ως εξής: α. Τα νομικά πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ.3843/1956, μ£χρι 
την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την 
ημερομηνίο που λήγει η διαχειριστική περίοδος.

β. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, μέχρι τις 2 
Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται 
η υποβολή απο πς Α.Ε. τροποποιηττκής δήλωσης μάσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από πς διατάξεις αυτές, σε 
περίπτωση που εντός εξαμήνου από τη λήξη της διαχ/κης 
χρήσής δεν συνέρχεται η γενική συνέλευση των μετόχων 
για να εγκρίνει την προταθείσα από το διοικητικά συμβούλιο 
διανομή κερδών ή συνέρχεται και τροποποιεί την προτα
θείσα αυτή διανομή κερδών.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται 
ο τροπος καταβολής του φόρου εισοδήματος, της προκα
ταβολής φόρου και λοιπών ποσών που προκύπτουν από 
την υποβαλλόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι μεταβολής που επέρχονται με τις προτεινΰμενες 
διατάξεις είναι οι έξης: α. C οφειλόμενος φόρος που 
προκύπτει απότηδήλωση καταβάλλεται σε πεντε (5) ίσες 
μηνιαίες δόσεις, ανή των επτά(7) πουπροεβλέπετοαπόπς- 
δισταξειςπου αντικαθίστανται.

Απο πς πέντε δόσεις, η πρώτη καταβαλλεται ταυτόχρονα 
με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοι
πες τέσσερις, την τελευταίο εργάσιμη ημεοα των τεσσάρων 
επομένων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών.

β. Καταργείτοι η έκπτωση δέκε τοις εκατό (10%) σε 
περίπτωση εραπαξ κατοβολης του οφειλομενου συνολι
κό.βοσειτης δήλωσης, ποσού.

Αρθρο 18
Προκαταβολή και πορακρατηση φόρου 1

1 Με τις διατοξεις των παραγραφών 1, 2 και 3 του 
άρθρου αυτού επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις ως 
προς τον υπολογισμό της προκαταβολής του φόρου 
εισοδήματος λογω του νέου τρόπου φορολογίας των 
κερδών των Α.Ε. και συνεταιρισμών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι το ποσό 
~ς βεβαιούμενης προκαταβολής θα υπολογίζεται με την 
εφαρμογή του ποσοστού πενηντο τοις εκατό (50%) στο 
συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος και συμπληρωμα
τικού που οφείλεται με βάση το cpGoo 10, αφού δεν θα 
υπάρχει πλέον φάρος επί των διανεμομένωνκερδών(μερι- 
σματων.αμοιβών διοικητικού συμβουλίου.κ.λ.π.).Επίσηςπρο- 
βλεπεταιηβεβαίωση προκοταβαλης φόρου και στα νομικά 
προεωπα που τίθενται σε εκκαθάριση, εψοσον η εκκαθάριση 
ωαοκει περον του έτους. Η ρύθμιση αυτή κρινεται αναγκαία 
<ισ κογους ίσης φορολογικής μεταχείρισης όλων τωννομι- 
κων προσώπωνπουκτωντο; εισοδήματα, καθοσον υπαρχουν 
—κε.ες ανώνυμες ετειρίες που βρίσκονται σε εκκαθάριση

επί ορκετα χρονιά και κτώνται εισοδήματα κυρίως από 
ακίνητα και κατά συνέπεια θα πρεπει και σε αυτές vc 
βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, όπως και στις λοιπές Α.Ε. 
που κτωνται εισοδήματα.

2. Με πς διατάξεις της παοαγραφου 4 του άοθοουαυτού 
αντικαθίσταται το αοθρο 15 του ν.δ.3843/1956 που αναψά- 
ρεται στην υποχρέωση που έχουν το νομικά πρόσωπα να 
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος για συ- 
γκεριμένα ποσά που καταβάλλουν σε τρίτους.

Οι ποοτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν τα εξής: αΟι 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιοοισμενης ευ
θύνης, και οι συνεταιρισμοί δεν θα προβαίνουν πλέον σε 
παοακράτηση φόρου όταν διανέμουν κέρδη με τημορφήμε- 
ρισμάτων. προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός 
μισθού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους 
διευθυντές καθώς και αμοιβών στο εργατουπαλληλικό 
προσωπικό καθόσον τα εισοδήματα αυτα θα φορολογούνται 
στο εξής στο όνομα του νομικού προσώπου.

β. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.δ.3323/1955 έχουν 
ανάλογη εφαρμογή και ότον ο καταβάλλων το εισόδημα ή 
δικαιούχος αυτου είναι νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση από 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του ν.δ.3843/58.

Εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του εισοδήματος από κινητές 
άξιες, εκτός μερισμάτων και τόκων απο μετοχές και 
ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα 
κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, είναι πρόσωπο από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, το οποίο όμως δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλαδο, τοποσοστό του παρακρατούμενου φΟρου 
ορίζεται σε 35% στο εισόδημα αυτό, αντί του 46% που 
ορίζετοαπόπςαντικαθιστούμενες διατάξεις. Η μείωση αυτή 
γίνεται, μετά την επερχόμενη, με το παρόν σχέδιο νόμου, 
μείωση σε 35% του συντελεστή φορολογίας των κερδών 
των ημεδαπών νομικών προσώπων.

γ. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αποζη
μιώσεις ή tc δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους 
αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην 
Ελλάδα για τηνχρήσηη παραχώρηση της χρήσης τεχνικών 
μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχε
δίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, πνευ
ματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, 
και λοιπών συναφών δικαιωμάτων έναντι 25%, που προε- 
βλέπετο από τις αντικαθιστούμενες διατάξεις.

δ. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 17,5% στα ποσά 
ομοιβών που καταβάλλονταιστιςαλλοδαπεςεπιχειοησεις και 
οργανισμούς που αναλαμβανουν στην Ελλάδα κατάρτιση 
μελετών και σχεδίων ή την διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, 
οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύοεως, ανεξάρτητα 
αν αυτές εκπονούνται στην Ελλαδα ή στην αλλοδαπή, ή 
την επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων 
που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Ελλάδα ή την 
παροχή επιστημονικής φυσεως συμβουλών προς τον κύριο 
του εκτελούμενου στην Ελλάδσ τεχνικού έργου, έναντι 20% 
που ποοεβλέπετο απότιςαντικαθιστουμενες διατάξεις.

ε. Παρακράτηση φόρου στα nooc που εισπράττουν 
αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμοί, λογω εκτέλεσης τεχνι
κών έργων στην Ελλάδα, με τους ακόλουθους συντελεστές: 
αα. Τρία και μισό τοις εκατό (3.50%) στη συνολική 
ακαθόριστη αξία των έργων του Δημοσίου, δήμων και 
κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, 
οργανισμών η επιχειρήσεων κάνης ωφέλειας και νομικών 
προσώπων δημοσίουδικαιου γενικά, ανεξάρτητα αν τα έργα 
εκτελουνται με υλικά του εργολήπτη ή οχ, έναντι παρα- 
κρστησεως με πέντε τοις εκατό (5%) που προεβλέπετο
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απο τις ανηκαθιστουμενες διατάξεις. 00. Τέσσερα κα εικοσ. 
τοις εκατό (4.20%) στη συνολική ακαθάριστη άξιο των 
ιδιωτικωνεογων.γενικά.έναντι παρακρατήσεως με έξι τοις 
εχετό (6%) που προεβλέπετο οπό τις αντικαθιστουμενες 
διατάξεις, γγ: Οκτώ και εβδομήντα πόντε τοις εκατό (6.75%) 
στη συνολική ακαθόριστη αξία των έργων χωρίς την αξία 
των υλικών για όργα που αναφέροντα; στην mo πάνω 
περίπτωση 00. για τα οποίο ο εργολήπτης δεν χρησιμο- 
ποιείδικό τουυλικά.όναντι παρακρατήοεως με συντελεστή 
δώδεκο τοιςεκατο (12%). αντίστοιχα, που προεβλεπετο 
απόηςαντικαθιστουμενες διατάξεις.

Με την παρακράτηση του φάρου στις πιο πάνω αναφε- 
ρόμενες περιπτώσεις γ όως και ε. εξαντλείται η φορολογική 
υποχρόωση του αλλοδαπού δικαιούχου.

3. Με ης διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρουαυτού 
προστίθεται στο άρθρο 17 του ν.δ.3843/1958 παραγραψος 
3, με την οποία προβλεπεται ότι γιε την πληρωμή των 
οφειλομένων από το νομικό πρόσωπό άμεσων η έμμεσων 
Φόρων ευθυνονται τα πρόσωπα που αναφόροντα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, ήτοι οι 
διευθυνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, οι διοικητός. οι 
γενικοί διευθυντές για πς ανώνυμες εταιρίες, οι διαχειρι
στές γιο ης εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι διευθυντές 
Π ανηπρόοωποι ή πράκτορες για ης αλλοδαπές επιχειρή
σεις κ.λ.π.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθόσον σης ισχύου- 
σες διστάξεις του άρθρου 17 του ν.δ.3843/1958 δεν 
προβλέποντο τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για την 
πληρωμή των οφειλομενων φόρων από το νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 19.
Αντικατάσταση διατάξεων του ν. 1969/1991.

Η αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 16 του 
ν. 1969/1991, που προβλέπουν τον τρόπο φορολογίας των 
εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και του άρθρου 48 
του ίδιου νόμου, που προβλέπουν τον τρόπο φορολογίας 
των αμοιβαίων κεφαλαίων, κρίνεται αναγκαία, λόγω του 
γεγονότος 6η με το νέο τρόπο φορολογίας που προβλέπει 
το σχέδιο νόμου δεν επιβάλλεται φόρος επί των διανεμό
μενων κερδών στους δικαιούχους αυτών.

Ειδικότερα, ορίζεται όη τα μερίσματα που εισπράττουν 
οι μέτοχοι εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καθώς και 
τα κέρδη που διανέμονται από τα αμοιβαίο κεφάλαιαστους 
μεριδιούχους απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΤΟΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Με ης διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του σχεδίου 
νόμου προβλεπεται αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων 
και κτιρίων που έχουν στην κυριότητό τους οι επιχειρήσεις 
που τηρούν βιβλίο Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων κα; 
Στοιχείων, Επειδή kctc το διοστημο που περασε οπό την 
τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων των επιχειρήσεων 
που έγινε με βάση ης διατάξεις της Απόθεσης Ε2665/1988 
που κυρώθηκε με τον ν. 1829/1989, μεχρ; σήμερα. έγιναν 
σημονηκές ανοτιμήοεις με οπατέλεσμο οι ισολογισμοί των 
επ'.χειαήσεωνναμη απεικονίζουν την πραγματική περιουσια
κή κατασταοη αυτών κρίθπκε απαραίτητε η αναπροσαρμογή 
της αξίας των γηπέδων κα. κτιρίων που αποκτήθηκαν από 
ης επιχειρήσεις μεχε. 3’. Δεκεμβρίου 1991.

Με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή θε επιτευχθούν τα 
έξης: c Η εξυγίανση των ισολογισμών των επιχειρήσεων 
για να απεικονίζουν κατε το δυνοτό την πραγματική 
περιουσιακή κοταστασή τους

β. Η βεληωση της σχέσης των ίδιων και ξένων κεφαλαίων 
των επιχειρήσεων με συνέπεια την αύξηση τηςπιστοληπτι- 
κής ικανότητας τους.

γ. Η σμίκρυνση της διαφοραςμεταξύονομοστικηςκοι εσω
τερικής αξίας της μετοχής.

Επίσης, για να γνωρίζουν ρ επιχειρήσεις σε ποιο χρόνο 
θα μπορούν να προβουν σε αναπροσαρμογή της αξίας των 
ακινήτων τους, προβλεπεται στο σχέδιο νόμου, οη η 
αναπροσαρμογή αυτών ftc γίνεται ανό τετραεπα κα; με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται οι 
συντελεστές αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

Ειδικότερα, με ης διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 
του σχεδίου νόμου προβλέπονται το εξής:

Αρθρο 20

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η υποχρεωτική αναπρο
σαρμογή της αξίας των ακίνητων (γηπέδωνκαικτιριων)όλω- 
ντων επιχερήσεων γενικόοι οποιεςκατάτοχρονοτης ανο- 
προσαρμογής τηρούν υποχρεωπκο από το νόμο βιβλία 
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν, η αν 
Dvat ημεδαπές ή αλλοδαπές ή αν υπάγονται στις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθε
στώς. Εξαρετικά προκειμένου για ακίνητα τεχνικών επιχει
ρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση 
οικοδομών, αυτέςυποχρεούνταισε αναπροσαρμογή μόνον 
επί εκείνων το οποία ιδιοχρησιμοποιουν η είναι εκμισθωμένο 
πάνω από δύο χρόνια, κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής 
Δεν παρέχεται δυνατότητα αναπροσαρμογής της gEioo 
ακινήτων επιχειρήσεων, οι οποίεςβρίσχονταισε εκκοθαριση 
κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.

Άρθρο 21.

Με ης διατάξεις του άρθρου αυτου προβλεπεται όη ο: 
επιχειρήσεις του προηγούμενου άρθρου.υποχρεουνταινο 
προβαίνουν σε αναπροσαρμογή, ονα τετραεπα, αρχής 
γενομένης από το έτος 1992 και μετά, της άξιος των 
γηπέδων και κτιρίων που έχουν στην κυριότητάτουςκοτα 
τοχρόνοτης αναπροοαρμογής.Ηαναπροσαρμογηπραγματο- 
ποιείτα; με αναγκαίες λογιστικές εγγραφές που καταχω- 
ρούνται υποχρεωτικά στο β.βλίό των επιχειρήσεων μέχρι 
την 31 Δεκεμβρίου του έτους της αναπροσαρμογής. 
Περαιτέρω, με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ο τροπος με τον 
οποίοπρογματοποιειταιη αναπροσαρμογή της αξίος των 
ακινήτων Οισυντελεστες αναπροσαρμογής κα: κάθε ανα
γκαίο λεπτομέρειαγια την αναπροσαρμογή της αξίας των 
ακινήτων που θα πραγματοποιηθεί από το έτος 199Θ κα. 
μετά, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομι
κών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνπσεως

Άρθρο 22.

Με ης διατάξεις του άρθρου καθορίζεται ειδικότερα, γ 
αξία κτησης των ακίνητων που λομβάνεται υπόιβη ως βοσ- 
για την αναπροσαρμογή της οξιάς των ακινήτων που θα 
πραγματοποιηθεί στο έτος 1992, καθώς και ο τροπος 
αναπροσαρμογής της αξίας αυτών, στις οκόλουθες περι
πτώσεις: ο. Για το ακίνητα των επιχειρήσεων που αποκτή
θηκαν μεχοι την 31 Δεκεμβοιου1967 κα'.τωνοποιωντ.αξ.αεχε 
αναπροσαρμοστεί με βάση ης διατάξεις της Ε 25όά 
84/22.2.1988 κοινής οποοασης των Υπουρνών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών β Γιο τα ακίνητα τω- 
επιχειρησεων που δεν είχαν υποχρέωση νε cvanpcoaour- 
σουν την άξιε ευτων με βοσ- ης διατάξεις της πια πάνω 
κοινής αποφοσης γ. Για τα ακίνητα των επιχειρήσεων ο.
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οποίες προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση με ης 
διατάζεις του ν.δ.1297/1972.

Για την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και 
κτιρίων χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό και οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογο 
με το χρονο κτησης των ακίνητων. Με τους Ιδιους 
συντελεστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη αναπρο
σαρμογή της αξίας των κτιρίων αναπροσαρμόζονται και οι 
συνολικές αποσβέσεις (τακτικές και πρόσθετες) που έχουν 
γίνει μέχρι και την προηγούμενη από το χρόνο της 
αναπροσαρμογής διαχειριστική χρηση.

Με την αναπροσαρμογή των αποσβέσεων δεν τροπο
ποιούνται τα οικονομικό αποτελέσματα των επιχειοησεων 
που προέκυψαν κατα την προηγούμενη της αναπροσαρμο
γής της αξίας των ακίνητων διαχειριστική χρηση.

Πεοαιτερω. με ης διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται 
η δυνατότητα στην'Α.Ε.ΕλληνικήΤραπεζαΒιομηχανικής Ανα- 
πτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.)'. κατ εξαίρεση των αναφερομένων στο 
άρθρο αυτό, λόγω της ιδιομορφίας και εξαίρεσης των 
ακινήτων αυτής από την αναπροσαρμογήμεβάσηης διατά
ξεις προηγουμένων νόμων, να προβεί σε αναπροσαρμογή 
της αξίας αυτών, κατά την πρώτη αναπροσαρμογή που θο 
γίνει στο έτος 1992. προκειμένου όμως μόνο για τα ακίνητα 
που έχει στην κυριότητά της και που βρίσκονται στις 
βιομηχανικές περιοχές που προβλέπονται από τον ν. 
4458/1965.

Άρθρο 23.

Με ης διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται ο τρόπος 
της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που θο προκόψει από 
την αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων με βάση ης 
διατάξεις του άρθρου 22 του προτεινομενου νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, προβλέπεται όη, οπο την προκύπτουσα κατά 
τα πιο πάνω υπεραξία, αφαιρείται υποχρεωτικά το χρεω
στικό υπόλοιπο του λογαριασμού 'κέρδη και ζημίαι' που 
εμφανίζεται στον ισολογισμό τηςετπχείρησης κατάτονχρό- 
νοπου πραγματοποιείται η αναπροσαρμογή και ανεξάρτητα 
αν το ποσό της ζημίας αυτής έχει ανσγνωρισθεί ή όχι από 
τον φορολογικό έλεγχο.

Το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας που θα προκόψει μετά 
την αφαίρεση του πιο πάνω ποσού της ζημίας κεφαλαιο- 
ποιείται σύμφωνο με το ποοβλεπομενα στις διατάξεις του 
cpcpou αυτού.

Άρθρο 24

Με ης διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται ο 
τρόπος προσδιορισμού του ποσού της υπεραξίας που 
υπόκειτοι σε φόρο, ο συντελεστής φορολογίας της υπε
ραξίας γηπέδων και κτιρίων και ρυθμίζεται η τύχη του φόρου 
υπεραξίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ης διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου αυτού, παρέχεται η ευχέρεια σης επιχειρή
σεις, κατά το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης 
υπεραξίας, vc αψαιρεσουν τη ζημία που επιτρέπεται κατά 
ίο χρόνο της αναπροσαρμογής να συμψηφίσουν με άλλα 
εισοδήματα τους ή να μεταφέρουν για συμψηφισμό με βάση 
τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος.

ζημίσ που θα ΟΦαιρέσει το νομικά πρόσωπο απο την 
υπεοαςια. δεν έχει δικαίωμα να τη συμψηφίσει με άλλα 
εισοδήματα, ούτε kc; vc την μεταφέρει για συμψηφισμό στα 
επόμενό χρονιά.

Περαιτέρω ορίζεται όη, το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας 
γηπέδων και κηρίων που επομένει μετά την αφαίρεση της 
ζημίας, φορολογείτο: με συντελεστή 1%.

Ο Φοοος αυτός της υπεραξίας βαρύνει την επιχείρηση

και δεν εκπίπτει απο τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον 
υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και δεν συμψηφί
ζεται μετοφορο εισοδήματος που οφείλεται απο την 
επιχείρηση για τα λοιπά εισοδήματα της.

Άρθρο 25.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται οη σε υποβολή δήλωσης 
υπεραξίας, γιο την απόδοση του οψειλόμενου φόρου 
υπεραξίας υποχρεώνεται κάθε επιχείρηση που εχει υπεραξία 
μεγαλύτερη των τριακοσιων χιλιάδων (300.000) δραχμών 
και περαιτέρω ορίζονταιτα πρόσωπα που είναι υπόχρεα 
στην υποβολή της δήλωσης αυτής.

Άρθρο 26.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται όη, οοφειλόμενοςφόρος 
υπεραξίας, καταβάλλεται από ης επιχειρήσεις στο Δημόσιο, 
εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Με 
την καταβολή του οψειλόμενου φόρου στο ποσά της 
προκυπτουσας υπεραξίας, εξαντλείται κάθε φορολογική 
υποχρέωση από το Φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, 
των εταίρων, των μετόχων και των μελών του συνεταιρι
σμού.

Ειδικά γιο την ανώνυμη εταιρία και την εταιρία περιορι
σμένης ευθύνης, η φορολογική υποχρέωση αυτών εξαντλεί
ται με την προϋπόθεση όη, η εταιρία δε θα διαλυθεί ή το 
κεφάλαιο αυτών δεν θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους 
μετόχους ή στους εταίρους του ποσού της προκύψασας 
υπεραξίας των ακινήτων, πριν από την πάροδο πέντε (5) 
ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής της αξίας των 
ακινήτων.

Άρθρο 27.

Με ης διατάξεις του άρθρου αυτου παρέχεται το δικαίωμα 
σης επιχειρήσεις να υπολογίζουν τακτικές και πρόσθετες 
αποσβέσεις στο ποσό της υπεραξίας των κηρίων, με βάση 
ης διατάξεις που ισχύουν, οι οποίες και αψαιρουνται από 
τα ακαθόριστα έσοδα αυτών, σύμφωνα με ης διατάξεις του 
άρθρου 35 του ν.δ.3323/1955 και του άρθρου 8 του 
ν.δ.3843/1958.Η έκπτωση των αποσβέσεων που υπολογί
ζονται στο ποσό της υπεραξίας των κηρίων αρχίζει να 
γίνεται από τα ακαθάριστα έσοδα τηςδιαχειρισπκήςχρησης- 
μέσαστηνοποια πραγματοποιείται η αναπροσαρμογή της 
αξίας των ακινήτων.

Περαιτέρω, με το άρθρο αυτό διευκρινίζεται όη, η 
υπεραξία των ακινήτων που προκύπτει από την αναπρο
σαρμογή αυτών, δεν αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των 
επιχειρήσεων για το σχημαπσμό αφορολόγητων εκπτώσεων 
που προβλέπονται από ης διατάξεις οποιοσδήποτε ανα
πτυξιακού νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 28

Παράγραφος 1

Με ης παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του 
ν.δ.118/1973, όπως ισχύουν, προβλέπονται πέντε (5) 
κατηγορίες, σης οποίες κατατάσσονται οι κληρονόμοι με 
βάση τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο.

Σε καθεμιά απο αυτές ισχύει ιδιαίτερη κλίμακα με 
ιδιαίτερους προοδευτικούς κατά κλιμάκια φορολογικούς 
συντελεστές και με ιδιαίτερο ποσό αφορολόγητης αξίας. 

Τόσο το αφορολόγητο ποσό όσο και οι φορολογικοί
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συντελεστές
έχουν οριστεί σε συνάρτησημετοόαθμόσυγγενείας δε- 

καιοπαροχου και δικαιοδόχου. Οσο πλησιέστεοος ο βαθμός 
συγγένειας τΟσο αυξημένο το αφορολόγητο όριο και 
ελαφρότεροι οι φορολογικοί συντελεστές.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απλοποίησης και ελάφρυν
σης της φορολογικής επιβάρυνσης, με τη διάταξη της 
παραγράφου αυτής οι φορολογικές κλίμακες περιορίζονται 
από πέντε (5) σε τέσσερις (4) και ανακστανέμονταιορισμέ- 
νοιαποτους κληρονόμους στις κατηγορίες σε τρόπο που- 
ναυπάρχει πληρέστέρη κατά το δυνατόν εναρμόνιση των 
κατηγοριών των προσώπων αυτών προς πς κατηγορίες των 
κληρονόμων του αστικού δικαίου. Παράλληλο, περιορίζονται 
το Φορολογικά κλιμάκιο από δώδεκο (12) σε τέσσερα (4), 
πράγμαπου απλοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό πς 
κλίμακες κα: πς καθιστά ευκολόχρηστες. Ακόμη, μειώνονται 
ο» κατά κλιμάκιο φορολογικοί συντελεστές, ώστε το τελικό 
οποτελεσμο να είναι η σοβαρή μείωση της φορολογικής 
επιβάρυνσης.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
θε: ,τίζετοι ειδική πρόσθετηελαφρυνσητωνανήλικωντέκνω- 
ντου κληρονομούμενου, που στηρίζεταισενέαπλέονβάση. 
Ειδικότερο, αν η αξία της κληρονομικής μερίδας του 
ανηλίκου είναι μέχρι 5.000.000 δραχμές ο φόρος που 
αναλογεί ο' αυτήν μειώνεται κατά ποσοστό 60%. ενώ για 
την από 5.000.001 εως και 20.000.000 δραχμές αξία, 
μειώνεται κατά ποσοστό 30%.

Παράγραφος 2.

Με πς διατάξεις της παραγράφου αυτής θεσπίζεται 
πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση (διπλάσια του αψορολό- 
γπτου ορίου) για πς Α' και Β' κατηγορίες κληρονόμων, 
εοόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
νομο.Δηλαδή:α)Η κληρονομική μερίδα να αποτελείται, κατά 
το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργοκτηνοτρα- 
Φΐκά περιουσιακά στοιχεία, β) ο κληρονομούμενος να 
οσχολιότον, κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές γενικώς 
εργασίες, γ) ο κληρονόμος ναείναι ανήλικος ή να ασχολειται 
ομοίως, κατά κύριο επάγγελμα, με γεωργικές εργασίες και 
δ) να είναι ανιών, καπών, σύζυγος ή αδελφός του 
κληρονομουμένου.

Παράλληλα, αντιμετωπίζεται η φορολογική επιβάρυνση- 
των αναπήρων, οποιοσδήποτε κατηγορίας, με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ορίζεται πως ο φόρος που 
αναλογεί σε κληρονομική μερίδα αξίας μέχρι 20.000.000 
δραχμές μειώνεται κατα 60%

'Αρθρο 29.

Παοαγραοος 1.

Με πς διστάζεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του 
ν.δ.116/1973 εξομοιώνεται ο βεβαρημένος με καταπίστευμα 
προς επικαρπωτή, ενώ ο καταπιστευματοδόχος προς ώυλό 
κύριο.

Η διάταξη, κατά την εφαρμογή της,δημιούργησεπολλό 
ερμηνευτικά προβλήματα, με συνέπεια να υπάρχει διάσταση 
επόψεων μεταξύ διοικητικής κει δικαστικής νομολογίας.

Προς όαση αυτών των προβλημάτων κα. προς εναρμόνιση 
- κατα το δυνατόν πληρέστερα - τπς φορολογικής προς 
την αστική νομοθεσία, προτείνετε; η τροποποίηση της 
σχετικής διοταξης

Παράγραφος 2

Τοσο στον ισχύοντα νόμο για τη φορολογία κληρονομιών.

δωρεων. γονικών παροχών (ν.δ. 118/1973), οσοκαιστον 
προισχυσαντα αυτού ν. 1 6-α τ/191S, στους δικαιούχους της 
αιπας θανάτου κτήσης, που απαλλάσσονται από το ©οοο 
κληρονομιάς, περιλαμβάνονταν και τα αλλοδαπό φυσικά 
πρόσωπα με ορισμένες προϋποθέσεις.

Κατά την τροποποήση των σχετικών διατάξεων, από 
παραδρομή, παραλείφθηκε η ως άνω απαλλαγή και για το 
λόγο αυτό προτείνεται η θέσπισή της, όπως ακριβώς ίσχυε 
κατά το απώτερο κα πρόσφατο παρελθόν.

Παράγραφος 3.

Με τον ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 23) καταργήθηκε ο θεσμός 
της προίκας κα θεσπίστηκε η ευνοϊκή φορολογική μετα- 
χείρηση, για ορισμένο ύψος αξίας, των αποκτωνπων 
περιουσιακά στοιχεία από τους γονείς τους με γονικές 
παροχές.

Το υωος αυτό της αξίας των πεοιουσιακων στοιχείων, 
μέχρι του οποίου οι διακαιούχοι από γονική παροχή 
τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχειρησης, το οποίο 
αρχικώς είχε ορισθεί σε 5.000.000 δραχμές αθροιστικό κα. 
από τους δύο γονείς, αυξήθηκε μεταγενέστερο κα σήμεοο 
ανέρχεται στο ποσό των 12.000.000 δραχμών.

Προς το σκοπό vc διευκολυνθούν οι γονείς νο μεταβι
βάσουν στα παιδιά τους περιουσιακό στοιχεία, προκειμένου 
αυτΰνο δημιουργήσουν ή διατηρήσουν οικογενειακή αυτο
τέλεια ή να αρχίσουν ή συνεχίοουν κάποιο επάγγελμα τους, 
προτείνεται η θέσπιση της διάταξης, με την οποίο ορίζεται 
πως η ευνοϊκή φορολογική μεταχείρηση ισχύει γιε κάθε 
παιδί κα για αξία περιουσίας 12.000.000 δραχμές από κάθε 
γονέα καιόχι 12.000.000 όπως μέχρι σήμερα και γιο τους 
δύο γονείς.

Άρθρο 30.

Παοαγραφος 1

Με τηνισχύουσαδιότοξη.σεπεριπτωσησχολάζουσας κλη
ρονομιάς η αξία αυτής υπολογίζεται με τις κλμιακες της Ε 
κατηγορίας.

Δεδομένου ότι με το νομοσχέδιο οι κλίμακες περιορίζο
νται σε τέσσερις προτείνεται η τροποποήση της διάταξης 
και αντί να ορισθεί ότι εφαρμόζονται α κλίμακες της L 
κατηγορίας ορίζεται πως εφαρμόζεται η τελευταία από πς 
κλίμακες που κάθε Φορά ισχύουν, ώστε να μην είναι ανανκτ 
κάθε Φορά που ενδέχεται vc μεταβάλλεται ο αριθμός τω·. 
κστηγοριων vc τροποποιείται κα; η διαταξη.

Γιαραγραφος 2

Με την παρογραφο 3 του οοθρου 73 του ν.δ. 116/1972 
ορίζεται πως μπορεί vc κριθει ειλικρινής μιο δήλωσή ©ορού 
κληρονομιάς, αν. μέσα σε έξι (6! μήνες από την υποβολ: 
της, ο φορολογούμενος θα δεχθεί με συμπληρωμοπκτ 
δήλωση του την οξιά που θα του προτείνει ο προϊστάμενος 
της αρμόδιας ΔΟΥ, μετά cnc προσωρινό και όχιτακπκοε- 
λεγχοπουθο διενεργήσει. Η διάταξη αυτή ισχύει και σε 
περίπτωση δωρεών, σύμφωνο με το άρθρο 90 του ίδιου 
νόμου, που παραπέμπει σε ανάλογη εφαρμογή.

Με το ν.1947/1991 θεσπίστηκε και γιο πς δωρεες - 
γονικές παροχές ο θεσμός της ποοοωοινης προεκπυπσης 
που ίσχυε στη ©ορολονίο μεταβίβασης ακίνητων με επαχθ- 
nine (ο.μ.α), σύμφωνα με τον οποίο (θεσμοί, α προϊστά
μενος ΔΟΥ, στη δήλωση δωρεάς, είνο: υποχρεωμένος να 
οναγραψει οξιά προσωρινής προεκτίμησης, που ο Φορολο
γούμενος εχει δικαίωμα να την αποδεχθεί μεοασεενοδίμη- 
νοκαιηυποθεσηνο ορισπκοποιηθεί ως ειλικρινής.
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Συνεπώς, μετά τη ρύθμιση αυτή δεν εχει λόγο ύπαρξης 
πλέον, για τις δωρεες και γονικές παροχές, ηδιαταξητης 
παραγράφου 3 του αοθοου 73 ν.δ. 118/1973.

Για τα λόγο αυτά προτεινεται η διαταξη της παραγρΟΦου 
αυτής, ώστε, στο έξης, η διάταξη αυτή να ισχύει μόνο για 
τις κληρονομιές.

ΠαραγροΦος 3

Με την ισχυουσα νομοθεσία (άρθρο 102 ν.δ. 118/1973) το 
Δημοσιά εκπίπτει από το δικαίωμα του για την κοινοποίηση 
της πράξης καταλογισμού του φοοοιγ α) αν υποβλήθηκε 
φορολογική δήλωση, μετά την πάροδο δεκαετίας από το 
τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση 
και β) αν δεν υποβλήθηκε φορολογική δήλωση, μετά την 
ποροδο δεκαπενταετίας από το τάλος του έτους μέσα στο 
οποίο έληξε η προς υποβολή της δήλωσης προθεσμία.

Ομως, σε περίπτωση συμπλήρωσής της δεκαπενταετίας 
και μέσο στην επόμενη δεκαπενταεατία δε χορηγούνται 
πιστοποιητικά κληρονομιές, που ειναιαναγκαιαγιατηνκατάρ- 
τιση οποιοσδήποτε συμβολαιογραφικής πράξηςγιακληρονο- 
μιαίο ακίνητο, αν δεν υποβληθεί φορολογική δήλωση και 
καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί.

Αλλά με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 102 
ν.δ.118/1973. όπως τούτο τροποποιήθηκε με το ν.1828/ 
1989, ορίζεται πως το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή 
και είσπραξηφόρων κληρονομιών κλ.π.. σε υποθέσεις για 
τις οποίες η φορολογική ενοχήγεννήθηκεμέχρικαι3'ι-12- 
1971, θεωρείται παραγραμμένα.

Έτσι έχουμε δύο διατάξεις που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα 
με διάφορο τρόπο.

Για την άρση αυτής της αντίφασης, προτεινεται η θέσπιση 
της διάταξης της παραγράφου αυτής, κατά την οποία το 
δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου δεν μπορεί 
να εκταθεί σε υποθέσεις γιο τις οποίες η φορολογική 
υποχρέωση γεννήθηκε στην πριν από το έτος 1372 χρονική 
περίοδο.

Παράγραφος 4.

Κατά τη φορολογιακληρονομιών-δωρεών.ότανοφόρος υ
περβαίνει το 1.000.000 δραχμές απαιτείται, για την κατα
βολή του στις προβλεπόμενες οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις, η 
παροχή εμπράγματης ασφαλείας η εγγυητική επιστολή 
αναγνωριομενης στην Ελλαδα τράπεζας.

Η εμπράγματη caoOAoic μπορεί να συνίσταται ή σε 
παροχή υποθήκης σε ακίνητο του φορολογούμενου ή τρίτου 
που να εξασφαλίζει το Δημόσιό η σε παρακατάθεση στο 
ι .Π. και Δανείων ομολογιών εθνικών δάνειων ή μετοχών 
αναγνωρισμένων στην Ελλάδσ τραπεζών ή κληρονομιαίων 
μέτοχων, εισηγμένων ή Οχι στο χρηματιστήριο.

Δεδομένου οτι ήδη καθιερώθηκε ο θεσμός τωνομολόγων, 
κρίνεται σκόπιμο και ουτά να κριθουν ως εμπεριεχόμενα 
στην έννοια της εμπράγματης ασφαλείας και να γίνονται 
-εκτά για τηδιασφάλισητουΔημοσίου. προκειμένης καταβο
λής οφελόμενου φόρου σε εξαμηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 31.

Παράγραφος 1

Κστσ την ισχύουσσ διαταξη, σε περίπτωση που υποβάλ
λεται εκπρόθεσμα η φορολογική δήλωση κληρονομίαςεπι- 
Βαλλεται πρόσθετός φορος σε ποσοστο 5% για κάθε μήνα 
κστυστεσησης και κστ ανώτατο οριο 50% του φόρου που 
προκύπτει με βάση τη δήλωση, 

ωεδουενου άτι η κστσ τα άνω κύρωση δεν μπορεί να

υπερβεί το οριζόμενο ανώτατο όριο του 50%. οσοδήποτε 
κι αν καθυστερήσει η υποβολή της δήλωσης, έχει δημιουρ- 
γηθει σοβαρο πρόβλημα εκπρόθεσμης υποβολής φορολο
γικών δηλώσεων, μεσυνέπεια σημαντική καθυστέρηση εί
σπραξης και εντεύθεν και απώλειας των εσόδων του 
Δημοσίου.

Για το λόγο τούτο προτεινεται η σχετική διάταξη, χωρίς 
ανώτατο όριο, ώστε να αποτραπεί η μεθόδευση που μέχρι 
σήμερα έχει κα&ερωθεί.

Παράγραφος 2

Με το ν.1591/1986 (άρθρο 17) θεσπίστηκε απαλλαγή από 
το φόρο κατά την αιτία θανάτου κτήση οικίας ή διαμερί
σματος, ως πρώτης κατοικίας.

Το ποσό της απαλλαγής, μετά την τελευταία τροποποίηση 
με το ν. 1882/1990, είναι 5.000.000 δραχμές για κόθε 
κληρονόμο. Αν ο κληρονόμος είναι έγγαμος το ποσό των
5.000. 000 δραχμές προσαυξάνεται κατά 2.000.000 δραχμές 
για καθένα από τα προστατευύμενα μέλη της οικογένειας 
του, παρά του ότι δεν είναι κληρονόμοι.

Ήδη, με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 
αυτής, τα ως άνω ποσά αναπροσαρμόζονται σε 6.000.000 
δραχμές, για τον Ιδιο τον κληρονόμο και σε 3.000.000 
δραχμές για καθένα από τα μέλη της οικογένειας του.

Παράγραφος 3

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής αυξάνονται τα 
αφορολόγητα ποσά που ισχύουν σήμερα, κατά τη μεταβί
βαση με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου 
κατά πλήρη κυριότητα και εξ ολοκλήρου, από 500.000 σε
1.000. 000 δραχμές για το δικαιούχο της γονιχής παροχής 
και σε 700.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπό μέλη της 
οικογένειας του.

Σε περίπτωση όμως που ο δικαιούχος της γονικής 
παροχής παρουσιάζεται αναπηρία τουλάχιστον 67%, η 
απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του 
ακινήτου (οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, που δενμπο-'· 
ρείναείναι μεγαλύτερο από 10.000.000 δραχμές.

Άρθρο 32

Παράγραφος 1

Κατα τη σχετική με τη φορολογία των δωρεών, γονικών 
παροχών νομοθεσία, πριν από την κατάρτιση του δωοητή- 
ριου συμβολαίου υποβάλλεται η οικεία δήλωση και βάσει 
θεωρημένου αντίγραφου της συντάσσεται το συμβόλαιο.

Επειδή δεν υπάρχει διάταξη που να ορίζει προθεσμία 
μέσα στην οποία να πρέπει να συνταχθεί το συμβόλαιο, 
είναι ενδεχόμενο, αν διαρρεύσει μακρό χρονικό διάστημα 
μεταξύ υποβολής της δήλωσης και σύνταξης του συμβο
λαίου, να έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες και νέες αξίες 
των ακινήτων, ιδία μετά την εφαρμογή και στις δωρεές - 
γονικές παροχές του θεσμού της προσωρινής προεχτίμησης 
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Για τούτο κρίθηκε 
αναγκαίο και προτεινεται η θέσπιση της διάταξης της 
παραγράφου 1, με την οποία ορίζεται τρίμηνη προθεσμία 
κατάρτισης των σχετικών συμβολαίων, ενω με την παοα- 
γραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης συμβολαίων 
σε περίπτωση που, κατά την έναρξη του νομού, έχει 
συμπληρωθεί η θεσπιζόμενη τρίμηνη προθεσμία.

Παράγραφος 2

Με την διαταξη της παραγράφου αυτής, που είναι
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μεταβατικής ισχύος, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους, 
ενώ έχουν υποβάλλει δηλώσεις δεν όχουν καταρτίσει tc 
αντίστοιχαδωρητήρια συμβόλαια και εχει πεοασει η θεσπι
ζόμενη τρίμηνη προθεσμία, να τα καταρτίσουν μέσα σε δυο 
μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, εροσον δεν έχει 
συμπληρωθεί εξαμηνη προθεσμία απο την υποβολή της 
δήλωσης.

Άρθρο 33 

Παράγραφος 1

Με το V.107B/198Q δόθηκε η δυνατότητα σε άτομα ή 
οικογένειες που στερούνται να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, 
με απαλσγή τους από το φ.μ.α., εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του νόμου.

Παρατηρήθηκε ότι σε περιπτώσεις που ο Οργανισμός 
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) έχπ εγκρίνει στεγασπκα δάνειά 
γ.ε αγορά κατοικίας και συμβεΐ ο δικαιούχος vc αποβιώσει 
πριν από τη χορήγηση, αυτό χορηγούνται στη χήρα και τα 
ανήλικο παιδιΟ του, ως καθολικών διαδόχων του, αλλά αυτοί 
Ομως δεν μπορούν να τυχουν απαλλαγής από το φ.μ.α. 
κατά την αγορά,γιατί αγοράζουν ο καθένας απ αυτούς 
ποσοστό κα; όχι ολόκληρο το ακίνητο.

ΚρίΒηκε. κατόπιν τούτου, δίκαιο καί κοινωνικά αναγκαίο 
και με τη διάταξη της παραγράφου αυτής προτείνεται να 
δοθεί η δυνατότητα, σ'αυτές τις περιπτώσεις, στη χήρα και 
στα ανήλικα παιδιά του δικαιούχου στεγαστικού δανείου από 
τον ΟΕΚ vc απαλλαγούν από το Φ.μ.α. κατά την αγορά 
πρώτης κατοικίας.

Παράλληλακαιγιατουςίδιουςκοινωνικούςλόγους αναγνωρί
ζεται απαλλαγή από το φ.μ.α. και των ανήλικων παιδιών, 
τα οποία στερούνται και των δύο γονέων τους και τελούν 
υπό επιτροπεία ή γονική μέριμνα τρίτου προσώπου, να 
αποκτήσουν πρώτη κστοικία.

Παράγραφος 2

Με την ισχΟουσα νομοθεσίαγτα τη φορολογία μεταβίβασης 
οκινήτων (φ.μ.ε.), προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο με 
ορισμένες προϋποθέσεις όταν αγοράζεται οικία, διαμέρισμο 
ή οικόπεδο ως πρώτη κατοικία και για ορισμένη αξία ή για 
ορισμένη έκταση. Συγκεκριμένα η απαλλαγή είνα, προκει- 
μένου για:

α) Άγαμο. Ή έκταση 35 τ.μ. (οποιοσδήποτε άξιος) ή ποσό
4.200.000 δραχμών.

β) Έγγαμο. Ή έκταση 70 τ.μ. (οποιοσδήποτε αξίας) ή 
ποσό 8.403.000 δροχμών.

Η έκπτωση των εγγάμων προσαυξάνεται κατά 15 τ.μ. η 
κατώ ποσό 2.000.000 δραχμών για καθένα cno τα παιδιά 
τους.

Η διάταξη αυτή όπως ισχύει δημιουργεί κοινωνική αδικίο. 
γιατί άλλη είνα η αξίο των 15 ή 35 ή 70 τ.μ. σε 
υποβοθισμένες περιοχές και άλλησεπρονομιούχες,με απο
τέλεσμα ο οικονομικά ευρωστότερος, που αγοράζει οκινητο 
οε προνομιούχο περιοχή, vc απαλλαοσεται για μεγαλύτερη 
αξία, ενώ έπρεπε το αντίθετο να ισχύει.

Ήδη, με τη διαταξη της παρογράφου αυτής αποκαδ,σταται 
το κοινωνικό δίκαιο και αναπροσαρμόζονται τα απαλλασ
σόμενε ποσά γιο αγορά οικίας ή διαμερίσματος σε.

α) 35 τ.μ. και για τη μέχρι 7.000.C03 δρχ. οξιά τους (αντί 
35 τ.μ. ή 4.200.000 δοχ.).

β) 70 τ.μ. και για τη μέχρι 14.COO.OOO δρχ. οξιά τους 
(αντί 70 τ.μ. ή 8.400.000 δρχ.). με προσαύξηση κατα 15 
Τ.μ. και τη μέχρι 3.000.000 δρχ. αξίά τους (cvri 15 τ.μ. ή
2.000.000 δρχ.).

Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα αφορολόγητα όρια κατα

την αγορά οικοπέδου και ορίζονται σε:
α) 4.000.000 δοχ για τον άγαμο (αντί 1.800.000 δρχ. άν 

το οικόπεδο βρίσκεται εκτός των νομών Αττικής κα 
Θεσ/νικης κα 1.500.000 δρχ. ανβρισκεται στου νομούς 
αυτούς) κα

β) 8.000.000 δρχ. για τον έγγαμο, με προσαύξηση
1.000.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του

Ακόμη, με την ίδιο διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Οικονομικών vc αναπροσαρμόζει τα rao πάνω 
ποσά.

Παράγραφος 3

Η απαλλαγή από το φ.μ.α για απόκτηση πρώτης κατοικίας 
παρέχεται για μια μόνο ιρορά και καΤεξαίρεση κα δεύτερη 
Φοοά, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, εκτός των 
άλλων, να εκποιηθεί το αρχικό ακίνητο για το οποίο είχε 
δοθεί απαλλαγή κα δεν κάλυπτε πλέον τις στεγασπκές 
ανάγκες του αγοροστή του.

Ήδη, με την προτεινομενη διάταξη της παρ.2 παρέχεται 
το δικαίωμα απαλλαγής για δεύτερη φορά, χωρίς την 
υποχρεωτική εκποίηση του αρχικού σπαλλονέντος ακίνητου 
που δεν κάλυπτε; πλέον τις στεγασπκές ανάγκες του 
αγοραστή, αν πρόκειται να αγοραστεί γειτονικό διαμέρισμα, 
το οποίο με υποχρεωτική τροποποίηση της πράξης συστο- 
σης της οριζόνπας ιδιοκτησίας θα συνενωθεί με το αοχικό 
και θα αποτελεσει ενιαία αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτη
σία.

Άρθρο 34 

Παράγραφος 1

Κατά τα ισχύοντο σήμερα (ν.634/1977), η σύμβαση 
αγοράς ή αναλλαγής γεωργοκτηνοτροφικής έκτασης, εφό
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, απαλλασσετα 
από το φ.μ.α. γιο ποσό μέχρι 300.000 δρχ. kctc στρέμμα 
και μέχρι 40 στρέμματα έκτασης, αν η στρεμμαπκή αξίε 
δεν υπερβαιναι τς 500.000 δρχ.

Με την προτεινομενη διάταξη της παρ. 1 αναπροσαρμό
ζονται τα ποσά αυτά σε 500.000 και 1.000.000 δοχ. 
αντίστοιχα.

Παράγραφος 2

Η προβλεπόμενη από τον ν.634/1977 απαλλαγή από το 
φ.μ.α. κατά την αγορά ή ονταλλσνή γεωργοκτηνοτροφικων 
εκτάσεων προυποθετει, έκτος τωνάλλων.ότιταακίνητοθα 
χρησιμοποιείται για νεωονοκτηνοτροΦίκή εκμετάλλευσηγια

Επαδήόμωςδιαπιστώθπκεόπηποουπόθεσηαυτη καταστρα
τηγείται και η κατάστοατηνηση εχει λάβει σοβασες διαστά
σεις, κυρίως με τη μοροή ανέγερσης πριν από την πάροδο 
της δεκαπενταετίες κπσματων γιο εκμετάλλευσή τουςως 
δευτερευουσώνκατοικικών (θερινώνκυρίωςδιακοπων), προ
τείνετε: η θέσπιση της διάτεξης της παραγράφου αυτής, 
βασει της οποίας προϋπόθεση χορήγησης σχετικής οικο
δομικής άδειας είνα η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού 
οπό την ορμόδια ΔΟΥ ο π υποβλήθηκε η οικείο δήλωση κα: 
καταβλήθηκε ο αναλογών ψοοος.

Άρθρο 35 

Παράγραφος 1

Με τον νομο 1473/1954 (ΦΞΚ-Α 127) θεσπίστηκε η 
Φορολόγηση της κτησης ακίνητου με χρησικτησία κο: 
ορίστηκε οτι ο φορος μεταβίβασης νι αυτή περιορίζεται στο
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1 Μεκεινουπου προκύπτει με την εφαρμογή του ακέραιου 
συντελεστή C.M.A.

Ενοψηαυτηςτηςευνοικηςφορολογικηςμεταχειρισης μεθο
δεύτηκε κα; εφαρμόζεται σε ευοεια κλίμακα, ιδίως σε 
περιοχές με πολύ μεγάλο touoiohko ενδιαφέρον (Ρόδος. 
Κρητη. Χαλκιδική), η μεταβίβαση ακίνητων με επίκληση, ως 
τίτλου κτησης, της χρησικτησίας με αποτέλεσμα να μετα
βιβάζονται εκτάσεις τεράστιας αγοραίας αξίας και τοΔημο- 
σιονο εισπράττει ασήμαντο ποσά φόρων

Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία η. 
κατάργηση της μειωμένης ψορολογησης της αίτια χρησι- 
κτησιας κτωμενης ακίνητης περιουσίας και προς το σκοπό 
αυτό προτεινεται η σχετική διαταξη.

Γιαραγραφος 2

Κατα τηνισχυουσα νομοθεσία, όταν μεταβιβάζεται αιτία 
θανάτου, δωρεάς ή γονικηςπαροχής.γεωργοκτηνοτροφίκή 
έκταση, απαλλάσσεται από τον οικείο φόρο για την μέχρι
20.000. 000 δρχ. αξία της και γιο μέχρι 80 στρέμματα κατά 
κληρονομική μερίδα.

Το γεγονός ότι η απαλλαγή δεν συναρτάται με τη 
στρεμμοτικη αξίο και δεδομένου ότι η αξία αυτή δεν είναι 
ενιοία για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, η ρύθμιση οδηγεί 
σε άνιση μεταχείριση και αδικίες, αφού η μεταβίβαση ιδίας 
έκτασης, αλλά σε διαφορετικές περιοχές, επάγεται διαφο
ρετικό ύψος απαλλαγής.

Προς άρση αυτής της ανισοτητος προτεινεται η θέσπιση 
της διάταξης της παρ.1, σύμφωνα με την οποία από τη 
στρεμματική αξία απαλλάσσεται ενιαίο ποσό 1.000,000 δρχ. 
και kcto ανώτατο όριο 30.000.000. δρχ. και 80 στρέμματα 
έκτασης, εφόσον η στρεμμαηκή αξία δεν υπερβαίνει τα
2.000. 000. δρχ.

Άρθρο 36

Παράγραφοι 1,2

Όπως είναι γνωστό, το σύστημα αντικειμενικού προσδιο
ρισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων 
οκινητων, είτε η μεταβίβαση γίνεται με επαχθή αιτία είτε 
με κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή, εφαρμόστηκε το 
πρώτο το έτος 1985.

Το νεο cuto σύστημα άλλαξε ολοσχερώς το μέχρι τότε 
ισχυον σύστημα των συγκριτικών στοιχείων κο: ως ήταν 
φυσικό και αναμενόμενο δεν μπορούσε vc pivot αλάνθαστο 
οε όλες ης λεπτομέρειες του, αλλά παρουσίασεμικροαδυ- 
ναμιεςκα ατέλειες που στην εφαρμογή του εμφανίζονταν 
καηταν ρυθμιστΡες κα πραγματικά - μεταγενεστέρως - 
ρυθμίζονται και εξακολουθούν να ρυθμίζονται.

Είνα επίσης αποδειγμένο κα βέβαιο, ότι είνα δυσχερής ' 
η συμπλήρωσή των σχεττκώνφορολογικών εντύπωνγιατον 
προσδιορισμότης φορολογητέαςαξίαςκαεξαυτού δικαιολο
γημένη πολλές φορές η εσφολμένη συμπλήρωση τους, 
ώστε η επιβολή του οριζόμενου πρόσθετου φορου 240% 
να λογίζεται πολύ αυστηρή.

Για τους πιό πάνω ουαεστικούς και δικαιολογημένους 
κογους προτεινεται η θέσπιση της διάταξης αυτής που 
περιορίζει τον πρόσθετό cuto φορο σε ποσοστό 100%.

Ποράγροφος 3

Kcto τη 
ως οξίο - 
λσμβανετε 
που εχε: 
εριστικού :

ν ισχύουσα σχεπκη νομοθεοίο (c.v.1521/1950, 
γιο τον υπολογισμό του φορου μεταβίβασης 
. κατα κανονσ, η οξιά (αντικειμενική ή αγοραία) 
το ακίνητο κοτά την ημΡρο υπογραφής του 
.εταβιβοστικού της κυριότητες αυμβολαου.

Αν τοοριστικοσυμβόλαοκαταρηζεταισεεκτέλεση συμβο
λαιογραφικού προσυμφώνου κα εντός δυο ετών απο την 
καταρπση του προσυμφώνου τουτου, ως αξίο λαμβάνεται 
εκείνη του χρονου υπογραφής του προσυμφώνου, έκτος 
κα αν το τίμημα εινα μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται τούτο.

ΕπειδηδιαπιστωθηκεόπυπαρχειικανΟςαριθμος συμβολαιο- 
γραφίκων προσύμφωνων που καταρηστηκαν πριν από τον 
ν. 1828/1989 (που θέσπισε τη δυνατότητα κατάρπσης 
οριστικών συμβολαίων, μέσα σε μία διεπα από την κατάρπση 
των προσυμφώνων κα σε εκτέλεση αυτών, με αξία εκείνη 
των προσυμφώνων) χωρίς να έχουν υπογράψει μέχρι 
σήμερα τα οριστικό συμβόλαα μεταβίβασης της κυριότητας, 
για λόγους πέρα και ανεξάρτητους από τη βούληση των 
ενδιαφερομένων, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις έχει 
αποπληρωθεί το τίμημα και έχει παραδοθεί η νομή κα η 
χρήση στους εκ προσυμφώνου αγοραστές, κρίθηκε αναγκαία 
η λήψη μέτρων με τα οποία οι αγοραστές θα μπορέσουν 
να καταρτίσουν τα οριστικό συμβόλαια γιο να αποκτησουν 
οριστικό τίτλο κυριότητος. Παράλληλα, η ρύθμιση θα αποβεί 
ωφέλιμη και γιο το Δημόσιο, γιατί τούτο θα εισπράξει φόρο 
από συμβάσεις οι οποίες -ίσως- και vc μη γινόντουσαν.

Για τους ανωτέρω λόγους προτεινεται η θέσπιση της 
σχετικής διάταξης, ώστε να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις 
που θο γίνουνμεχρι30 Σεπτεμβρίου 1992,σεεκτέλεση συμβο
λαιογραφικών προσυμφώνων που καταρπστηκαν μέχρι και 
31 Δεκεμβρίου 1988.

Παράγραφος 4

Με το ν.2019/1992 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά 
στην αξίσ των ακινήτων, με βάση τη φωπζόμενη επιφόνειά 
τους, όπως αυτή εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Με σχετική διάταξη του νόμου αυτού εξαιρούνται από 
την υπόχρεωση καταβολής της εισφοράς αυτής ορισμένα 
νομικό πρόσωπα, λόγω της ιδιαίτερης συμβολής τους στην 
οικονομία της χώρας ή του ευρύτερου κοινωνικού σκοπού 
τον οποίο εξυπηρετούν.

Με την προτεινΰμενη διάταξη της παραγράφου αυτής, 
ορίζεται πως εξαιρούνται από την έκτακτη εφάπαξ εισφορά 
και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα του α.ν.2039/1939 (περί 
εθνικών κληροδοτημάτων), αλλά και το μη κερδοσκοπικό 
νομικά πρόσωπο που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και 
εφόσον ο κοινωφελής τους χαρακτήρας αποδεικνύεται με 
αντίστοιχο πιστοποιηπκό της οικονομικής υπηρεσίας, που 
έχει εκδοθεί μέχρι3ΐ Δεκεμβρίου 1991, δηλαδή σε ανύποπτο 
χρόνο.

Παράγραφος 5

Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
ν.2019/1992 ορίζεται πως η έκτακτη εφάπαξ εισφορά, που 
με το άρθρο 2 του ίδιου νομού θεσπίστηκε, προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 50% για tc ακίνητο που βρίσκονται σε 
ορισμένους αναφερομενους στο νόμο δήμους και κοινότη
τες, γιατί διακρίνονται για την χαρακτηριστικό αυξημένη, 
κατά τετραγωνικό μέτρο, αντικειμενική τους αξία.

Επειδή και το ακίνητα της κοινότητας Π.Πεντέλης έχουν 
την ίδιο αυξημένη αντικειμενική αξία προτεινεται vc υπα
χθούν και αυτό στη σχεπκή προσαύξηση της έκτακτης 
εισφοράς.

Άρθρο 37

Με πς διατάξεις των άρθρων 19 έως 36 του ν.1249/1982 
θεσπίστηκε η επιβολή ψόρου στην ακίνητη περιουσία, που 
βρίσκεται στην Ελλαδα, είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε 
νομικο πρόσωπό, ανεξάρτητο σπο την ιθαγένεια, κατοικία
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ή την έδρα του.
Με τις διατάξεις tcxj άρθρουτου νομοσχεδίου καταργεί τα. 

η Φορολογία αυτή, γιατί γ, επιβολή της δημιούργησε 
δυσχερειες και παροοσίαοε μειονεκτήματα και αρνητικά 
στοιχεία, με συνέπειο να διαπιστώνεται σήμερα ότι δεν 
εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους επιβλήθηκε

Η κατάργηση της φορολογίας αυτής κρίθηκε αναγκαία, 
γιατί οδήγησε σε μεγάλη επιβάρυνση τους ιδιοκτήτες 
ακίνητων, ιδίως μετάτηνειραρμογή τουσυστηματοςανπκειμε- 
νικου προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και την 
επιβολή του Φόρου αυτάματου υπερτιμήματος, αλλα και 
γιατί επιβάλλεται και οε ακίνητο που δεν είναι προσοδο
φόρα, με αποτέλεσμα ουσιαστική αδυναμία καταβολής του 
φορου. Πάρα των ανωτέρω η φορολογία αυτή επεόρασε 
αρνητικά στον επενδυτικό τομέα και ιδιαίτερα στην εισροή 
συναλλάγματος από'Ελληνεςτοο εξωτερικού για επενδύσεις 
σε ακίνητα.

Τέλος, παράγοντας που συνηγόρησε στην κατάργηση του 
φάρου αυτού είναι το μεγάλο κόστος βεβαίωσής τους σε 
σχέση με την απόδοσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Αύξηση Κεφαλαίου Εταιριών, Αρμοδιότητες Γ ενικών Συ
νελεύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων και έλεγχος φο

ρέων Δημοσίου.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2190/1920 και των άρθρων 
4 και 41 του ν.3190/1955, που αναφέρονται στο ύψος του 
κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορι
σμένης ευθύνης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αυξάνεται από 5.000.000 
δρχ. σε 10.000.000 δρχ το ελάχιστο ύψος του μετοχικού 
κεφαλαίου που ποέπει να έχουν στο εξής όλες ανεξαιρέτως 
οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. Προς τούτο, προβλέπεται 
ότι οι ήδη υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες, των οποίων 
τομετοχικό κεφάλαιο είναι μικρότερο των 10.000.000 δρχ, 
πρέπει να προβούν, μέσα σε δυο χρόνια από τη δημοσίευση 
του νόμου, σε αύξηση του κεφαλαίου τους, ώστε αυτό να 
Φθάσει τουλάχιστον, μέχρι το πιο πάνω καινούργιο όριο. 
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να μετατραπούν, πριν 
από την παρέλευση της διετίας, σε εταιρία άλλου τύπου 
(Ε.Π.Ε. κ.λ.π.).

Περαιτέρω, αυξάνεται, από 200.000 δρχ. σε 3.000.000 
δρχ. το ελάχιστο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου που πρεπει 
να έχουν στο έξης όλες α ημεδαπές εταιρίες περιορισμέ
νης ευθυνης.

Προς τούτο, προβλέπεται ότι. οι ήδη υφιστάμενες Ε.Π.Ε.. 
των οποίων το κεφάλαιο είναι κατώτερο των 3.003.000 
δρχ.. πρέπει να προβούν, μέσα σε ένα έτος από τη 
δημοσίευση του νόμου, σε ούξηση του εταιρικού κεφαλαίου 
τους, ώστε αυτό να φθάσει τουλάχιστον μέχρι τα 3.000.000 
δρχ.

Η αύξηση των ανωτέρω ελάχιστων ορίων, σχετικά με το 
ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων ετα»ριων και 
του εταιρικού κεφαλαίου των εταιριών περισριαμεντ-'ς ευ
θυνης.κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι επ: σειρά πολλών 
ετών, δεν εγινε καμία αναπροσαρμογή αυτών, u- απατε- 
λεσμονα αλλοιώνεταιε κεφαλαιουχικός χαρακτήρας των 
εταιριών αυτών.

2 Με τις διατάξεις τουν. 1365/63 'Κοινωνικοποιησητων 
Επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρε' προβλεφθηκε πσύσταση 
Αντιπροσωπευτικών Συνελεύσεων Κοινωνικού Ελέγχου 
(Α.Σ.Κ.Ε.) σε Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα η κοινηςω-

Φέλειας, τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις και καθο
ρίστηκαν οι σκοπο» και ο, αρμοδιότητες αυτών.

Εξ' άλλου, μέ τους Κανονισμούς λειτουργίας των παρα
πάνω Επιχερησεων, στις οποίες οι μετοχές ονηκουν, στο 
σύνολό τους ή κατά πλειοψηφία, στο Δημόσιο, καθορίζονται 
οι αρμοδιότητες των Γ ενικών Συνελεύσεων, τα της εκπρο
σώπησης των μέτοχων κ.λ.π.

Επειδή, σε όσες από τις παραπανω επιχειρήσεις, συστή- 
θηκαν Α.Σ.Κ.Ε. δημιουργήθηκαν αμφιβολίες σε 6,τι αφορά 
την έκταση των αρμοδιοτήτων των Αντιπροσωπευτικών 
Συνελεύσεων και των Γ ενικών Συνελεύσεων, καθώς kgi 
διάφορα προβλήματα όσον αφορά την εκπροσώπηση του 
Κράτους κατά τις Γ ενικές Συνελεύσεις, με τις διατάξεις 
του προτεινόμενου άρθρου του νομοσχεδίου, ρητά ορίζετα, 
ότι, η Γ ενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Οργανο

Διοίκησης των νομικών προσώπων όπως αυτά προσδιο
ρίζονται από τίς διατάξεις του β εδαφίου' της παραγράφου 
2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982, Οπως και το περιεχόμενο 
της αρμοδιότητας γενικά της Α.Σ.Κ.Ε. κατά την έννοια των 
διατάξεων του ν. 1365/1983.

3. Η Κυβέρνηση, στην προσπάθεια που καταβάλλει για 
την δραστική μείωση του πληθωρισμού, τον περιορισμό των 
ελλειμμάτων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και την εν 
γένει βελτίωση της Ελληνικής Οικονομίας, είναι υποχρεω
μένη vc προβεί στον περιορισμότωνδαπονώντου δημοσίου 
τομέακατά 100.000.000.000 δραχμές για το 19S2. Επιπρο- 
σθετως, είναι ανάγκη να μην αναληφθούν υποχρεώσεις σπό 
τις διοικήσεις των Οργανισμών και Επιχειρήσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του ν.2025/1992 (ΦΕΚ 
α 42 της 18.3.1992}, κατά τη διάρκεια του 1992, που 6c 
προκαλέσουν όμως αύξηση των δαπανών των ανωτέρω 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων, γιο τα έτη 1993 και 1994. 
Για την αποτελεσματική εοαομογή των μέτρων αυτών 
δίνεται με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 11 κει 12 
αυτού του άρθρου, η δυνστότητο ελέγχων και απειλούντο: 
κυρώσεις σε ορισμένους φορείς του Δημοσ.ου Τομέα.

Άρθρο 39
Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο

1. Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου του 
νομοσχεδίου προβλέπεται η καθιέρωση παραβόλου, το 
οποίο θα επισυνάπτεται από τον φορολογούμενα συν
υποβαλλόμενη από αυτόν αίτηση για παροχή διευκόλυνσης 
στην καταβολή των χρεών προς το Δημόσιό από τα κατε 
νόμο αρμόδια όργανα Το ποσό του παραβόλου Sc 
εξαρτάται από το ύψος του ρυθμιζόμενου χρέους, αρχίζο
ντας από 1.000.000 δραχμές και οχι από τα όργανό πο^ 
παρέχει την διευκόλυνση.

Μέχρι σήμερα. ισχύειηπροτεινόμενησετροποποίηση πα
ράγραφος 1 του άρθρου 63 του Ν. 1243/82. η οποία 
προβλέπει την κατάθεση παραβόλου μονο γτα την εξέταση 
αιτημάτων παροχής διευκόλυνσης από την Επιτροπή του 
άρθρου 17 του Ν.5940/33, των οφειλετών του Δημοσίου, 
των οποίων τα ληξιπρόθεσμα χρέη κυμαίνονται one
5.000.000 δρχ. και άνω, γεγονος που θετε: σε ευνοϊκότερη 
θέση τους οφειλέτες των οποίων παρόμοια αιτήματα 
εξετάζονται από τα αλλα αρμόδια ορνανα (Προι/νο της 
ΔΟΥ Νομαρχιακή Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.3200 
1955). Στην προτειναμενη δια'αξη προβλέπονται τα παρά
βολο ως έξης: c. Δραχμές πεντε χιλιάδες (5.000) στον τ: 
ύψος του χρέους ανερχετα. σπο ενα εκατομμύρια μι: 
δραχμές (1.000.001) μεχρ» πεντε εκατομμύρ-’ά (5.003.003 
D. Δραχμές δεkc χιλιάδες (10.000) όταν το ύψος του χρέους 
ανερχετα». cno πεντε εκατομμύριο μια δραχμές (5.000.001 
μέχρι δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000i. γ. Δραχμές 
δέκα πέντε χιλιάδες (15.0X1 όταν τα ύψος του χρέους
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ανερχεταιαπαδεκα εκατομμυριαμιαδραχμες (10.000.001) μέ
χρι πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000). δ. Δραχμές 
είκοσι χιλιάδες (20.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται 
από πενήντα εκατομμύρια μία δραχμές (50.000.001) μέχρι 
εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000). ε. Δραχμές 
πενήντα χιλιάδες (50.000) όταν το ύψος του χρέους
ειναιμεγαλύτεροτωνεκατοεκατομμυρίων δραχμών. 
(100.000.000).

Παράλληλα καθιερώνεται ως προϋπόθεση η καταβολή του 
1/2 του ρυθμιζόμενου χρέους, που προβλεποταν στο εδάφιο 
c της παραγράφου 2 του άρθοου 63 του Ν. 1249/82, σε 
κοθε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλει 
νεα αίτηση για ρύθμιση μέσα στο χρονικο διάστημά που 
ισχύει η απόφαση ανεξαρτήτως του οργάνου που την έχει 
εκδοσει.

2. Οι διατάξεις των παραγραφών 3 έως 5 του άρθρου 
αυτου κρίνονται απαραίτητες για την ευρυθμηλειτουργίατων 
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ-), άλλα και για την 
αποφυγή δημιουργίας εξόδων διοικητικής εκτέλεσης σε 
βάρος μικροοφειλετων, τα οποία προκαταβάλλονται από το 
Δημόσιο, χωρίς vc είναι βέβαιο ότι η εκτέλεση θα έχει 
θετικά αποτελέσματα. Ειδικώτερα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 
ορίξεται ότι δεν θα διενεργείται στις ΔΟΥ βεβαίωση εσόδων 
του Δημοσίου ή Εσόδων Νομικών Προσώπων ή Τρίτων 
όταντο οφειλόμενο ποσό κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις
3.000 δραχμές. Πολλοί τίτλοι είσπραξης που στέλνονται 
στις ΔΟΥ για βεβαίωση περιέχουν μικροποσΰ (100 ή 500 
ή 1.000 δραχμές), ιδίως για έσοδα Νομικών Προσώπων ή 
Τρίτων. Αν υπολογιστεί η αξία των εντύπων που απαιτούνται 
για τη σύνταξη του τίτλου, του ατομικού δελτίου χρεών, 
της ατομικής ειδοποίησης, καθώς και το κόστος εργασίας 
για την συμπλήρωση όλων των παραπάνω, ης υπόλοιπες 
διαδικαστικές εργασίες για την απόδοση του τυχόν ποσού 
που θα εισπραχθεί (συνήθως tc ποσό αυτό δεν εισπράτ- 
τονται), το συνολικό κόστος υπερβαίνει πολλαπλάσια το 
ποσό του οποίου πιθανολογείται η είσπραξη. Από τον 
παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται τα έσοδα υπέρ Οργανι
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς κσ ο φόρος εισοδη- 
μστοςΦυσικών Προσώπων και tc τέλη κυκλοφορίας αυτο
κινήτων οχημάτων. Τα έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κρίνεται σκόπιμο ναεξαιρεθούνλόγωτηςεπα- 
ναλαμβανομένηςβεβαίωσης μικροοφειλων, σε βάρος του 
ίδιου οφειλέτη ιδίως υπέρ μικρών Δήμων και Κοινοτήτων.

Με τη διαταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι διαγράφοντσ το ανείσπραχτο μικρουπόλοιπο 
οφειλών υπέρ του Δημοσου, Νομικών Προσώπων ή τρίτων, 
που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ, εφόσον τα συνολικό 
υπολοιπαίαπόδιοφορες βεβαιώσεις), κατό οφειλέτη δεν 
υπερβαίνουντις3.000 δραχμές, για τους ίδιους λογους που 
αναφέρονταιστην παράγραφο 3.

Με τις διατάξεις της παοαγροφου 5 του άρθρου αυτού 
οοίζεται ότι αμελείται η ληψη των προβλεπομένων από 
τονΚΕΔΕ αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για μικροοφει- 
λες, των οποίων το σύνολο κατα οφειλέτη δεν υπερβαίνει 
τις 15.000 δροχμές, έκτος του μέτρου της κατάσχεσης 
οπαιτησεως του οφειλέτη εις χειρας τρίτων. Το μέτρο αυτό 
δεν επιβαρύνει τους οφειλέτες με έξοδα διοικηηκης 
εκτέλεσης, σε αντίθεση με την κατάσχεση κινητών ή 
σκινητων, που στις περιπτώσεις των μικροοφειλών δημιουρ- 
γουντα; περισσότερα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης από την 
ίδιο την οφειλή, τα οποία προκαταβάλλονται από το 
Δημοσο, χωρίς vc είνσ βέβαιο ότι η εκτέλεση θα έχει 
θετικό αποτελέσματα, για να εισπρσχθούν τα έσοδο αυτό 
μαζί με τις μικροοφειλες

3. Me την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προτείνεται 
Ρύθμιση των χρεών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. προς

το Δημόσιό, έκτος των χρεών της που προέρχονται απο 
δάνεια που της χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου και των χρεών της προς την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας.

Με την προτεινομενη ρύθμιση η Ολυμπιακή Αεροπορία 
Α.Ε. θα καταβάλλει τα χρέη που θα ρυθμιστούν σε έξη 
εξαμηνιαίες δόσεις απαλλασσόμενη του 80% των επιβλη- 
θεισων προστίμων και προσαυξήσεων λόγω μη υποβολής 
η λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των προβλεπομένων δη
λώσεων για απόδοση φόρων ή τελών, εφόσον όμως η 
Ολυμπιακή Αεροπορία θα είναι συνεπής με τους όρους της 
ρύθμισης.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, λόγω της δυσχερούς 
οικονομικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Ολυμπιακή 
Αεροπορία από: α) την άσκηση κοινωνικής πολιτικής 
(διατήρηση τιμολογίων εσωτερικού σε χαμηλά επίπεδα), β) 
την μη καταβολή από το Δημόσιο (μοναδικού μετόχου) επί 
μια δεκαετία περίπου, του ποσού που έχει αποφασιστεί να 
αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, γ) ης συνέπειες 
της κρίσης και του πολέμου στον Κόλπο, δ) τη μη ανανέωση 
του στόλου της. και που πρέπει να έχει σαν συνέπεια την 
άμεση παρέμβαση της πολιτείας με τη λήψη δραστικών 
μέτρων, μεταξύ των οποίων και η ρύθμιση των οφειλών της 
προς το Δημόσιο, κατά τρόπο ώστε να συνεχίσει απρό
σκοπτα τη λειτουργία της.

4. Με ης διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1239/1982 είχε 
οριστεί όη συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές των 
επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ, όλες οι εκκαθαρισμένες οφειλές 
του Δημοσίου προςηςετηχειρησεις, συμπεριλαμβανομένων- 
καιτων εξαγωγικών επιτοκίων.

Η διάταξη αυτή είχε επιφέρει δυσκολίες στηνεφαρμογή 
ορισμένων φορολογικών διατάξεων, όπως στη διαδικασία 
της εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νο
μικών Προσώπων ή στην εφαρμογή του άρθρου 83 του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί συμψηφισμού. 
Για το λόγο αυτό με τη διάταξη του άρθρου 16 του 
ν. 1947/1991 εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 2 του ν. 1239/1982 οι επιστροφές των αχρεω- 
στήτως καταβληθέντων φορών. Με τηνεξαίρεσητων επι
στροφών αυτών εξαλείφθηκαν μεν τα προβλήματα από την 
εφαρμογή φορολογικών διατάξεων, διαπιστώθηκε όμως όη 
οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές ποος το ΙΚΑ εισπράτ
τουν επιστροφές φορών από το Δημόσιο, ειδικό δε 
επιστροφές από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, πριν το ΙΚΑ 
ενημερωθεί ώστε να προβεί στην αναγκαστική είσπραξη 
αυτών.

Με ης διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου 
ορίζεται όη για την είσπραξη από επιχείρηση χρηματικής 
αξίωσής της κατό του Δημοσίου (απαίτηση από εκτέλεση 
έργων, από προμήθεια αγαθών, από επιστροφή φόρων 
κ.λ.π.) απαιτείται η επιχείρηση αυτή να είναι ενήμερη για 
ης οφειλές της προς το ΙΚΑ.

Με ης διατάξεις της παραγράφου 8 τουάρθρουαυτού 
διασφαλίζονται τοσο τα συμφέροντα του Δημοσίου όσο και 
τα συμφέροντα του ΙΚΑ και επιδιώκεται η είσπραξη 
απαιτήσεων από επιχειρήσεις, που αμελούν vc τακτοποιή
σουν ης υποχρεώσεις του προς αυτό.

5. Με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών 
έκδοσης διαχείρισης, καθορισμού των όρων των ομολογια
κών δανείων και των εντόκων γραμμαήων που εκδίδονται 
σε μηνιαία βάση, από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς 
και γιατηναποφυγη γραφειοκρατικών διενεργειών προωθεί
ται η παρούσα διαταξη. Με την διαταξη αυτή απλοποχίται 
μία διαδικασία η οποίο μέχρι σήμερα έχει επιφέρει καθυ
στερήσεις στην ομαλή πορεία έκδοσης και παρακολούθησης 
των δανείων αυτών.

6. Με ης διατοξεις του άρθρου 57 του ν.1591/1986 (ΦΕΚ
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50/86 Α) ορίζεται ότι Ν.Π.Δ.Δ. θρησκευτικού κα: μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπληρουν κοινωφελείς 
Φίλονθρωπικούςκα πολιτιστικούς σκοπούς και αυτοχρημα- 
τοδοτουνται, εξαιρούνται cnc τις διατάξεις του ν.δ.496/ 
1574 'Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων του Δημο
σίου Δικαίου' (δεν ασκείτο δηλαδη από τον Υπουργό 
Οικονομικών για των αρμοδίων Κεντρικών κα Περιφερεια
κών οργάνων αυτού οικονομικός έλεγχος επί της διαχει- 
ρίσεως των κεφαλαίων και της περιουσίας τους).

Ηδη με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
αυτού του νομοσχέδιου συμπληρώνεται η διάταξη του 
άρθρου 57 του ν.ΐ59ΐ/19θ6 έτσι ώστε τα ως άνω Νομικά 
Πρόσωπα λογω του χαρακτήρα τους να υπόκεινται στον 
κατασταλτικόέλεγχο σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του 
άρθρουδδ του ν. 1892/1990 κα; του άρθρου 77 του ν.1943/ 
1971. 7.Οι οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις στον 
Αγροτικό Τομεσ με Κοινοτική ή μη συμμετοχή, εγκρίνονται 
με αποφάσεις της επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων. Τη 
διαδικασία αυτή προβλέπει το ν.δ. Ι3ΐ/1974οπωςτροποποιή- 
θηκε μετο ν. 1409/1983.

Για την ταχύτερη προώθηση τωνπρογραμμάτωνγεωργικής 
ανάπτυξης τηςχώραςκαιπροαγωγήςτηςΓεωργικής, Κτηνο- 
τροφίκης, Δασικής και Αλιευτικής παραγωγής προτείνετοι 
η παρακάτω διαταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα 
έγκρισης των οικονομικών ενισχύσεωναπότον κρατικό προ
ϋπολογισμό προς τον Αγροτικό Τομέα με Κοινοτική ή μη 
συμμετοχή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομι
κών και Γεωργίας.

'Αρθρο 40
Ρυθμίσεις εισφορών και εσόδων υπέρ τρίτων 1 2

1. Με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
Ν. 1032/43 με την οποία τροποποιήθηκαν προγενέστερες 
σχετικές διατάξεις (ν.6071/34 και α.ν.812/37) ορίστηκε ως 
πόρος του ΤΑΤ ΜΓΤ εισφορά ίση προς 2% επί της τιμής 
πώλησης των παραγομένων από τα λειτουργούντσ στην 
Ελλάδα εργοστάσια Χαρτοποιίας, Χαοτονοποιία.Γιαραγω- 
γήςΧάρτουσμσκευασίας, καίτε Στοιχειοχυτηρισ προϊόντων.

Στην πορεία όμως και λόγω των σοβαροτστων διαφωνιών 
που ανεκυφαν μεταξύ τωνενδιαφερομένωνμερώνβίαμειο- 
Επιχειρήσεις) ως προς τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω 
διάτοξης που είχαν ως αποτέλεσμα την εμπλοκή αυτών σε 
δικαστικές διαμάχες, κατέστη επιτακτική η ανάγκη ρύθμισης 
του όλου θέματος kctc τρόπο πλέον σαφή.

Με την προτεινόμενη διαταξη γίνονται ρυθμίσεις που 
έχουν σκοπό α) την άρση κάθε εμφίσβητησης στο μέλλον 
σχετικά με την τιμή επ; την οποίας υπολογίζεται.η ανωτέρω 
εισφορά β) την επεκτοση του ανωτέρω πόρου κα: επί των 
εισαγομένων προϊόντων χαριν της ίσης μεταχείρισης προς 
το ελληνικά γ) τον καθορισμό κατά τροπο σαφή αοενος 
και ενιαίο αφετέρου των προϊόντων χάρτου και χαρτονιού 
επί των οποίων επιβάλλεται η εισφορά 2% είτε αυτά 
παράγοντα! εγχωρίως είτε εισαγονται.

2. Οι κεντρικοί αυτοτελείς ποροι των Δήμων και Κοινο
τήτων προέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1826/89 
οπό πς παρακατω πηγές εσόδων: α) Απο τε cope 
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, β) απο τέλη 
κυκλοφορίας αυτοκίνητων γ) Απο Φορο ακίνητης περιου
σίας.

Ειδικότερο με την παραγραφο 5 του άρθρου αυτού 
θεσπίζεται η απόδοση στους Ο.Τ.Α του 23% του Οοοου 
Εισοδήματος από το οποίο tc 2/3 αποδίδονται μεοω του 
Τακτικού Προυπολονισμου και το 1/3 μεοω του Προϋπο
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η παραχώρηση των εσόδων του ανωτέρω σαθρού 25 του 
Ν. 1828/89 θεσπίστηκε αποκλειστικά, σύμφωνα με το τε

λευταίο εδοφίο της nap. 3 του άρθρου αυτού1, γιο την 
καλίΛύη του κόστους των υπηρεσιών γιο πς αρμοδιότητες 
που έχουν μεταβιβασθεί στους Ο.Τ.Α. Συνεπώς η υποχρέω
ση του Δημοσίου από την αιτία αυτή προς τους Ο.Τ.Α. 
εξαντλείτο: με το ήδη παραχωρηθεντα εοοδα, το οποία 
άλλωστε αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η βάση των 
φόρων

Οι Ο.Τ.Α., με έγγραφό τους, ζήτησαν στις συνολικές 
καθαρές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος vc 
περληφθούν και Οι εισπράξεις από ©όρους εισοδήματος 
παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που προκύπτουν 
από φορολογικούς ελέγχους, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π. 
για το μετο την 1.1.1989 χρονικό διάστημά. Δεδομένου ότι: 
στην κωδική κατάταξη των εσόδων του προϋπολογισμού 
δεν γίνεται διάκριση των εισπραττομένων πριν και μετο την 
1.1.89 εσόδων Π.Ο.Ε. οπό ©όρους εισοδήματος, η δε 
εγγραφή νέων κωδίκων αριθμών εσόδων στους οποίους vc 
καταλογίζονται χωρισιό οι εισπράξεις ©όρωνειοοδηματος 
Π.Ο.Ε. θά δημιουργήσει διαδικαστικά κοι άλλά προβληματά 
στις ΔΟΥ, πέραν των καθαρό δημοσιονομικών λόγων της 
μείωσης δηλαδή των ελλειμάτων του προϋπολογισμού Ως 
εκ τούτου με νομοθετική ρύθμιση, ενδείκνυται να αποκλει
στούν οι Ο.Τ.Α. από πς εισπράξεις φόρων εισοδήματος 
Π.Ο.Ε.

3. Με το άρθρο 6 του Ν. 1965/91 νομοθετήθηκε η μέσω 
του τακτικού προϋπολογισμού από 1-12-91 είσπραξη των 
πόσης ©ύσεως εσόδων του ΕΟ© και η ενσυνεχείααπόόο- 
σήτουςδιατου προυπολογισμούτου ΥπρυργείουΥγείας,Πρό- 
νοιαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον υφιστάμενο στην 
Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό Ταμειακής διαχείρησης 
τουενλόγω Οργανισμού.

Στη συνέχεια με το όρθοο 55 παρ.1 του ν.20(30/91 
νομοθετήθηκε όπως από την ημερομηνίο ισχύος του ορθρου 
αυτού (24-12-91) και εφεξής το υπό του άιρθρου 11 παρ.
1 στοιχ. cn του ν.1316/63 εοοδο του ΕΟΦ (ειοφορό 15% 
επί της τιμής πώλησης των φοομοκευπκών σχευασμοτων 
και ιδιοσκευασμάτων ανθρώπινης χρήσης) που αποτελεί 
περίπου το S2% των συνολικών εσόδων του ΕΟ© εισάγετε: 
coν έσοδο στον Κοατικό Προϋπολογισμό κο: διατίθεται για 
την μερική κόιλυφη των δοπανων του γιο επιχορηγήσεις 
του τομέο Υγείος, Πρόνοιας κοι Κοινωνικής Ασφάλισης

Επειδή η διατύπωση της nco 1 της τελευταίας αυτής 
διοταξης (άρθρο 55 ν.2000/91) δημιουργέ: προβλήματα 
όπως:

- ον την αρμοδιότητο ελέγχου των υποβαλλόμενων υπό 
των υποχρεών δηλώσεων για τον υπολογισμό της προς 
καταβολήν σχετικής επιβαουνσης (που ενδεχομένως συνε
πάγεται επιβολή προστίμων κα: τόκων υπερημερίας cc 
περιπτώσεις εκπροθέσμου καταβολής κ.λ.π.) θα εξακολου
θήσει νο έχε: ο ΕΟ© που είναι μάλιστα εξειδικευμένοό 
στους ελέγχους αυτους η οι υπάλληλο, των ΔΟΥ εΦοσον 
το αντίστοιχο έοοδο αποτελεί Πλέον έσοδο του Κροτικου 
Προϋπολογισμού.

- αν στις πεοιπτώσε:ς εξογωγων παρασκευαζόμενων 
στην Ελλάδα ©αρμακων οπο φαρμακαποθήκες, η κατσδλη- 
θείσο στο μεταξύ ειαοοοα επισταερετα:. απως ποοβλεπετσ 
από το Νόμο, οπο τον ΕΟ© η το Δημόσιο

- Αν το έσοδο του αοθοου 11 παε. 1 στοιχ. στ του Ν 
1316/63 που δεν είχαν εισπροχθεί μέχρι την περαπονω 
πμεοομηνίο (24/12/91) πρέπει να ειααχθούν στον Κοοπκε 
Προϋπολογισμό ή νο αποδοθούν στον ΕΟ© κ.λ.π. πεοο- 
των kcSgpc διαδικαστικών προβλημάτων που αντιμετωπί
ζουν ήδη από 1-2-1992 οι ΔΟΥ κατά τον διαχωρισμό τω· 
εσόδων ουτών σε έσοδο του ΕΟ© κα; έσοδα του προϋπο
λογισμού και κυρίως τον διαχωρισμό των ήδη από 24-Ί2· £' 
μέχρι 31/1/S2 εισποαχθέντων εσόδων οε έοοδο που πρεη.ε 
vc αποδοθούν στον ΕΟ© κσ. εοοδα που πεεπε. νε
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πεοιελθουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό κ.λ π.
Προτεινεται π αντικατάσταση της παρ 1 του άρθρου 55 

του Ν 2000/1991 ως η σχετική διαταξη προκειμενου vc 
ουνεχισθεί το εως της ισχύος της αντικαθιστωμενης αυτής 
διοταςης υφιστάμενο καθεστώς (έλεγχος και βεβαίωση των 
σχετικών εσόδων απο τον ΕΟ® πρόστιμα, τοκοι υπερημε
ρίας κ.λ.π.) ορίζοντας ταυτόχρονα ο τι αντί του συγκεκρι
μένου εσοδου του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχ. στ του 
Ν. 1316/83 στο Κρατικό Προϋπολογισμό εισαγεται ποσοστο 
90% των εως τότε (24/12/91) εισπραττομενων συνολικών 
εσόδων υπέρ του ΕΟ® (ποσοστο δηλαδη που ισοδύναμε* 
περίπου με την συμμέτοχη του ίδιου αυτου εσοδου στα 
συνολικά έσοδα του ΕΟ®. όπως αναφερεται στην πρόταση 
του ΕΟ® στο ΓΛΚ (Δ20-Γ) για τα έσοδα του 1992) γιο 
την μερική κάλυψη δαπανών του στους τομείς Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το δε υπόλοιπο 10% 
να αποδίδεται στον ΕΟ®.

4 Σύμφωνα με την από 19.3.1962 σύμβαση μεταξύ της 
Τροτέζας της Ελλάδος και άλλων Τραπεζών, που τροπο
ποιήθηκε με την σχετική σύμβαση της 30.1.1969. δημιουρ- 
γηθπκε στην Τράπεζατης Ελλάδος λογαριασμός με τον 
τίτλο 'Τράπεζα - Κεφάλαια συμβάσεως 19ης Μαρτίου 1962' 
που εχρηματοδοτείτο από κάθε συμβαλόμενη Τράπεζα με 
το 5% του μέσου όρου των ετησίων πιστώσεων τους με 
σκοπό την εφαρμογή χαμηλών επτοκίων για τις Τραπεζικές 
χορηγήσεις σε βιομηχανικές κα βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
πουεπετύγχανανεξαγωγέςσεελεύθερο συνάλλαγμα.

Η σύμβαση αυτή στην οποία προσχώρησαν αργότερα 
όλες οι Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγκρίθηκε 
με την αριθ. 1265/62 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής.

Η πιό πάνω εισφορά αυξήθηκε πρόσθετα 1% επί των 
χορηγουμένων από τις Τράπεζες πιστώσεων στο εσωτερικό 
και εισαγωγικό εμπόριο και αργότερα με το Ν.887/71 
προβλέφθηκε η συμμετοχή του Δημοσίου για την κάλυψη 
των ελλειμμάτων του λογαριασμού αυτού.

Η κύρωση της παραπάνω σύμβασης και η συμμέτοχη του 
Δημοσ.ου στο άνοιγμα του κοινού λογαριασμού επαναλαμ
βάνεται με το Ν. 128/75. Με τον Νόμο αυτό δημιουργείτε! 
το νομικό πλαίσιο και για επιστροφές διάφορος τόκων 
προερχουένων από την εφαρμογηχαμηλωνεπιτοκιωνσε ει- 
δικεςκστηγοριες χρηματοδοτήσεων, καθώς και σε ειδικές 
περιπτώσεις αντλήσεων κεφαλαίων με υψηλά επιτόκια απο 
πιστωτικά ιδρύματα.

Απο 1.1.1992 για τις πραγματοποιούμενες εξαγωγές 
Ελληνικών προϊόντων παυουν να ισχύουν οι ειδικές εξα- 
γωγικες ενισχύσεις της 1574/1/70 απόφασης της Νομισμο- 
τιχης Επιτροπής κα με την αριθ. 1975/1991 Πράξη του 
Διοικητή της Τρσπέζης Ελλοδος κσταργούνται οι εισφορές 
που καταβάλλουν οι Τράπεζες στον Κοινό λογαριασμό.

Επειδή μετά την κοταργηση των εξαγωγικων ενισχύσεων 
υπάρχει πλεόνασμο στον ανωτέρω λογαριασμό, κάτω απο 
τις πορούσες δημοσιονομικές συνθήκες κρινεται σκόπιμο 
το πλεόνασμα αυτό να μην παραμένει αδρανές στον 
παραπάνω λογαριασμό αλλά να μετοφερθεί σε πίστωση του 
λογαριασμού No 200 - 1 και vc εισαγεται στον Γενικό 
Κρατικό Προϋπολογισμό σαν έσοδο συτού 

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του 
ν. 1904/1990 (ΟΕΚ-Α 143/1990) 'περί λειτουργίας οριθμο- 
λαχείου (ΛΟΤΤΟ) κα λαχείου (ΠΡΟ-ΤΟ)', του άρθρου 13 
του ν. 1948/1991 και του Π.Διατογματος 395/1990'οργανω- 
οηκαδιαχείρισητου οριθμολοχείου (ΛΟΤΤΟ) και του λαχείου 
ΠΡΟ-ΤΟ' ορίζεται η κατανομή κα ο τρόπος δισθεσης των 
εσόδων του ΛΟΤΤΟ

Συγκεκριμένα tc έσοδο του ΛΟΤ"Q διατίθενται:
- ι άσσστο 45% του συνολου των εισπράξεων μετά την 

σσσ.σεσ- των δικαιωμάτων των πρακτόρων ως κέρδος των 
συμμετεχοντων στο αριθμολαχείς - Ποσοστο 11% παρα-

κοατειται από τον ΟΠΑΠ για την κάλυψη των πασης φυσεως 
εξάδων Διοίκησης και λειτουργίας του.

- Ποσοστο 15% στο Υπουργείο Πολιτισμού γιο την 
ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης, - 
Ποοσοστό 29% στη Γ ενική Γ ραμματεια Αθλητισμού και με 
αποψαση του αρμόδιου γιαθέματα ΑθλητισμούΥπουονου 
διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Επειδή για την ενότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης 
και τον οοθολογικΰτερο έλεγχο τόσο των εσόδων, όσο κα 
των δαπανών επιβάλλεται η εφαρμογή των αυστηρών 
διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού, η Κυβέρνηση αποφά
σισε Οπως μέρος των εσόδων του ΛΟΤΤΟ από 1/3/1992 
περιέρχοντι στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εμφανίζετα 
σε ειδικό προς τούτο κωδικό αριθμό εσόδου

6.Οι διατάξεις με τις οποίες προτεινεται τέλος εκσυγ
χρονισμού και ανάπτυξηςαεροδρομιωνσεοναχωρουντεςεπι- 
βατες εσωτερικού και εξωτερικού, αποβλέπουν στην εξα
σφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πάρων, οι οποίοι θα 
διατίθενται υποχρεωτικά γιο τον εκσυγχρονισμό των υπαρ
χόντων αεροδρομίων την κατασκευή του αεροδρομίου των 
Σπατων, το οποίο θα αντικαταστήσει το αεροδρόμιο του 
Ελληνικού

Ειδικό η πρόβλεψη δημιουργίας κεφαλοίου για την 
κατασκευή του αεροδρομίου των Σπατων αποβλέπει στην 
ουξησητης κρατικής συμυετοχής και την ως εκ τούτου 
ισχυροποίηση της κρατικής διαπραγματευτικής θέσης γιο 
την περίπτωση αναθέσεως του έργου σε ιδιωτικό φορέα.

Άρθρο 41
Διαδικαστικές διατάξεις

Με το ΰρθρο 39 του παρόντος νομοσχεδίου επέρχονται 
οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Με την παρόγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
το πρώτο εδάφιο της παοαγράφου6τουάρ6ρου59του ν.δ. 
3323/1955. Με τη νεα διάταξη μειώνεται το ποσοστό του 
Φορου που βεβαιώνεται λόγω προσωρινής εκτελεστότητας 
της οικείας καταλογισπκής πράξης, σε περίπτωση εμπρό
θεσμης άσκησης προσφυγής. Το ποσοστό αυτό μειουμενο 
ορίζεται, αντί είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που ισχυευ σε 
είκοσι τοις εκατό (20%), ποσοστο που ίσχυε και πριν την 
ισχύ του ν. 1882/1990.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 59του 
ν.δ.3323/1955. Με τη νέα διάταξη μεταβάλλεται αφενός ο 
χρόνος βεβαίωσης του ποσοστού του αμφισβητούμενου 
Φόρου σε περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και 
αφετέρου ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Με την προτεινόμενη διάταξη, αντί της άμεσης, με την 
άσκηση της προσφυγής βεβαίωσης, το ποσοστό του 
αμφισβητούμενου φόρου βεβαιώνεται μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για διοικητική επίλυση της διάφορος και πριν 
από τη διαβίβαση της προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο.

Επίσης, το ποσό της οφειλής αυτής καταβάλλεται εφάπαξ 
μέχρι την τελευταίο εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη 
βεβαίωση μήνα, αντ* των οκτώ (8) ίοων μηνιαίων δόσεων 
που ισχύει σήμερα. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η 
ταχύτερη είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και η 
διευκόλυνση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
το τελευταίο εδάφιο της παραγροψου 1 του όρθρου2του 
ν.820/1978, το οποίο είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 
του άρθρου 4 του ν. 1882/1990.

Με τη νεα διάταξη περιορίζεται ο χρόνος της χορηγού
μενης, απο τον πρόεδρο διοικητικού δικαστηρίου, αναστο
λής είσπραξης του ποσοστού του αμφισβητούμενου φόρου 
που βεβαιώθηκε ύστερα από εμπρόθεσμη άσκηση προσφυ-
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γης. και προτείνεται όπως η αναστολή αυτή δε μπορεί νο 
είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, αντί των δώδεκα (12) 
μηνών που ισχύει. Σκοπος και της διάταξης αυτής είναι η 
ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

4. Με την παρσγραψο 4 του άρθρου αυτου αντικαθίστανται 
οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 65 του ν.δ.3323/1955, 
με σκοπό την αποσυσσωοευση φορολογικών υποθέσεων 
σταδιοικητικό δικαστήρια και τη διευκόλυνση του έργου 
αυτών. Με τις προτεινομενες διατάξεις, για την ακύρωση 
ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, αποφασίζει ο προϊ
στάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με τη 
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή δημόσιων οικο
νομικών υπηρεσιών.

5. Με την παοαγραψο 5 του άρθρου αυτού καταργούνται 
το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παοαγραφου 6 του άρθρου 
53 του ν.δ.3323/1955 και η παράγραφος 6 τουαρθρουΐτου 
ν.δ.4600/1966, που προβλέπουν τον περιορισμό του πρό
σθετου φόρου στη διοικητική επίλυση της διαφοράς και στο 
δικαστικό συμβιβασμό, με σκοπό την ορθή εΦορμονή, από 
μέρους των φορολογούμενων, των κείμενων διατάξεων.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτου ορίζεται ότι 
οι διατάξεις του άρθρου 29 τουν.200δ/1922,οιοποίες προσ
διορίζουν, γιο την εφαρμογή των οικείων φορολογιών, το 
είδος της συναλλαγής, το ακαθόριστό έσοδο των δικαιού
χων που προκύπτει από αυτή και το νόμιμο παραστατικό 
της, στην περίπτωση που διακανονίζεται παραγγελία λου- 
λουδιών με τη μεσολάβηση επιτηδευμάτων, ισχυουν από 
την 1η Ιανουάριου 1993.

Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις.

Ι.Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται 
η φορολογική μεταχείρηση των μερισμάτων, η διανομή των 
οποίων εγκρίνεται από την 1η Ιανουσρίου 1992 και μετά, 
αλλά προέρχονται όμως οπό κέρδηισολογισμώνδιαχειριστι- 
κών χρήσεων που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 1991 και μέχρι 
τη δημοσώυση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

Στα μερίσματα αυτα προβλέπεται ότι θα γίνεται παρο
κράτηση φόρου με βάση τους ισχύοντες σήμερα συντελε
στές, ανάλογο με το είδος των μετοχών (ονομαστικές, 
ανώνυμες, εισηγμένες ή όχι στο χρηματιστήριο). Στους 
δικαιούχους μερισμάτων από μετοχές εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο, ανεξάρτητο αν είναι ονομαστικές ή ανώνυ
μες, παρέχεται αφορολόγητο ποσό 50.000 δρχ. για κάθε 
μέτοχο για tc μερίσματα που εισπράττει από την Ιδια 
ανώνυμη εταιρία. Το αφορολόγητο ποσό, το οποίο για κάθε 
μέτοχο δεν μπορεί vc ξεπερασει συνολικό τις 200,000 δρχ. 
όταν το μερίσματα προέρχονται από περισσότερες ανώνυ
μες εταιρίες, λαυβόνεται υποψη από την ανώνυμη εταιρία 
κατά την παρακαοστηση του φόρου.

Με την παρακράτηση του φόρου μερισμάτων εξαντλείται 
σε κάθε περίπτωση η φορολογική υποχρέωση του μέτοχου 
γαυτα και δεν έχει δικαίωμα να φορολογηθεί στη συνέχεια 
με βάση τις γενικες διστάζεις φορολογίας εισοδήματος.

2. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παρανεαφο 
3 και για τα μερίσματα που θα έχουν διανεμηθεί γ· τα κεσδη 
που θα έχουν κεοαλαιοπσηθεί οπό 1/1/1992 μεχει την 
κοταθεση του σχέδιου vc-cu στη Εουλη nocc ιίηρ:σ~ και 
το οποίο ποοερχοντα. one κέρδη πεοελθυυε_. χρήσεων 
Φορολογηθεντων c~c ε.αμε του νομ^ου προοωπε.

3. Για την πσρεκεε~ση sc: ch06cch του φορου μεοισμα- 
των σπς πιο πάνω περιπτώσεις εξακολουθούν να έχουν 
εοαρμογή οι διοτάξεις των παραγραφών ΐΰ. ιι και 12 του 
άρθρου 29 του ν.δ.3323/1955 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 15 του ν.δ.3643/1956.

4.Με την παοόγροΦοβπροβλεπεταιόττ,σεπερίπτωση κε
φαλαιοποίησης η διανομής, one το χρονο καταθέσεως 
αυτου του σχεδίου νομού σττ Βουλή προςιμηφίσηκαωετα. 
αδιανέμητων κερδών που έχουν Φορολογηθεί στο όνομα 
του νομικού προσώπου, αυτό φορολογούνται με συντελεστή 
3%. χωρίς vc επιστρεφεται ή να συμώηφίζεται ο οοοος 
εισοδήματος που είχε καταβληθεί kcto το χρόνο που 
προέκυψαν. Ο φόρος αυτός αποδίδεται εψόπαξ στο 
Δημόσιο μέσα σ ένα μήνα από το χρόνο που η γενική 
συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τη διανομή ή κεφαλαιο
ποίηση και δεν εκπίπτετα: από το ακαθάριστα έοοδο 
τηςεταιρίας,προκειμένου γιατονυπολογσμότων φορολογη
τέων καθαρών κερδών της.

Αρθρο 43
Καταργουμενες διατάξεις.

Ι.Με την παοαγραψο 1 του άρθρου αυτουκαταργείτοίη 
αριθ.323ΐ 10/1952 αποψαση του Υπουργού των Οικονομικών 
που εχει κυρωθεί με την παράγραφο 7 του αοθρου 5 του 
ν.2252/1952 και με την οποία παρατεινετο κατα ενα 
δεκαήμερο η προθεσμία υποβολή της δήλωσης σε πεοι- 
τττωση που η προθεσμία αυτή έληγε την τελευταία ημεοο 
του μήνα.

2. Με την παραγραφο 2 του άρθρου αυτού καταργούνται 
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου μόνου 
του ν.δ.2916/1954, της παραγράφου ΐτουάρθρου'2του 
ν.1069/1980, καθώς και κάθε Ολλη διαταξη σχεττκήπου 
επιβάλλει, κατο περίπτωση, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, 
στο εισόδημο από ακίνητα.

Η κατάργησης του τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης 
κρίθηκε αναγκαία επειδή δημιουσγεί δυσκολίες στη βεβαιω- 
σηκαι υποχρεώνει οε υποβολή ψορολσγκης δήλωσης και 
επιβάρυνση μεγάλου αριθμού πολιτών, οι οποίοι διαφορετικό 
δεν θα κατέβαλλαν κανένα ποσό και δεν θα ήσαν 
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την δήλωση αυτή. Επειδή 
όμως η κατάργηση αυτού του εσόδου αποστερεί τις 
Δημοτικός Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΞΥΑ) 
και τους 07Α Αττικής από θεσμοθετημένο π.ορο. προβλε- 
πεται η αντικατάστασή του από άλλο ισοδύναμο. Μέχρι 
όμως νομοθετηθεί ο πόρος ουτός 6c εγγράφετα: στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό απο του 1993 και μετά πίστωση 
υπέρ των ΟΤΑ που είναι δικαιούχοι, ίση προς τις εισπράξεις 
τους του έτους 1992, που θο αυξανεται κατά δέκα τσιφ 
εκατό (10%) για κάθε χρόνο.

3. Με την πασσγραφο 3 του ορθρου αυτού καταργούνται 
ch διατάξεις ττς nepaγραψου 3 του οοθρου 10 του 
c.v. 146/1967 οι οποίες προβλέπουν την επιβολή προση- 
μουσεπερίπτωστ, μετατροπής ονομαστικών μετοχών οε 
ανώνυμες. Η κατάργηση αυτή κρίνεται σκόπιμη καθοσον 
δεν υπορχει πλέον διαφορετική φορολογική μετεχειοισ-. 
στο μερίσματα τε προερχόμενα απο ονομαστικές μετοχες 
απο εκείνη των μερισμάτων απο σνώνυυες μετοχες. cool 
στο έξης το νομικό πρόσωπό της ανώνυμης ετοισίας θε 
υποκειται οε οοοολογιο γισ τα συνολικέ της κερά-, 
διανεμόμενο και μη.

4. Με την παράγραφο 4 του όρθοου αυτσύκσταονούντοισ, 
διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1731/1967 που προβλέπουν 
τη μη φοοολόγπσπ των κεοδων που διανέμουν ο·. ανώνυμε: 
εταιρίες με τη φορφγ υετοχών στο προσωπικό τους π 
κατάργηση αυτή κρίνετε: ονονοιο. λογω της αλλσνης τε 
τροπου Φορολογίας των ανωνυυων ετοιοιών κα: Tr'r 
Φορολογίας αυτών για τε συνολικέ καθαρό κέρδη, ανεξάρ
τητο αν ούτε διανέμονται η Οχι

5. Η υποχρέωση του C7E καλυώεως των ελλειμμάτων το^ 
ΕΛ7Α καθορίστηκε αρχικα και για μιο πενταετία με το άρθρο 
15 παοαγραφος 2 του ν.δ.456/1970 και παρατοθηκε με τ:
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co6po 5 του Π.Δ.277/1975. Η τελευταίο αυτή διαταξη 
εκδσθπκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παράγραφος 
1 του ν.δ.496/1970 που ηροεβλεπε την δυνατότητα εχδό- 
σεως εψαπαξ Β. Διατάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Άρθρο 44
Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε 

περίπτωση φοροδιαφυγής

Anc το στοιχεία που υπάρχουν στις Δημοσίες Οικονομικές 
Υπηρεσίες προκύπτει ότι.σεπολλεςπεριπτωσειςπου διαπι
στώνεται μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή δεν καθίστατο 
δυνατή η ικανοποίηση η η είσπραξη των οφειλουμένων 
φόρων, γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν οι ποοβλεπΰμενες 
απο τις κείμενεςδιατόξειςχρονοβόρεςδιαδικασιεςελέγχου. 
καταλογισμού και έκδοσης οριστικών τίτλων βεβαίωσης των 
οψειλουμένων φόρων, οι υπόχρεοι προβαίνουν σε μεταβι
βάσεις των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής τους 
ή σε άλλες συναφείς πράξεις με αποτέλεσμα το Δημόσιο 
να μην μπορεί να εισπράξει τους οφειλόμενους φόρους.

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, βάσει ειδικής συνοπτικής 
έκθεσης ελέγχου της αρμόδιας φορολογικής αρχής διαπι
στώνεται ότι έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση από 
την οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω 
των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών ή 
Φόρων, τελών ή εισφορών ποσού μεγαλύτερου των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, απαγορεύεται να με
ταβιβάσει επί ένα εξάμηνο τα περιουσιακό στοιχεία και οι 
Φορολογικές αρχές δεν επιτρέπεταινα παραλαμβάνουν 
δηλώσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γιο την κατάρτιση 
συμβολαιογραφικών πράξεων.

Επίσης ορίζεται, ότι για τις περιπτώσεις αυτές, αναστέλ
λεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητό των καταθέ
σεων, σε Τράπεζες ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και δε
σμεύεται το 50% των καταθέσεων. 

Προςδιασφάλισητωνσυμφερόντωντουφορολογουμένου 
προβλεπεται ότι στην περίπτωσηαυτη η φορολογική αρχή 

υποχρεούται να περαιώσει τον έλεγχο μέσο σε έξι (6) 
μήνες.

Τα ncpcnOvu μέτρα μπορούν να αρθούν ολικά ή μερικά 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με όσα 
οοίζοντοι στις διατάξεις του άρθρου ουτου.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν 
ελάχιστες υποθέσεις μονοψήφιου αριθμού διασφαλίζονται 
τα συμφέροντο του Δημοσίου σε περίπτωση διαπίστωσης 
μεγάλης έκστασης φοροδιαφυγής.

Άρθρο 45
Κυρώσεις για μη επόδοση πρακρστουμένων φόρων

Σύμφωνο με τα στοιχεία που προκύπτουν από τους 
ελέγχους που ενεργούν οι Δημοσίες Οικονομικές Υπηρε
σίες, πολλοί επιτηδευμοπες αν και παρακρατούν ή εισπράτ
τουν από τους τρίτους το φόρο εισοδήματος, που ορίζεται 
από τις κείμενες διατάξεις, ή το φόρο προστιθέμενης αξίας 
η άλλους φόρους, τέλη και εισφορές, δεν αποδίδουν τα 
σχετικά ποσο στο Δημόσ.ο ή το αποδίδουν εκπρόθεσμα η 
ονακριβως.

Με τ,ς διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι αποτελεί 
αδίκημα ιδιοποίησης χρημάτων του Δημοσίου, η μη απόδοση

από τους υπόχρεους η η εκπρόθεσμη ή η ανακριβήςαπό- 
δοση παρακρατούμενων φορών, τελών και εισφορών, 
συνιστατο αδίκημα της υπεξαίρεσης και τιμωρούνται με την 
κατα το άρθρο 375 του ποινικού κώδικα ποινή τηςυπεξαί- 
ρεσης,στις περιπτώσεις που το ποσο που δεν αποδόθηκε 
στο Δημόσιο υπερβαίνει ης τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 
δραχμές και σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης εφόσον 
το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο του είκοσι τα εκατό (20%) 
του οφειλόμενου ποσού και όχι ανώτερο των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) δραχμών.

Επίσης, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται όη το αδίκημα 
αυτό τιμωρείται αυτεπάγγελτα, αδιαψορως αν τελέστηκε 
από δόλο ή αμέλεια, η δε ποινή δεν είναι μετατρέψιμη σε 
χρήμα, εκτός εάν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης 
επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διάφορος και ο υπόχρεος 
κατέβαλε εφάπαξ το σύνολο των οωειλομενων ποσών, 
οποτε η πονή μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα,

Γ ια την δίωξη και τιμωρία του αδικηματοςαυτούδεν 
απαιτείται οριστικοποίηση της φοοολογικης εγγραφής, ούτε 
η άσκηση της προσφυγής ενώπιο του Διοικητικού Πρωτο
δικείου αναστέλει την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης και 
τούτο γιατί τα στοιχεία είναι πραγματικά και προκύπτουν 
από τα βιβλία του επιτηδευματία.

Ο καταδικασθείς δεν δικαιούται vc τύχει την έκτιση της 
ποινής με τον ορο της αναβολής ή της απόλυσης και όη 
η έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης δεν αναστέλλει 
την εκτέλεση αυτής. Τέλος ορίζεται όη ηκαταδικασπκήα- 
πόφασηεπίφέρει αυτοδικαίως: α. Την απώλεια του δικαιώ
ματος συμμετοχής σε δημοπρασίες του δημοσίου και άλλων 
νομικών προσώπων, β. Την απώλεια τουδικαιώματοςλήψης 
πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, γ. Την απαγό
ρευση σύναψης συμβάσεων με το δημόσιο ή άλλους 
δημόσιους οργανισμούς ή φορείς, δ. Την απώλεια του 
δικαιώματος λήψης δανείου με εγγύηση του Δημοσίου ή 
δημοσίων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων.

Για ης περιπτώσεις πουαναφέρεταιτοάρθροαυτο, επιβάλ
λεται οι ποινές να είναι αυστηρές, γιαη πρόκειται για 
υπεξαίρεση Δημοσίου χρήματος.

Άρθρο 46
Τροποποίηση και συμπλήρωσή του V.1867/19S9.

Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.1867/1989, απεδειχθη όη η διαδικασία που προβλέπει ο 
νόμος αυτός είναι πολύπλοκη με αποτέλεσμα σήμερα να 
εκκρεμουν στα δικαστήρια πάνω από τριάντα χιλιάδες 
(30.000) μηνυτήριες αναφορές, για την μη καταβολή 
ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο.

Τα μέτρα που προβλέπα ο ν. 1867/1989 κατά των 
οφειλετών για χρέη προς το Δημόσιο δεν έφεραν κανένα 
αποτέλεσμα, γιατί ο όγκος των υποβαλλομένων μηνυτήριων 
αναφορών στα Δικαστήρια είναι πολύ μεγάλος και απαιτείται 
μακρό χρονικό διάστημα για την εκδίκασή τους.

Σήμερα τα μοναδικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που 
έχει το Δημόσιο αίνοι η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του 
οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού εις χείρας τρίτων.

Η δυνατότητα είσπραξης χρεών των δύστροπων οφειλε
τών με αναγκασπκά μέτρα και ειδικότερο εκείνων που 
στερούνται εμφανών περιουσιακών στοιχείων, έχει περιο
ριστεί σημαντικά. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο με ης 
οφειλές των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που μετά την κατάργηση της 
ειδικής ευθύνης των εκπροσώπων τους, έχει μειωθεί στο 
ελάχιστο η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης, λαμβανο- 
μένου υπόψη όη tc τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία 
των εταιριών βαρύνονται σης περισσότερες περιπτώσεις 
με προσημειώσεις, υποθήκες και ενέχυρα τραπεζών και 
συνεπώς η κατάσχεση αυτών kci στη συνέχεια η πλειστη-
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ριασή τους από το Δημόσιο δεν 6c έχει δετικό αποτελέ- 
σματα.λόγωπρονομιακής καταβοληςτων συνυηόθηκων και 
ενεχυρουχων δανειστών.

Κατόπιν τοιπου, τροποποιείτο! και συμπληρώνονται ο ν. 
1867/198S και επιταχύνεται η διαδικασία εκδίκασης των 
μηνυτήριων αναφορών για έκδοση εντάλματος προσωπικής 
κράτησης ως αναγκαστικού μότρου είσπραξης των δημοσίων 
εσόδων.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η 
εκδίκασης των μηνυτήριων αναφορών να γίνετοι από τον 
Πρόεδρό του Διοικητικού Πρωτοδικείου και όχι από το 
τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, ο οποίος δικαξει κατά την 
διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα της Πολίτικης 
Δικονομίας. Γ ια την απλοποίηση κια επιτάχυνση της 
διαδικασίας και για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα καταρ- 
γειται η παράγραφος 3 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 3, 4 
και 5 του άρθρου 3, οι περιπτώσεις γ και θ του άρθρου 
4, οι παοαγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5, η περίπτωση γ 
του άρθρου 7 και το άρθρο 9 του ν. 1867/1989.

Με την διαδικασία που προβλέπει το προς ψήφιση άρθρο 
πιστεύουμε ότι θα καταστεί δυνατή η είσπραξη των 580 υΐς 
που έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥκαιδενκαταβάλλονταιοι λη
ξιπρόθεσμες δόσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι και το ΙΚΑ μετά την κατάργηση 
του εντάλματος προσωπικής κράτησης αντιμετωπίζει ακρι
βώς το ίδια προβλήματα με το δημόσιο για την είσπραξη 
των εσόδων του, γεγονός που επιβάλλει την επαναφορά 
του αναγκαστικού αυτού μέτρου, για την είσπραξη των 
ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρο 47
Γνωστοποίηση φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώ

νονται από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλο πρόσωπα

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι 
Ορκωτοί Ελεγκτές ή άλλα ελεγκτικά όργανα, που προβλέπει 
το άρθρο 75 του ν.1969/91, που ενεργούν έλεγχο στις 
ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.6.2190/ 
1320, ή άλλους νόμους και διαπιστώνουν παραβάσεις των 
διατάξεων της φορολογικής νομοθεσ.ος, υποχρεούνται να 
ταις γνωστοποιούν γραπτώς και αμέσως στη Διεύθυνση 
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, άλλως θεωρούνται 
σύνεργο! στο αδίκημα της φοροδιαφυγής, χωρίς να εξετά
ζεται η ύπαρξη δόλου.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα, τόσο στα αγορανομικά 
και αστυνομικά όργανα που ενεργούν ελέγχους συμμορ- 
Φώσεως των επιχειρήσεων προς τις διατάξεις του αγορο- 
νομικού κώδικα, όσο και στους υπάλληλους του Υπουργείου 
Εμπορίου που διενεργούν κοστολογικές έρευνες, vc λαμ
βάνουν γνώση των στοιχείων που προβλέπονται από τον 
Κώδικα Ειβλιων και Στοιχείων, για την αγορά και πώληση 
των σγοθων και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις μη έκδοσης 
Φορολογικών στοιχείων, σε κάθε περίπτωση, να γνωστο
ποιούν τις παραβάσεις ουτες στη Διεύθυνση Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονομικών,

Με τις διατάξεις αυτές παρεχετει η ευχέρεισ στα 
παραπάνω οργανε στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκό
ντων. εοοσον κστα τους ελεγχουςπου ενεργού . δια πιστώ- 
νουναορολογικες παραβάσεις να τις γνωστοποιούν στο 
Υπουργείο Οικονομικών πραγμα που κανουν κα; σι,μέρα.

Μετά την διεύρυνση των υποχρεώσεων αυτών καταργείτε; 
το άρθρο 17 του ν. 1563/1988 το οποίο αφορούσε μονο 
Ορκωτούς Λογιστές και αναρερετο ρτημηεκπληρωσηφορο
λογικών υποχρεώσεων kci οχι σε φορολογικές παραβάσεις.

Αρθρο 48
Αναστολή λειτουργίας καταστήματος και αφαίρεση ά

δειας ασκήσεως επαγγέλματος

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, με 
απΟφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να διατασσε- 
ται ή παύση λειτουργίας του καταστήματος ήτοι/γραφείουη- 
του εργοστάσιου τουεπιτηδευματία σεβάροςτουοποίου δια
πιστώνονται οι έξης φορολογικές παραβάσεις: α.Έκδοση 
πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, β. Τηρηση ανεπισημφων 
βιβλίων κα στοιχείων, γ. Μη έκδοση ψορολονικού στοιχείου 
για την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών, δ. Η χωρίς άδειια της αρμόδιας φορολογικής 
αρχής άσκηση επαγγέλματος η σοκηστ, επαγγέλματος σε 
διεύθυνση που δεν δηλώθηκε ή σε διαφορετική από αυτή 
που δηλώθηκε.

Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδετα, μετά 
από σύμφωνη γνώμη Ειδικής Επιτροπής που προεδρεύει 
πρόεδρος εφετών, και συμμετέχειεναςεφετηςτωνΔιοικητί- 
κών Δικαστηρίων, δυο Γενικοί Δ/ντες του Υπουργείου 
Οικονομικών κα ένο Ορκωτός Ελεγκτής.

Για την αντιμετώπιση των παρσπΰνω διαπιστουμενων 
παραβάσεων, οι οποίες δεν επιδέχοντα καμμία αμφισβή
τηση, οι κυρώσεις πρέπει vc είναι αυστηρές, γνωστές εκ 
των προτέρων, yig νο λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην 
πράξη.

Γιο την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
προβλέπετοι ειδική διαδικοσίο που διασφαλίζει το συμφέ
ροντα του Δημοσίου και των φορολογουμένων.

Άρθρο 49
Προσυπογραφη δηλώσεων φόρου εισοδήματος και πα- 

ροκροτουμενων ψορων από το λογιστή.

Με τις διατάξεις του άρθρου ουτού ορίζεται ότι η ετήσιο
δήλωση φορουεισοδηματοςκαιοιδηλωσειςοπόδοσης πα- 

ρακρατουμενων φόρων των επιτηδευματιών υπογράφονται 
και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή απο τυχόν 
άλλο πρόσωπο που συμπράττει στη σύνταξή τους, οι οποίοι 
βεβαιώνουν οτι τα δεδομένα των ββλίων έχουν ανογροΦεί 
ορθά στις δηλώσεις και ότι το εισόδημα που δηλώνεται, με 
βάση το στοιχεία των βιβλίων, έχε: προσδιοριστεί σύμφωνα 
μετις ισχύουσες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω βεβαίωση είναι αναλη
θής. ο λογιστής η το πρόσωπό που συμπράττει στη σύνταξη 
της δήλωσής εχει τις ευθύνες ταυ ν. 1599/1966. Επίσης 
στην περίπτωση που η επιχείρηση σπασχολεί λογιστή κα; 
η δήλωσή δεν υπογράφεται οπό αυτόν, προβλέπετε; η 
επιβολή κυρώσεων.

Δεν οναγνωρίζοντο: ως δαπανη της επιχείρησης οι 
οποδοχες του λογιστή στον οποίο επιβάλλεται κο: πρόστιμό 
ίσο προς το 1/4 των ετήσιων αποδοχών.

Με το τρόπο αυτό καθιστοντα υπεύθυνος κα; ο λογιστής 
c οποίος φερε; ευθυνη προς τα Δημόσια και τον επιτη- 
δευματία για την ορθή εφαρμονή των νομών, αναφορικό με 
την τηρηση των βιβλίων.

Άρθρο 52 
Κίνητρο ειλικρίνειας

Με σκοπο την εμπέδωση αμοιβαίος εμπιστοσύνης κρά- 
τους κα. πολίτη κα; την αντιμετώπιση των φαινομένων 
δωροδοκίας με τις διοτάξειςτουαρθρου αυτουκαθιερωνο-
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νταυάνητρα ειλικρίνειας. Ειδικότερα με τις διατάξεις του 
αρθοου αυτου ορίζεται οτι. για τις περιπτώσεις καταγγελίας 
γεγονότων που έλαβαν χωρά και τελεσθηκαν απο υπάλ
ληλους Φορολογικής αρχής η υπηρεσίας κατύ την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους και αφορούν δωροληψία η οποία 
αποδεικνυεται με τη συμμετοχή της Αστυνομικής ή άλλης 
αρχής, ο καταγγελων απαλλάσσεται των προστίμων, προ- 
σαυξήσεων και ποινικών κυρώσεων γιατις παραβάσεις που 
είχαν ως σκοπό την συγκαταλυψη οποιοσδήποτε φορολο
γικής υποχρέωσης.Ιτιςπεριπτωσειςαυτεςπρος κατοχύρωση 
των συμφερόντων των φορολογουμένων ο έλεγχος συνε
χίζεται και ενεργειται υποχρεωτικαγιαολεςπς ανέλεγκτες 
χρήσεις και για πεντε ακόμη συνεχή έτη από υπαλλήλους 
άλλης ΔΟΥ οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Προϊστά
μενου της οικείαςΕπιθεώρησης,ο οποιοςκαι προίσταται του 
ελέγχου.

Αρθρο 51
Αμοιβή σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους που διαπιστώνουν 

φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης

Με το άρθρο αυτό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του περίπτωση ανακάλυψης λαθρεμπορίου και στις περι
πτώσεις που από ανεπίσημα στοιχεία διαπιστώνεται φορο
διαφυγή μεγάλης έκτασης και βεβαιώνονται αμετάκλητο 
φόροι πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχ
μές.

Η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να επιβραβευθουν 
οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον των φοροτεχνικών 
υπαλλήλων, για εντοπισμό και αποκάλυψη φοροδιαφυγής 
μεγάλης έκτασης πέρα από τα συνήθη όρια των υπηρεσια
κών καθηκόντων τους.

Άρθρο 52
Έλεγχος κέντρων διασκεδόσεως και από τους Δήμους

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται η 
δυνατότηα στους Δήμους και τις Κοινότητες όπως, με 
υπαλλήλους τους νο διενεργούν ελέγχους στα κέντρα 
διασκέδασης της περιφέρειας τους. Ο έλεγχος αυτός θο 
αφορο την κανονική και σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
Φορολογικές διατάξεις έκδοση των φορολογικών στοιχείων, 
για την παρακολούθηση και τονέλεγχοτων δικαιωμάτων που 
δικαιούνται από τις κείμενες διατάξεις και οι υπάλληλοι 
υποχρεουνται νο γνωστοποιούν τις παραβάσεις που διαπι
στώνουν, στην αρμόδια φορολογική αρχή για την επιβολή 
κυρώσεων. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να ενεργούν 
ελέγχους στο κέντρα διασκέδασης γιατί έχουν έννομα 
συμφέροντα.

Άρθρο 53
Συμπλήρωση διατάξεων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 τουάρθρουαυτού 
τροποποιείται και συμπληρώνεται η ποραγραφος 2 του 
άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και θεσπίζεται υποχρέωση των 
ιδιοκτητών των αναγειρομένων οικοδομών νο υποβάλλουν 
<ττη φορολογική αρχή φωτοαντίγραφο της άδειας ανέγερ
σής της οικοδομής, κοθώς και στοιχεία σπόδοσης του 
Φοοου προστιθέμενης αξίσς στο δημόσιο που αναλογεί στην 
οξιά του κοστους κατασκευής και δεν αποδόθηκε, λόγω μη 
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχέιων.

Με τις διστάζεις της παραγράφου 2 καθορίζεται ο τρόπος 
και η διαδικασία προσδιορισμού του κόστους των οικοδομών 
για τον έλεγχο σπόδοσης του ΟΠΑ υλικών κοι οικοδομικών 
ενεργειών. Με τις διατάξεις τους άρθρου αυτού σκοπειται

να ελέγχεται η διακίνηση των οικοδομικών υλικών και η 
εκτέλεσητων οικοδομικών εργασιών δισεκατομμυρίων δραχ- 
μών.

Άρθρο 54
Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζονται ποινικές 
κυρώσεις σε βάρος προσώπων-τα οποία ενεργούν πράξεις 
που αναφερονται στο άρθρο αυτό με σκοπό τη φοροδια
φυγή των ιδίων ή τρίτων προοωπων.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτου προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι δυο 
χρόνιο και πρόστιμο απο ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
δραχμές μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές γιο 
όποιο παρεμβαίνει και κατακρατεί, καταστρέφει, νοθεύει ή 
πλαστογραφεί οποιοδηποτε βιβλίο, έγγραφο ή στοιχεία ή 
συντάσσει ψευδή δήλωση σχετικά με την περιουσιακή ή 
οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου ή άλλου προ
σώπου. Με τις διατάξεις της παραγράφου2 προβλέπεται η 
ίδια ποινή για όποιον αποπειράται με εξαγορό ή με βίαιο 
μέσα ή με απειλές νο δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει ή να 
εκφοβίσει φοροτεχνικό υπάλληλο vc ενεργήσει με την 
παράγραφο 3 ορίζεται ότι η καταγιγνωσκομένη ποινή γιο 
τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 
δεν είναι μετατρέψιμη σε χρήμα και ο καταδικαζόμενος δεν 
δικαιούται νο τύχει έκτιση της ποινής μετ τον όρο 
αναστολής. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 4 
ορίζεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει η υπογράφει 
οποιαδηποτε δήλωση, με την onolc δεν δηλώνει περιου
σιακό στοιχείο ή εισόδημα, έχει όλες ας ευθύνες που 
προβλέπονται από ας διατάξεις τουνόμου 1599/1986, για 
την περίπτωση της ψευδούς δήλωσης εφόσον η διαφορά 
του οφειλομένου φόρου υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) δραχμές. Τέλος με τις διατάξιες της παραγράφου 
5 προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 41 του ν. 1884/1990 
και ορίζεται ότι τα ποινικά αδικήματα, έκδοσης πλαστών και 
εικονικών τιμολογίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτά 
διώκονται αυτεπαγγελτα και αδιάφορα αν τελέστηκαν από 
δόλο ή πρόθεση γιατί στη περίπτωση αυτή δεν ποεπει να 
υπάρχει κανένα ελαφρυντικό.

Άρθοο 55
Ειδικές υποχρεώσεις ορισμένων φυσικών ή νομικών

προσώπων

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζονται υπο
χρεώσεις σε ορισμένο επαγγέλματσ και συγκεκριμένα: Με 
την παράγραφο 1 καθιερώνεται υποχρέωσηόπωςοι συμβο
λαιογράφοι αναγράφουν στο τέλος των αντιγράφων των 
συμβολαιογραφικών πράξεων που χοργηούν στους πελάτες, 
την αμοιβή που εισέπραξσν και τον αριθμό της απόδειξης 
παροχής υηρεσών, γιατί στη περίπτωση αυτή εισπράττονται 
αμοιβές χωρίς να εκδίδονται αποδείξεις. Με την παράγραφο 
2 υποχρεούνται οργανώσεις,σύλλογοι, σωματεία κ.λπ., όταν 
διοργανώνουν εκδηλώσεις, να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
στη ΔΟΥ που φορολογείται το κέντρο, στην οποία θσ 
επιστρέφουν το ανήγραφο του συμφωνητικού με τα κέντρο 
η το ξενοδοχείο και να αναγράφουν το είδος της εκδήλωση 
το ποσό της επιβάρυνσης κστα άτομο και τον αριθμό των 
προσκλήσεων που θο εκδόσουν. Μετά το πέρας της 
εκδήλωσης υποχρεούνται οι σύλλογοι να υποβάλλουνφω- 
τοτυπιατων τιμολογίων του κέντρου ή του ξενοδοχείου. 
Κατόπιν τούτου, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 11 
του άρθρου δ του ν. 1882/1990 που προβλέπει την υποβολή 
καταστάσεων από το κέντρα και τα ξενοδοχεία, τα οποία 
μέχρι σήμερα δεν υπέβαλλαν κανένα τέτοιο στοιχείο στις
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Φορολογικές αρχές Με τον τρόπο αυτό, οι σύλλογοι, 
οργανώσεις, σωματέια που δεν έχουν καμμια φορολογική 
υποχρέωση καλούνται να ζητούν σε κάθε εκδήλωση την 
έκδοση φορολογικού στοιχείου και νο το υποβάλλουν στην 
αρμόδιο φορολογική αρχή. Τέλος, με την παοσγραφο 3 
καθιερώνεται η υποχρέωση στους εκμεταλλευτές σφαγείων 
όπως, στα τιμολόγια που εκδίδουν για την είσπραξη της 
αμοιβής, αναγράφουν τον αριθμό και το είδος των ζώων 
που εσφαγησαν και το συνολικό βάρος για τον έλεγχο των 
ζωεμπόρων και κρεοπωλών. Με τις παραπάνω υποχρεώσεις 
περιορίζεται η φοροδιαφυγή και παρέχονται στις φορολο
γικές αρχές χρήσιμα στοιχεία γιο τον φορολογικό έλεγχο, 
τωνζωεμπόρωνκαικοεοπωλών που παρατηρείται Φοροδια
φυγή σε μεγάλη έκταση.

Αρθρο 56
Συνέπειες Οικονομικών υπαλλήλων

Με τις διατάξεις της παραγραΦου 1 του άρθρου αυτού, 
ορίζεται ότι ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών που 
παραπέμπεται να δικαστεί για τοαδίκημστηςδωροληψίοςτί- 
θεται υποχρεωτικά σε αργίο και λαμβάνει το 1/4 των 
αποδοχών του, μέχρι εκδοοεως αμετακλήτου Δικαστικής 
απόφασης. Σε περίπτωση καταδίκης του εκπίπτει αυτοδι
καίως της υπαλληλικής θέσης του.

Η διαταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη, γιατί με διαφόρους 
τροπους αναβάλλεται η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών οι 
οποίες παραμένουν σε εκρεμότητα με αποτέλεσμα να 
παραγράφεται το αδίκημα και ο υπάλληλος να επανέρχεται 
στην υπηρεσία μετά από πολλά χρόνια και στο μεταξύ να 
λαμβάνει τα 3/4 του μισθού του.

Με τον τρόπο αυτό οι παραβάτες θα φροντίζουν οι 
υποθέσεις vc εκδικάζονται το συντομότερο και δεν θα 
ενεργούν για την αναβολή εκδικάσεως των υποθέσεων με 
στοχο και επιδίωξη της παραγραφή του αδικήματος.

Η διάταξη αυτή καίτοι είναι αυστηρή πρέπει να ψηφιστεί 
γιο να προστατευτεί το κύρος της υπηρεσίας κοι των 
υπαλλήλων οι οποίοι είναι ελάχιστοι και με τις ενέργειές 
τους εκθέτους τον εαυτόν τους και την υπηρεσία.

Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ορίζεται ότι 
απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν 
λογιστικά βιβλία φορολογούμενων ή να παρέχουν ο αυτούς 
Φορολογικές ή άλλες συμβουλές. Οι παραβατεςημωρού- 
ντοιμεποινή φυλοκίσεως μέχρι δύο ετών και οε περίπτω- 
σηκαταδίκης απολύονται αυτοδικαίως της υπηρεσίας.

Αρθρο 57
Οργανωτικό - Διοικητικά θέματο

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται οριομέναοργανωτικακαι 
διοικητικά θέματα των Δ.Ο.Υ. Με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου ουτού ορίζεται ότι ο; φοροτε
χνικοί υπάλληλοι που μετατίθενται σε άλλη υπηρεσία 
μπορούν να περαιώνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις που 
άφησαν στη Δ.Ο.Υ από την οποίο μετατέθηκαν για να 
αποφεύγονται οι αλλεπάλληλες μεταθέσεις του υπάλληλου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άοθρουαυτού 
καθορίζονται ο τροπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των 
οοχείων των Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αοθοου 
6Η του ν.5.3223/1955 όπως ισχύει σημεοο το δικαίωμα του 
Δημοσίου να καταλονιαε: φορο εισοδήματος παραγράφεται 
μετά την πάροδο δεκαετίας, όταν εχει υποβληθεί δήλωση 
και δεκαπενταετίας στην περίπτωση που δεν εχει υποβληθεί 
δήλωση.Κατόπιντούτου.οι Φορολογικές σρχές προβαίνουν

στον έλεγχο των δηλώσεων και στη βεβαίωση των φορών 
προ της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου 
Συνεπώς όλες οι δηλώσεις μέσο στην δεκαετία απο της 
υποβολής των έχουν ελεχθει και βεβαιωθεί οι οφειλομενοι 
φοοοι με αποτέλεσμα στα αρχείο τωνφοροτεχνικωνυπηρε- 
σιώννα παραμένει μεγάλοςόγκοςστοιχειωνχωριςφορολογικο 
ενδιαφέρον. Ο όγκος των στοιχείων είναι πολύ μεγάλος, 
με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν αφενός 
μεν προβλήματα χώρου και αφ ετέρου αδυναμία νο σξιο- 
ποιήσουν τα στοιχεία των φακέλων και μάλιστα δηλώσεων 
που είναι για έλεγχο Προκειμένου οι Φορολογικές Υπη
ρεσίες να απαλλσγούντο ταχύτερο δυνατό και με αοφαλη 
τρόπο από το μεγάλο όγκο των στοιχείων που είναι 
άχρηστα απο φορολογικής πλευράς και με σκοπό νο 
απελευθερωθούν οι χώροι γιο την αρχειοθέτηση των 
δηλώσεων που βρίσκονται για έλεγχο, καθορίζονται με τη 
διαταξη αυτήν ειδική διαδικασία. Με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 τουάρθρουαυτού καθορίζονται ο τροπος κοι 
η διαδικασίαελέγχουτων ανέλεγκτων υποθέσεων φορολο
γίας κεφαλαίου που ανέρχονται οε ένα εκατομμύριο 
επτακόσιες πενήντο χιλιάδες (1.750.000) δηλώσεις.

Αρθρο 5Β
Συνυπευθυνότητο ιδιωτών και επιβολή κυρώσεων γιο α

γορά ειδών ή αποδοχή υπηρεσιών χωρίς φορολογικά
στοιχείο

Από τους ελέγχους που γίνοντοι από τις φορολογικές 
υπηρεσίες έχει διαπιστωθεί όη ένσ μεγολο μέρος των 
συναλλαγών, μεταξύ επιτηδευμαηών και ιδιωτών, γίνεται 
χωρίς να εκδίδεται η προβλεπομενη από τον Κώδικο Βιβλίων 
και Στοιχείων απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη 
παοοχης υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μηοποδίδονταιστο- 
Δημόσισσοβαρά ποσάφόρου προστιθέμενης αξίας άλλο και 
φόρουεισοδηματος.Στη δισποαξη της φοροδιαφυγής αυτής 
συμβάλλουν και οι ιδιώτες οι οποίοι, στην πεοίπτ_ση που 
εκδοθεί το νόυιυο στοιχείο, επιβαρύνονται με το φοοο 
προστιθέμενης οξιάς που αναλογεί στην οξιο της συναλ
λαγής κοι ο οποίος πλειρρίπτετοι. σύμφωνο με τον νομο. 
στον καταναλωτή των αγοθών η το λήπτη των υπηρεσιών. 
Δηλαδή στην περίπτωση αυτήν της πώλησης αγαθών η 
παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες γιο την ικονοποίηση προ
σωπικών ή οικογενειακών τους αναγκών, ύπαρχε: αμοιβαίο 
όφελος των ιδιωτών κοι των επιτηδευμοηών, γ,ση οι 
επιτηδευμστίες οφελούνται το ποσά του Ο.Π.Α. των 
εισροών τους, οι δε ιδιώτες οφελούνται το c.fl.A. που δεν 
επιρρίπτεται σε βάρος τους.

Για την περιστολή της ονωτέρω οοροδιοφυγης, με ης 
διατάξεις του όοθοου ουτου, κοθ·.εοώνετοι συνυπευθυνό
τητο του αγοραστή και προβλεπετα: η επιβολή προστίμου, 
οε όσους δεν ζητούν η δεν αποδέχονται το στοιχειά του 
Κώδικο Βιβλίων κο; Στοιχείων που προορίζεται γι ουτούς, 
μέχρι εκοτό χιλιάδες (100.000) δραχμές γιο κάθε παράβαση.

Το μέτοο αυτό θα ασκήσει ουσιαστική κα. Ψυχολονικη 
επίδοοοη κοι θο οποτρεψει την ουοθοια συμφωνία επιτη- 
δευμοτίο κοι πελάτη γιο τη μη έκδοση φορολογικών 
στοιχείων. Η περιστολή της Φοοοδιοφυνής δεν επιτυγχά
νεται μόνο με κστασταλη.κά μέτρο ολλά και με προληπηκα 
κοι ψυχολογικά, σταοποιοοπεριλσμβανεταικοιηκοθιεοωσητης 
ουνυπευθυνοτητας των ιδιωτων Με οποοοσεις του Υπουρ
γού Οικονομικών θα καθοριστεί c τροπος επιβολής του 
προστίμου, η διαδικασία της είσπραξης αυτου, καθώς κα. 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δ.ατα- 
ξεων του ορθοου ουτού.
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Αρθρο 59
Τροπος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων απο παραβά

σεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτου ανηκαθίστανταιοι 
διατάξεις του άρθρου 26 τουν. 1080/1980όπωςαυτες τρο
ποποιήθηκαν με το άρθρο 55 του ν. 1416/1984 και ορίζεται 
on τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των 
διατάξεων οδικής κυκλοφορίας εισποαττονται ως ακολού
θως:

Όταν πληρώνονται αμέσως καταβάλλονται στη φορολο
γική αρχή του τόπου που διαπιστώθηκε η παράβαση η στο 
δήμο η κοινότητα εψ'όσον υπάρχει ταμειακή υπηρεσία. Όταν 
όμως τα πρόσημα αυτά δεν πληρώνονται αμέσως και 
επιδικάζονται από τα δικαστήρια τότε βεβαιωνονταιστην 
φορολογική αρχή στη περιφέρεια της οποίας κατοικείο 
παραβάτης, για να ετπδιωχθεί η είσπραξή τους κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ΔημοσίωνΕσόδωνοπότε 
εισπραττεται και αποδίδεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται να γίνει γιατί τα ποσά αυτά 
μενουν ανείσπρακτα,ταλαιπωρούτναιοιπολίτες, δημιουργού- 
νται πολλά προβλήματα στις φορολογικές αρχές, οι οποίες 
φροντίζουν να εισπράξουν μικρά ποσό από πολίτες που 
δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα τους. Με τον τρόπο αυτόν 
απλοποιείται η διαδικασία, διευκολύνονται οι υπηρεσίες και 
τα ποσά εισπράττονται εύκολα,γιατί βεβαιώνονται στη 
φορολογική αρχή της κατοικίας του παραβάτη.

Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το 
άρθρο 165 του ν.4125/1960 'Κώδικα Φορολογικής Δικονο
μίας' και ορίζεται ότι έφεση επιτρέπεται να ασκηθεί σε 
οριστικές αποφάσεις διοικηηκών πρωτοδικείων εάν το ποσό 
της διαφοράς υπερβαίνει ης διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
δραχμές, αντί του ποσού των εικοσιπεντε χιλιάδων (25.000) 
δραχμών που ισχύει σήμερα.

Το μέτρο αυτό θα συντελέσει στο να μην ασκούνται 
εφέσεις γιο μικρό ποσά και ασχολούνται τα εφετεία με 
μικρουποθέσεις. έτσι ώστε να επέλθει αποσυμφόρεση στο 
δικαστήριο αυτά.

Άρθρο 61 
Λοιπές διατάξεις

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
ορίζεται

ότι οι μηνυτήριες οναφορες για πλαστό και εικονικά 
τιμολόγια, καθώς και οι υποθέσεις δωροδοκίας φοροτεχνι
κών υπαλλήλων εκδικάζονται κότα προτεραιότητα εντός 
οκτώ μηνών από τότε που υποβλήθηκε η μηνυτήρια 
αναφορά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2. για την αποσυμφό
ρηση των διοικητικών εφετείων ορίζεται ότι για ης 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώτπο αυτών μέχρι της ισχύος 
του νόμου αυτού, ματαιούται η συζήτηση αυτών, εάν ο 
Φορολογούμενος με δήλωση του ν. 1599/1986 πουυποβάλ- 
λετα: στηγραμματειατου διοικητικού εσετείου δηλώσει ότι 
οποδεχεται εξ ολοκλήρου την πρωτόδικη απόφαση.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 καθορίζονται ο 
τρόπος Kci η διαδικασία ενεργειος του διαχειριστικού και 
οικονομικού ελενχουστα κοινωφελήιδρύματα,αθληπκάσωμα- 
τεια. συλλόγους, ιδρύματα, κ.λπ. μη κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα, τα onoic επιχορηγούνται από το κρότος.

Η διοταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία γιοτί υπάρχει κενό στον 
τομέα αυτόν kci δημιουργηθηκαν πολλά νομικά και διαδι

καστικά προβλήματα με αποτέλεσμα να αμφισβητήτα το 
κύρος των διαχειριστικών ελεγχων.

Επίσης, με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται 
ότι η διαταξη του άρθρου 39 του ν. 1914/1991, βάση της 
οποίας με απόφαση του Υ πουργου Οικονομικών καθόριζε τα 
η υπεοωριακη αποζημίωση για τους υπαλλήλους που 
μετέχουν στα ειδικά συνεργεία ελεγχου. να έχει ανάλογη 
εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της ΥΠΕΔΑ και για 
όσους ασχοληθούν με την εισαγωγή στοιχείων στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά την μηχανοργάνωση 133 
Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 62
Αρμοδιότητες υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών

Με τις διατάξεις του άρθρου outou, ορίζεται όη οι 
υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικώνμπορουνναεπιλαμ- 
βάνονται ανακριτικών πράξεων για αδικήματα που καλύπτο
νται από τις διατάξεις των φορολογικών νόμων και του 
Τελωνειακού Κώδικα ήτολαθρεμπορια,δοσμοφοροδιαφυγή. 
φοροδιαφυγήςή οποιοσδήποτε άλλης φορολογικής παρά
βασης.

Έχει παρατηρηθεί στη πράξη όπσεπολλέςυποθέσεις 
λαθρεμπορίας,δασμοφοροδιαφυγής,φοροδιαφυγήςκ.πλ. δια
πιστώνεται ταυτόχρονα και η διόπραξη και άλλων συναφών 
αδικημάτων όπως απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστο
γραφία, τοκογλυφία και άλλο παρεμφερή αδικήματα οικο
νομικής φύσεως.

Με βάση ης ισχύουσες διατάξεις οι ανωτέρω υπάλληλοι 
δεν έχουν τυπικώς, ή στην καλύτερη περίπτωση, αμφισβη
τείται όη έχουν το δικαίωμα να επιλαμβάνονται προανα- 
κριτικών πράξεων που έχουν σχέση με τα συναφή αυτά 
αδικήματα με αποτέλεσμα, είτε να επιλαμβάνονται καθ' 
υπέρβαση με κίνδυνονα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ακυ
ρότητας των ενεργειών τους, είτε να διασπώνται οι 
υποθέσεις σης διάφορες κρατικές υπηρεσίες, με όλες ης 
περαιτέρω συνεπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίοϋ.

Με την προτεινόμενη διάταξη λύεται το θέμα και 
παρέχεται ευθέως στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Οικονομικώντο δικαίωμα να διενεργούν προανακριτικές 
πράξεις και για το συναφή αυτά αδικήματα, χωρίς να 
υπάρχουν αμφισβητήσεις αρμοδιοτήτων ή κίνδυνοι για το 
συμφέροντα του Δημοσίου από διάσπαση των υποθέσεων 
ή υπέρβαση αρμοδιοτήτων, κατόπιν παραγγελίας του αρ
μόδιου Εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Οι υπάλληλοι υπό την 
ιδιότητα τουανακριτικούυπαλλήλου υπάγονται στη διαδικα
σία του εισαγγελέα.

Άρθρο 63
Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων τεκμαρτού εισοδή
ματος απο ιδιοκατοίκηση και ανάγκλιση χρηματικών πο

σών σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Με ης διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 67 του ν.δ.3323/1955, που προβλέπουν την επιβολή 
προσαύξησης σε περίπτωση υποβολής ανακριβής δήλωσης, 
δεν έχουν εφαρμογή όταν υποβάλλεται συμπληρωματική 
δήλωση απο τον υπόχρεο, ο οποίος αποδέχεται το 
τεκμαρτό ακαθόριστό εισόδημα της ιδιοκατοίκησης, που 
προσδιορίζεται από τη φορολογική αρχή με βάση το 
εμβαδόν της οικοδομής, που αναγράφονται στους μετρητές 
της Δ.Ε.Η. σε συνδυασμό με τη αντικειμενικές αξίεςτων 
ακινήτων.

Το μέτρο αυτό λαμβανεται γιατί ο υπόχρεος δεν φέρει 
καμία ευθυνη για τη διαφορά που προσδιορίζεται με τον 
τρόπο αυτόν και καλείται να πληρώσει επί πλέον τον
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οφειλόμενο φόρο vc επιβαρυνθεί ταυτόχρονα και με 
προσαυξήσεις λογω ανακρίβειας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού 
καθορίζονται ο τροπος και η διαδικασιο έκπτωσης, (ανα
γνώρισης) δωρεών προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία 
που προβλέπει ο ν.75/1576 από το φορολογητέο εισόδημα 
των δωρητών, γιατί μεταξύ των προέδρων των σωματείων 
και των δωρητών διαπιστώθηκαν καταστρατηγήσεις σε 
μεγάλη έκταση σε βάρος του Δημοσίου.

Άρθρο 64
Καθιέρωση ειδικών υποχρεώσεων δικηγόρων και γιατρών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζονται οοισμενες 
υποχρεώσεις για τους δικηγόρους και τους γιατρούς, για 
την παρακολούθηση και έλεγχο των αμοιβών τους.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου αυτου ορίζονται 
τα ακόλουθο:

Ο δικηγόρος για κάθε νομική υπηρεσία που παρέχει στον 
εντολέα του, ενώπιον οποιοσδήποτε δικαστικής ή διοικη
τικής η έιλλης αρχής ή νομικών προοώπωνδημοσίουδικαίου,η 
σωματείων, ιδρυμάτων, ή επιτροπών ή για την κατάρτιση 
κατασταττκούεταιριών,υποχρεουνται οιεντολείςνε προκατο- 
βάλουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο ελάχιστο ποσό 
αμοιβής.

Η ελάχιστη αμοιβή καθορίζεται με τη διαδικασία που 
προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μετά από γνώμη 
της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων 
της χώρας.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούται στο ακαθάριστο 
ποσό της ελάχιστης οροφής που προεισπράττουν vc 
παρακρατούν φόρο δεκαπεντε τοις εκατό (15%) κοι νο τον 
αποδίδουν στο Δημόσιο.

Για νο αποφεύγονται οι προστριβές καιδιοΦωνίεςτων 
δικηγόρων με τις φορολογικές αρχές κατά τον προσδιορι
σμό του Φορολογητέου εισοδήματος ο νομος προβλέπει οι 
ελάχιστες αμοιβές που είναι πολύ κατώτερες τωνπραγμο- 
τικώννα προσαυξάνονται κατά σαράντα τοις εκοτό (40%) 
καιέτσ προσδιορίζονται αυτόματο και με τρόπο αντικειμε
νικό το εισόδημα των δικηγόρων από τις αμοιβές που 
προεισπράττει ο δικηγόρος Σύλλογος. Με τον τρόπο αυτόν 
ορισπκοποιείται η φορολογική εγγραφή ως προς τις 
ελάχιστες ομοιβέςπου προεισπράττει ο Δικηγορικός Σύλ
λογος.

Ο τρόπος και η διαδικασία που προβλέπεται cno το άρθρο 
αυτό, είνοι οπλος κοι ρυθμίζει κατο τρόπο αποτελεσματικό 
πολλά προβλήμετο μετοξύ δικηγόρων κοι φορολογικής 
ορχης.

Τέλος με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
ευτού ορίζεται ότι ο γιατρός υποχρεουται vc τηρεί βιβλίο 
επίσκεψης ασθενών και νο καταχωρεί σ' αυτό χωριστό γιο 
κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο αυτού, το επάγγελμά, τη 
διεύθυνση, και τη χρονολογία επίσκεψης στο ιατρείο. Ο; 
παραπονω υποχρεώσεις, ενώ δεν δημιουργούν κανένο 
πρόβλημα στους γιατρούς και δικηγόρους, παρέχουν τη- 
δυνατοτητα παρακολούθησης κο: ελέγχου των αμοιβών 
τους, όπως γίνεται γιο κάθε επιτηδευματία κε; δεν είνοι 
επιτρεπτό οι γιατρό; και δικηγόροι νο οποτελεαο-.ν εξαί
ρεση.

Αθήνα, 6 Μο,ομ 1592.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΙΣΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤ2ΗΓΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ Μ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΝ,ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΝΔ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διατάξεων που καταριούνται ή τροποποιούνται ή 
συμπληρώνονται με το σχέδιο νόμου "Αναμόρφωση της 
άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(' Αρθρο 1 παρογροφος 1 νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 2 άρθρου 2 ν.3223/1955

2. Το εισόδημα ανάλογο με την πηγήτηςπροέλευσηςτου 
διακρίνεται κατο τις επόμενες κατηγορίες:

Α Εισόδημα απο ακίνητο

Β Εισόδημα απο κινητές άξιες Γ' Εισόδημα από γεωργικές 
επιχειρήσεις Δ Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Ε 
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ΣΤ Εισόδημα one 
υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και απο κάθε άλλη 
πηγή.

(Άρθρο 1 παράγραφος 2 νομοσχεδίου) ο. Πρώτο εδαοιο 
παραγράφου 1 άρθρου 4 ν.δ.3323/1955

1. Γιο νο βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονπαιτο 
επιμέρους εισοδηματο των κατηγοριών Α ως ΣΤ της 
ποοαγραψου 2 του άρθοου 2 το οποίο αποκτούντο; από 
κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το ποοηγούμενο me 
Φορολογίας οικονομικό έτος είτε kctc το ημεοολονιακο γ. 
διαχειριστικό η γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο 
προηγούμενο της φορολογίος οικονομικό έτος.

β. Πρώτο εδάφιο παραγράφου 1 (άρθρου 5 ν.δ.2323/1955

1. Το συνολικό εισόδημε προσδιορίζεται, κοτ εξαίρεσ~ 
με βάση τηό δαπάνες διαβίωσης του φορολογούμενου κο 
των προσώπων που συνοικούν με αυτόν κα; τον βαρύνουν 
όταν η δαπανη που προσδιορίζεται κατο το οριζόμενα στις 
επόμενες παραγροφους είναι ανώτερη one το συνολικό 
kqScpc εισόδημά των κατηγοριών Α' και ΣΤ'

γ. Παράγραφος 7 άρθρου 67 ν.δ.3323/1955

7. Kctc τον κοθορισμο του πρόσθετου φορου κο. του 
προστίμου, σύμφωνα με τ.ς διατάξεις αυτου του άρθρου, 
ως δηλουμενο θεωρείται το ποσό του συνολικού καθαρού
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εισοδήματος του φορολογούμενου, το οποίο λαμβάνεται 
υποφη γιο τη βεβαίωση του φορου που προκύπτει στο 
ε'.σοδημο σύμφωνο με το αρθοο S. είτε το εισόδημα αυτό 
εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 με 
την αθροιση των επί μέρους εισοδημάτων από τις κατη
γορίες Α' εως ΣΤ είτε καθορίζεται με βάση τις διατάξεις 
τους άρθρου 5.

δ. Παράγραφος 3 άρθρου 69 ν.δ.3323/1955

3. Ο προϊστάμενος της δημόσιαςοικονομικηςυπηρεσιας 
συντάσσει κάθε έτος με βάση τις δηλώσεις που του 
επιδίδονται κατάλογο φορολογούμενων, ο οποίος περιέχει 
το ονοματεπώνυμο η την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά 
στοιχεία αυτών που υπέβαλαν δήλωσή, το καθαρό εισόδημα 
απο τις κατηγορίες Δ' και ΣΤ . το συνολικό καθαρό εισόδημα 
το οποίο υποκειτα: σε φορολογία, καθώς και το φόρο που 
αναλογεί σ αυτρν. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μέσα 
σε έξι (6) μήνες από τη ληξη της προθεσμίας υποβολής 
των δηλώσεων και συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία 
της οριστικοποίησης της εγγραφής του υπόχρεου. Τοπο
θετείται σε πρόσφορη θέση στο κατόστημα της δημόσιος 
οικονομικής υπηρεσίας καιτωνδήμωνή κοινοτήτων, όπου 
εδρεύει δημόσια οικονομική υπηρεσία ώστε να μπορεί νο 
λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδο
ση καταλόγων των φορολογούμενων όλης της Χώρας, 
καθώς και η δημοσίευση τους στις εφημερίδες.

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 νομοσχεδίου) Νέο διάταξη

(Άρθρο 1 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)

α. Παράγραφοι 3 και 4 άρθρου 6 ν.δ.3323/1955

3. Όταν το εισόδημα του ενός συζύγου προέρχεται απο 
αστική ή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή περιορισμένης 
ευθύνης εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, στην οποία 
συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος, αυτό προσθετεται στα 
εισοδηματε του συζυγου ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσό 
συνολικού εισοδήματος από όλες τις πήγες και φορολο
γείται στο όνομά του. Αν οι σύζυγοι έχουν ίσο ποσό 
συνολικού εισοδήματος, τότε το εισόδημα της συζυγου απο 
αυτή τη συμμέτοχη της προσθετεται στο εισοδήματα του 
συζύγου της και φορολογείται στο όνομο του.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται προκειμένου γιο το εισόδημα των συζύγων, 
το οποίο προέρχεται απο εταιρείες στις οποίες αυτοί 
συμμετέχουν εφόσον: α) η εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνο 
με το Ν.328/1976 (ΟΕΚ-ΑΊ28), β) η συμμετοχή οποιουδή- 
ποτε από τους συζύγους είναι συνέπεια κληρονομικού 
δικαιώματος, γ) οι σύζυγοι συμμετείχαν στην εταιρεία κατά 
τα δυο τουλάχιστον ομεσως προηγούμενα έτη από το χρόνο 
τέλεσης του γάμου τους και δ) η εταιρεία προήλθε απο τη 
συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων των συζύγων, οι 
οποίες λειτουργούσαν ως αυτοτελείες επιχειρήσεις κατά 
το δυο τουλάχιστον αμέσως προηγούμενο έτη, από το 
χρόνο τέλεσης του γάμου τους.

β.Περίπτωση δ ποραγράφου 6 άρθρου 6 ν.δ.3323/1955

δίοπό διατροφή, η οποία κοτοβάλλεται στο τέκνο σύμ
φωνο με δικαστική οπόφαση ησυμβολαιογραφικηπράξη.Γιατο 
εισοδήματα αυτά το τέκνο έχει δική του φορολογική 
υποχρέωση.

(Άρθρο 2 παράγραφος 1 νομοσχέδιου) Πίνακας πρώτου
εδάφιου περίπτωσης β παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ.3323/ 
1955

Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη
αυτοκίνητου διαβίωσης βάσει κατοχής 

αυτοκίνητου σε δραχμές

Μέχρι 7 650.000
8 800.000
9 900.000

10 1.100.000
11 1.300.00C
12 1.500.000
13 1.800.000
14 2.200.000
15 2.500.000
16 3.400.000
17 4.100.000
18 4.600.000
19 5.200.000
20 5.800.000
21 7.500.000
22 8.200.000
23 και άνωθ.ΟΟΟ.ΟΟΟ

(Άρθρο 2 παράγραφος 2 νομοσχέδιου)
Δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β' παραγράφου 2 

άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικόαυτοκινήτο 
ιδιωτικής χρήσης μειώνεται ανάλογο με την παλαιότητα. η 
οποία υπολογίζεται από το έτος πουγιαπρώτηφορά κυκλο
φόρησε στην Ελλάδα κατά ποσοστό:

αα. δεκαπέντε τα εκατό (15%) γιο χρονικό διάστημα πάνω 
οπό πέντε (5) μέχρι δέκο (10) έτη, ββ. είκοσ τα εκατό 
(20%) πάνω από δέκο (10) έως δεκαπέντε (15) έτη, γγ. 
τριάντα τα εκατό (30%) πάνω από δεκαπέντε (15) έτη ή 
γιο αγορο επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης από 
τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) και 
δδ. σε πενήντα τα εκατό (50%), ότον πρόκειται γιαετηβο- 
τικόαυτοκινητο ιδιωτικής χρήσής το οποίο είναι ειδικά 
διασκευασμένο γιο νο χρησιμοποιείται από αναπήρους.

(Άρθρο 2 παράγραφος 3 νομοσχεδίου) Εδάφια τρίτο, 
τέταρτο και πέμπτό της περίπτωσης β' παραγράφου 2 
άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

Στις περιπτώσεις ομόρρυθμων και ετερορρύθμων εταιριών 
που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσής, η τεκμαρτή δαπάνη που 
αναλογεί σ'αυτό λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των ομόρ
ρυθμων εταίρων φυσικών προσώπων μεριζομένη κατά το 
ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Η τεκμαρτή αυτή 
δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο δεν μπορεί να είναι 
ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προ
κύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογο και για τα φυσικό 
πρόσωπα, ι.μέλη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όταν οι 
διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της, u. διαχειριστές 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης οι οποίοι είναι εταίροι 
αυτής και ιιι. διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, 
διοικητές ανώνυμων εταιρειών και προέδρους των διοικη
τικών συμβουλίων τους.
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( Αρθρο 2 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νέο Διάταξη

( Αρθρο 2 παράγραφος 5 νομοσχέδιου) 
Περίπτωση γ παραγράφου 2 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

γ) Η ετήσιο τεκμαοτή δαπανη βάσει του κυβισμού 
δίτροχου ιδιωτικής χρησηςαυτοκινουμενουοχηματος,ηοποια 
καθορίζεται στο ποσο των πενταχοσων χιλιάδων (500.000) 
δραχμών γιο μοτοσυκλέτο πεντακοσίων (500) κυβικών 
εκατοστών, προσαυξανόμενη με το ποσό των ογδόντα 
πέντε χιλιάδων (85.000) δραχμών ανα εκατό (100) κυβικά 
εκατοστό προκειμένου για μοτοσυκλέτες με κυβισμό πάνω 
από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά.Οι διατάξειςτης- 
προηγουμενηςπεριπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και στην 
παρούσα περίπτωση.

(Άρθρο 2 παράγραφος 9 νομοσχέδιου! Υποπεριπτωσε: 
αα', ββ και γγ περίπτωσης στ παρογραφου 2 άρθρου 
ν.δ.3323/1955

αα Γιο αεροσκάφη με κινητήρα κοινο. εσωτερικής καύσης 
και στροβιλοελικοφορα, καθώς kci ελικόπτερο στο ποσο 
των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για τους 
εκατό(ΙΟΟ) πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσο 
των είκοσ χιλιάδων (20.000) δραχμών για κάθε ίππο πονώ 
από τους εκατό (100) ίππους του κινητήρα αυτών.

ββ.Για αεροσκάφη αεριοπροωθουμενα (JET)1 στο ποσο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών για κάθε λίμπρα 
ώθησης.

γγ.Για ανεμόπτερα στο ποσό των τριακοσιων πενήντε 
χιλιάδων (350.000) δραχμών.

(Άρθρο 2 παράγραφος 10 νομοσχεδίου) Νεα διάταξη

(Άρθρο 2 παράγραφος 6 νομοσχεδίου) 
Υποπερίπτωση αα περίπτωση ε παραγράφου 2 

άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

( Αρθρο 2 παράγραφος 11 νομοσχέδιου) Περιπτώσεις α'.β 
και γ παραγράφου 5 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

αα. Γic μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα 
και μη ολικού μήκους μέχρι πεντε (5) μέτρα στο ποσο των 
διακοσίων χιλιάδων (200.003) δραχμών, που προσαυξάνεται 
με το ποσό των ογδοντα πέντε χιλιάδων (85.000) δραχμών 
για κάθε μέτρο μήκους πάνω από το πέντε (5) μέτρα.

(Άρθρο 2 παράγραφος 7 νομοσχεδίου)

α. Πίνακας υποπερίπτωσης ββ περίπτωσης ε παραγρά
φου 2 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

Μήκος σκάφους Ετήσιι 
Μέχρι 6 μέτρο 
Πάνω από 8 μέτρα 
Πάνω από 10 μέτρα 
Πάνω από 12 μέτρο 
Πάνω από 14 μέτρα 
Πάνω από 16 μέτρα 
Πάνω από 18 μέτρα 
Πάνω από 20 μέτρα 
Πάνω από 22 μέτρα 
Πάνω από 24 μέτρα 
Πάνω από 26 μέτρα

τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης
800.000

1.400.000
1.800.000
2.300.000
3.000. 000
3.800.000
4.800.000
6.000. 000
7.400.000
9.000.000

11.000.000

α)Αγορό αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινου
μένων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαψωνο- 
νοιβιχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης 
αξίας. Εξαιρούνται όσο αποτελούν το αντικείμενο της 
εμπορικής δραστηριότητας, τα μηχανήματα και τα αυτοκί
νητα δημοσίας χρήσης.

β) Αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων kci χρεογρά
φων γενικά. Εξαιρείται η αγορά ομολογων του δημοσίου 
και μετοχών εισηγμένων στο Χρημαπστήριο.

γ) Αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Εξαιρείτοιη 
δαπάνη για αγορά ή ονέγερση πρώτης κατοικίας, εφ όσον 
το εμβαδό αυτής δεν υπερβαίνει ταεκατόνείκοσι(120) 
τετραγωνικά μέτρα.

(Άρθρο 2 παράγραφος 12 νομοσχεδίου) Περίπτωση δ' 
παραγράφου 5 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

δ) Χορήγηση δανείων στις εταιρίες που μετέχουν ως 
εταίροι ή κοι προς την ατομική επιχειρήσει με τη μορφή 
προσωοινών καταθέσεων.

(Άρθρο 2 παράγραφος 13 νομοσχεδίου) Πεοιπτωσεις α, 
δ και ι παραγράφου 6 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

β. Δεύτερο εδάοιο περίπτωσης ε παραγράφου 2 άρθρου 
5 ν.δ.3323/1955

Η τεκμαρτή δαπανη οπό κάθε σκάφος μειωνετοι ανάλογα 
με την παλαιοτητα του κατο ποσοστο: 

ι. δεκαπεντε τε εκατό (15%), αν εχει πεοασει χρονικο 
διάστημά πάνω απο πέντε (5) έτη kci μεχο. δέκα (10) ετών 
απο το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη οορα, ιι. είκοσι 
τα εκατό (20%), ον εχει περάσει χρονικο διάστημά πάνω 
απο δέκα (10) ετη και μέχρι δεκαπεντε (15) ετών και ιιι. 
τριάντα τα εκατό (30%), αν έχει περάσει χρονικο διάστημα 
πάνω από δεκαπεντε (15) έτη.

(Άρθρο 2 παράγραφος δ νομοσχέδιου) Τελευταίο εδοφίο 
περίπ.ωσης επαραγραφαυ ε αραρου α ν.ο.ου<ιυ 19ρ5

Ο; διστάζεις της περίπτωσης β εΦαουΡζον-α: ανάλογο 
κα. στις πεοιπτώαε.ς συγκυριότητας ει-.ον.κης κτησης η 
μεταβίβασης σκαφών αναψυχής.

α) Προκειμένου για μισθωτούς και συνταξιούχους, εφ όσον 
ο φοοολογούμενος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους 
βαρύνουν έχουν εισοδήματα μονο απο μισθωτές υπηρεσίες 
και διοθετουν επβσπκό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι 
δέκο(ΙΟ) Φορολογήσιμους ίππους ή κοι απαλλασσόμενε 
εισόδημα οπό ιδιοκατοίκηση κυρίας και δευτερεύουσας 
κατοικίας, σύμφωνα με την περίπτωση β του κεφαλοίου 4 
της παραγράφου 1 του άοδρου 7.

δ) Αν ποόκειτο: για επβοπκα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσής 
που ονήκουνσεδημοσιες.δημοτικέςκαικοινοττκες επιχειρή
σεις ή σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν κστο 
ποσοστο πάνω one το πενήντο τας εκατό (50%) το 
Δημόσιο η νομικό πρόσωπό δημοσίου δικαίου.

ε) Προκειμένου γιε τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει 
βοοει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχό
κεϊ 14 Φορολογήσιμους ίππους, το οποιρ ανήκει σττ\ 
κυριότητα η κατοχή πολύτεκνου φορολογούμενου η ττ.ς 
συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με αυτου; 
και τους βαρύνουν. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχυα, otcv outc 
είναι κύριοι ή κάτοχοι κοιόλλουεπιβατκουουτοκινητουιδιω-

LS ιΓ>
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•ηχης χρήσής, ανεξάρτητα ano την ιπποδύναμη του Τ) αν 
για το πρόσωπα αυτα εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
περιπτώσεων c και γ έως και C της παραγράφου 2.

( Αρθρο 2 παράγραφος 14 νομοσχεδίου) Περίπτωση ζ' 
παραγράφου 6 αρθοου 5 ν.δ.3323/1955

ζ)Όταν η διοφορα μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε 
σπο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα 
που τους βαρύνουν η προσδιορίστηκε απο τον προϊστάμενο 
της δημοσίας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής 
ετήσιας τεκμαρτής δαπανης αυτών είναι μικρότερη απο 
ποσοστο είκοσι το εκατό (20%) του δηλωθέντος ή προσ- 
διορισθέντος εισοδήματος του ίδιου έτους.

( Αρθρο 2 παράγραφος 15 νομοσχεδίου) Νέα διάταξη

( Αρθρο 2 παράγραφος 16 νομοσχεδίου) 
Περίπτωση στ παραγράφου 8 (η οποία παράγραφος 8 α- 

ναριθμηθηκε σε 9 με την ποραγραφο 14 του άρθρου 2 
του παρόντος νομοσχεδίου) άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

στ) Δωρεό χρηματικών ποσών γιο την οποία έχει 
υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς μέχρι τη ληξη της 
προθεσμίας yic την επίδοση της οικείας δήλωσης φορο
λογίας εισοδήματος.

(Άρθρο 2 παράγραφος 17 νομοσχεδίου) Τέσσερα τελευ
ταία εδάφια παραγράφου 8 (που αναριθμήθηκε σε 9 με την 
παράγραφο 14 του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου)

άρθρου 5 ν.δ.3323/1955

Κάθε δαπανη για την απόκτηση των ποσών αυτών μειώνει 
αυτά προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή 
περιορισμό της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους απο τα 
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί 
από το φόρο, τα οποία προκύπτουν οπό συμψηφισμό των 
θεηκών και αρνητικών στοιχείων αυτών, tc χρηματικά ποσσ. 
TC οριζόμενα στις περιπτώσεις β',γ,δ.ε' και στ και οποιο- 
δηποτε άλλο ποσό το οποίο αποδειγμένο έχει εισπραχθεί. 
εκπίπτουν οι δαπανες που ο προσδιορισμόςτουςορίζεταια- 
πότις παραγράφους 2 έως 5.

Στην περίπτωση κατα την οποία το σύνολο των αφορο
λόγητων ποσών χωοίς δικαιολογητικο των παραγραφών 3 
κα: 4 του άρθρου 8. των δαπανών με δικαιολογητικα των 
παραγραφών 6.7 και 11 του ίδιου άρθρου και του ποσού 
του αναλογουντος οορου είναι ονώτερο από τη συνολική 
ετήσιο τεκμαρτή δσπανη διαβίωσης των παραγράφων 2 έως 
4, για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη 
το σύνολο των ποσών αυτών αντίτης συνολικής ετήσιας 
τεκυαρτης δοπανης διαβίωσης των παραγράφων 2 έως 4 
Ειδικά για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς η οποία 
προέρχεται απο την τεκμαρτή δαπονη των παραγραφών 2 
έως 4, δεν μπορεί vc ληφθεί υπόψη κεφάλσο που 
σχηματίστηκε πριν οπό την προηγούμενη πενταεπα.

(Άρθρο 2 παράγραφος 18 νομοσχεδίου) Νεα διοταξη

(Άρθρο 3 παράγραφος 1 νομοσχέδιου) Υποπεριπτώσεις 
η και 6 περίπτωσης Ε περαγροφου 1 άρθρου 7 ν.δ. 
3323/1955

η) Το εξωιδρυυατικοεπίδομαπουκαταβάλλετωστους δι
καιούχους απο το Δπμοσο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, 

θ) Τα ειδικά επιδόματα Πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας,

αλεξιπτωηστων, δυτών και υποβρυχιωνκαταστροφων.που 
καταβαλλοντσ σε αξιωματικούς, υπαξιωμστικους και οπλίτες 
τωνενοπλωνδυναμεων, τωνσωματωνασφαλειας,της πυροσ
βεστικής υπηρεσας κσ του λιμενικού σώματος, καθώς κοι 
το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε ιδιώτες, οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήποτε 
σχέση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

(Άρθρο 3 παοάγραφος 2 νομοσχεδίου) Υποπεριπτώσεις 
β', ε και σΤ περίπτωσης Ε παραγράφου 1 άρθρου 7 
ν.δ.3323/1955

β) Οι κάθε είδους συντάξεις που καταβάλλονται από 
αλλοδαπούς κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, ωςκαιαπόδιε- 
θνεις οργανισμούς, σε δικαιούχους που κατοικούν μόνιμα- 
στην Ελλάδα. Έλληνες ή αλλοδαπούς υπηκόους.

ε) Αι αποδοχαί του εις το εξωτερικό διαμενοντος 
προσωπικού, αι προερχόμενοι εξ υπηρεσων παοεχομένων 
εις το εξωτερικόν εις τεχνικός επιχειρήσεις,αιτινεςεκτε- 
λουντεχνικάς εργασίας εκτός των ορίων της Ελληνικής 
Επικράτειας. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται υπό την πρου- 
πόθεσιν όπιαα) ποσοστόν τριάκοντα πέντε επί τοις εκατόν 
(35%) τουλάχιστον, επί του ποσού των απαλλασσομένων 
αποδοχών των εισάγεται εν Ελλαδι υπό μορφήν συναλλάγ
ματος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέον και ββ) το προσωπικόν 
διαμένει εις το εξωτερικόν επί τρεις (3), τουλάχιστον, 
μήνας.

στ) Tc μερίσματα και άλλα βοηθήματα, τα οποία παρέ
χονται στους συνταξιούχους από ταμεία μετοχικά, αρωγής 
ή αλληλοβοήθειας, έως το ποσό των εφτά χιλιάδων (7.000) 
δραχμών, για κάθε μήνα, εφ' όσον το ετησιοσυνολικο 
οικογενειακό εισόδημα του συνταξιούχου δεν υπερβαίνει 
ης οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές.

(Άρθρο 3 παράγραφος 3 νομοσχεδίου) Παράγραφος 1 
απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1106684/2051/Α.0012/ 
6-10-1989 που κυρώθηκε με περίπτωση ια παραγράφου 9 
άρθρου 51 ν, 1882/1990

Ι.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του π.δ.129/1989 
προστίθεται περίπτωση ια ως εξής: ια) Το επίδομα τροφής,,, 
που καταβάλλεται στο προσωπικά των πλοηγικών σταθμών, 
σύμφωνο με ης διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 
2 του β.δ.198/1966 (ΦΕΚ A 48).

(Άρθρο 3 παράγραφος 4 νομοσχεδίου) Παράγραφοι 3 και 
4 Ορθρου 7 ν.δ.3323/1955

3. Εκτος των κατο τας προηγουμένας παραγράφους 1 και 
2 απαλλαγών εκ του φορου, ουδεμία άλλη αναγνωρίζεται.

4. Από το συνολικό ποσό των εισοδημάτων από μισθωτές 
υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, τα οποίααπο- 
κτούνοι δικαιούχοι λόγω συμμέτοχης τους σε Επιτροπές, 
συμβούλια. Συλλογικά Όργανα ή Ομάδες Εργασίας του 
Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου, απαλ
λάσσεται από το φόρο ποσοστό σαραντα τα εκατό (40%) 
και μέχρι ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών το 
χρονο, για κάλυψη των κάθε είδους

δαπανών του δικαιούχου. Εκτός από την απαλλαγή αυτή 
δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση καμιάς άλλης δαπάνηςαποτα 
εισοδήματα αυτά.

(Άρθρο 4 παράγραφος 1 νομοσχεδίου) Τίτλος άρθρου 8 
ν.δ.3323/1955

Πρόσωπα που βαρύνουν τους ψορολογουμένους και 
αφορολόγητο ποσά.
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(Αρθοο 4 ποραγραφος 2 νομοσχεδίου) Πρώτο εδάφιο 
παραγράφου 2 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955

Το πρόσωπό που αναφέρονται στις περιπτώσεις β έως 
η' της προηγουμενηςποοαγραφουθεωρειταιοτιβορυνουντο 
Φορολογούμενο ειρ οσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο 
φορολογούμενο κοι απαλλασσόμενο εισοδημο τους δεν 
υπερβαίνει το ποσο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 
δραχμών ή το ποσο των τριακοσιων πενήντα χιλιάδων
(350.000) δραχμών αν αυτό παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα 
εοτά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση 
ή φυσική αναπηρία.

( Αρθρο 4 παοαγραψος 3 νομοσχεδίου) Παραγροφοι 3. 4 
και 5 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955

2. Τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογη- 
τικα του φορολογουμένου και των προσώπων που τον 
βαρύνουν κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου ορίζονται 
ως ακολούθως:

ο) Για το Φορολογούμενο, τετρακόσιες εβδομήντα χιλιά
δες (470.000) δραχμές Το ποσό αυτό περιορίζεται στο 
ύφος του ουνολικου καθαρού φορολογούμενου εισοδήματος 
του. όχι όμως κάτω των εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) 
δραχμών, όταν το εισόδημα αυτό είναι μικρότερο από 
τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) δραχμές.

β) Για τον ή τη σύζυγο, που δεν έχει φορολογούμενο 
εισόδημα, εκατό'/ εξήντο χιλιάδες (160.000) δραχμές.

γ) Γic το πρώτο και δεύτερο τέκνο από εκατόν εξήντα 
χιλιάδες (160.000) δραχμές, γιο το τρίτο τέκνο διακόσιες 
εξηντο χιλιάδες (260.000) δραχμές, γιο το τέταρτο τέκνο 
τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές, γιο το πέμπτο 
τέκνο και γιο καθένο μετά το πέμπτο από τετρακόσες 
ογδόντα χιλιάδες (480.000) δραχμές.

δ) Γ ια κάθε τέκνο που υπηρετεί τη στραπωτική του θητειο 
εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) δραχμές.

ε) Γ ια καθένο οπό το λοιπά πρόσωπο εξήντο πεντε 
χιλιάδες (65.000) δραχμές.

4.Τα αφορολόγητο ποσά της προηγούμενης παραγράφου 
προσουξάνονται με τετρακόσιες εβδομηντο χιλιάδες
(470.000) δραχμές, για: α) κοθένα πρόσωπο που παρου
σιάζει οναπηρίο εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω 
από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική σναπηρίο, β) γιο τους 
τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών 
που τηρείται στην οικείο νομορχίο, γ) τους ονάπηρους 
οξιωμοτικούς κοι οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του 
οναπηρου ncipvouv σύνταξη από το δημόσιό τομείο, 
οξιωματικούςπουεξοιποςπολεμικού τραύματος ή νοσήματος 
βρίσκονται σε καταστοση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα 
που έχουν υπαχθε; στις διατάξεις του ν. 157S/1950 (ΟΕΚ 
A 286) και του ν.δ.330/1947 (ΟΞΚ A’ Β4), δ! tc θύματα 
πολέμου. Θυμοτο πολέμου κοτά την έννοιο του παρόντος 
είναι τσ πρόσωπό που λομβάνουν σύνταξη οπό πολεμική 
αίτιο. Με το θυμοτο πολέμου εξομοιώνονται και το 
πρόσωπο, το οποίο . ως μέλη οικογενειών οξιωμοτικων και 
οπλιτών, οι οποίοι οπεβιωσον κοτά την εκτέλεση διοτετον- 
μενης υπηρεσίας σε ειρηνική πεοιοδο, δικαουντοι σύνταξη 
οπο το δημόσιό τομείο.

Στο αφορολόγητο αυτό ποσο των τετρακόσων εβδομή
ντα χιλιάδων (470.000' δραχμών προστίθετο: -.arc τετρα
κόσων εβδομηντο χιλιάδων >'470.003) δραχμών non- ειμενου 
γιο φορολογούμενους τυιρλους που είναι γραμμένο; στα 
γενικά μητρώο τυΦ>._ που τηρείται στην οικε.α νευορχία- 
κοιγιο ποοσωποπο- παρουσιάζουν ονοπτριε εξηντο εοτα 
τοις εκοτο (57%' κοι πάνω one διανοητικέ καθυστέρηση r 
φυσκη ονοπηριε. εφ όσον αποκτούν εισόδημα απα τηνο- 
σκησηστομικηςεμπορικης επιχείρησης, οπο μιοθωτεα υπη

ρεσίες και συντάξεις, καθώς και από ομοιβές οπό παροχή 
ατομικωςυπηρεσωνελευθεοιου επαγγέλματος Ότον το συ
νολικό καθαρό ειοόδημο από τις πήγες αυτές είναι 
μικρότερο από τετρακόσιες εβδομηντο χιλιάδες (470.000) 
δροχμάς, τότε το αφορολογητο αυτό ποσο μειώνεται κατο 
το ποσο της δια®οοας μετοξυ των τετρακόσων εβδομηντο 
χιλιάδων (470.000) δραχμών κοι του ποσού του συνολικού 
αυτού εισοδήματος

5.Στους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήμοτο των 
ακόλουθων κατηγοριών παρέχεται πρόσθετό αφορολόγη- 
τοποσό,χωρίς δικσολογητικό, ως έξης:

α) Για εισόδημο από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις. 
αφορολΟγητο ποσό ισο με το ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος ενΟς εκατομμυ
ρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών. Κατ 
εξαίρεση το αφορολογητο ποσά αυτής της περίπτωσης 
ορίζεται οε ποσο too με τα: αα. Ποσοστό εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού ειοοδηματος ενός 
εκατομμυρίου διακοσων πενηντο χιλιάδων (1.250.000) 
δραχμών από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που 
αποκτούν μισθωτοί γενικά, οι οποίοι ποοσψέοουν υπηρεσίες 
ή κατοικούν για έξι (6) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος 
που απέκτησαν το εισόδημα αυτό καθώς και συνταξιούχοι, 
οι οποίοι κατοικούν μόνιμα γιο ολΟκληοο το έτος στους 
νομούς Ξάνθης, Ροδοπης. Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και 
Δωδεκάνησου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρω- 
πας. Ιωαννινων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, 
Σερρών κοι Δρομος, ηοποίσ περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 
είκοσι (20) χιλιομέτρων οπό τη μεθοριακή γραμμή. Αν κάποιο 
πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά τμήμο μόνο μέσα στη ζώνη 
των είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, 
δικαίωμα του αφορολογήτου ουτού ποσού έχουν όσοι 
παρέχουν υπηρεσίες ή κατοικούν στην πόλη αυτήν η το 
χωριό, ββ. Ποσοστό εβδομήντο τοις εκοτό (70%) μέχρι 
ποσού καθαρού εισοδήμστοςδυοεκατομμυρίωνπεντακοοιων- 
χλιάδων (2.500.000) δραχμών οπο κυρίες οποδοχεςπουο- 
ποκτουν αποκλειστικό οπο την σοκηση του επογγελματός 
τουςοι συντάκτες, οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης 
Συντοκτων Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης 
Συντακτών Ημερήσιων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, 
της Ένωσης Συντοκτών Ημεοησιων Εφημερίδων Πελλο- 
ποννήσου - Ηπείρου - Νηοων, της Ένωσης Συντακτών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας - 
Εύβοιας και της Ένωσης Συντοκτών Περιοδικού Τυπου. 
κοθώς και οι δημοσιογράφοι που έχουν ασφαλιστική κάλυφη. 
ως δημοσιογράφοι, στο οικείο οοφαλιστικό τουείο γιο πέντε 
(5) τουλάχιστον συνεχή err. κο; ο χρόνος ασφάλισης 
βεβαιώνεται οπό το οσΦολιστικο τομείο, ο; οποίο; εονοζο- 
ντοι στις εφημεοίδες κοι στο περιοδικό cm ροδιοοωνίο 
κοι την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Ποακτοοείο Ειδήσεων, 
cm. Γενική Γραμυοτείο Τύπου κοι Πληροφοριών κο; στο 
γροφειο τύπου των κρατικών υπηρεσιών κο: δεν έχουν την 
ιδιότητο του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, ο: εικονολήπτες 
επικαίρων τηλεόοοσης που civgi μέλητηςΈνωσηςΕικονολη- 
πτώνΕπικοίρωνκοι Τπλεοοοσης, οι ηθοποιοί, κοθώς κοι ο: 
εκτελεστός μουσικών έογων τυν κρατικών ορχπστοών. των 
ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κο*. της Ελλη νίκης 
Ραδιοφωνίας - Τηλεοοααπς.

Το ποόσθετο οφοοολογπτο ποσό της περίπτωσης αυτής 
δεν μπορεί vc είνο; συνολικά ονωτερο οπο το ποου του 
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλοδω- 
[: 753.000) δοσχμων κατο Φορολογούμενο

βϊ Γιο το εισοδημο one μερίσματα κο; άλλο βοηθήματα 
το οποίο παρέχονται σε συνταξιούχους οπα -ομειο μετο
χικό. οοωνπς η άλλη λοβο-. θειος οφοοολον-το nooc ioc - 
μα ποοοοτο πενήντα τοις εκοτο (50%) του καθαρουου- 
τουειοοδημοτος.Το οφορολογπτο ουτο ποσο δεν μποοε: vc
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εινοι ανώτερο απο το ποσο των διακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (250.000) δραχμών,

V) "ία εισόδημα απο νεωρνικες επιχειρήσεις, αοοοολο- 
νητο ποσο αεχρι ποσού καθαρού εισοδήματος πεντακοσιων 
εικοσ. χιλιάδων ι520.000) δραχμών για οσους ασχολούνται 
προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειας τους και κατα 
κύριο επάγγελμά σε νεωογικες εκμεταλλεύσεις, έστω κι αν 
αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες, Για πς γεωργικέςεπιχει- 
ρήσεις,οι οποίες λειτουργούν με μορφή προσωπικής η 
περιορισμένης ευθυνης εταιρίας ήκοινοπραξίας,δικαιωμα- 
γιατο παραπανω αιρορολογητο ποσό έχει καδένας απο τους 
εταίρους ή τσ μέλη της κοινοπραξίας, εφ Οσον ασχολειται 
προσωπικά και κατα κύριο επάγγελμά σε γεωογικές εκμε
ταλλεύσεις. Στην περίπτωση αυτήν το αοορολογητο ποσο 
δεν μπορεί να υπερβε: το ενα εκατομμύριο σαραντα χιλιάδες
(1.040.000) δραχμές συνολικά για όλα τα μέλη της εταιρίας 
ή κοινοπραξίας. Αν τα μέλη της εταιρίας ή κοινοπραξίας 
δικαιούνται, συνολικά, μεγαλύτερο αφορολόγητο ποσο, 
τούτο περιορίζεται ανάλογα

δ! Για τα κέρδη απο την πρωτογενή παραγωγή, που 
διανέμονται με τη μορφή μερίσματος σε μέλη αγροτικού 
συνεταιρισμού με αντικείμενο την εκτέλεση δασκών εργα
σιών, την παραγωγή αλιευτικών και μελιασοκομικων προϊό
ντων, την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτά
σεων, καθώς kci τη λειτουργία κτηνοτροφικών, πτηνοτρο- 
φικών η σηροτροφικων εκμεταλλεύσεων, αφορολόγητο 
ποσό μέχρι ποσού μερίσματος πεντακοσιων είκοσι χιλιάδων
(520.000) δραχμών για τσταχτικαμέλητου συνεταιρισμού,τα 
οποίααπασχολούνταιαυτοπροσώπως, επαγγελματικό και α
ποκλειστικά με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες του 
συνεταιρισμού και μέχρι ποσού μερίσματος εκατόν τριάντα 
χιλιάδων (130.000) δραχμών για τα λοιπά μέλη του 
συνεταιρισμού.

(Άρθρο 4 παράγραφος 4 νομοσχεδίου) Πρώτο εδάφιο 
παραγράφου 6 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955

Θ.Τα αφορολόγητα ποσά, με δικαιολογητικά, του φορο- 
λογουμένου κα των προσώπων που συνοικούν μαζί του και 
τον βαρύνουν ορίζονται ως ακολούθως:

(Άρθρο 4 παράγραφος 5 νομοσχεδίου) Περιπτώσεις α 
έως και ε'. ζ' κα ι', τέσσερο τελευταία εδάφιο παραγράφου 
6 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955

α) Το ποσο των δαπανών γιο επισκευή kc; συντήρηση 
της κύριας kci της δευτερεύουοας κατοικίας και ειδικότερα: 
cc. έσπανες γιε εργασίες επισκευής kci συντήρησης 
ηλεκτρικής κοιυόραυλικηςεγκαταστασης.εγκατάστασης κε
ντρικής θέρμανσης, καθώς kci γιο την αγορα ηλεκτρολο- 
γικου υλικου, υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής και σωμάτων 
κεντρικής θέρμανσης (καλαοιφερ). ββ. έσπανες για εργα
σίες ελαιοχρωματισμών κσι γιε την σγορά κάθε είδους 
χρωμάτων.

2/ Το ποσο της δσπάνης για ογορά επίπλων, ηλεκτρικού 
και ηλιακού θεομοσ.φωνα,ηλεκτσικηςκουζίνας.ιύυγείου, κο- 
ταέύκττ· πλυντηρίου, απορροφητηρα. σκούπας, ΰερμρ- 
~pc~.

ηλεκτρικών θερμοπομπών (καλοριφέρ), καθώς κα; ηλε
κτρικών μυκροσυσκευων. συσκευών υγραερίου κσ. θερμα
στρών υγραερίου, πετρελαίου κσ. στερεών καυσ.μων, vie 
~ν κατοικία του φορολογούμενου.

>) ~c ποσο της δαπάνης για εγκσταστάάτ,. σύνδεση, 
επισκευή και συντήρηση των συσκευών τπς προηγούμενης 
περίπτωσης, καθώς και των ηλεκτρονικών συσκευών της 
κατο,κιρς ταυ φουολογουμενου.

5) το πσσο της δαπανης γιο αγορά έτοιμων ενδυμάτων

νενικα. για υπόδηση, καθώς και για την αγοοα τσαντών και 
ειδών ταξιδιού των δυο συζυγών και των τέκνων τους τα 
οποία τους βαρύνουν. Εξαιρείται η δαπανη για την αγοοα 
γουναρικών.

Επίσης το ποσο της δαπανης για αγορα υφασμάτων 
γενικά, λευκών ειδών, καθώς και η αμοιβή για τη ραφή 
ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, με εξαίρεση 
τη ραφή ενδυμάτων από γούνα.

ε) Το ποσό της δαπανης για επισκευή, συντηρηση και 
για ανταλλακτικά και εξαρτήματα των ιδιωτικής χρήσής 
επιβατικών αυτοκίνητων, μοτοσυκλετων και μοτοποδηλά
των. εφ όσον δεν ανήκουν κατα κυριότητα, κατοχή ή χρηση 
σε πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί κατά την άσκηση 
επιχείρησης ηελευθέριου επαγγέλματος. Εξαιοειται η δα
πανη yic την αγορά ραδιόφωνων, κασσετοφώνων, ενισχυ
τών και ηχείων,

ζ) Ποσο ισο με ποοοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μέχρι 
το ποσο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών της ετήσιας 
δαπανης ενοικίου θερινηςκατοικίαςήδιαμονήςτου φορολο- 
γουμένου και της οικογένειας του σε παραθερισπκά κεισρσ 
ή εξοχές. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες 
(1C.0O0) δραχμές για κάθε τεκνά το οποίο τον βαρύνει.

ι) Το ποσό της δαπανης για την αγορά κάθε είδους 
βιβλίων και σχολικών ειδών, γενικώς.

Τα αφορολόγητα ποσά των περιπτώσεων α' έως κα: ε' 
καθώς και Γ αυτής της παραγράφου υπολογίζονται μονο 
Ytc τα ποσά των αντιστοίχων δαπανών που έχουν αναγρα- 
ψεί στην ααχική δήλωση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο 
και εφ'όσονείχαν συνυποβληθει με αυτήνταοικεια δικαιολο- 
γητικαπου αποδεικνύουν την καταβολή τους. Το σύνολο 
των αφορολόγητων ποσών της παραγράφου αυτής δεν 
μπορεί να υπερβει το ποσο των διακοσίων εξήντα χιλιάδων
(260.000) δραχμών προκειμένου για φορολογούμενο χωρίς 
σύζυγο ή των τριακοσιων ενενήντα χιλιάδων (390.000)δραχ- 
μών προκειμένου για φορολογούμενο με σύζυγο, προσαυ
ξανόμενο κατά εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμέϊμ 
για κάθε τέκνο που βαρύνει το Φορολογούμενο.

Το συνολικό αυτό αφορολόγητο ποσά μερίζεται μεταξύ 
των συζύγων ανάλογα με το ύφος του φορολογούμενου 
εισοδήματος του καθενος Οπως αυτά δηλώθηκαν με την 
ασχική δήλωση τους η αν δεν εχει υποβληθεί δήλωση όπως 
αυτό προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας,

Τσ αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά, που αναφέρο- 
vtc! στην παρσγραφο αυτήν, ανσννωρίζονται, μόνο αν επί 
των, κατά περίπτωση, εκδιδοιυενων αποδείξεων λιανικής 
πώλησης αξίας άνω των δέκαχιλ'.άδωνΠΟ.ΟΟΟ) δραχμωνα- 
ναγράφεταιτο ονοματεπώνυμο του αγοραε Γή φορολογού
μενου και τίθετοι η σφραγίδα του πωληττ

( Αρθρο 4 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Πρώτο και δεύτερο εδάφιο περίπτωσης στ' παραγράφου 

6 άρθρου 6 ν.δ.3323/1955

στ) Ποσοστό της δσπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται 
ετπσιως γιο κύρ-.c kctoikio του φορολογούμενου κα: της 
οικογένειας του ορ.Ιάμενα σε εξήντα τοις εκατό (60%) 
μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.9C3' δραχμών, 
τριαντο τοις εκατό '20%) γιο το ποσά από διακόσιες 
χιλιάδες μία δραχμές (2CG.0C1; αεχρ τετρακόσιες χιλιάδες 
(40C.C00) δραχμές xc> δεκαπέντε re.·,· 'κατά (ι ·>*';· νια το 
ποσο από τετρακόσιες χιλιάδες μία αρτχμές ίΑ'βΟ.ΟΟ1) μέχρι 
οκτακόσιες χιλιάδες (SCO.C0G) δραχμές

Τα ποσοστά αυτί nccocuEcvov-oi με τέντα (5; ποσο
στιαίες μονάδες vie *ρθε τέκνο παυ βαρύνει το φορολο
γούμενε
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('Αρθρο 4 παράγραφος 7 νομοσχεδίου)
Τέταρτο εδάφιο περίπτωσης στ παραγράφου 6 άρθρου 

6 ν.δ.3323/1955

Επίσης δικαιούται αφορολόγητο ποσά ίσο με το πενήντα 
τα εκατό (50%) μέχρι το ποσΟ των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) δραχμών του ενοικίου που καταβάλλει ετησίως 
για κάθε τέκνο του ο φορολογούμενος που μισθώνει 
κατοικία για την ικανοποίηση στεγοσπκων αναγκών των 
τέκνων του που φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή 
σχολές του εσωτερικού, ε®) όσον αυτό τον βαρύνουν και 
ε® Οσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην 
πόλη η το χωριό που έχει την έδρα της η σχολή ή το 
σχολείο που φοιτούν tc τέκνα του φορολογούμενου και 
αυτός η tc τέκνα του αυτά δεν έχουν άλλη κατοικία σ 
αυτήν την περιοχή.

( Αρθρο 4 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Έκτο εδάψιο περίπτωσης στ παραγραψου 6 άοθρου 8 

ν.δ.3323/1955

Τα αφορολόγητα ποσά της παρούσας περίπτωσης χορη
γούνται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις 
οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος 
τον αριθμό του φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή τον 
αριθμό της ταυτότητας αυτού όταν δεν του έχει χορηγηθεί 
αριθμός φορολογικού μητρώου.

(Άρθρο 4 παράγραφος 9 νομοσχεδίου)
Περίπτωση η παραγράφου 6 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955

η) Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι 
το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών 
της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος 
για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου ή για κάλικμη κινδύνων 
από τυχαία γεγονότα, που αφορούν αυτόν προσωπικό ή 
τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα του τα οποία τον βαρύνουν.

(Άρθρο 4 παράγραφος 10 νομοσχεδίου)
Περίπτωση Θ' παραγράφου 6 άρθρου 8 του ν.δ.3323/1955

Θ) Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκοτό (50%) μέχρι 
το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών 
της ετήσας δαπανης που καταβάλλεται γιο το φορολογού
μενο, καθώς και για κάθε τέκνο που βαρύνει αυτόν σε 
νηπιαγωγείο ή παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς για 
τη φύλαξη αυτών, καθώς και γιο δίδακτρα για την 
παρακολούθηση ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών 
σχολών, εν γόνα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ήμαθη- 
ματωνοποιασδήποτεεκπαιδευτικης βαθμίδας της δημόσιας 
εκπαίδευσης, ωδείων, μπαλέτων και γυμναστήριων.

(Άρθρο 4 παράγραφος 11 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδοφίο και περιπτώσεις β, γ, στ, ζ' και η' 

παραγράφου 7 σρθρου 8 ν.δ.3323/1955

Τα προσωπικό αφορολόγητο ποσό, με δικαιολογηττκά,του 
Φοοολογουμένου ορίζονται ως ακολούθως: 

β) Το συνολικό ετησ.ο ποσο που επιδικάζεται ή συμφω- 
νείται με συμβολαιογραφικό έγγοαοο καταβάλλεται λόγω 
διατροφής στο σύζυγο η στη σύζυγο η τα ανήλικα τέκνο. 
Επίσης το ποσό που επιδικάζεται και καταβάλλεται λογω 
διατροφής στα ενήλικα τέκνο.

γ) Το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται 
απο το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισης του. εψοσον 
η καταβολή τους είναι υποχρεωτική οπό το νόμο, καθώς 
και το ποσό των καταβαλλόμενων εισρορων σπςπεριπτώ-

σειςπροαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν 
συστοθεί με νόμο.

στ) Ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για 
έξοδε κηδείας του συζύγου ή της συζύγου και των 
προσώπων που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον 
βαρύνουν, εφόσον τα πρόσωπα αυτα δεν αφήνουν κανενε 
περιουσιακό στοιχεία. Ως έξοδα κηδείας θεωρούνται οι 
δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την ταρη 
του νεκρού, εκτός απο τις δαπάνες για την κατασκευή του 
τάφου.

0 Το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται από μισθωτό 
ή συνταξιούχο ως ετήσια συνδρομή ή ως δικαίωμα εγγραφής 
σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμελητήρια και vie 
συνδρομή σε επαγγελματικό περιοδικό μέχρι το ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών ετησως. Το αφορο
λόγητο αυτό ποσό δεν το δικαιούνται όσοι παίρνουν' 
επίδομα βιβλιοθήκης.

η) Το ποσό της κράτησης που βαρύνει το μισθό ή τη 
σύνταξη του μισθωτού ή συνταξιούχου, εροσον αυτή 
καταβάλλεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που λει
τουργούν σύμφωνα με το νΟμο, καθώς και τα ποσά που 
κατατίθενται από τα πρόσωπα αυτα σε λογαριασμούς που 
έχουν ανοιχθεί σετράπεζεςπου λειτουργούν στην Ελλάδα, 
στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο Ταμείο Παρακαταθη
κών και Δανείων, εφόσον, στις περιπτώσεις αυτές, το 
προϊόν που σχηματίζεται διατίθεται αποκλειστικό στην 
ημεδαπή, σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, για την 
αρωγή σεισμοπαθών ή πλημμυροπαθών η δωρίζεται αυτού
σιο ή σε είδος στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δίκαιου και σε Ιερούς Ναούς, για την αποκατάσταση ή την 
παροχή βοήθειας σε σεισμοπαθείς ή πλημμυροπαθείς.

(Άρθρο 4 παράγραφος 12 νομοσχεδίου)
Μεταφορά της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του 

άρθρου 8 του ν.δ.3323/1955

(Άρθρο 4 παράγραφος 13 νομοσχεδίου)
Μεταφορά περίπτωσης δ παραγράφου 7 άοθρου 8 

ν.δ.3323/1955

δ) Η αξία των ακίνητων, που μεταβιβάζονται, καθώς και 
τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογού
μενο λόγω δωρεΟς στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις 
Κοινότητες του Κράτους, τους ιερούς Νοούς. τις Ιερες 
Μονές του Αγίου Όρους, τα ανώτοτα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα, το κρατικό και δημοτικό νοσηλευτικά ιδρύματα και τα 
νοσοκομεία, που αποτελούν Νομικό πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
κοθως και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Η αξία των 
ακινήτων καθορίζεται συμωωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν.1249/1962 (ΦΕΚ Α' 43) ή ύστερα από εκτίμηση 
που ενεργείται απο τον προϊστάμενο της δημόσιας οικο
νομικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διστάξεις περί ©ορο
λογίας μεταβίβασης ακίνητων, στις περιοχές που δενισχύε.- 
τοσυστημααντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 
ακινήτων.

Η αξία των ιοτρικών μηχανημάτων καιτωνασθενοοόρων 
αυτοκίνητων, που μεταβιβάζονται λογω δωρεάς στα κοινο
τικά και δημοτικά νοσηλευτικό ιδρυματο και τα νοσοκομείο 
που αποτελουννομικαπροσωπαιδιωτικούδικαίουκαι επιχορη
γούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα χρηματικό ποσο που καταβάλλονται απο το φορολο
γούμενο λογω δωρεάς ποος τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μτ 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρε
σίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, tc ημεδαπό 
νομικέ πρόσωπό δημοσου δίκαιου, τα ημεδαπό νομικό 
πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου που νόμιμε έχουν συσταθει r
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συνιοτωυται και τα οποίο επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, 
καθώς kc; οποιοδπποτε αθλητικό σωυοτειο που εχει 
συστοθει vouiuo και civc: αναγνωρισμένο απο τη Γενική 
"ραμματεια Αθλητισμού. εοοσον αδωεεεςαυτες προορίζο
νται για την καλλιέργεια κα; ανάπτυξη των ερασιτεχνικών 
τους τμημάτων.Ιε άλες τις παραπανω περιπτώσεις. αν το 
ποοο της δωοεας υπερβαίνει το ουνολιχο ετήσιο πραγμα
τικό εισόδημα του δωρητη. το υπόλοιπα που απομένει 
μεταφερεται διαδοχικως, κατα το ποσο που απομένει κάθε 
ccpo. στα επΟμενα πέντε (5) οικονομικά ετη, αθροιζόμενο 
με το χρηματικό ποσά, τυχόν, άλλων δωρεων τωνίδιων 
περιπτώσεων σε αυτα τα ετη. Επίσης, τα χρηματικά ποσά, 
που καταβάλλονται απο το φορολογούμενο μέχρι ποσοστού 
δεκοπεντε τοις εκατό (15%) του συνολικού φορολογούμε
νου εισοδήματος του λογω χορηγίες προς τα μη κερδο
σκοπικού χαρακτηρο ημεδαπό νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δίκαιου που νόμιμα υφίστοντα ή συνιστωνται, ειροσον 
επιδιώκουν σκοπούς πολιπστικους. Αν το ποσο της χορη
γίας υπερβαίνει το 15% του ετήσιου συνολικού πραγματικού 
εισοδήματος του χορηγού, το υπόλοιποπου απομένει 
μετοοεοετοι διοδοχικώς, κατά το ποσό που απομένει κάθε 
ccoc. στο επόμενα τρία οικονομικέ ετη, αθροιζόμενο με 
το χρηματικό ποσά τυχόν άλλων χορηγιών αε αυτά τα έτη 
με τον περιορισμό που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο του 
πσοοντος. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, 
προσγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του 
χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, 
της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η 
ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων 
ιδιωτικωνμουσείων.οπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνο
λογικών κσι λαογραφικών.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Πολιτισμού καθορίζονται, μετά από έλεγχο του Υπουργείου 
Πολιτισμού, τα νομικό πρόσωπο που επιδιώκουν πολιτιστ- 
κους σκοπούς, γιο την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Όταν τα ποσά των δωρεων και των χορηγιών αυτηςτης 
περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται 
στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου, υπερβαίνουν τις 
ονδοντο χιλιάδες (80.000) δραχμές ετησίως, λαμβανονται 
υπόψη μόνο εψ' όσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό 
του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το 
σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
τροπεζο που νόμιμό λειτουργεί στην Ελλάδε. Το οικείο 
γραυματ.ο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδετε: πρεπει 
να cvc-ρερει το στοιχείο του δωρητη η χορηγού κο; 
όωοεοδοχου, το ποσο της δωρεάς ή χορηνιος οριθμΓΰκως 
και ολογροφως. την ημερομηνία κσταθεσης του και την 
υπονροση του δωρπτη η χορηγού, κότα περίπτωση

Το χρηματικά ποσο αυτών των δωρεων και χορηγιών δεν 
πρεπει νο έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του 
παρόντος

Το οφορολογητο' ποσο αυτής της περίπτωσης, που 
προέρχεται απο δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, 
δεν μπορεί νο υπερβεί ποσοστο δεκο τοις εκατό (1C%) του 
εισοδήματος που προκύπτει οε περίπτωση εοοσμονης της 
πρραγραρρυ 7 του ορθρσυ 5.

(Αρθρο - παρογροφος 14 νομοσχεδίου)
Μετσφρρά περίπτωσης ε παρογροφου 7 άρθρου c 

ν.δ.3322"· =55

ε: Το πρρο των δεδουλευμένων τόκων -ου καταβάλλονται 
απο το φορολογούμενο για: αα στεγοστικα δάνειά που 
χορηγούνται οπο τράπεζες, το τομεΐοπααοκαταθΓκωνκοι- 
δονε.ων το ταχυδρομικέ ταμιευτήριο κα: λοιπούς πιστωτι
κούς οργανισμούς. 33. χρέη προς το Δημόσιό απο Φάσο 
κληρονομ.ας. δωρεάς και γονικής ποροχπς που οφ&λοντα

απ αστόν, γγ. προκαταβολές που χορηνουνται απο τα 
τομεια Αλληλοβοηθειαοίτρατου. Ναυτικού και Αεροπορίας, 
κατα τις διατάξεις του αοθοου 18 του ν.δ.393/1974 (ΦΕΚ 
A' 116). για απόκτηση στέγης cno τους βοηθηματουχους 
αυτών, δδ. δάνεια που έχουν συνοοθε; απσ τράπεζες ή 
άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή απο τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού, εφ οσον αποδεικνυεται η διάθεση 
των χρημάτων του δάνειου αυτου μέσο σε ενα έτος απο 
τη σύνοψή του για την αγορα περιουσιακού στοιχείου, το 
οποίο δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο η αντικείμενο της 
επιχειρηματικής η επαγγελματικής δραστηριότητας του ή 
για τη συμμέτοχη του φοοολογουμενου σε επιχείρηση 
καιεφ όσοναπότην εκμετάλλευση του περιουσιακού στοι
χείου η τη συμμέτοχη του στην επιχείρηση προκύπτει 
εισόδημακατά τηνκριοιμη διαχειριστική περίοδο το οποίο 
φορολογείται με τις διατάξεις του παρόντος νομού. Το 
αφορολόγητο ποσό γιο τους τοκους αυτής της υποπερί
πτωσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο απο το ποσο του 
εισοδήματος, που προκύπτει απο το περιουσιακό στοιχείο- 
που αγοράστηκε ή από τη συμμετοχή του φορολογούμενου 
στην επιχείρηση, και φορολογείται.

Το συνολικό οφορολογητο ποοό γιο τόκους που κατα
βάλλονται από το φορολογούμενο δεν μπορεί σε καμμιά 
περίπτωση νο είναι ανώτερο οπο το πενήντα τα εκατό 
(50%) του δηλουμενου συνολικού οικογενειακού εισοδήμα
τος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει γιο τόκους δανείων 
για απόκτηση πρώτης κοτοικιας.

(Άρθρο 4 ποράγραφος 15 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 4 παράγραφος 16 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 7 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955
Νεο διαταξη

(Άρθρο 4 παράγραφος 17 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 8 άρθρου 6 ν.δ.3322/1955

8. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, το οφορολογητο 
ποσο αυτής των παραγραφών 3 και 4 αποτελειται από το 
δικό της αφορολόγητο ποσο κα το αφορολόγητο ποσο γιο 
το τέκνο της από προηγούμενο γάμο, γιο το χωρίς γάμο 
τέκνο της, γιο τους ανιόντες αυτής, τους οδελφους και 
τις αδελφές που είναι όγουοι η διαζευγμένοι ή τελούν σε 
κατάσταση χηρείας, εφ όσον παρουσιάζουν ανοπηριο 
εξήντα εφτά tc εκατό (67%) και πάνω απο διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, καθώς και γιο τους 
ανήλικους ορφανούς Gno πάτερο κα μητέρα συγγενείς της 
μέχρι του τρίτου βαθμού.

(Άρθρο 4 παράγραφος 18 νομοσχεδίου)
Παραγρφοι 9. 10, 11 κα: 12 άρθρου 8 /.δ.3323/1955

9. Όταν οι σύζυγοι υποχρεουνται. σύμφωνο με τις διστά
ζεις του ορθρου 6. vc υποβάλλουν κοινή δήλωση και όταν 
λογω θονότου του ενός απο τους συζύγους υποβάλλονται 
χωριστές δηλώσεις, αν ο ένας απο τους συζυγους δεν έχει 
Φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο απο το 
άθροισματων αφορολόγητων ποοων που acoocuv τις 
δαπανες των παοαγραφων 5 και 7, το cSpoicuc ουτών ή 
η διοΦορα που προκύπτει δεν προστίθεται στα αοοροκο- 
γτιτα ποσότουάλλουσυζύνου. Εξαιρετικά, στις περιπτω- 
σειςαυτέςπροσή£αντμιστα αφορολόγητα ποσά του άλλου 
συζύγου τα αφορολόγητα ποσά που αφορούν: a) 7c έξοδο 
ιατρικής κα νοσοκομειακής περίθαλψης του ενρς συζυγου 
και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον 
βαρύνουν, β) Τις εισφορές που καταβάλλονται υπό τον ενο
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σύζυγο σε ταμείο ασφάλισης που έχει ασφαλιστεί λόγω 
συμμέτοχης του σε επιχείρηση στην οποίο συμμετέχει και 
ο άλλος σύζυγος και μέχρι το ποσά του εισοδήματος του 
που σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 6 προστίθεται 
στο εισοδήματα του άλλου συζύγου για να φορολογηθεί 
γ) Το ποσο των δεδουλευμένων τόκων των υποπεριπτώ
σεων αα , ββ και γγ' της περίπτωσης ε της παραγράφου 
7 αυτού του άρθρου.

10 Όταν ο ένας από τους συζύγους δενέχαεισόδημα 
Φορολογούμενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από το 
άθροισμα των αφορολόγητων ποσών των παραγραφών 3,4 
και 6, που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που 
τον βαρύνουν, τότε ολΟκληρο το ποσό αυτών η διαφορά 
προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου. 
Όταν το συνολικό αφορολόγητο ποσό του ενός συζύγου 
είναι ανώτερο από το φορολογούμενο εισόδημά του, τότε 
η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των 
αφορολόγητων ποσών των παραγραφών 3,4 και 6 καιτων 
περιπτώσεων α, β και γ' της προηγούμενης παραγράφου 
προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

11. Το αφορολόγητο' ποσό για έξοδά ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρο- 
νται στο άρθρο αυτό, τα οποίο συνοικούν με το φορολο- 
γουμενοκαιπαρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τα εκατό 
(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν αποκτήσει 
ετήσιο εισόδημα πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
(350.000) δραχμές, kctc το ποσό που τα έξοδα αυτό 
υπερβαίνουν το πραγματικό φορολογούμενο ή απαλλασσό
μενο ετήσιο καθαρό εισόδημα των προσώπων αυτών 
προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του φορολογουμένου 
τον οποίο βαρύνουν. Αν αυτός δεν έχει εισόδημα ή το 
εισόδημά του είναι κατώτερο από άθροισμο των δαπανών 
των παραγραφών 5 και 7, το ποσό αυτό προστίθεται στο 
αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

12. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημσ 
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδο δε δικαιούνται τα 
αφορολόγητο ποσά των παραγράφων 3 έως και 6. Επίσης, 
δαπάνες που γίνονται στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζονται 
ως αφορολόγητο ποσό εκτός από τα έξοδαιατρικής 
καινοσοκομειακής περίθαλψης. Κατά την εκκαθάριση του 
φόρου στη σχολάζουσα κληρονομιά επιδικία ή μεσεγγύηση 
δεν υπολογίζονται αφορολόγητο ποσά.

( Αρθρο 5 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Παράγραφοι 1 και 2 άρθρου 9 ν.δ.3323/1955

Ι.Το συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου 
αποτελεί το Φορολογούμενο εισόδημά του, το οποίο 
υποβάλλεται σε φορο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο Οορ/κός Φόρος Σύνολο Σύνολο 
εισοδήματος συντ/στης (%) κλιμακίου εισοδ/τος φορου

1.200.000 1£ 216.000 1.200.000 216.000
1.800.000 30 540.000 3.000.000 756.000
4.500.000 43 1.935.000 7.500.000 2.691.000
ΥπερβάλλονδΟ

2.Το ποσό του φόρου, που κατά την κλίμακσ της 
προηγούμενης παραγραψου προκύπτει γιο το συνολικό 
καθαρό εισόδημο του Φορολογουμένου, μειώνεται με το 
Φόρο που με βάση την ίδια κλίμακσ προκύπτει για το 
συνολικό οφορολογητα ποοο αυτου, το οποίο προσδιορί
ζεται kctc τις διατάξεις του άρθρου 8. 7ο υπολοιπο 
αποτελεί το ccoo που αναλογεί στο συνολικό καθαρό 
εισόδημα του φορολογουμένου.

Το ποσό αυτό μειώνεται, επίσης, ανάλογα με τον αριθμό 
των τεχνών που βαρύνουν τον φορολογούμενο ή τον άλλο 
σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, ως εξής: 
α) Με ποσοστό 30% του φόρου που αναλογεί και γιο ποσό 
μείωσης μέχρι 100.000 δραχμές, ον ο φορολογούμενος 
βαρυνετα με τρίο τέκνα β) Με ποσοστό 40% του φόρου 
που αναλογεί και για ποσό μείωσης μέχρ. 200.000 δραχμές, 
αν ο φορολογούμενος βαρύνεται με τέσσερα τέκνα, γ) Με 
ποσοστό 50% του φόρου που αναλογεί και για ποσο 
μείωσης μέχρι 400.000 δραχμές, αν ο φορολογούμενος 
βαρύνεται από πέντε τέκνο και πάνω.

Στη περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό ποσό, αυτόδεν 
επιστρέφεταυ ούτε συμψηφίζεται. - ω

( Αρθρο 5 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 3 άρθρου 9 ν.δ.3323/1955

3. Όταν στο φορολογούμενο εισόδημο περιλαμβάνεται 
και εισόδημα από κινητέςαξίεςήαποκέρδημεριδίωνεταιριών 
περιορισμένης ευθύνης ή από κέρδη ετερρόρυθμων εταί
ρων, το εισόδημο αυτό υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό 
Φόρο ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό τρία τα εκατό (3%). 
Επίσης όταν στο φορολογούμενο εισόδημα περιλαμβάνεται 
και εισόδημο από ακίνητα εκτός από τοεισόδημαπουπροέρ- 
χεταιαπό ιδιοκατοίκηση και εκμίσθωση οικοδομών οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, τοκαθαρόποσόαυτού υπο
βάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο με βάση την 
ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου καθαρού ψορου

(%) εισοδήματος 
από ακίνητα

100.000 _ 100.000 _
100.000 2 2000 200.000 2.000
200.000 2 6.000 400.000 8.000

Υπερβάλλον Δ

Το ποσο του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παρα
γράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του 
Φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

(Άρθρο 5 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 7 άρθρο 9 ν.δ.3323/1955

7.0 Φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημο 
ή το υπόλοιπο που απομένει μετά τις εκπτώσεις της 
προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται σε τέσσερις (4) 
ίσες δίμηνες δόσεις εντός των μηνών Μαιου, Ιουλίου. 
Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους 
και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα των μηνών αυτών. Αν το συνολικό ποσο της οφειλής 
η οποίο προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του 
υποχρέου είναι μέχρι το ποσο των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
δραχμών, γιο τον ίδιο κοι γιο τη σύζυγο του, αθροιστικά 
λαμβανόμενο.τουτομπορείνο καταβληθεί μέχρι την τελευ
ταία εργάσιμη ήμερο γιο τις δημόσιες υπηρεσίες, του μηνο 
Σεπτεμβρίου τουοικείου οικονομικού έτους. Οταν ο ψορος 
βεβαιώνεται κατα τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους 
μετά την λήξη της προθεσμίας καταβολής μιας απο τις 
δόσεις που ορίζονται cno την παρούσα, τότε οι ληξιπρό
θεσμες δοσεις.κοτοβολλονται μέσο στην.προθεσμία κατα
βολής Tns ^ωηνης δόσης που οκολουοει το μήνα στον 
οποίο βεδοιωνετο; ο Φορος και ο. υπόλοιπες στις προθε
σμίες που ορίζοντα; στην ncpOvoaoc αυτπν. Οταν via
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οπο.οδή'ποτε acvc ο φασος βεβαιώνεται αετό το μήνα 
Νοέμβριο του οικείου ci.kovcuikou έτους, ο φσρος κατο- 
βαλλεται αε δύο ι2) ίσες μηνιαίες δοαεις, οποτιςοποιεςη- 
.-.ρώτη καταβάλλεται μεχρ. την τελευταίε εργάσιμη για τις 
δημοσίες υπηρεσίες ημερσ του επεμενου απο τη βεβαίωση 
του οορευ μπνε κα: η ελλη μέχρι την τελευταία εργοσιμη 
για τις δημοσίες υπτ,ρεσιες -ημέρα του επομένου μπνα.

(Αρθρο 5 παράγραφος - νομοσχέδιου) 
Παράγραφοι 8. 9 και 10 άρθρου 9 και άρθρο 10 

ν δ 3223/1955

8 Οταν ο οφειλώμενος με βάση την εμπρόθεσμη δήλωσή, 
φοοος κοταβαλλετα ευαποξ μέσα στην προθεσμιο της 
πρώτη δόσης όπως αυτές ορίζονται στην προηγουυενηπα- 
ραγραφο.περεχετα έκπτωση δέκα το εκατό (10%) στο 
συνολικό ποσο αυτου κε; των λοιπών συυβεβαιουμενων με 
ευτον οφειλών. Στην περίπτωση που η βεβοιωση ενεργειτοι 
υστέρα απο το μήνα Νοέμβριο του οικείου οικονομικού 
έτους, περεχετει έκπτωση πεντε τσ εκοτο (5%) στην 
εφάπαξ καταβολή της οφειλής μέσα στην προθεσμία της 
πρώτης δόσης, μονο οτον ουτη προέρχεται cno εμπρόθε
σμη δήλωση και η βεβαίωση γίνει μέχρι το μήνα Οκτώβριο 
του επόμενου οικονομικού έτους.

9. Πιστωτικά ποσό φόρου μικρότερο των τριακοσίων (300) 
δραχμών δεν επιστρεφετοι.

10. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικης δήλωσης 
διαγράφετε; το ποσο της οφειλής που βεβαιώθηκε με βάση 
την προηγούμενη εκκαθάριση της οικείας δήλωσης του 
υπόχρεου και γίνεται νεα εκκαθάριση και βεβαίωση του 
ποσού που προκύπτει. Κατά την εφαρμογή αυτής της 
διάταξης παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό 
(10%) η πεντε τα εκατό (5%) κστσ περίπτωση στο σύνολο 
της νέας οφειλής, εφοσον αυτή είναι μικρότερη της αρχικής 
KOt ο υπόχρεός κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε 
παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε ποσό της αρχικής οφειλής 
που καλύπτει σε ποσοστο το ενενηνταταεκατό(90%)η 
ενενηνταπεντε τα εκατό (95%) κατά περίπτωση τηςνέας 
οφειλής. Οταν το ποσό της νέας οφειλής είναι μεγαλύτερο 
της αρχικής οφειλής, παρέχετε; έκπτωση ποσοστού δέκα 
τα εκατό (10%) ή πεντε το εκατό (5%) κατα περίπτωση 
μόνο για ποσο ίσο με το ποσο της αρχικής οφειλής, εφόσον 
συτο καταβλήθηκε με έκπτωση ποσοστού δεκσ tc εκατό 
(10%) η πεντε το εκοτο (5%) kctc περίπτωση.

Αρθοο 10 ν.δ.3322/1955
Μείωση ccpcu Επιδότηση ενοικίου κυρίας κοτοικιος 

των μισθωτών κσ. των συνταξιούχων

! Απο τσ Φορσ που αναλογεί κότα το coSpo 9 στο 
εισόδημα των μισθωτών και των συντοξιουχων αφαιρειτοι 
τα μισό της θετικής διάφορος που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση cnc το ετήσιο ποσο που κοταϋληθηκε yic ενοίκιο 
τηςκύρισςαικαγενειακης κατοικίας του δικοιούχου του ποσού 
που αντιστοιχεί στα δέκα πεντε τα εκατσ !ΐά%) του 
Φοσαλογουυενου κα: απαλλασσόμενου εισοδήματος το 
οπο-ο αποκτήθηκε one τον υποχρεο, τη σύξμγο ταυ. κοθως 
κα, τα πρεαωπα που τους βοουνουν σύμφωνο με τις 
διατάξεις του coSocu 5

Z.C· δικαιούχο; που οναφ-.αονται στην προηγούμενη 
πορογροφο έχουν το δικα.ωυα νρ επιλέξουν, ονη γιο τη 
μείωση τσυ copou που οαιζεται σε συτη. το αφσρολογητσ 
ποσά πσυ οαιζεται στην περίπτωση στ της ποααγρσφσ 6 
του όρθοου 8 Αν σε αυτούς τους δικαιούχους κοταΣαλλετοι 

-στεγσστικσ επίάσμο μ.κροτεοο από τη μείωση τσυ copou 
που προκύπτει, σύμφωνο με την προηγούμενη r.cocvpccc 
κστοβολλεται σε συτους η διοφσρα.

3. Γιο την εφαρμοντ της διάταξης της παραγράφου ι 
λαμβονέτα υποωη ποσο κατοίϊαλλομενουενοικιου.αναλογα- 
μετπν οικογενειακή κατοσταση του δικαιούχου, ως εξής: α) 
Μέχρι πς εκατό σεραντο χιλιάδες (14G.0CC) δραχμές, 
προκειμενου για αγαμους. χήρους η διαζευγμένους χωοις 
παιδιο. β) μέχρι ης εκατόν εβδομήντα χίΛίαδες (170.000) 
δραχμές, προκειμενου νιο εγναμους χωρίς παιδιο η αγαμους 
και χήρους με ενα παιδί, καθώς και διαζευγμένους με ενα 
παιδί, εφοσον όμως τους εχει ανατεθεί η επιμελεια των 
παιδιών τους, γ) μέχρι ης διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) 
δραχμές, προκειμενου για έγγαμους με ένα παιδί.

Τα ποσά που ορίζονται στις πιο πάνω β' και γ' περιπτώσεις 
προσαυξανοντρι κατο σαραντα χιλιάδες (40.000) δραχμές 
για το δεύτερο και καθένο απο τα επόμενο παιδιά.

Αν το ποσο του καταβαλλόμενου ενοικίου υπερβαίνει το 
ανώτατο οριο του ενοικίου που ορίζεται στην παοαγραφο 
ουτη γιο την εφαρμογή του αρθοου αυτου ως ποσοτης- 
μειωσηςτης παραγροφου 1 λομβονεται το τυχόν θετικό 
ποσο που θα προκυφει αν. στο ποσοστό 10% της διάφορος 
μεταξύ του ενοικίου που κοτοβληθηκε και του ονώτοτου 
ορίου του ενοικίου, προστεθεί το ήμιου της αλγεβρικής 
(θετικής η αρνητικής) διάφορος μεταξύ του ετήσιου ποοου 
που κοτοβλήθηκε γιο το ενοίκιο της κύριας οικογενειακής 
κατοικίας του δικαιούχου, το οποίο περιορίζεται στο 
ανώτατο όριο ενοικίου ανάλογο με την οικογενειακή 
κατασταση του δικαιούχου, και του δεκαπεντε το εκα- 
το( 15%)τουφορολονουμενουκαιοπαλλασσομενου εισοδήμα
τος το οποίο αποκτήθηκε οποταπροσωπαπου ανοφέροντο: 
στην παραγραψο 1 του ποροντος.

4. Το ποσο της μείωσης, η οποίο προκύπτει με βάση ης 
παραγράφους 1 και 3. δεν μπορεί νο υπερβει ης εκατόν 
τριαντα χιλιάδες (130.000) δραχμές το έτος η ης διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) δραχμές το έτος γιο τους δικαιούχους 
που έχουν οπό τέοσερο παιδιά και πάνω.

5. Για την εψορμογη των διοτόξεων αυτού του αρθοου 
λομβανονται υποώη τα παιδιο που βαουνουν τούς~διλυιΐόυ-~ 
χους σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθρου 8.

6. Η μείωση αυτή πορεχεται εφόσον οφορολογουμενοςη, 
προκειμένου γιο εγγομους, κο: οι δυο σύζυγοι, καθώς κα: 
το πρόσωπα που συνοικούν με ουτους κοι τους βαουνουν: 
α) αποκτούν αποκλειοηκο εισόδημα από μισθωτές υπηρε
σίες η συντάξεις μέχρι το ποσο του ενός εκατομμυρίου 
εξακοσιων πενηντο χιλιάδων (1.650 000) δραχμών. Για την 
εφοομογη αυτών των διοταξεων, το εισόδημα οπό διοτροΦη 
που οποκτο πρόσωπό που συνοικεί με το φορολογούμενο 
δεν επηρεάζει τη θεμελιωαη ουτού του. δικοιωματος του. 
β) δεν έχουν δικοιωμα κυοιοτητας. επικαρπίας, χρήσής, 
οίκησης η νομής σε διαυερ^σμα π οικίο ησεαστικό οικοδό
μημα. γενικώς σε πόλη με πληθυσμό πάνω σπο πεντε 
χιλιοδες (S.0C0) κατοίκους π σε περιοχή που χαρακτηρίζεται 
σύμφωνο με την κείμενη νουοθεσια ως τουριστικός τόπος 
ονεξορτητα απο τον πληθυσμό της. Ειδικά, προκειμένου 
γιο τους συντοξιουχους Ο.Γ.Α.. εφοσον αυτοί δεν έχουν 
δικαίωμα κυριότητας, επικορπίας. χρήσής, οίκησης, νομής 
η κατοχής σε διομέρισμο ή οικία ή σε οσηκό οικοδομημο. 
γενικά σε οποιοδηποτε περιοχή της χωοος. ανεξάρτητο 
απο τον πληθυσμό της, γ) δεν είχαν δηλωθεί ως προστα- 
τευουενα μέλη απο άλλο Φορολογούμενο με την ετήσιο 
δηκωση Φοαολογιοτ εισοδήματος των δύο ετών- που 
παοπγουντοι. κοΘγ pope του οικε^υ οικονομικού ε*ους.

7. Οι διατοξεις των προηγουμένων -.ορογραφωνεφοομο- 
ζοντα: αναλ eye και ν:α εκείνους που είναι άνεργοι. Γ .α την 
εφαρμονη αυτών των διατάξεων ως άνεανοι θεωρούνται 
εκείνοι που, σύμφωνο με την κειμεν- νοιιοθεσχ, έχουν πς 
προϋποθέσεις επιδότησης λονω ανερνίας και κατο το 
κρ'.σιυο ημερολονιοκα έτος παρεαειναν χωοις εαγοοια. 
κοθως κοι εκείνοι που δεν έπαιρναν επίδομα ανεργίας.
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λογω λήξης του χρονου επιδότησης τους, αλλύ παοαμενουν 
χωρίς εργασία και είναι γραμμένοι στα οικεία μητρώα 
ανέργων.

8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση που η μίσθωση του ακίνητου 
έχει συναφθεί μεταξύ προοωπων που είναι συγγενείς 
πρώτου βαθμού ή ο δικαιούχος είναι μισθωτός και απο- 
κτάεισόδημααπότηνπαροχή εξαρτημένης εργασίας σε πρό
σωπο με το οποίο είναι συγγενείς πρώτου βαθμού ή το 
ποσό της διαφοράς που προκύπτει κατά την παραγραφο 1 
είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές.

9. Αν στο εισόδημα των δικαιούχων δεν προκύπτει φόρος 
η αν το ποσό του φορου που αναλογεί με βάση το άρθρο 
9 είναι μικρότερο από τη μείωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, ολόκληρο το ποσό αυτής της μείωοπης ή η 
διαοορύ που απομένει, κατά περίπτωση, επιστρεφεται 
στους δικαιούχους κατό την εκκαθάριση των ετήσιων 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού 
έτους που υποβάλλονται από αυτούς.

10. Οσοι κατοικούν στο εξωτερικό, καθώς και οι αλλο
δαποί που διαμένουν στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα 
από μισθούς ή συντάξεις δεν δικαιούνται τη μείωση του 
φορου που ορίζεται στην παράγραφο 1.

11. Με αποφάσειςτουΥπουργούΟικονομικων,οιοποίες δη
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται 
η διαδικασία, το δικαιολογητικό γιο τηναναγνώρισητης 
συνδρομής των προυποθεσεωνπουαπαιτούνταιγιστην διε
νέργεια της μείωσης και της επιδότησης, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρειο που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτού του άρθρου.

(Άρθρο 5 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 5 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Περίπτωση δ παρσγραφου 3 άρθρου 40 ν.δ.3323/1955

δ) Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργαζομένους 
με βάση μηνιαίο μισθό, σύμφωνο με το ν.2112/1920 (ΦΕΚ 
Α' 67) και το άρθρο 94 του ν.δ.3026/1954 (ΦΕΚ Α' 235), 
όπως ισχύουν, κατά το τμήμα αυτής το οποίο αντιστοιχεί 
στο πολλαπλάσιο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών 
το μήνα, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
και δεν υποκειται σε φόρο. Το υπόλοιπο τμήμο αυτής 
Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(Ι0%)καιο φόροςπουπροκύπτει παρακρατείται κατά την 
πληρωμή της αποζημίωσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης 
περίπτωσης γ. οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρ
μόζονται ανάλογο και γιο κάθε εφαπαξαποζημίωση.πουπα- 
ρεχεταιαπό οποιονδηποτε ψορεο και για οποιονδηποτε 
λογο διακοπής της σχέσης η οποίο συνδέει το φορέα με 
το δικαιούχο της αποζημίωσης.

Όταν το ποσό της αποζημίωσης, η οποίο σύμφωνα με 
τα ανωτέρω εδάφιο υποκειται σε οορο, ξεπερνάει το ποσό 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρσχμών, το πάνω από 
τοένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές ποσό αυτής υπό- 
κειτα; σε φορο με συντελεστή δεκαπεντε τοις εκατό (15%) 
που παρακρατείται κατά την πληρωμή αυτής.

Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της 
αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε νο του 
καταβληθεί, σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό 
ποσό της αποζημίωσης που καταβαλλεται σε αυτόν, μετο 
την αφαίρεση του ποσού δεν θεωρείται εισόδημα, cvoAovc 
με τους μήνες που λεμβανονται υπόψη για τον υπολογισμό 
της νόμιμης αποζημίωσης, υποκειται σε φορο με τους πιο 
πονώ συντελεστές. Με τους ίδιους επίσης συντελεστές

υποκειται σε φορο το ποσό της αποζημίωσης, που 
καταβάλλεται σε δικαιούχους τωνοπαωνηαποζημίωση υπο
λογίζεται με ημερομίσθιο, κατά το τμήμαπουαυτό υπερβαίνει 
το ποσό του ημερομίσθιου που σύμφωνο με τις κείμενες 
διατάξεις λαμβανετοι υπόψη για τον υπολογισμό της 
αποζημίωσης.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται 
η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιστροφή 
του φόρου οπο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσότου- 
φόρουπου παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που οφείλεται.

(Άρθρο 6 παράγραφος 1 νομοετχεδίου)
Δεύτερο και τρίτο εδάφια παοαγραφου 1 άρθρου 11 

ν.δ.3323/1955

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης υπάρχει επίσης και 
οτον το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου είναι 
μικρότερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, αλλα 
επο εισόδημα αυτό περιλαμβάνεται και ζημία από εμπορική, 
επιχείρηση ή γεωργική εκμετάλλευση, την οποία δικαιούται 
κατάτις διατάξεις του άρθρου 4 νο συμψηφίσει με εισοδή
ματα των επόμενων οικονομικών ετών.

Παράλειψη του υποχρέου νο επιδωοει εμπρόθεσμο τη 
δήλωσή του, η οποία αναγράφει τη ζημία που προέκυψε 
στο ίδιο ή τα προηγούμενα αυτού οικονομικά έτη, του στερεί 
το δικαίωμα νο τη συμψηφίσει.

(Άρθρο 6 παράγραφος 2 νομοσχέδιου)
Περίπτωση δ' παραγράφου 1 άρθρου 11 ν.δ.3323/1955

δ) Όσοι μετέχουν σε προσωπική η περιορισμένης ευθυνης 
εταιρία ή κοινοπραξία η κοινωνία. (Άρθρο 6 παράγραφος 
3 νομοσχεδίου) Νέο διάταξη

(Άρθρο 6 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 6 παράγραφος 5 νομοσχέδιου)
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 1 άρθρου 12 ν.δ.3323/1955

Η δήλωση υποβάλλεται, σε δύο αντίτυπα, αυτοπροσώπως 
από τον υποχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί 
από αυτόν ή ταχυδρομείται επι αποδείξει στον προϊστάμενο 
της δημοσίας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιός 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, μέχρι τις 25 
Φεβρουάριου του οικείου οικονομικού έτους.

(Άρθρο 6 παράγραφος 6 νομοσχέδιου)
Περίπτωση α' παρσγραφου ι σαθρού 12 ν.δ.3323/1955

α) Μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, 
όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου περι
λαμβάνεται εισόδημα οπο μιοθωτες υπηρεσίες.

(Άρθρο 6 παράγραωος 7 νομοσχέδιου) ·
Περίπτωση β παραγροφου 1 άρθρου 12 ν.δ.3323/1955

β) Μέχρι τις 10 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, 
οτον μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου περι
λαμβάνονται: αο) Κεοδη από εμπορικές, γενικό επιχειρήσεις 
ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις που τηρουνβιβλία τριτη,ςητε- 
ταρτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων κα. 
εοοσον η διαχειριστική τους περ'.οδος λήγε; μέσα στους 
μήνες Νοέμβριο η Δεκέμβριο η ββ) εισόδημο που προεκυωε 
στο εξωτερικό η γγ) εισόδημα από σμοιβες ως αξιωματικού 
η κατωτέρου πληρώματος εμπορικών πλοίων
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V:£ OTOOCCCIC TOU Y-.OUOYOU CiKOVCULKUV. Cl OHOICC
i"._;cc.£'_o. Ό: στην Εφημερίδα της <>.jccvr.ccajq, δυνατοί 
vc επακτό., ετο: η εφαρμογή της διαταξπς της περίπτωσης 
--της <ci c oOiC-ενες κατηγσοιες υποχρεών.τωνοποίωνο 
προσδιορισμός του εισοδήματος εξαετατο., κατα κυρία 
λογε. απο την εκχαθοο:σπ όοσοληπτ.κων λογαριασμών 
μεταξύ αυτόν και επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τέταρτης 
κατηγορίας ταυ Κώδικα Ουρολογικών Iταχειών, στα οποία 
εμφανίζονται αυτοί οι λανοριααυοι.

(Αρθρο 6 παραγραοος 8 νομοσχεδίου)
Νεα διρτοξη

( Αρθρο 7 ποοαγραρος 1 νομοσχεδίου)
Νέο διοταςη

(Αρθρο 7 παοογρερος 2 νομοσχέδιου)
Τίτλος cpapou ιθα ν.δ.3323/1955
Δήλωση αποτελεσμάτων εταιρειών, κοινοπραξιών
κα. κοινωνιών που ασκουν επιχε:ο_~

( Αρθρο 7 ποσογροοος 3 νομοσχεδίου)
Παρογρεοοι 1 κο: 2 ορθρου Icc ν.δ.3323/1955

1 Οι ομορρυθμες. οι ετερορουθμες και οι περιορισμένης 
ευθυνης εταιρίες, κοθως κει οι κοινοπραξίες της παοαγρα- 
ΦΟυ 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Οορολογικων Στοιχείων 
(π.5.99/1977, ©ΕΚ Α' 34) υποχρεουνται vc υποβάλλουν, 
κοθεχρόνο,στον οικονομικό έοορο της εδοας τους δήλωσή 
για τα αποτελέσματα τους, το οποίο προεκυώαν kctc τη 
διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου που έληξε και γιο την 
κστανουη των κερδών ή ζημιών μεταξύ των εταίρων η μελών 
της κοινοπραξίας.

Η δήλωση επιδίδετε! από το νόμιμο εκπρόσωπό ή το 
πρόσωπό που έχε: οριστεί γι' αυτό στον αρμόδιό προϊστά
μενο της δημοσίας οικονομικής υπηρεσ.ας.

2.Η πιο πόνω δήλωση υποβάλλεται: c) Μέχρι τις 25 
Φεβρουάριου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρία 
η η κοινοπραξίο τηρεί βιβλίο πρώτης η δεύτερης κατηγορίας 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, β) Μέχρι τις 10 
Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρίο έχει 
ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτό
ρευση ασφαλιστικών εταιριών η τη μεσιτεία ασφαλειών, 
καθώς kci την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών 
η αν ουτη ουμμετεχε: c ετοιρία η κοιναποαξϊο που τηρεί 
βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατηγορίαςτουΚώδικα Φορολογι
κών Στοιχείων και εαοσον η διαχειο.σπκη περίοδος τους 
λήγε: μέσο στους μήνες Νοέμβριο η Δεκεμβρ.ο του 
προηγούμενου ημερολογιακού ή διαχειριστικού έτους, γ) 
Μέσα σε τρεις μήνες απο την ημερομηνία λήξης της 
διαχειριστικός περιόδου, αν η εταιρίο η η κοινοπραξίο που 
τηρεί βιβλίο τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας τουΚώδικο 
Φορολογικών Στοιχείων, δ) Μέσα σε ενο μήνο cno την 
ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της ή αν δεν εγκριθεί 
ο .σολογισμος. μέσα σε ενο μήνα απο την ημερομηνίε λήξης 
ταυ τριμήνου που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
ΰι .ποοκειμενουγιεετοιοίο περιορισμένης ευθύνης, ε) .Μέσο 
σε τρεις (3) μήνες cno την ημερομηνία λύσης, μετατροπής 
r συγχώνευσης της ετα.ρίσς η κοινοπραξίας, kctc περί
πτωση και εοόσον η εταιρία η η κοινοπραξία τηρεί βιβλία 
πρώτης ή δεύτερης κατηγορίες του,Κωδικέ Φορολογιών 
στοιχείων κα, η δ.αχειριστ.κη πεαιοδος της λπγει μέχρι τις 
-2 Νοεμ3α:θυ του οικείου οικονομικού ε*αυς. στ) Στην 
περίπτωση που κα: εσααμογ-. των δ"-\τξεων της περί
πτωσης β- της παραγράφου 5 του άρθρου· 31 κα. του 
δευτέρου εδαμ.Ου της naocyococu 1 του άρθρου 33.η 
δ.αχειρ·.στ>- ηερ.αδας εινα. υπερδωδεκσμηνη. υποβάλλο

νται δυο δηλώσεις, μια γιο τη δωδεκάμηνη περίοδο και μια 
γιο τη μικοοτερη περίοδο, μέσο στην προθεσμία που 
ορίζεται Yta την δηλωσπ της δωδεκάμηνης περιόδου.

( Αρθρο 7 παρογραφος α νομοσχεδίου)
Ποοογραφοι S εως και 12 άοθοου 16α ν.δ.3223/1955. 
όπως αναριθμηθηκαν με την παοαγραφο 3 άρθρου 7 του 

νομοσχεδίου
9.0 προϊστάμενος της δημοσας οικονομικής υπηρεσας 

της έδρας των πιο πάνω επιχειρήσεων ύστερα απο σχετικό 
έλεγχο εκδίδει και κοινοποιεί ο αυτές, κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, πράξη προσδιορισμού 
των οικονομικών αποτελεσμάτων μαζί με την σχετική 
εκθεση ελεγχου. Η πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων 
της κοινοπραξίας ή κοινωνίας κοινοποιείτο: στον εκπρό
σωπό της, ο οποίος αναγραψεται στη δήλωσή η. σε 
περίπτωση μη ορισμού του. σ οποιοδηποτε μέλος της 
κοινοπραξίας η κοινωνίας. Σε περίπτωση λυσηςτης εταιρίας 
η κοινοπραξίας ή κοινωνίας η πράξη εκδίδεται στο όνομα 
αυτών και κοινοποιείται σε όλο τα μέλη τους και όταν 
πρόκειται για πτώχευση η πράξη εκδίδεται στο ονομα της 
πτωχευσασας και κοινοποιείται στα μέλη και στο συνδικο.

10. Tc οικονομικά αποτελέσματο που προσδιορίζονται με 
βάση την οριστική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ή 
το πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, καθώς και 
αυτά που οριστικοποιούνται λόγω μη άσκησης προσφυγής, 
δεν μπορεί vc αμφισβητηθούν από τους εταίρους η το μέλη 
της κοινοπραξίας. Tc αποτελέσματα αυτά αν ακοινώνονται. 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στους οικονομικούς έφορους 
οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επιβολή του φοοου στο 
εισοδήματα των εταίρων ή των μελών της κοινοπραξίας.

11. Οι διατάξεις των αρθοων 15, 31 παράγραφοι α και 
5. Α9, 50, 51. 53. 59. 65, 68 και 69 του παρόντος καθώς 
kci του άρθρου 8 του ν.δ.4242/1962 (ΦΕΚ A 135), 
εοοομοζοντσ αναλόγως.

12. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγραφών αυτού 
του άρθρου εφαρμόζονται αναλογσ γιο:

α) τις κοινωνίες αστικού δίκαιου.οιοποίεςασκούν επιχεί
ρηση, έκτος από gutες που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα 
δημόσας χρήσής β) τις ομορρυθμες. ετερόρρυθμες και 
περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και τις αστικές 
εταιρίες κερδοσκοπικού χαοακτποα που έχουν ως αντικεί
μενο εργασιών την εκμετάλλευση ακίνητων ή την άσκηση 
γεωογιχης επιχείρησης ή ελευθεοιου επαγγέλματος.

(Άρθρο 7 παραγραΦος 5 νομοσχεδίου)
Πορογραφος 14 ορθρου 16ο ν.δ.3322/1955, όπως cva- 

. ριθμήθηκε με την πορογροοο 3 οοθρου 7 του νομοσχέδιου

14. Στις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσής η 
εκπρόθεσμης υποβολής της. επιβολλεται το πρόστιμό που 
ορίζεται στο όοθρο 73.

(Αρθρο 8 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Νεο διοτοξη

(Αρθρο 8 πσραγρσφος 2 νομοσχεδίου)
Νεα διοτοξη

(Αρθοο 8 πορογροΦος 3 νομοσχεδίου)
Τελευτο.ο εδάφιο παρογραοοι 2 αρ8οου 13 ν.δ.3323/1955

Το οικονομικά έτος 1S89 λουβάνετοι ως έτος βάσπς γιο 
την πρω~ τριετία.

(Αρθοο d ncocvpcocp 4 νομοσχεδίου)
Νεα διοτοξη



(Αρθρο 8 παράγραφος 5 vou ο σχεδίου)
Περίπτωση α παράγραφος 1 άρθρου 20 ν.δ.3323/1955

Ι.Από το κατά το προηγούμενο άρθρο ακαθάριστο 
εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν: α) Πάγιο ποσοστό είκοσι 
πεντε τα εκατό (25%) για κάθε φάρο, τέλος ή δικαίωμα 
υπ£ρ του Δημοσίου ή οποιοσδήποτε τρίτου που βαρύνει 
την οικοδομή, για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου 
πυρκαιας. ή άλλων κινδύνων, καθώς και για αποσβέσεις και 
έξοδα επισκευής για τη συντηρηση οικοδομών, οι οποίες 
χρησιμοποιουνταιωςκατοικίες, οικοτροφεία.σχολεία, φροντι
στήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, σταθμοί 
αυτοκίνητων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια.

Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται σε: 
αα. δάκο τοις εκατό (10%) για το εισόδημα που προκύπτει 
από οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες 
χρήσεις και ββ. πέντε τοις εκατό (5%) για το εισόδημα που 
προκύπτει συυΦωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α , 
Γ και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, Οπως επίσης 
και yic το εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά του 
μισθώματος καιτου υπομισθώματος ακινήτων που εκμισθώ
νονται για οποιαδήποτε χρήση.

Το ποσό της έκπτωση, που προκύπτει από την εφαρμογή 
της διάταξης τουπρώτουεδαφίουτηςπερίπτωσηςαυτης, προ
σαυξάνεται κατά το ποσό που η πραγματική συνολική 
δαπάνη για την επισκευή, συντήρηση καθώς και την αμοιβή 
δικηγόρου για δίκες σε διάφορες απόδοσης μισθίου, 
πουαφορούν οικοδομές πουεκμισθώνονταικαιχρησιμοποιου- 
νταιως κατοικίες, υπερβαίνει το δεκατρία τα εκατό (ΐ3%)του 
συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο δικαιού
χος από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες.

Το πρόσθετο αυτό ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί 
ποσοστό είκοσι πέντε τα εκατό (25%) του συνολικού 
ακαθάριστου εισοδήματος που αποκτά ο δικαιούχος από 
εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Επίσης, από το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομέςπου 
εκμισθώνονται ως κύρια κατοικία σε πολυμελή οικογένεια, 
εκπίπτει πρόσθετο πάγιο ποσοστό επί του εισοδήματος 
αυτού, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 
παιδιών που βαρύνουν τον ενοικιαστή της οικοδομής ή τον 
άλλο σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 
ορίζεται σε πέντε τοις εκοτο (5%) για το δεύτερο και δάκο 
τοις εκατό (10%) για το τρίτο και καθένα μετά το τρίτο 
παιδί και μέχρι το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του 
εισοδήματος από αυτήν την οικοδομή.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. καθορί
ζονται tc δικαιολογητικα που απαιτούνται για την αναγνώ
ριση του δικαιώματος διενεργειας των πρόσθετων ποσο
στών εκπτώσεων, που ορίζονται στην περίπτωση αυτήν, 
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή αυτού του άρθρου

( Αρθρο 9 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Νεα διαταξη

(Άρθρο 9 παραγοοφος 2 νομοσχέδιου)
Νεο διατοξη

(Άρθρα 9 ποραγρσφος 3 νομοσχεδίου)
Παοαγροφος 2 άρθρου 25 ν.δ.3323/1955. 2

2 Όταν το εισόδημα των περιπτώσεων ο. β, δ κοι ε 
της προηγούμενης ncocYppccu ορίζεται «ίτι θα καταβάλ
λεται στο δικαιούχο του ελεύθερο cno φορο. εισοδημε που 
υποκειται σε ccoc είνα: τσ ποαο απα το οποίο, αν αφοιρεθε;

ο Φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς Φόρο ποσό 
που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

(Άρθρο 9 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Παραγραφ» 2 εως και 6 άρθρου 26 ν.δ.3323/1955.

2. Εν περιπτωσει διαλύσεως ημεδαπής ανώνυμου εταιρίας 
θεωρείται ως διανεμομενον μέρισμα η επί πλέον διάφορο 
μεταξύ του μερισθέντος τοις μετΟχοις αντίτιμου μέτοχων 
και του πράγματι καταβληθέντος υπό των μέτοχων ποσού, 
του μήπω επιστραφέντος αυτοίς. Ως πράγματι καταβληθέν 
υπό των μετόχων ποσον θεωρείται το μετοχικόν κεψάλαιον 
της εταιρίας, επηυξημενον κατάτα αποθεματικά τα σχημο- 
τισθέντο εχ καταβολής των μέτοχων κατά την τυχύν υπέρ 
το άρτιον έκδοσιν των μέτοχων.

3. Ωσαύτως ως διανεμόμενον μέρισμαθεωρειταικαιηεν 
περιπτωσει εξαγοράς ή καθ οιονδηποτε τροπον απόκτησης 
υπο της ημεδαπής ανώνυμου εταιρίας ίδιων αυτής μετοχών 
επι σκοπώ αποσβέσεως ή μειωσεως του κεφαλαίου της, 
προκύπτουσο τυχόν επί πλέον διαφορά μεταξύ του κατα
βαλλόμενου εις τους μέτοχους αντιτίμου μέτοχων κα; του 
πράγματι καταβληθέντος υπό τούτων ποσού του μήπως 
επιστραφέντος αυτοίς. Ως πράγματι καταβληθέν υπό των 
μέτοχων ποσόν θεωρείται το μετοχικόν κεφάλαιον της 
εταιρίας, επηυξημένον κατά τα αποθεματικά τα σχηματι- 
σθέντα εκ της τυχόν υπέρ το άρτιον εκδόσεως των 
μετοχών. Η διοταξις της παρούσης παραγράφου εφαρμό
ζεται αναλόγως και επι της εξαγοράς υπό της ανωνύμου 
εταιρίας ιδίων αυτής ιδρυτικών τίτλων.

4. Παν δάνειον εάν συνωμολογηθη στόκως ή επί επιτοκιω 
ήσσονι του νομίμου, λογίζεται συναφθεν επί τω νομιμω 
επιτοκιω, επιτρεπόμενης όμως ανταποδείξεως υπό του 
Φορολογούμε νου.

5. Οι τόκοι συναλλαγματικών καιγραμματίωνεξεμπορικών 
συναλλαγών ως και οι τοκοιεκτωνμεταξύεμπόρων αποδε
δειγμένων πωλήσεων εμπορευμάτων επιπιστωσειδεν λογί
ζονται ως εισόδημα Γ' πηγής, άλλ ως κέρδος εξ εμπορικής 
επιχειρησεως. υπό την προυποθεσιν Οτι ο κτώμενος το 
εισόδημα τούτο ασκεί εμπορικήν εν γένει επιχειοησιν εν 
Ελλάδι. ή προκειμενου περίαλλοδαπούόπουτοςέχειμόνιμον 
εγκατάστασην εν Ελλοδι, οι δε τοκοι προέρχονται εξ 
εργασιών της μονίμου ταύτης εγκαταστασεως. 6. Παροχαί 
εις χρημο ή εις είδος κα; εν γένει παροχαί δεκτικοί 
χρηματικής αποτιμησεως γινόμενοι υπο ανωνύμουημεδσττης 
εταιρίας ανευ νομίμου ή συμβατικής προς τούτο υποχρεω- 
σεως προς διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους ή 
προέδρους ή μέλη του διοικητικού συμβουλου η διευθυντές 
και εν γενει προς πρόσωπα νομιμως εκπροσωπούντο 
ταυτην, λογίζονται ως εισόδημα της πηγης Γ των ανωτέρω 
προσώπων, κτηθέν κατε την ήμερε της υπό της γενικής 
συνελεύσεως των μέτοχων εγκρισεως του ισολογισμού, εις 
τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων του οποίου περιλαμβο- 
νονται αι παροχαί αύται.

(Άρθρο 9 παράγραφος 5 νομοσχέδιου)
Άρθρο 27 ν.δ.3323/1955.

1. Χρόνοα -τήσεως του εισοδήματος εκ κινητών άξιων 
θεωρείτο; ε της περίπτωσης c του άρθρου 25. προκει- 
μένου με. περ; μερισμάτων ως κα; ποσοστώνκαιαμοιβων- 
διοικητικ_ν συμβούλων, ο χοονος ενκρισεως του ισολογι
σμού υπο της γενικής συνελεύσεως των μέτοχων, προκει- 
μενουδε περί τοκομεριδίων και ηρομεριομοτων, ο χρονος 
ο οοιοθεις δια την ενοοξιν της εξαργυοωσεως τούτων,

β! της περίπτωσης β του άρθρου 25, ο χρονος της 
εξαονυοωοεως η εισπραξεως των μερισμάτων κα: τόκων

γ) διο τους τοκους της περιπτώσεως γ του άρθρου 25
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χρόνος κτήσεως θεωρείται ο χρονος χαθον οι τοκοι 
καθίστανται ληξιπρόθεσμα. και απάτητοι, ςις περιπτωσιν 
χαθην εξοφλείται το κεφαλαιον δάνειου η εν γενει 
αηατπσεως Τίνος η ποοεχεται συνανεσιςιόιωτικη βουλησει 
η δυνάμει δικαστικής αποφασεως ποος εξάλειώιν υποθήκης 
π προσημειωοεως εγγραιοεισης ποος οοΦαλειαν του δά
νειου η ενγενειτηςαπατησεως, θεωρείτα.μη επιτρεπόμενης 
ανταποδείξεως. ατιεξοφλουνται συγχρόνως καθιστάμενοι 
απάτητοι και σι μεχριτουχρονουτης εξοφλησεως του δα
νείου ή της εΕολειώεως της υποβηκης π της προσημειώ- 
σεως οναλογουντες τόκοι, οίηνες δεν εδηλωθησον υπο 
του υπόχρεου, ουδέ υπηχθπσαν άλλως εις φοοολογίον 
υεχρι της χρονολογίας τούτης. Οι τοκοι ουτοι. ποοκειμενου 
vc υπαχθωσιν εις οορολογιον. δυνανται νο κατανεμηθωσιν, 
στΓήσει τσυ φορολογούμενου, εις το έτος της εξοφλησεως 
κοι εις tc δυο προηγούμενο ετη, εν πόση όμως περιπτωσει 
ουχι περον του έτους της ουνομολογησεως του δάνειου η 
της δπμιουργιος της απσιτησεως.

δ) Για τα κέρδη one αμοιβαίο κεφαλοιο που αναΦερονται 
στην περίπτωση δ της ποραγρόφου ΐ του άρθρου 25. ο 
χρονος έγκρισης τους απο την Α.Ε. ’Διαχειρισεως'.

ε) Για το ποσο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 
του άρθρου 25, ο χρονος έγκρισης του ισολογισμού από 
τηγενική συνέλευση των μετόχων. 2. Εον το εισόδημα της 
περιπτωσεως c της παρσγραφσυ 1 του άρθρου 25 δεν 
κατεβληθη εις τον δικαιούχον κατά τον εν τη προηγούμενη 
παρσγραφω οριζομενον χρονον κτήσεως αυτού και μέχρι 
της ενάρξεως της νομίμου προς δήλωοιν προθεσμίας, 
ούτος δικαιούται εις αναγωγήν κατΰ του νομίμου προσώπου 
δια την πληρωμήν του κατοτας διατόξειςτουπαρόντος 
οναλογούντος εις το εισόδημο τούτο φόρου. 3. Γιο το 
εισοδήματα που αναΦερονται σης παραγράφους 1 και 3 
του άοθοου 26, ο χρονος κτηοεως είναι ο χρόνοςπου 
εγκοίθηκαν από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 4. Για 
το εισοδήματα που αναφέρονται στην παραγραφο 2 του 
άρθρου 26. χρόνος κτήσεως είναι ο χρονος διάλυσης της 
ονώνυμης εταιρίας.

(Αρθρο 9 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Παράγραφοι 1 έως 12 άρθρου 29 ν.δ.3323/1955. 1

1. Evcvn του φόοου που αναλογεί στο ειοόδημο από 
κινητές αξίες των αεθοων 25 και 26 ενεργείται παοακρα- 
τηοη ποοοοτού εικοα: πεντε τα εκατό (25%). Κοτ εξαίρεση, 
για το ειοόδημο που αποκτούν φυσικό πρόσωπα απο 
τοκους. μερίσματα απο ονουασηκές μετοχές και τοκομε
ρίδια cnc ονομαστικές ουολογίες. κέρδη αμοιβαίων κεφα
λαίων κα; μερίσματα που διανέμονται στους σσοαλιουενους 
κλάδου ίωης απο τη συμμετοχήτους στακεοδτ τωναοφαλι- 
στικών επιχειρήσεων, κοθως kci για ης σμσ.βες και ποσοστά 
των διοικητικών συμβουλών και τις έκτος μισθού αμοιβές 
κσι ποσοστά των διευθυντών kci ί.αγειριοτωντωνσνώνυμων 
εταιριών και για κάθε ποσο που καταβάλλουν οι ανώνυμες 
εταιρείες απα τα καθαρα τους κέρδη στο εογατουπαλληλικό 
προσωπικό αυτών, ο παοακρατούυενος φάρος υπολογίζετε: 
με βάση τσυς φορολογικούς ουντελεστες των παραγράφων 
ι και 3 του cpSccu 9. χωρίς vc λομβαναντα; υπόφη τα 
σφοοολονττα ποοα του άρθρου 6. Ειδικά, για τα μερίσματα 
απο μεταχες, καινές π προνομιούχες ονεξσοτητα cv ο 
μέτοχος £ivc. ημεδαπέ η αλλοδαπό φυσικό η νομικά 
πρόσωπο, η παρακράτηση του φόρου γίνεται κατα τα 
ακόλουθα

Ο Στα μερίσματα που προέρχονται ere μετοχες ε:~ν- 
μενες στο Χρηματιστήριο τέσσερις ί4) τουλαχιστσ μήνες 
πριν απο τη λήξη της χρήσής στην οποία Ovcipopctci το 
μέρισμα, παρακρατειται ο φόρος με συντελεστή οαραντα 
δύο tc εκοτό (42%). cv το μερίσματα προέρχονται απο

μετοχες.οιοποιεςεγινον ονομαστικές πριν απο τη λήξη της 
χρηοηςοτηνοποισ αναφερεται το μερισμό κα. σαοαντα 
πεντε tc εκοτα (4 5%) αν προέρχονται one ανώνυμες 
μετοχες,χωριςκαμμιάαλλη επιβάρυνση. Στους δικαιούχους 
των αιοπανωμεοισματωνπαρεχεται αιρορολογητο ποσο πε
νήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών το χρονο για κάθε μέτοχο 
γιο τα μεοίσματα που εισποαττει απο την ίδια ανώνυμη 
εταιρία. Το αφορολόγητο ποσο για κάθε μέτοχο δεν μπορεί 
να ξεπεοασει συνολικά ης διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
δραχμές, όταν τα μερίσματα προερχονταιαπο περισσότερες 
ανώνυμες εταιρίες.

Για τον υπολογισμό του παοακοατουμενου φορου, σύμ
φωνο με το πιο πάνω.η εκπτωσητουαφορολογητουποσουγια 
μεοίσματα που προέρχονται απο μετοχές ονομαστικές 
γίνεται οπό την ανώνυμη εταιρία κατά την καταβολή η 
πίστωση των μερισμάτων στους μέτοχους, εοοσον ο 
μέτοχος που εισπράττει το μέρισμα δηλώνει με υπεύθυνη 
δήλωση του στην εταιρία οτι δεν εχει απαλλαγεί από την 
προείσπραξη του φόρου με βάση τη διαταξη αυτήν, κατα 
την είσπραξη μερισμάτων ονομαστικών μέτοχων cnc άλλες 
ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στην ίδια χρήση για 
ποσό μερισμάτων μεγαλύτερο από διακόσιες χιλιάδες
(200.000) δραχμές, στο οποίο περιλαμβάνεται και το 
οφοοολόγητο ποσά που ζητάει ο μέτοχος με τη δήλωση 
του αυτή. ΓΊροκειμένου γιο μεοίοματο που προέρχονται 
απομετοχές ανώνυμες, ο υπολογισμός του παρακρατούμε- 
νου φορου από την εταιριο θα γίνεται χωρίς καμία έκπτωση 
αφορολόγητου ποσού. Η έκπτωση των αφορολόγητων 
ποσών πενήντα χιλιάδων (50.000) η διακοσιων χιλιάδων
(200.000) δραχμών, κότα περίπτωση, θα ενεργείται από την 
αρμόδια δημοσία οικονουικη υπηρεσία κατά την εκκαθάριση 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλεται 
απο το μέτοχο αφού συμπεριλάβει στη δήλωσή του και τα 
ποσά των μερισμάτων από ηυχόν ονομαστικές μετοχες που 
κατέχει εισηγμένες στο Χρημαηστηοιο. που αναφέρονται 
στην ίδιο χρηση, προκειμενου νο προσδιοριστεί το υψοοτο'·. 
αφορολογήτου ποσού που δικαιούται νο λάβει ο μέιόχος 
γιο τα μερίσματα των ανώνυμων μέτοχων. Η πιο πάνω 
παρεχόμενη έκπτωση του αφορολόγητου ποσού θα ενερ- 
γείτα σε κάθε περίπτωση,, ονεξάοτητο αν ο μέτοχος 
επιθυυεί ή όχι να φοοολογηθεί με ης γενικες διατάξεις 
φοοολογιας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, β) 
Στο μερίσματα που προέρχονται από μετοχες που δεν είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, παρακρατειται φόρος, χωρίς 
καμμιά έκπτωση αφορολόγητου ποσού, με συντελεστή 
σοοοντα εφτο το εκατό (47%). ον τα μερίσματα ποοερχο- 
ντα; από μετοχές οι οπαίες έγιναν ονομαστικές πριν από 
τη λήξη της χρήσής στην oncic ανοερετοι το μερισμό κο; 
πενήντα τα εκοτό (50%), ον προερχοντα απο ονωνυμες 
μετοχες, χωρίς κομιό άλ,ιη επιβάρυνση.

2. Ο μέτοχος που έχει μετοχες εισηγμένες στο Χρημα- 
πστηριο η ο μέτοχος που εχει ονομαστικές μετοχεςπου- 
δενείναι εισηγμένες στο Χρημοηστηριο, σύμφωνο με όσα 
ορίζοντα: σης περιπτώσεις α καιβ' της προηνουμενηςπα- 
ρογρόφου, δικαιούτοι να ζητηοει όπως το συνολικό εισό- 
δημοοπό μερίσματα οπό ηςπιο πάνω μετοχές συναθροιστεί 
με tc λοιπά εισοδήματα του στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος κο: φορολονηθεί με βάση τις γενικές διατάξεις 
περί αερολογίας εισοδήματος, ολΛιώς θεωρείται on εξα
ντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωση με τη·· παρακρά
τηση του φόρου σου*α. Ο μέτοχος που εχει ανώνυμες 
μετοχες. που δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήριο, δε 
δικαιούται νο ου.οθρειοει στη, δήνωοη, φορολογίας εισο
δήματος τρ εισόδημα απο τα μερίσματα αυτών των μετοχών, 
με τα λοιπίΓεισοδηματα του που υπόκεινται οε ψορολογίο. 
αλλά εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση για το 
εισόδημα απο αυτά τα μερίσματα με την παροκρατηση
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φορου c auic.
3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγραφών εφαρ

μόζονται και στις περιπτώσεις που η διανομή του μερίσμα
τος γίνεται με παροχή νέων μετοχών από την εταιρία προς 
τους μέτοχους.

4. Tc μερίσματα που εισπραττονται κόθε χρόνο από τους 
μετόχους μιας ή περισσότερων εταιριών επενδύσεων - 
χαρτοφυλακίου μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσιων 
χιλιάδων (200.000) δραχμών απαλλόοονται από το φόρο 
εισοδήματος. Κατό τον υπολογισμό του απαλλασσόμενου 
συνολικού ποσού μερισμάτων σμμ περιλαμβάνονται και τα 
ποσό των μερισμάτων τα απαλλαγέντα από το φόρο με 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1. Η απαλλαγή αφορά 
το μέρισμα ολόκληρης της χρήσης, εφόσον οι μετοχές 
ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μέσο στην Ιδια χρήση, 
Yic χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) 
ημερών. Ιε διαφορετική περίπτωση το μέρισμα φορολογεί
το! ολόκληρο. Για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου 
Φόρου στα καταβαλλόμενα αυτά μερίσματα, η έκπτωση του 
πιοπάνω απαλλασσόμενου ποσού θα ενεργείται, για το 
μερίσματα που προέρχονται από μετοχές ονομαστικές, απο 
την καταβάλλουσα εταιρία επενδύσεων - χαρτοφυλακίου, 
κατόπιν υποβολής από το μέτοχο υπεύθυνης δήλωσης γιο 
το αφορολόγητο ποσό που τυχόν δικαιώθηκε κατά την 
είσπραξη μερισμάτων ονομαστικών μετοχών από άλλες 
ανώνυμες εταιρίες, ενώ γιο τα μερίσματα από μετοχές 
ανώνυμες, από την αρμόδιαδημόσια οικονομική υπηρεσία 
κατό την εκκαθάριση τηςδήλωσηςφορολογίας εισοδήματος 
που υποβάλλεται από το μέτοχο, εψαρμοζομένων ανάλογα 
αυτών που αναφέρονται στην περίπτωσηα της παραγράφου
1.

5. Πέρα από την απαλλαγή της προηγούμενης παραγρά
φου, το μέρισμα που διανέμεταιαπόεταιοίες επενδύσεων- 
χαρτοφυλακίου απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, 
μέχρι του ποσοστού κατά το οποίο το μέρισμο αυτό 
προέρχεται από πώληση χρεογράφων ή μετοχών σε τιμή 
ανώτερη από την τιμή κτήσης αυτών ή από χρεόγραφα, 
μετοχές ή καταθέσεις, των οποίων το εισόδημα απαλλάσ
σεται από το φόρο σύμφωνα με τον παρόντα νομο.

6. Κέρδη που διανέμονται σε μεριδιούχους αμοιβαίων 
κεφαλαίων απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι 
του ποσού των διακοσιων χιλιάδων(200.000) δραχμώνετη- 
σιως κστα μεριδιούχο. Γic vc τύχει απαλλαγής από την 
παρακράτηση φόρου ο μεριδιούχος, θα πρέπει να δηλώσει 
με υπεύθυνη δήλωσή του στην Α.Ε. 'Διαχειρίσεως', αν κατά 
την ίδιο χρήση έτυχε όμοιας απαλλαγής από άλλο αμοιβαίο 
κεφαλαίο, καθώς και το ποσό αυτής αν έτυχε ανάλογης 
απαλλαγής με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1. 
Απαλλάσσονται ο. μεριδιούχοιτης υποχοέωσηςυποβολης 
υπεύθυνης δήλωσης, αν τα λαμβανομενο από καθενο 
μεριδιούχο κέρδη οπό το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν υπερβαί
νουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

7. Πέρα οπό την απαλλαγή της προηγούμενης παραγρά
φου, τα κέρδη που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφαλαίο 
απαλλάσσονται απο το φορο εισοδήματος, κατά το μέρος 
που προκύπτουν από πηγές των οποίων το εισόδημα 
απαλλάσσεται με βάση άλλες διατάξεις η cnc την πώληση 
χρεογράφων η μετοχών σε τιμές ανώτερες από την τιμή 
κτησης

6. Ο μέτοχος που εχε; μερίσματα σπό υετοχες ανώνυμες 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και ζητεί την έκπτωση με 
τη δήλωσε, φορολογίας εισοδήματος του αφορολογήτου 
ποσουγιατα μερίσματα αυτά, στην περίπτωση που δε θο 
συμπεριλσβει στη δήλωση φορολογίες εισοδηματοςτο συ- 
νολικόποσατων μερισμάτων απο ονομαστικεςμετοχεςεισηγ- 
μενες στο Χρηματιστήριο η των κερδών στο αμοιβαία κε

φάλαια. για τα οποία έχει τυχει της προβλεπομενης από 
το νομο έκπτωσης αφορολόγητου ποσού, με βάση την 
υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε στις εταιρίες κότα την 
είσπραξη των εισοδημάτων αυτών, υποκειται σε πρόστιμο 
που ορίζεται στο άρθρο 73. S. Απαλλάσσονται από το φόρο 
εισοδήματος τα μερίσματα που διανέμονται στους ασφαλι
σμένους κλάδου ζωής από τη συμμετοχή τους στε κέρδη 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέχρι ποσού δεκαπεντε 
χιλιάδων (15.000) δεαχμων ετησιωςγιακάθε ασφαλισμένο και 
για το σύνολο των μερισμάτων που λαμβανονται απ αυτόν 
από τυχόν περισσότερες της μιαςαοφολιστικές επιχειρή
σεις.

10. Η παρακράτηση του Φόρου ενεργείται:
α) Για εισοδήματα από προμερισματα, μερίσματα και 

τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές των ημεδαπών 
ανωνύμων εταιριών, κατά την καταβολή ή την έγγραφη τους 
σε πίστωση του δικαιούχου και το αργοετερο μέρα σε όνε 
μήνα από την έγκριση του ισολογισμού της ανώνυμης 
εταιρίας από τη γενική συνέλευση των μετόχων 

β) Γ ια εισοδήματα από αμοιβές και ποσοστά διοικητικών 
συμβούλων, καθώς και εκτός μισθόύ αμοιβές και ποσοστό 
των διευθυντών και διαχειριστών των ημεδαπών ανώνυμων 
εταιριών, και από κέρδη που διανέμονται από ανώνυμες 
εταιρίες στο εργατουπαλληλικό προσωπικό τους, κατά την 
καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου 
και το αργότερο μέσα σε ένα μήνε από την έγκριση του 
ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Γ ια εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφο γενικά 
του ελληνικού δημοσίου ή ημεδαπών νομικών προσώπων 
δημόσιου ή ιδιωπκού δίκαιου, καθώς και από κινητές αξίες 
γενικά αλλοδαπής προέλευσης, κατά την εξαργύρωση των 
τοκομερίδιων ή την είσπραξη των μερισμάτων από το 
δικαιούχο

δ) Για τόκους, από την καταβολή του ή την εγγραφή του 
στα βιβλία του οφειλέτη σε πίστωση του δανειστή.

ε) Γ ια κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, κατε την κσταβολη 
ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου.

στ) Για εισοδήματα των παραγράφων 1. 3 και 6 του 
άρθρου 26. κατο την καταβολή η την εγγραφή τους σε 
πίστωση του δικαιούχου και το αργότερο μέσο πόνο μήνο 
οπό την έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων 

ζ) Γιο εισοδήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 26, 
κατα τη διάλυση της ανώνυμης εταιρίας.

11. Υπόχρεός σε παρακράτηση του φορου ορίζεται:
α) Προκειμένου για το εισοδηματε των περιπτώσεων α , 

β στ και ζ" της προηγούμενης παραγράφου, η ημεδοπη 
ανώνυμη εταιριο που θα κστοβάλλει.

β) Προκειμένου γιο τα εισοδήματα της περίπτωσης γ της 
προηγούμενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί στην 
Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους.

γ) Προκειμένου για τόκους, ο χρεώστης που τους 
καταβάλλει.

δ) Προκειμένου για κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, η Α.Ε 
'Διαχειρίοεως' που τα καταβάλλει.

12 Οσοι παροκρατουν φορο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού υποχρεούνται νο αποδίδουν αυτόν με 
την υποβολή δήλωσης στη δημοσία οικονομική υπηρεσία, 
στην περιοεοεια της οποίας εγινε η καταβολή των ποσών 
γιο τα οποία παρακρατηθηκε ο φορος, μέσα στον επόμενε 
οπό την παρακράτηση μήνα Ο φορος κσταβαλλεται σε 
τρεις (2! ίσες μηνιαίες δόσεις, απο τις οποίες η πρώτη 
κσταβαλλεται ταυτόχρονε με την υποβολή της δήλωσης 
προκειμένου για τε εισοδημετε των περιπτώσεων α κα; 2 
της παραγράφου 10 κρι προκειμένου για το εισοδήματα των 
πεο,π,ω^lων γ εως ς της ιδι^ς ποραγράσου ,ου»α χ ρ ν> ν 
με την υποβολή της δήλωσης.
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Ac6co 9 ncccvpcpcc " νομοσχεδίου:
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c) ο μισθός η άλλη οποιοσδήποτε φύσης απολαυη του 
εταίρου cno την εταιριο περιορισμένης ευθυνης στην οποίο 
συυμετεχει. στ;ο μισθός που κσταβαλλετο: στο μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης ετοιριας, που είναι ασφα
λισμένο στο Ταυειο Ασφαλιαεως Εμπορων η στοίαμειο 
Επανγελματιων Βιοτεχνών Ελλάδος η σε κάθε ώλλη 
περίπτωση, εφόσον kctc το χρονο παροχής της εξαρτη
μένης εργασίας συμμετεχουνμε ποσοστο πάνω σπο τρίο τα 
εκστο (2%) στο κεφαλασ της ανώνυμης εταιριος.

( AcSpo 10 παραγραφές 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 2 coGpcu 32 ν.δ.3322/1555.

2. Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
και π πραγματοπαιηθείσο αυτόματη υπερτίμησα, του παγίου 
κεφαλαίου που χρησιμοποιείται σ~ην επιχείρηση. καθώς και 
π υπερτίμησα, πευ δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή 
εχει περιληφθεί στην.απογραφη. με εξαίρεση την υπερτί
μηση που προκύπτει one ακίνητα και πλοίο, το οποία 
ιδιοχρηοιμοποιούνται η έχουν ιδιοχρησιμοποιηθεί απο την 
επιχείρηση για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών 
της.

(Άρθρο 10 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Περίπτωση β' παραγράφου 4 άρθρου 33 ν.δ.3323/1955.

β) η ημεδαπή επιχείρησις εις την οποίον μετέχι αλλοδαπή 
τοιαύτη διο ποσοστού κεφολαιου 51% τουλάχιστον κότα 
τον χρόνον κσθ ον κλείει την διαχείρισίν της η αλλοδαπή 
επιχείρησις.

(Άρθρο 10 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

εει Το ποσο τα οποίο διατίθενται απσ πς επιχειρήσεις 
ραδιοφωνίας της τηλεόρασης για την κάλυψη ειδικών 
δαπανών, γιο τις οποίες λονω της φυσεως τους δεν είναι 
εφικτή η ληψη αποδεικτικών στοιχείων. Το εκπιπτόμενο 
ποσο ορίζεται σε ποσοστο τρίο τοις εκοτο (3%), υπολογι- 
ζομενοεπιτων ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από 
διαφημίσεις.

(Άρθρο 10 παραγραΦος 9 νομοσχεδίου)
Πεοιπτωση β' παοαγραφου 1 άρθρου 35 ν.δ.3323-Ί955.

β)Οι δαπανες για τησυντηρησηκοιεπισκευητων επαγγελ- 
μοτικωννενικαεγκοταστασεων.μηχανηματωνκα αυτοκίνητων 
οχημάτων. Ειδικά οι δαπονες συντηοησης,λειτουργίας.επι
σκευής. κυκλοφορίας και αποσβέσεων τωνεπιβατικώναυτο- 
κινητων ιδιωπκης χρήσής με κυλινδοισμο κινητήρα μέχρι 
1.600 κυβικσ εκατοστό, που έχουν στην κυριότητα τους οι 
επιχειρηοεις η που έχουν μισθωμένα απο τρίτους, εκπίπτουν 
μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού υψους 
αυτών,εφόοον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Αν τα επιβατικό αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 
έχουν κυλίνδρισμά κινητηρο πάνω απο 1.600 κυβικό εκο- 
τοσταιδιόκτηταη μισθωμένα, εκπίπτει με τις ίδιες προϋπο
θέσεις ποσοστο μέχρι σαοαντο τοις εκατό (40%) του ύψους 
των πιο πάνω δοπονώνί ι). C περιορισμός αυτός δεν 
εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται μετηνεκ- 
μισθωσηεπιβατιχών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρησης,καθώς- 
κοιστιςεπιχειοπσειςπου χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητο απο
κλειστικό γιο την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.

(Άρθοο 10 παράγραφος 10 νομοσχεδίου)
Περίπτωση ε ποραγράφου 1 άρθρου 35 ν.δ.3323/1955.

ε) Το ποσά των κάθε είδους φορών, τελών και,δικαιω
μάτων που βαουνουν την επιχείρηση. Δεν εκπιπτουνοιτυχόν 
κσταβαλλόμενοι απο την επιχειρήσει κάθε είδους φόροι που 
βαρύνουν τρίτους.

(Άοθρο 10 παοογραφος 11 νομοσχεδίου)
Περίπτωση στ ποραγραφου 1 άρθρου 35 ν.δ.3323/1955.

(Άοθρο 10 παρογ'ροΦΟί 5 και 5 νομοσχεδίου)
Νεες διατάξεις

( Αρθρο 10 παραγραφές 7 νομοσχέδιου)
Υποπερίπτωση δά περίπτωσης ο περονραΦου 1 άρθρου

δδ. Το ποσά τε οπειε διεθετονται οπο ης επιχειρήσεις 
έκδοσης

ι) ημορησιωνπολιηκών.αθλητικώνκαιοικονομικών εφημερί
δων.

ιι) εβδομεδιοων. δεκαπενθήμερων και μηνιαίων εφημερί
δων η περιοδικών γιο την κάλυψη ειδικών δοπανών. γιο ης 
οποίες, λόγω της ρύσεως τους δεν είναι εφικ~ η λήψη 
στοιχείων που σποδεικνΰσυν την προγμοτοποίηση τους. Το 
εκπιπτόμενο ποσο ορίζετε, οε ποσοστο τεοσερο τε εκατό 
(4%) ποοκειμένου γιο τις επιχειρήσεις της περίπτωσης ι 

=ε ενο το εκατό Μ %) γιε τ.ς επιχειρηρεις ττ,ς 
“εειπτωεης ιι κε; υπολσ-ίζετε: στο σύνολο των ακαθόρι
στων εσόδων θυτών των επιχειρήσεων cno την πώληση 
έντυπων κει καταχωρίσεων ccutc γενυνως.

( Αοθρο 10 πορεγρεφος £ νομοσχεδίου;
νΓ.επεο.πτώση εε περίπτωσης ο πεοαγραφου 1 άρθρου

στ,Άιδι οριστικωνεγγροφωνοποσβεσειςεπισφολών απαιτή
σεων και εξόδων πρώτης ενκαταστασεως. Τα έξοδα πρώτης 
ενκοταστασεωο αποσβέννυνται είτε εοοποξ είτε ισοπόσως 
εις πλείονας της μιας χρήσεις, πάντως ουχί πέραν της 
δεκαεπος. Ομοίως οι δ: οριστικών εγγραφών και. κατά τους 
ειδικούς δι' εκάστην επιχείρησν ορούς, αποσβέσεις φθοράς 
συναφών τη επιχείρησε, εγκαταστάσεων πόσης φύσεως η 
μηχονημετων ή φθαρτού υλικου κο; πόσης γενικώς κινη- 
τηςηοκινητου πεοιουσίος της επιχειρησεως. Η όιενεργειο. 
κστετος, των τακτικών αποσβέσεων, δια των εκάστοτε 
οριζομένων διο του ισχυοντος Βασιλικού Διατάγματος 
ανωτοτων ορίων ποσοστών αποσβέσεων, τυγχάνει υπο
χρεωτική. Επίσης, εχπίπτοντα: από το οκοθαριστο εισόδημε 
οι απαιτήσεις πιστωτών προβληματικών επιχειρήσεων που 
προκύπτουν kctc την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άοθοου 8 του v.l2££/1963 (οΕ.< ΑΊ07), 
κοθως και εκείνων που προκύπτουν κατόπιν έγΎροφης 
συυφωνίος μετοξυ πιστωτών και προβληματικών επιχειρή
σεων που έχουν υποχθεί στο ν. 1356/1983 κοι μόνο γιο το 
μέρος των οπαιτησεων πευ παααιτήθηκεν οπό την είσπραξη 
τους οι πιστωτές Η έκπτωση των σπο.τ,σεων συτών γίνεται 
ισόποσα σε τρεις '£) ύιοχειοιστικές χρήσεις.

(Άοθοσ 10 πάΡάγράΦος 12 νομοσχεδίου)
Πεοιπτωσεις η. θ', ί ποραγραφου 1 αοθοσυ 35 ν.δ. 2323/ 

1955.
ν.δ.
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η)Η προγματοποιηθεισα ζημία εκ φθοράς.απωλειαςη υπο- 
ημησεως κεφαλαίου. ως και πρόβλεώις δια την τυχόν 
υψισταμενην και μη πραγματοποιηθεισαν υποττμησιν πάγιων 
στοιχείων του ενεργητικού ή υπερτιμησιν στοιχειωντου 
παθητικού, εξαιρέσει της εξ ακίνητων και πλοίων τοιαυτης. 
θ)Ταμικροεξοδα.μικροδωρεες,μικροβοηθηματα και μικροέξο- 
δα κοινωνικής παράστασης της επιχείρησης, το ποσο των 
οποίων δεν μπορεινα υπερβει κατά μήνα τις οκτώ χιλιάδες
(8.000) και δώδεκα χιλιάδες (12.000)δραχμές αντίστοιχα για 
επιτηδευματιες που τηρούν βιβλίο δεύτερης και τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Τα άξοδα 
αυτά εκπίπτουν χωρίς να απαιτειταιαπόδειξη πληρωμής. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομιικων δυνατοί να ανα
προσαρμόζεται το ύψος των εξόδων αυτών κατα κατηγορία 
τηρούμενων βιβλίων, ι) Το δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις 
που καταβάλλονται αε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργα
νισμούς για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής 
βοήθειας, ευρεσιτεχνιών,σημάτων, σχεδίων.μυστικών βιομη- 
χανικώνμεθοδωνκαιτυπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλ
λων συναφών δικαιωμάτων. Χρόνος έκπτωσης των δικαιω
μάτων ή αποζημιώσεων αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα 
είναι ο χρονος καταβολής των ποσών στο δικαιούχο στην 
αλλοδαπή η της κατάθεσης σε δεσμευμένο λογαριασμό σε 
τράπεζες της Ελλάδας ή σε άλλους πιστωτικούς οργανι
σμούς στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου.

( Αρθρο 10 παράγραφος 13 νομοσχέδιου)
Νέες διατάξεις

( Αρθρο 10 παράγραφος 14 νομοσχέδιου)
Παράγραφοι 2 και 3 άρθρου 35 ν.δ.3323/1955. 2 3

2. At κατα την προηγουμένην παράγραφον εκπτώσεις 
ενεργούνται μόνον εφόσον ανεγράφησαν τα ποσά τούτων 
εις τα βιβλίο της επιχειρήσεως.

3. Στους εξαγωγείς κάθε είδους προϊόντων αναγνωρίζεται 
χωρίς δικαιολογητικσ έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 
για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών εξαγωγών, που 
υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τα εκοτο (1%) στα ακαθα- 
ριςπαέσοδαπου προέρχονται από εξαγωγές. Επίσης, ανα
γνωρίζεται στις, κατά τσ N.3B3/1S76. μεταφορικές επιχει
ρήσεις διεθνώνοδικών εμπορευματτκώνμεταφορωνδικαίω- 
μαέκπτωσης, χωρίς δικαιολογηπκά, ποσοστού ένα τα εκατό 
(1%) στο ποσά των ακαθαρίστων εσόδων τους, τα οποία 
προέρχονται αποτη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευ- 
ματικών μεταφορών.

Εξαιρετικό, γιε τις εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων που 
πραγματοποιουνταιαποί. 1.1988μεχρι31.12.1991η αναγνωρι
ζόμενη χωρ:ςδικαιολογη·ηκάεκπτωσηαποτο ακαθόριστα έ
σοδα για την αντιμετώπιση ειδικώνδαπανών εξαγωγών 
υπολογίζεται στο ακαθόριστε έσοδο που προέρχονται από 
εξαγωγές, με βάση την πιο κάτω κλίμακα Σε ακαθόριστα 
έσοδα μέχρι 1 δισεκατομμύριο ποσοστό έκπτωσης 3%. σε 
ακαθόριστε έσοδα απο 1 δισεκατομμύριο μέχρι 3 δισεκα
τομμύριο ποσοστά έκπτωσης 2% κοι σε ακαθόριστα έσοδα 
ονω των 3 δισεκατομμυρίων πσσοστο έκπτωσης 1%. Tc 
ποσοστά αυτό δεν εφαρμόζονται αε εξαγωγές πετρελαιοει
δών, για τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει η προβκεπομενη 
cnc τσ πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής έκπτωση 
ποσοστού 1% στα ακαθαρισταεσοδα.Γιατιςεξογωγες προιό- 
ντωνπου πραγματοποιούνται απο 1.1.1588 μεχρ; 31.12.199", 
καταργειτα; η προβλεπόμενη cnc τα αοθοο 31 του 
V. 1326/1983 (ΦΞΚ A 19) διάθεσ~ ποσοστού για την 
αντιμετώπισε, ειδικωνδοπανών εξαγωγών. Επίσης, στις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσιεςστη. αλλοδαπή, α
ναγνωρίζεται χωρίς δικοιαλονητικα έκπτωση cnc τα ακα
θόριστα έσοδα για την αντιμετώπιση ε.δικων δαπανών με

βάση τα ποσοστά που προβλεπονται από την παραγραφο 
αυτή για τους εξαγωγείς προϊόντων και που υπολογίζονται 
μονο στα έσοδα που προέρχονται απο παρεχομενεςυπη- 
ρεσιεςστην αλλοδαπή.

( Αρθρο 10 παραγραψος 15 νομοσχέδιου)
Τελευταίο εδάφιο παραγράφου 4 άρθρου 35 ν.δ. 3323/ 

1955
Αι διατάξεις της παραγραψου 2 εφαρμόζονται και επί της 

εκπτωσεως της προβλεπομενης υπο της παρουσης καιτης 
προηγούμενης παραγράφου.

(Άρθρο 10 παράγραφος 16 νομοσχέδιου)
Παράγραφοι 6. 7 και 8 άρθρου 35 ν.δ.3323/1955.

6. Σε περίπτωση κατατηνοποιασταοκαθαρισταέσοδα περι
λαμβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του φορου του 
παρόντος νόμου, ηφορολογούνται κατα ειδικό τροπο με 
εξάντληση της Φορολογικής υποχρεωσεως, για τον υπο
λογισμό του καθαρού κέρδους της επιχειρήσεως που 
υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών 
που πρόκειται να εκπεσθεί μειώνεται κατά το ποσό των 
δαπανών που βαρύνουν το ακαθόριστα έσοδα που απαλ
λάσσονται του φόρου ή φορολογούνται κατο ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρεωσεως. Το ποσό 
των δαπανών αυτών καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) στα ακαθόριστα έσοδο που απαλλάσσο
νται του φόρου η φορολογούνται κατο ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρεωσεως.

7. ΔιαΒασ. Διαταγμάτωνεπιτρεπεταιοπωςκαθορίζωνται λε- 
πτομερέστερον τα των εκπτώσεων των εδαφίων β , στ και 
ζ' της παραγράφου 1. Δια των αυτών Β. Διαταγμάτων 
δύναται να καθορίζονται και έτεροι τροποι υπολογισμού των 
κατά το εδάφιον στ της αυτής παραγροφου 1 αποσβέσεων.
8. Το απομένον, μετά τας εκπτώσεως των παραγράφων 1. 
3, 4 και 5 ποσόν αποτελεί το καθαρό εισόδημα εξ εμπορικών 
επιχειρήσεων.

(Άρθρο 10 παράγραφος 17 νομοσχέδιου)
Δεύτερο εδάφιο περίπτωσης α παραγραιρου 2 άρθρου 

36σ ν.δ.3323/1955

Επί εισφοράς του ανοληφθέντος εργουειςεταιριονη κοι
νοπραξίαν. εις ην μετεχει κοι ο εισΦεοων ανάδοχος ή 
απευθείας συμβασιούχος, το κατά τας διατάξεις της 
παρούσης περιπτωσεως λαμβανόμενο ως ακαθόριστα εσο- 
δαθεωρουνται κτωμενα υπο της εταιρίας η κοινοπροξίας. η 
εισφορά δε αύτη δεν θεωρείται υπεργολαβία.

(Άρθρο 10 παράγραφος 18 νομοσχέδιου)
Περίπτωση ο' παραγραψου 1 άρθρου 36 ν.δ.3323/1955

α) Οι τοκοι εκ συναλλακτικών πράξεων.
(Άρθρο 10 παοογροφος 19 νομοσχέδιου)
Τρία τελευταίο εδάφιά ποραγραψου 2 άρθρου 36 ν.δ. 

3323/1955.

Ποοκειμενου για τις επιχειοησειςπουυπάγονταιστις δια
τάξεις των περιπτώσεων α κοι β της παραγραψου 1 του 
coeoou 33α. οτσν τα κοθαοο κεοδη αυτών προσδιορίζονται 
εξωλογιατικε. συντελεστής καθαρού κέρδους λαμβανετα: 
αυτός που προκύπτει cno το λογιστικό προσδιορισμό του 
καθαρού εισοδήματος ουτων με την προϋπόθεση οτ; είναι 
μεγαλύτερος απο τον οικείο συντελεστή του πινοκε

C συντελεστής non προσδιορίζεται με αυτόν τον τρρπρ 
δεν μποοε, να εινο. ανώιερας απο το διπλοο.ρ τον σ.Μ,.Ον 
συντελεστή του πίνακα ·Γ ιο τις επιχειρήσεις που -5ε. **·.οο«λ
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re βιβλίο και στοιχεία που ποοβλεποντα; νι αυτές απο 
τονΚώδικαΟοοοΛονικων Στοιχείων (π.δ.59/1977. ΟΕΚ 3α 
τ.Ά) η ττ.οουν ανακριβή βιβλίο και στοιχεία.οσυντελεστης 
καθαρού κέρδους προσαυξανέτοι κατο σαραντα τα εκατό
(40%).

(Αρθρο ΤΟ παραγραιρος 20 νομοσχεδίου)
Τεσσερο τελευταία εδάφιο παραγράφου 3 άρθρου 36 

ν.δ.3323/1955.

Για τις νέες επιχειρήσεις ο συντελεστής καθαρού 
κέρδους μειώνεται κατο εικοσ. ταεκατό(20%).Ομοιωμένος 
συντελεστής καθαρού κέρδους εφαρμόζεται στα ακαθόριστα 
έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία εγινε έναρξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας κα; των δυο επόμενων 
ετών. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία κοι στοιχεία 
του Κώδικα φορολογικών Στοιχείων, αν και έχουν υπο
χρέωση τηρησης η τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία, 
δεν χορηγείται η πιο πάνω έκπτωση. Επίσης, οι ατομικές 
κα; εταιοικες επιχειρήσεις με το τύπο της ομΟρρυθμης ή 
ετερόρρυθμης ετοιρ.ας, καθώς καιοι επιχειρήσεις με την 
μορφή της κοινωνίας του αστικού δίκαιου που προκύπτουν 
cno τη λύση η τη μετατροπή υφιστάμενης ομΟρρυθμης η 
ετερόρρυθμης εταιρίας ή στομικης επιχείρησης η κοινωνίας 
του αστικούδικαίου.δενθεωρούνταινέες επιχειρησεςι γιο τη 
μείωση του συντελεστή καθαρού κέρδους εφοσον οι 
επιχείρησε.ς αυτές -λειτουργούν στην ίδια η σε διαφορετική 
επαγγελματική εγκατάσταση κα; στο αντικείμενο των ερ
γασιών τους περιλαμβάνεται κα; εκείνο της επιχείρησης 
που λύθηκε ή μετατραπηκε.

{'Αρθρο 10 παράγραφος 21 νομοσχεδίου)
Τελευταίο εδάφιο παραγράφου 4 άρθρου 36 ν.δ. 3323/ 

1955

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα.

(Άρθρο 10 παράγραφος 22 νομοσχεδίου)
Περιπτώσεις c και δ' παραγράφου 1 άρθρου 37α 

ν.δ.3323/1955.

α) Στο εισάδημο των περιπτώσεων ε και σ~ της 
ποοογραφου 2 του άρθρου 31 με βοση την κλιμακο του 
άρθρου 9. C φάρος παρακρατείτε; απο την εταιρία 
περιορισμένης ευθύνης ή την ανώνυμη εταιρία κατά την 
κοταβολή KC; υπολογίζεται στο ακαθόριστό ποσό, δ) Στα 
εισοδήματα kci κέρδη απο συμμέτοχη σε εταιρία περιορι
σμένης ευθύνης με συντελεστή δεκεπεντε τα εκατό (15%). 
Ο φορος παρακρατειται απο την εταιρία περιορισμένης 
ευθύνης κστσ την έγκριση του ισολογισμού. Σε περίπτωση 
που δεν εγκριθε; ο ισολογισμός της εταιρίας μεαα σε 
χρονικο διάστημά τριών (3) μηνών απο τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου αυτής, η παρακράτηση ενεργείται 
την τελευτσα ήμερο αυτου του τριμήνου. Tc καθαρό κέρδη 
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης kctc το ποσο αστών που 
προερχετα από τη συμμέτοχη της σε άλλη εταιρία 
περιορισμένης ευθύνης δεν υποκεινται σε ncpcKocTnar

( Αρθρο 10 ποοσνραφςς 23 νομοσχεδίου).
Παασγρσφα 5 κα; 5 άρθρου 37α ν.δ.3323/1955

5.Όσα παροκρατευν φορο σύμφωνο με πςδιατάξειςτων 
περιπτώσεων β. γ και δ της ncpavpaipcu 1 καιτης 
πορογροφου 3 αυτου ταυ άρθρου υποχρεούνται να αποδί
δουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρεπει να υποβάλλουν 
μέσα στον επόμενό απο την παρακράτηση μήνα στη 
δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφεοειο της οποίας

εγινε π καταβολή των ποσών γιο τα οποία παρακοατπθηκε 
ο φοαος. Ο ψορος αποδίδεται ειραποξ στις περιπτώσεις β 
και γ τπς παραγράφου 1 κα: της παραγράφου 3 του άρθρου 
αυτου με την υποβολή της οικείας δήλωσής και σε τρεις 
ίσες μηνιαίες δόσεις cno τις οποίες ή πρώτη καταβάλλεται 
με την υποβολή τηςδηλωσης.στην περίπτωση δ' της 
παραγράφου 1.

6. Οι διατάξεις των παραγραφών 13 εως 19 του άοθρου29 
εφαρμόζονται αναλογως.

(Άρθρο 10 παράγραφος 24 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άοθοο 11 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Περίπτωση α παραγρύφου 3 άρθρου 40 ν.δ.3323/1955

3.Δεν θεωρείται εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών και δεν 
υποκειται εις φοοον:

α) Η αποζημιωσις η παρεχόμενη κατ αποκοπήν, έναντι 
δαπανών αναληφθεισης υπηρεσίας

(Άρθρο 11 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 1 ν.2019/1992

ε) Στο καθορό ποσό των συντάξεων η άλλων παροχών, 
που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρω
γής η αλληλοβοήθειας, και δεν εμπίπτουν στ.ςδιατάξειςτης 
περιπτωσεως α ανωτέρω, με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται 
σε πέντε τοις εκατό (5%).

(Άρθρο 11 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 5 άρθρου 40 ν.δ.3323/1955

5.Χρηματικό ποσά από τρεις (3) μηνιαίους μισθούς και 
πάνω που καταβάλλονται εφάπαξ από τον εργοδότη σε 
μισθωτό, ύστερο από τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών 
απασχόλησης του ο αυτόν, λογίζονται ως εισόδημα ίϊπό 
μισθωτές υπηρεσίες. Τα εφαπαξ αυτό nooc κατανέμονται 
yic να φορολογηθούν σε τρίο (3) ίσα μέρη, καθένα από το 
οποίο προσαυξάνει τις αποδοχές του έτους της καταβολής 
κσ; των αμέσως (2) προηγούυενων της καταβολής ετών.

(Άρθρο 11 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Παοαγραφος 2 άρθρου 44 ν.δ.3323/2955

2.Πλην των κατά την προηγουμένην πσραγροφονπροσω- 
ρινών δηλώσεων οι ενεργούντος παροκράτησιν φορου. 
υποχρεουται όπως κατο μήνα Φεβρουάριον έκαστου έτους, 
επιδίδωσιν εις τον αρμόδ-.ονΟικονομικόν Έφορονορισπκην- 
δήλωσιν. περιλαμβάνουσαν το ονοματεπώνυμονκαι τηνδιευ- 
θυνσ.ν κοτοικιας έκαστου μισθωτού, το ποσον των αμοιβών, 
τον αναλονουντο επ' αυτών φόρον βααει της κλώακος του 
άρθρου 9, τον οφειλομενον τοιούτον μετά την εκ του 
αναλογούντος ψοοου εκπτωσιν ποσοστού δέκα επί τοις 
εκστον (10%) επ αυτού, τον παρακρατηθέντα παρ εκάστου 
μισθωτού φορον, ως κα το απομένονπροςκαταβολήνυπο- 
λοιπον φόρου.άπερθα καταβολληται εφεπαξ ομα τη υπο
βολή της δηλώοεως.

(Άρθρο 11 παρα'.ραφος 5 νομοσχεδίου)
Ποοαγραφος 7 της 1105403/2049 Ά.0012/30-10-1989 

οπόφοσης του Υπουργόν Οικονομικών, που κυρώθηκε με 
την περίπτωση θ' της παραγράφου 9 του cp9pcu 51 του 
ν. 1682/1990

7. Τα τελευτοίο εδάφιο της παοαγροφου i του άρθρου 
46 τσυ π.δ.129/1985 αντικαθίσταται ως έξης:
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Ό φορος που παρακρατειτα: σύμφωνο με τις διατάξεις 
των περιπτώσεων c έως και στ μειώνεται κατά ποσοστό 
δεκαπεντε τοις εκατό (15%) κατό την παρακράτησή του'.

( Αρθρο 12 παράγραφος 1 νομοσχέδιου)
Περίπτωση δ παραγράφου 2 άρθρου 45 ν.δ.3323/1955

δ) Στη σύζυγο ή στο σύζυγο και τα τέκνα, λόγω διατροφής 
η οποία επιδικάστηκε σ αυτούς ή συμφωνηθηκε με συμβο
λαιογραφική πράξη.

( Αρθρο 12 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

( Αρθρο 12 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 3 άρθρου 46 ν.δ.3323/1955

3.Εξαιρετικά, οι κάθε είδους επαγγελματικές δαπάνες των 
συγγραφέων που επιβαρύνουν το κόστος του έργουτους, 
ανεξάρτητα οπό το χρόνο .*ου πραγματοποιήθηκαν, κατο- 
νέμονται ισομερώς στο πρώτο έτος απόκτησης του εισο
δήματος από το έργο αυτό και στα αμέσως τρία επόμενα 
έτη.

( Αρθρο 12 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 5 άρθρου 46 ν.δ.3323/1955

δ.Κατεξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών 
τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη- 
διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου)και την ενέργεια 
πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτό τα 
έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση 
συντελεστή σπς ακαθάριστες αμοιβές τους ως εξής:

( Αρθρο 12 παράγραφος 5 νομοετχεδίου)
Δεύτερο εδάφιο παραγράφου 2 άρθρου 46 ν.δ.3323/1955

Ειδικά για πς δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επι
σκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων επιβατικών αυτοκι
νήτων ιδιωτικής χρήσής, που χρησιμοποιούνται γιο πς 
ανάγκες του ελεύθερου επαγγέλματα, εκπίπτει ποσο μέχρι 
επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές για κάθε μήνα.

('Αρθρο 12 παράγραφος 6. 7. 6 και 9 νομοσχεδίου)
Νέες Διατάξεις

(Άρθρο 13 παράγραφος ι νομοσχέδιου) 
α)Παρανραφθΐ 1, 2 και 3 άρθρου 67 ν.δ.3323/1955 όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 6, 7 και 6 του 
άρθρου 6 του ν.1862/1990

6.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 67 του 
ν.δ.3323/1955, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Οι 
υπόχρεοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωσή υποκεινται 
σε πρόσθετο φορο. που ορίζεται σεποσοστόεπι του 
οφειλομενου με τη δήλωση φορου για κάθε μήνα εκπρό
θεσμης υποβολής της δήλωσής, που ορίζεται σε τεσσερα 
τοις εκατό (4%) γιο κάθε μπνο καθυστέρησης. Ο πρόσθετός 
Φορος δεν μπορε: να υπερβεί το ογδοντα τοις εκατό (80%) 
του Φάρου που οφείλεται με τη δήλωσή. Αν ο υπόχρεός 
υποβάλει δήλωσε, μετά πάροδο εικοσ. μηνών υπο της 
λήξεως της προθεσμίας υποβολής της δήλωσής υποβάλ
λεται και αυτοτελές πρόστιμό ανερχομενο σε ποσοστά δέκα 
τοις εκατό (10%). αν το ποσο του οφειλομενου με τη 
δήλωση φοοου ανέρχεται μέχρι διακόσιες χιλιοδες (200.000) 
δραχμές κα: σε είκοσι τοις εκατό (20%). αν το ποσο του

φόρου υπερβαίνει πς διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές
7. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν ανακριβή δήλωσή υπο- 

κεινται: α) Σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 
εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου, του οποίου θα 
απεικρεγε την πληρωμή ο υπόχρεος λογω ανακρίβειας, β) 
Σε πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό αα. εικοσ τοις 
εκατό (20%) στο ποσό της διαφοράς του φόρου, του οποίου 
ο υπόχρεος θα απέφευγε την πληρωμή λόγω ανακρίβειας 
και εφόσον η διαφορά αυτή κυμαίνεται από εικοσ πέντε 
τοις εκατό (25%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου 
που Οφείλεται με βάση τη δήλωση. . ββ. τριάντα τοις εκατό 
(30%) στο ποσό της ίδιας διαφοράς και εψ όσον η διαφορά 
αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του φορου 
που οφείλεται με βάση τη δήλωση.

8. Οι υπόχρεσ που δεν υποβάλλουν δήλωση υπόκεινται: 
α) Σε πρόσθετό φόρο που ορίζεται σε εκατόν πενήντα τοις 
εκατό (150%) του φόρου, του οποίου θα απέφευγε την 
πληρωμή ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, β) 
Σε πρόσπμο, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστο πενήντα 
τσς εκατό (50%), αν το ποσό του καταλογιζόμενου Φορου 
κυμαίνεται από εκατό χιλιάδες (ιΟΟ.ΟΟΟ)δραχμέςέως πε- 
ντακόσες’χιλιάδες (500.000) δραχμές κα: σε εξηντο τοις 
εκατό (60%). αν το ποσό του καταλογιζομενου Φόρου 
υπερβαίνει πς πεντακοσες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

β)Παράγροφός 4 άρθρου 67 ν.δ.3323/1955

4.Προκειμένου για υπόχρεους σε παρακράτηση φόρων, 
tc παραπανω ποσοστο προσθέτων φόρων διπλασαζονται 
και τα ποσά των προστίμων προσαυξάνονται κατά ποσοστό 
πενήντα τα εκατό (50%) σε κάθε περίπτωση. Απαγορεύεται 
η με κάθε τρόπο επιρριψη του βάρους από τους προσθέτους 
φορους κα: τα πρόστιμα των προηγούμενων παραγραφών 
από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγμαπκό 
φορολογούμενο.

(Άρθρο 13 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Παραγροφο: 1 και 2 άρθρου 68 ν.δ.3323/1955

1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά πς διατάξεις του 
άρθρου 52. δεν μπορεί νο γίνει μετά την πάροδο δεκαετίας 
από το τέλος του έτους μέσο στο οποίο λήγει η προθεσμίο 
γιο την επίδοση της δήλωσης. Γιο τις δηλώσεις που 
υπάγονται κάθε φορο σπς διατάξεις των παραγράφων 3 
και 4 του άρθρου 50, καθώς και γΓ αυτές που καθίσταντο: 
υποχρεωτικό ελεγκτέες σύμφωνο με πς διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άοθρου 50c. μπορεί νο κοινοποιηθεί 
Φύλλο ελεγχου μέσο στο επόμενό ημερολογιακό έτος one 
το έτος που συμπληρώνεται ο χρονος παραγραφής Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, 
το δικαίωμα του Δημοσίου γιο επιβολή το φορου ποοογρο- 
Φεται μετο την πάροδο της δεκαετίας.

2. Εξσρεπκά. η βεβαίωση του Φόρου μπορεί νο γίνει και 
μετά την πάροδο δεκαετίας ον η εγγραφή στο ονομο της 
ομορουθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης εται
ρίας. κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδο
σκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνο με το άρθρο ι6ο. εγινε 
οριστική μετο την πάροδο αυτής, οχ: όμως κα; πέρα cnc 
έξι (6) μήνες one την κοινοποίηση στον προϊστάμενο 
τηςδημοσας οικονομικής υπηρεσίας της αποφοσ-,ς του 
διοικητικού δικοστηρίου, ή cnc την οριστικοποίηση της 
έγγραφης με διοικητική επίλυση, της διάφορος η λογω μπ 
οοκησης η εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

( Αρθρο 13 παοογροφος 3 νομοσχέδιου)
Πρώτο εδάφιο παρογροοου 4 epepou 68 ν.δ 3323 955 

όπως ανοοιθμηθπκε με την παραγροφο 2 ορθέου 13
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νομοσχέδιου

4 To δικαίωμα του Δημοσίου γιο την ενέργεια αρχικής ή 
συμπληρωματικής Φορολογικής εγγραφής και την επιβολή 
Φορών, προσθέτων φορών, προσαυξησεων και προστίμων 
νια φορολογικές παοαβασεις, παραγροΦεται μετά την 
πάροδο δεκαπενταεπας, εψ οσον η μη ενάσκηση αυτου. 
έστω και κατα εναμερος, οφείλεται: α) Στην απο πρόθεση 
πράξη η παράλειψη του ψοοολονουμενου με τη σύμπραξη 
του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, β) Σε οποιαδπποτε 
από τις περιπτώσεις που αναψερονται στην παράγραφο 2 
του αρθοου 51.

( Αρθρο 13 παραγραψος 4 νομοσχέδιου;
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 5 σαθρού 68 ν.δ.3323/1955, 

όπως αναριθμηθηκε με την παραγραψο 2 άρθρου 13 
νομοσχέδιου

5.Όταν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
η δήλωσή απόδοσης παροκρατουμενων φορών, η δήλωση 
αποτελεσμάτων από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορι
σμένης ευθύνης εταιρίες κοινοπραξίες, κοινωνίες και 
αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το δικαίωμο 
του Δημοσίου για να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την 
πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων παραγραφεται μετά 
την πάροδο προθεσμίας δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη 
της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.

(Αρθρο 13 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
διάταξη ισχύος

(Άρθρο 14 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Άρθρο 15

(Άρθρο 15 παραγραΦος 1 νομοσχεδίου)
Νέα διαταξη

(Άρθρο 15 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Περιπτώσεις c κει γ' του άρθρου 4 του ν.δ, 3343/1958

α! Σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, το καθορο εισόδημα 
η κέρδος που προκύπτει στην ημεδαιτη η στην αλλοδαπή, 
έκτος απο το τμημο το ογ.οιο είτε διονέυεται στουςμετό- 
χους.ειτε καταβάλλεται με τη μορφή εκτός μισθού αμοιβών 
και ποσοστών στους διευθυντές κοι διαχειριστές τους, είτε 
καταυαλκετοι στο εργοτουπαλληλικο προαωπικοτους.Προ- 
κειυενου για ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, οι οποιεςσπο- 
κτουνκαι εισοδήματα που απαλλάσσονται του φορου ή 
εισοδήματα από τοκους, γιο το οποίο προβλέπετε, παρα
κράτηση φορου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέω
σης. γιο τον προσδιορισμό των κερδών που φορολογούνται 
στο ονσμστης ονώνυμης εταιρίες, αφαιρούντοι από τα 
προκύπτοντα. μετά την οφαιρεση των διανεμόμενων ποσών, 
καθαρά κέρδη, το μέρος αυτών που αναλογεί στα πιο πάνω 
εισοδήματα. Το διανεμόμενο ποσό κερδών σε μετρπτά στο 
ερνατουπαλληλικό προσωπικά ανώνυμης ετοιοίος, δεν μπο
ρεί να είνο: ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των 
ετήσιων καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης, όπως 
αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διστάζεις του άρθρου 
45 του ν. 2190/1920. Το διανεμόμενε αυτό ποσο κερδών 
σε κάθε εργατοϋπάλληλο δεν μπορεί να υπερβει. κατα 
διαχειριστική χρήση, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των

συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων αποδοχών του, όπως 
αυτές προκύπτουν απο τις μισόολογικες καταστάσεις της 
επιχείρησης. Ανώνυμες εταιρίες που προβαίνουν σε διανομή 
κερδών στο προσωπικό τους, υποχρεουνταινασυντασσου- 
ναναλυτική κατασταση που να πεοιλαμβάνειτουςεογαζόμε- 
νουςπου δικαιούνται των διανεμόμενων κερδών, καθώς και 
τα ποσά που λαμβάνει έκαστος. Αντίγραφο της κατάστα- 
σηςαυτηςθα γνωστοποιείται υποχρεωτικά στο συμβούλιο 
των εργαζόμενων του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α' 63) μέσα σε 
ένα μήνα από το χρονο της έγκρισης της διάθεσης των 
κερδών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 
Το αποκρυβέντα κέρδη δι αναληφεωςημηπεριουσιακων στοι
χείων φοοολογουνται επ ονοματι της ανώνυμου εταιρίας 
Δισ τον αναλογούντα φορον επι των αποκρυβέντων κερδών 
ευθύνονται αλληλεγγυως μετά της ανωνύμου εταιρίας και 
οι έχοντες την ιδιότητα του διευθυνοντοςηεντεταλμενου 
συμβούλου αυτής κατά την αντίστοιχον διαχειριστικήν 
περίοδον ισχύοντος και κατ αυτών του εις βαοος της 
ανώνυμου εταιρίας εκδοθεντος τίτλου βεβαιωσεως. Για το 
ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπάρχει υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και 
ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

γ) Επί των κατα τον νόμον 602 συνεταιρισμών και 
ενώσεων αυτών το προκύπτον καθαρόν εισόδημα η κέρδος 
εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή, πλην του τμήματος του 
διανεμομένου εις τα μέλη αυτών.

(Άρθρο 15 παράγραφος 3 νομοσχέδιου)
Δεύτερο εδάφιο περίπτωσης δ' άρθρου 4 ν.δ. 3643/1956

Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, προ- 
κειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, που- 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, το οποία αποκτούν και 
εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα 
από τόκους, για τα οποία προβλέπεται παρακράτηση φορου 
μεεξαντλησητης φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται 
από τα καθαρό κέρδη, που ορίζονται στο προηγούμενο 
εδάφιο, το μέρος αυτώνπου αναλογεί στα πιο πάνω 
εισοδήματα.

(Άρθρο 15 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νεα διαταξη

Άρθρο 16

(Άρθρο 16 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 1 άρθρου 8 ν.δ. 3643/1953

1. Δια τον προσδιορισμόν του συνολικού καθαρού εισο
δήματος των εις την φορολογίαν του παρόντος νόμου 
υποκείμενων: α) ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, β) δημο- 
σιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλ
λεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρος, ct οποίαι εποτελούσιν 
ή όχι ίδιο νομικά πρόσωπα, γ! συνεταιρισμών του νόμου 
6C2 και ενώσεων αυτών και δ) αλλοδαπών επιχειρή
σεων. οιοποιαιλειτουργούσινυψ' οιονδήποτε τύπον εταιρίας, 
ως κ& πασης ψύσεως αλλοδαπών Οογανισμών των cnc- 
βλεποντων εις την αποκτήσω οικονομικών ωφελημάτων, 
λαμβονοντα το κότα την επουενπν πάραγροφον 2 ακαθά
ριστα έσοδο αυτών εξ ων ενεργούντα; α; κατα την 
παράγραφον 3 εκπτωσα-ς.

(Άρθρο 16 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ν.δ. 

3843/1958

"Εκ των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης πσρα-
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γραψου 2 εκπιπτονται c; κατά τας διατάξεις των παραγρά
φων 1 έως καί 6 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1955, ως 
τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μετογενεστερως,δο- 
παναιαποκτησεωςτου εισοδήματος',

( Αρθρο 16 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Νέα διαταξπ

(Άρθρο 16 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 16 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου 10 α.ν. 146/1967

"Τα κέρδη αυτά φορολογούνται σε περίπτωση διανομής 
ή διάλυσης της επιχείρησης’.

(Άρθρο 16 παράγραφος 6 νομοσχέδιου)
Άρθρο 10 ν.δ. 3843/1958

1. Ο ψορος υπολογίζεται επί του φορολογητέου επ' 
ονοματι του υπόχρεου νομικού προσώπου εισοδήματος.ε- 
ππηβάσει φορολογικών συντελεστών καθοοιζομένωνκατό- 
κατηγορίας υποχρεών ως ακολούθως: 

α) Γic τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, τις αλλοδαπές 
εταιρίες και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση 
οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και για πς δημόσιες, 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σαράντο έξι τα εκατό (46%). 
Εξαιρετικά, ο φόρος αδιανέμητων κερδών ορισμένων κα
τηγοριών ημεδαπών ανώνυμων εταιριών υπολογίζεταιμε- 
μειωμένους συντελεστές ως ακολούθως: 

αα) Για πς ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλ- 
λευπκές και λατομικές ανώνυμες εταιρίες, με συντελεστή 
φορολογίας σαράντο το εκατό (40%).

ββ) Γ ic πς ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλ- 
λευπκές και λατομικές ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες είτε 
έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο είτε πραγ
ματοποιούν από 1.1.1987 και μετά παραγωγικές επενδύσεις 
που υπάγονται στο σύστημο των κρατικών επιχορηγήσεων 
του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ A 70) ύφους πάνω από πενήντα 
εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, καθώς και γιο εκείνες 
που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 στις κραπκες επιχο
ρηγήσεις του ίδιου νόμου, ανεξάρτητε cnc το ύφος της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, με συντελεστή φορο
λογίας τριαντα πέντε τοις εκατό (35%).

γγ) Γ ια πς ημεδοπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλ
λευτικές κα. λατομικές ανώνυμες εταιρίες, ο; οποίες 
πραγματοποιούν cnO 1.1.1990 και μετά παραγωγικές επεν
δύσεις που υπάγονται στο σύστημα των αφορολόγητων 
εκπτώσεων του ν. 1262/1982 υφους πάνω cno πενηντο 
εκατομμύριο (50.000.000) δραχμές, με συντελεστή φορο
λογίας τριαντο πεντε τοις εκετΟ (35%). Γtc πς μικτές 
επιχειρήσεις των πιο πάνω υποπεριπτώσεων αα'. ββ και 
γγ. ο μειωμένος συντελεστής σαράντο τοις εκατό (40%) 
ή τριάντε πέντε τοις ckctO (35%). κατο περίπτωση, 
εφαρμόζετε: μονο στα οδιανεμητακερδή πουπροερχονταιο- 
πάτα βιομηχανικό, βιοτεχνικά, μεταλλευτικό kci λατομικέ 
κλάδο. Αν δεν είναι δυνατός ο λογιστικός διαχωρισμός των 
κερδών που προκύπτουν cno κάθε κλάδα, tc αδιανέμητο- 
κεοδηπου φορολογούντο; με το μειωμένο συντελεστή 
προσδιορίζονται με επιμερισμό του συνόλου των αδιανέ
μητων κερδών της ανώνυμης εταιρίες με βάση τα ακαθό
ριστό έσοδα κάθε κλάδου

δδ) Γ ic τις λοιπές ημεδαπές ονώνυμες εταιρίες, οι οποίες 
είτε πραγματοποιούν απο 1.1.1967 και μετά παρανωγικες 
επενδύσεις που υπανοντα. στο σύστημα των κρατικών

επιχορηγήσεων του ν. 1262/1982 ύψους πάνω από πενήντα 
εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές είτε πραγματοποιουναπο 
1.1.1990 καιμετο παραγωγικές επενδύσεις που υπάγονται 
στοσυστημα των αφορολογήτων εκπτώσεων του ν. 1282/ 
1982 ύψους πάνω από το ανωτέρω οναφερομενο ποσό, 
καθώς και για εκείνες που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 
στις κρατικές επιχορηγήσεις του ίδιου νόμου ανεξάρτητο 
από το ύψος της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, με 
συντελεστή Φορολογίας σαραντα τοις εκατό (40%). Γ ια πς 
μικτές επιχειρησειςο μειωμένος συντελεστής φορολογιαςα- 
διανέμητωνκερδων εφαρμόζεται μόνοστα αδιανέμητα κέρδη 
του κλάδου στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί ή πραγμα
τοποιείται η παραγωγική επένδυση.

Γ ια τον προσδιορισμό του ποσού των αδιανέμητων 
κερδών, τα οποία θο φορολογηθούν με το μειωμένο 
συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) εφαρμόζονται ανό- 
λογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτω
σης γγ'. Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής τουμειωυενουσυ- 
ντελεστή αδιανέμητων κερδών,γιατιςανωνυμεςεταιρίεςπου 
αναψέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις ββ , γγ και δδ και 
οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις που υπαγονταιστο 
σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων ή τωναψορολόγητων 
εκπτώσεων του ν 1262/1982 λαμβάνεταιοχρόνος της 
πραγματοποίησης συνολικού κόοπους επένδυσης υψους 
τουλάχιστον πενηντο εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, 
η διαπίστωση του οποίου γίνεται απο το τηρούμενα βιβλίο 
της επιχειρηςτης και για πς ανώνυμες εταιρίες που έχουν 
υπαχθεί μέχρι 31.12.1986 σπς κρατικές επιχορηγησειςτουν. 
1262/1982 λαμβανεται ο χρονος της ολοκλήρωσης της 
επένδυσης.

β) Για τους ημεδαπούς συνεταιρισμούς πρώτου, δεύτερου 
και τρίτου βαθμού και πς ενώσεις τους τριάντα τρία τα 
εκατός (33%). Ειδικά για τουςγεωογικουςκαιβιοτεχνικούς 
συνεταιρισμούς σε είκοσ οκτώ το εκατό (28%).

γ) Γ ic τα ημεδαπό και αλλοδαπά νομικά πρόσωπο μη 
κερδοσκοπικού χορακτηρα είκοσ, τρίο το εκοτο (23%).

2. Όταν στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνεται και 
εισόδημο σπό ακίνητα, έκτος από το εισόδημο που 
προέρχεται από την εκμισθωση οικοδομών οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, το συνολικό αυτό ακαθόρι
στό εισόδημο υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό ψορο ο 
οποίος ορίζεται σε ποσοστό τρίο τα εκατό (3%). Ο ψορος 
ουτος δεν επιβάλλεται επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών 
και εξ εκμισθωσεως γαιων των νομικών προσώπων τα onoic 
απαλλάσσονται του ψορου εισοδήματος διο το εισοδημοτο 
τούτο, βασει των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος 
νομού. 7ο ποσον του συμπληρωματικού ψορου δεν δύναται 
εν παση περιπτώσει να είναι ανώτερον του ψορου του 
οναλογούντος επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήμα
τος επ ονόμαπ του υπόχρεου νομικού προσώπου, επ: τη 
βασει των συντελεστών των καθοριζόμενων υπό της 
προηγούμενης παραγράφου

3. Εκ του αναλογουντος φορου εκπίπτονται:
c) Οδιοτοφορολογουμενονεισοδημακαταβληθείςη παρο- 

κρατηθεις Φορος κατά τας διστάζεις των άρθρων 14 και 
15 του παοοντος νομού, kci β) οσάκις φορολογείται 
εισόδημα, npcsuc-cv εν τη αλλοδαπή ο αποδεδειγμένως 
καταβληθείς !.α τα εισόδημα τούτο ψορος εν τη αλλοδαπή.
Ο ουτω εκΓ.ιπτόμενος ψοσος δεν δυνατοί, εν πασπ 
περιπτωσ„:. να είναι ποσον ενωτεοον του κότα τας 
διατάξεις του ποροντος αναλογούντος εις το ποσον του 
εν τη αλλοδαπή προκύψαντος εισοδήματος.

4. Εις Γχοίπτωοιν καθ ην τα ποσον του παρσκρατηθεντος 
ή προκαταβληθεντος φορου είναι μεγαλυτεοον του αναλσ- 
γούντος ccpcu η επι πλέον διοψοοα επιστρεψετα:

Εάν Ομως ζητηθεί kctc tv υποβολή της δήλωσής, η 
επι πλέον cut διαψοσα συμψηφίζεται στα υπόλοιπα πσσο
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--υ noοκυπτα για βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή kctc 
~ν έκδοση του τριπλότυπου είσπραξης θα χορηγείται 
έκπτωση δέκα tc εκοτο (10%) μονο όταν η δήλωση 
υποβάλλεται εμπροθεσνιακαι εξοφλείται ταυτόχρονα το 
-oco πουαπομενειμετά το συμψηφισμό.

Άρθοο 17

(Αρθρο 17 παράγραφος 1 νομοσχέδιου)
Περιπτώσεις α και β' παραγράφου 1 άρθρου 8 ν.δ 

3843/1958

α,1 Tc νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
εντός τετράμηνου απο της λήξεως της διαχειριστικής 
περιόδου δια τα εντός τούτης κτηθεντα εισοδήματα. ΚαΤ 
εξαιρεσιν αλλοδαποί εταιριοι δια τα κτωμενα κέρδη εκ 
συμμέτοχης των εις εδρευουσας εν Ελλάδι εταιρίας 
πεοιορισμενης ευθύνης, δικαιούνται όπως υποβάλλωσι την 
κότα το προηγουμένου εδάφιον δήλωσιν φορολογίας,μετα- 
την ημερομηνίαν εγκρίσεως του ισολογισμού υπο της 
συνελευσεως των ετοίρων. Εάν αι εταιριοι αυται κτωνται 
και ετερο εισοδήματα εν Ελλοδι, υποχρεούνται όπως 
υποβδλλωσιν ετήσιον δηλωσιν φορολογίας εισοδήματος 
εντός της υπο του πρώτου εδαφίου τασσόμενης προθε
σμίας δια το σύνολον των εν Ελλαδι κτωμένων εισοδημά
των. Εκ του οφειλομένου φόρου εκπίπτεται ο βεβαιωθείς 
Φορος βάσει της κατά το προηγουμενον εδάφιον υποβλη- 
θείσης δηλωσεως. Αι διατάξεις των τριών προηγουμένων 
εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και επίαλλοδαπώνεται- 
ριώνηοργανισμων, διατηρούντων εν Ελλάδι μόνιμον εγκα- 
ταστασιν κοτά την έννοιαν του άρθρου 5 δια τα κτωμενο 
εισοδήματα απο προσφερθείσας υπηρεσίας εν Ελλάδι, 
εοοσον αυται αφορούν είτε εις την κατάρτισιν μελετών ή 
σχεδίων είτε εις την διεξαγωγήν ερευνών εν γενει ή αι 
εργασίαι και υπηρεσία! αύται τυγχάνουν τεχνικής, οικονο
μικής η επιστημονικής εν γένει φύσεως.

β) Τα νομικά πρόσωπα της παραγραΦου 2 του άρθρου 3 
μέχρι τέλους Φεβρουάριου του οικείου οικον. έτους δια τα 
εντός του αμέσως προηγουμένου έτους κτηθεντα εισοδή
ματα.

(Άρθρο 17 ποράγραοος 2 νομοσχέδιου)
Παράγραοος 3 άρθρου 11 ν.δ. 3843/1353

'3. Ανώνυμοι ημεδαποί εταιρία; αιτινες εντός εξάμηνου 
απο της λπξεως της διαχειριστικής πεοιοδου δεν ηθελον 
πρεβη εις έγκρισιν υπό της Γενικής Συνελευσεως των 
μέτοχων της υπό του Διοικητικού Συμβουλ.ίου πρστεινομέ- 
νης διανουπς μερίσματος, ποσοστών kci αμοιβών διοικητι
κών συμβούλων ή έκτος μισθού αμοιβω. και ποσοστών 
διευθυντών και διαχειριστών αυτών, υποχρεουνται εις 
υποβολήν δηλώσεως και καταβολήν του φόρου της περι- 
πτώσεως ο της παραγράφου ΐτου άρθρου 1C του παρόντος 
λ Διατάγματος δια τα προτεινόμενο προς διανομήν ποσά. 
Η δηλωσις υποβά,λλετο; εντός του εβδόμου μηνος οπό της 
τήξεως της διαχειριστικής περισδου. Εν περιπτώοει μετο- 
γενεστεοας μερικής η ολικής εγκρίσεως της διανομής, 
εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι διατάξεις της πσρσγραοου 
3 του cpSpcu 15 του παρόντος'.

(Άρθρο 17 ncpoYpcocp 3 νομοσχέδιου!
Αρθρο 13 ν.δ. 3843/1958

1. Ο επί της βάσει της δηλώσεως του άοθοου 11 
οοειλόμενος φορος κοτοβαλλετοι: 

α) Προκειμενου γιο νομικά πρόσωπό, που υποβάλλουν 
δήλωσή σύμφωνο με τις διατάξεις των περιπτώσεων ο κοι

β της παοογραφου 1 του αρθοου 11 του παρόντος, σε 
επτά (7) ίσες μηνιαίες δόσεις απο τις οποίες η πρώτη με 
την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

ρ) Προκειμενου πεοι νομικών προοωπων, υποβαλλοντων 
δηλωσιν κατσ τας δισταξεις των περιπτώσεων γ και δ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11, εφαπαξ συν τη υποβολή 
της εμπροθέσμου προσωρινής ή οριστικής δηλωσεως.

2. Δήλωσή που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του 
φοοου θεωρείται απαράδεκτη καιδενπαραγεικανεναέννομο 
αποτέλεσμα.

Αρθρο 18

( Αρθρο 18 παράγραφος 1 νομοσχέδιου)
Παράγραφοι 2 και 3 αρθοου 14 ν.δ 3843/1958

2. Διο τον υπολογιομον του κατα την προηγουμένην 
παράγραφον ι καταβλητέου φόρου των ημεδαπών ανωνύ
μων εταιριών, των κατα τον νόμον 602 συνεταιρισμών κοι 
των ενωσεων αυτών λαμβανεται το άθροισμο:

α) του φόρου του αναλογούντος επί του επ ονόμαπ της 
ανώνυμου εταιρίας, του συνεταιρισμού ή της ενωσεως 
συνεταιρισμών ψορολογηθεντος εισοδήματος και 

β) του Φόρου που παρακρατεί η ανώνυμη εταιρία otc 
μερισματο που διανέμει, στα ποσοστά και πς αμοιβές των 
διοικητικών συμβούλων, στις έκτος μισθού αμοιβές και 
ποοοστατων διευθυντών και διαχειριστών αυτών, καθώς και 
στις αμοιβές του εογατουπαλληλικου προσωπικού αυτών η 
του φόρου που παρακρατεί ο συνεταιρισμός στα ποσά που 
διανέμει στσ μέλη του.

3. Το κατα τας διατάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιω- 
τέον ποσον καταβλητέου υπό του νομικού προσώπου φόρου 
μειουται, εφοσον συντρέχει περιπτωσς, κατα το ποσόν του 
Φορου,οσπς συμφωνως προς τας διατάξεις του παρόντος, 
εισπράττετσι εις την πηγήν δια παρακρστησεως. Δεν 
εκπίπτουν το ποσά του φάρου που έχουν παρακρατηθεί σε 
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο, 
εφοσον η επιχείρηση επιθυμεί για τα εισοδήματα αυτά vc 
εχει εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης.

(Άρθρο 18 πσρόγροφος 2 νομοσχεδίου)
Δεύτερο εδαψιο παραγροφου 4 άρθρου 14 ν.δ. 3843/1958

Όι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3323/1955 δεν 
έχουν εφορυογη. αε περίπτωση μείωσης του φορολογητέου 
εισοδήματος νομικών προοωπων που φορολογούνται με 
βάση τις διατάξεις του πσροντος, λονω εκχώρησης εται- 
ρικωνμεριδιωνεταιριων περιορισμένης ευθύνης',

(Άρθρο 18 ησραγραοος 3 νομοσχεδίου)
Παράγροφος 5 άρθρου 14 ν.δ. 3842/1958

5. Ο φορος που βεβαιώνετε; με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του πορόντος άρθρου, καταβάλλεται σε επτο 
(7) ίσες μηνιαίες δοαεις. από τις οποίες η πρώτη με την 
υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσής.

(Άρθρο ΐ8 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Άρθρο 15 ν.δ 3843/ι9ο6

1 .Αι ημεδαποί ανώνυμοι εταιρία;, καταβΟλλουασ προμε- 
ρισματα. μεριαμστα. ποσοστά κα: αμοιβας διοικητικών ουμ- 
βουλων καθώς και έκτος μισθού ποσοστά και αμοιβάς των 
διευθυντωνκα: διοχειριστώνουτων. υποχρεουνται να ncpa- 
κρστωσιν εκ τούτων τον σναλογούντα φορον εισοδήματος 
και απαδίδωαιν αυτόν εις το Δημόαιον, συμφωνως προς 
τας διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.Δ/τος 2322/55, ως
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αύται ετροποποιηθησαν και συνεπληρώθησον μετανενεστέ- 
ρως.

2. Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα, οι οποίοι 
διανέμουν στα μέλη τους κέρδη, υποχρεουνται να παρα
κρατούν για φορά εισοδήματος ποσοστο οκτώ τα εκατό 
(S%) και vc τον αποδίδουν στο Δημόσιο κατό τη διάρκεια 
του επόμενου μήνα από την παροκράτηση. Εξαιρούνται από 
την παρακράτηση τα κέρδη απο την πρωτογενή παραγωγή 
που διανέμουν στα μέλη τους οι αγροτικοί συνεταιρισμοί οι 
οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 5 
του άρθρου 6 και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που ορίζεται 
στην ίδια περίπτωση για κάθε δικαιούχο. Για την εξαίρεση 
από την παρακράτηση του φόρου ο δικαιούχος του 
μερίσματος υποχρεουται να δηλώσει στο συνεταιρισμό με 
υπεύθυνη δήλωσή του όπ δεν ετυχε απαλλαγής κατά την 
είσπραξη μερισμάτων από άλλο συνεταιρισμό κατά την Ιδια 
χρήση για ποσό μερισμάτων μεγαλύτερο απο το αφορολό
γητο αυτό ποσό.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ηνμεταξύτωνδιανεμομένων εισο
δημάτων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου περιλαμβάνονται και εισοδήματα, τα οποία εψορο- 
λογήθησαν επ ονόμαπ του νομικού προσώπου, εκπίπτεται 
εκ του αποδιδομένου εις το Δημόσιον φάρου ο υπό του 
νομικού προσώπου καταβληθείς ή επ' ονόμαπ τούτου 
βεβαιωθείς διο τα εισοδήματο τούτα φόρος του παρόντος 
Νόμου ή του προισχύσαντος τοιούτου. Εάν το ποσόν του 
υπό του νομικού προσώπου καταβληθεντος φόρου είναι 
μεγαλύτερον του ποσούτουπαρακρατηθέντοςκαι αποδιδο- 
μένου φόρου, το ποσόν της επίπλέονδιαψοράς επιστρέφε- 
ται εις το νομικόν πρόσωπον,ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν μεταξύ των διανεμομένων 
εισοδημάτων ημεδαπών ανωνύμων τεχνικών εταιριών υπα
γόμενων εις τας διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961 
‘περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της 
αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας’, ως ισχύει, περι- 
λαμβάνονταικαι εισοδήματο τα οποία προέκυψαν και ε®ο- 
ρολογήθησαν εις την αλλοδαπήν επ' ονόμαπ της ανώνυμου 
εταιρίας, εκπίπτεται εκ του αποδιδομένου εις το Δημόσιον 
Φορου, ο αποδεδειγμένως καταβληθείς διο το εισόδημα 
τούτο φόρος εν τη αλλοδαπή. Ο ούτως εκπιπτόμενος 
Φορος, δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να είναι ποσόν 
ανώτερον του κατό πς διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 
148/1967 'περιμέτρων προςενίσχυσιντης κεφαλαιαγοράς', 
ως εκάστοτε ισχύουν, αναλογούντος εις το διανεμομενον 
ηοσόντουεντηαλλοδαπήπροκύφαντος εισοδήματος. Η, έκ- 
πτωσις του καταβληθεντος εις την αλλοδαπήν φορου 
ενεργειται υπο την προυπόθεσιν όπ το προερχόμενον εκ 
των κερδών της αλλοδσπής ποσόν μερισμάτων εισογεται 
εν Ελλάδι υπο μορφήν συναλλάγματος μη υποχρεωπκώς 
εκχωρητεου.

4. (Καταργήθηκε).
5 Αι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.Δ/τος 3323/55, ως 

αύται ετροποποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενε- 
στερως. περί παρακρατήσεως φόρου επί εισοδημάτων εκ 
κινητωναξιών, εφαρμόζονται και οσάκις ο καταβάλλων το 
εισοδημο ή c δικαιούχος αυτού τυγχάνει προσωπον ή 
επιχείρησις εκ των σναοερομενων εις το άρθρον 3 του 
παρόντος. Εις περίπτωσιν καθ ην ο δικαιούχος του 
εισοδήματος εκ κινητών αξιών τυγχάνει προσωπον η 
επιχείρησις έκτων αναφερομένων εις το άρθρον 3 του 
παρόντος, το ποοοστον του παρακρατημενου φόρου ορί
ζεται εις 25% νενικώς. Εξαιρετικό, αν ο δικαιούχος του 
εισοδήματος οπο κινητές άξιες έκτος των μερισμάτων από 
κοινές η προνομιούχες μετοχες είναι πρόσωπό απο εκείνα 
που αναφέρονται στην περίπτωση δ της παραγροΦου ι 
του άρθρου 3. που δεν έχει όμως μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλαδα, το ποσοστο του παρακρετουμενου φορου ορίζετε'.

ίσο με σαραντα έξι το εκατό (46%) στο εισόδημα αυτό και 
ο δικαιούχος τουεισοδηματοςδεν υποχρεουται στην υπο
βολή της ετήσιος φορολογικής δήλωσης για το εισόδημα 
αυτό.

6. (Καταργήθηκε).
7. Ιπς αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται 

σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα 
κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκουν επάγγελμα ή 
επιχείρηση στην Ελλάδα:

α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών 
μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχε
δίων ή προτύπων γενικά,αποτελεσμάτωνερευνών, κινημα
τογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για 
ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασσετων. 
πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και 
μελετών,

β) για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και 
γενικό κινητών πραγμάτων, την επισκευή και συντηρηση 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση επι
χειρήσεων,την εκπαίδευση προσωπικού και γιο την παροχή 
οποιοσδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην 
Ελλάδα, καθώς και στις αμοιβές που καταβάλλονταισεξένα 
καλλιτεχνικό συγκροτήμστο ή μεμονωμένους καλλιτέχνες 
κατοίκους ξένων χωρών γιο τη συμμετοχή τους σε διάφορες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργειται από τον 
υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδή
ματος που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του 
δικαιώματος ή της αμοιβής. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται 
στοακαθάριστο ποσότης αποζημίωσης ή του δικαιώματος η 
της αμοιβής, ανεξάρτητο αν για την καταβολή αυτή 
απαιτείται ή όχι απόφαση του Υ πουργου Εθνικής Οικονο
μίας, σύμφωνο με την παραγραψο 4 του άρθρου 7 του ν. 
4171/1961 (ΦΕΚ-Α'93). όπως ισχύει, με συντελεστή:

α) Δέκο τα εκατό (10%) για αποζημιώσεις η δικαιώματα 
που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά 
πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσής στην Ελλάδο 
κινηματογραφικών η τηλεοπτικώνταινιών, μαγνητοταινιών 
για ραδιοφωνικές εκπομπές και γιο την αναπαραγωγή 
βιντεοκασσετών.

β) Είσοσ πέντε τα εκστο (25%) γιο αποζημιώσεις η 
δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων της παρα
γράφου αυτής. Με την παροκράτηση του Φόρου που 
ενεργειται σύμφωνο με το πιο πάνω, εξαντλειτοι η 
φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου απο το 
φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματο του cutc. Σεολες- 
πςπεριπτωσεις,στον αλλοδαπό δικαιούχο κατεβαλλετο: η 
διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος 
ή αμοιβής που δικαιούται να λοβει και του παροκρατουμενου 
Φορου που αναλογεί στο ποσο αυτής. Η παρακράτηση του 
φόρου που οφείλεται ενεργειται κατο την πίστωση η την 
καταβολή της αποζημίωσης η τους δικαιώματος η της 
αμοιβής στο δικαιούχο και η απόδοση του γινετοι με σχετική 
δήλωση στην αρμόδια δημοσία οικονομική υπηρεσία το 
βραδύτερο μέσο στον επόμενό μήνα απο την παρακράτηση 
Οι τράπεζες υποχρεουνται νο αονηθούν την παροχή του 
ποσού συναλλάγματος που αναλογεί για την αποστολή στο 
εξωτερικό των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων κα. αμοιβών που 
εναφεροντα: στην παρούσα παοαγροφο. αν εν ποοακοω- 
σθεισεαυτές οποδεικτικο κοταβολης στο Δημοσιά του 
φορου που αναλογεί στο εισοδήματα αυτό.

Ε. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις κα: οργανισμούς που 
αναλαμβονουν στην Ελλαδα την κατάρτιση μελετών κα; 
σχεδίων η την διεξανωγη ερευνών, τεχνικής, οικονομικής 
ή επιστημονικής γενικά φύσης, ανεξάρτητο c\ α-τες 
εκπονούνται στην Ελλαδα η στην αλλοδαπή, επιβάλλεται
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v;c το καθαρό κέρδη που αποκτούν απο τις υπηρεσίες 
αυτές, <ροοος εισοδήματος με συντελεστή είκοσι τα εκατό 
■:20%). α οπαίος υπολογίζεται στην συνολική ακαθαοισττ 
αμοιβή τους. Ο φορος αυτός παρακοατειται απο τον 
υποχρεο γιο την καταβολή κατα την εκαστοτε πίστωση η 
την καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο και αποδίδεται με 
σχετική δήλωσή στο αρμόδιό Δημόσιο Τ αμαο το βραδύτερο 
μέσα στον επόμενό μήνα απο την παρακράτηση. Με την 
πορακρατηση του φοοου που ενερνειται σύμφωνα με τα 
πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση απο το 
φορο εισοδήματος των αλλοδαπών επιχειρήσεων και ορ
γανισμών για τα κέρδη που αποκτούν απο τις υπηρεσίες 
αυτές. Οι Τράπεζες υπαχρεουνται να αρνηθούν την παροχή 
του ποσού συναλλάγματος που αναλογεί για την αποστολή 
στο εξωτερικό εισοδημάτων που αναφερονται στην παρού
σα παράγραφο, αν δεν προσκομισθει σ αυτές αποδεικτικό 
καταβολής στο Δημόσιο του ρορου που αναλογεί στο 
εισοδήματα αυτα.

S. Στις αλλοδαπές εταιρίες κα, οργανισμούς που ανα
λαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωη- 
κών τεχνικών έργων στην Ελλάδα επιβάλλεται φόρος 
εισοδήματος γιο τα καδορα κέρδη που αποκτούν από τις 
εργασίες αυτές, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή που
OplsCTCl

α) Πέντε τα εκοτό (5%) στη συνολική ακαθόριστη άξιο 
των έργων του δημοσίου,δήμωνκαικοινοτήτων,δημόσιων ε
πιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρή
σεων κάνης ωφέλειας και νομικών προσώπων δημοσιουδι- 
καίου γενικά. Στην περίπτωση που ο εργολήπτης δε 
χρησιμοποιεί δικά του υλικά, ο πιο πάνω συντελεστής 
υπολογίζετε! στη συνολική ακαθάριστη άξιο των έργων 
χωρίς την αξία των υλικών.

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

γ) Δώδεκο τα εκατό (12%) στη συνολική ακαθάριστη αξία 
των έργων χωρίς την οξία των υλικών που αναψέρονται 
στην πιο πάνω περίπτωση β , για την οποίαοεργολήπτηςδεν 
χρησιμοποιεί δικά του υλικά. Ο παραπανω τρόπος φορο
λογίας εμφανίζεται στις αλλοδσπές εργοληπτικές εταιρίες 
και οργανισμούς πουσυμβάλλονται απευθείας με το Δημόσιο 
κοι tg λοιπο πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσο 
παράγραφο. Ο φόρος που επιβάλλεταιστιςπιοπανωπερι- 
πτωσεις παρακρατείτε: cno τον υπόχρεο για την καταβολή 
εργοδότη κατα την εκαστοτε πίστωση ή την καταβολή της 
οξιάς του ερνου στο δικαιούχο και αποδίδεται με σχετική 
δήλωσή στο αρμόδιό Δημόσιο Ταμείο το βραδύτερο μέσα 
στον επόμενό μήνα απο την παρακράτηση. Με την 
παοοκρατηση του Φοοου αυτού εξαντλείτο: η φορολογική 
υποχρέωση cnc το φοοο εισοδήματος των αλλοδαπών 
εταιοιών κοι οογονισμών για tc κέρδη που αποκτούν απο 
τις εργοσιες ουτες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγρά
φουν εφαρμόζονται αναλογα και στις αλλοδαπές εταιρίες 
κα οργανισμούς που ασχολούνται μετηνεκτελεσημηχονο- 
λονικώνκα ηλ.εκτρολογικών εν καταστάσεων επιφυλασσόμε
νων των διοταξεων ταυ άρθρου '2 του Ν. 542/1577

( Αρθρο 16 πσοαγραφος 5 νομοσχεδίου)
Παοάγρσφος 6 coSoc. 2‘ ν 162S/1S69

Όι διατάξεις των παραγράφων /. 8 και 3 ταυ cpcocu 15 
ταυ νδ 3843/1956 εΦοαμόζοντα σναλογο και στπφοαο- 
λογισ εισοδήματος ουσικων προσώπων του ν.δ 3323/1955

(Αρθαο 18 πορογραοος 6 νουοσχεδίου)
Αρθρο 16 ν δ. 3843/1958

Αι διατάξεις των ορθοων 49 εως και 72 και 74 έως κα

76 του Ν.Δ. 3323/1955 ‘πεοι Φοοολογιας του εισοδήματος 
των φυσικών ποοσωπων'.ως τουτοετροποποιήθηκαισυνε- 
πληρωθη μετανενεστέρως. εφαρμόζοντα κοιειςτηνφοοολο- 
γιαν εισοδήματος των νομικών ποοσωπων περί ων α 
διαταξας του παρόντος νόμου.

( Αρθρο 18 παράγραφος 7 νομοσχεδίου)
Νεα διαταξη

Αρθρο 19

(Άρθοο 19 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
ΠαραγραΦος 1 άρθρου 16 ν. 1969/1991

1. Τα εισποαττομενα απο τους μετόχους της εταιρίες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου μερισμετο απαλλάσσονται του 
Φορου εισοδήματος φυσικών ποοσωπων. συυψωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 1828/1989'οναμόρ- 
ψωσητηςφορολογιας εισοδήματος και άλλες διατάξεις' 
(ΦΕΚ 2 Α ).

(Άρθρο 19 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 4 κα 5 άρθρου 16 ν. 1969/1991

4. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεουνται 
να αποστέλλουν δήλωση ποος τις εταιρίες σε μετοχές των 
οποίων έχουν επενδεδυμένο μέρος ή το σύνολο του 
ενεργητικού τους, περίμη παρακρατήσεωςοποιουδηποτεφο- 
ρουεπίτων καταβαλλόμενων σ αυτές μερισμάτων. Ο τύπος 
της δηλώσεως αυτής καθορίζεται εκαστοτε απο την 
επιτροπή κεφαλαίογοοος.

5. Τα κεοδη της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 
που εισπράττονται από οργανισμούς κοινωνικής πολίτικης 
του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48 Α'), απαλλάσσονται από το φάρο 
για ποσό δραχμών δύο χιλιάδων για κάθε άμεαοασΦαλισμε- 
νοτου οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου κόθε έτους ή για 
ποσό ίσο με το ένς τοις εκατό (1%) του ποσού, που 
συυφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του 
άρθρου 29 του ν.δ. 3323/1955 (®ΕΚ 214 Α') απαλλάσσεται 
από το φόρο εισοδήματος.

(Άρθρο 19 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Παραγραρος 4 άρθρου 48 ν. 1969/1991

4. Πέραν της απαλλαγής nou προβλέπεται στο άρθρο 29 
παρ. 6 του ν.δ 3323/1955 (ΦΕΚ 214 A), tc κέρδη, που 
διανέμονται από το αμοιβαίο κεφαλοιο στους μεριδιούχους, 
απαλλάσσονται απο το φορο εισοδήματος και από κάθε 
Φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, ν.π.δ.δ 
και γενικώς τρίτων, εφόσον προκύπτουν cno την πώληση 
κινητών άξιων σε τιμές ανώτερες απο ης τμιές κτήσεως 
και γενικώς από πηγές, το εκ των οποίων προερχόμενο 
ειοάδημσ τυγχάνει φορολογικής απαλλαγής.

(Άρθρο 19 παράγρσφος 4 νομοσχεδίου)
Παραγροφος 5 κοι 6 cpupou 48 ν. 1969/1991

5. Τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου, που διανέμονται 
σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής του ν, 876/1979 (ΦΕΚ 
48 Α'], απαλλάσσονται cno το φόρο γιο nocc δραχμών δυα 
χιλιάδων (2.000) γιο καθένα ασφαλισμένο του οργανισμού 
στ.ς 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή, γιο ποσά ίοο με το ένο 
τοις εκατό (1%) του ποσού, που συυφωνα με το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν.δ. 
3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α), απαλλασσεται απο το φόρο 
ειοοδημστος.
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6- Το τελευταίο εδαιριο της παραγράφου 6 του άρθρου 
29 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 2ΐ4 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
Όι μεριδιούχοι απαλλασσοντα: τηςυποχρόωσηςυποβολης 
υπεύθυνης δήλωσης , αν το λαμβανόμενσ απά κάθε 
μεριδιούχο κέρδη από τα αμοιβαία κεφάλαια, που διαχειρί
ζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων δραχμών ή το 10% του ποσού, που σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο απαλλάσσεται απά το φόρο εισοδή
ματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρθρο 20 άως 27
Νάες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

( Αρθρο 28 νομοσχεδίου)
Αρθρο 29 παρ. 1 κα: 2 ν.δ. 118/73 
Αρθρο 13 παρ. 7 και 2 ν. 1882/90

Κατάταξις φορολογούμενων - φορολογικοί κλίμακες.

1 .Οι δικαιούχοι της κτήσης ανάλογα με τη συγγενική τους 
σχάση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται σας 
επόμενες πόντε κατηγορίες, για καθεμία από τις οποίες 
ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία, η οποία περιέρ
χεται σε: α) σύζυγο του κληρονομούμενου, 0) κατιοντες 
πρώτου βαθμού (τόκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο 
των γονόων τους μόνο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθό- 
ντα τόκνα με επιγενόμενα γάμο ή δικαστική απόφαση έναντι 
και των δυο γονόων).

Κλιμάκιο Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φόρου
στός κατά φόρου κληρονομικής στο σύνολο
κλιμάκιο κατό μερίδας ή τηςκληρονο-

κλιμάκιο κληροδο μικης μερί
σίας δας ή κλη

ροδοσίας

1.500.000 1.500.000
200.000 10 20.00C 1.700.000 20.000
300.000 1 1 33.000 2.000.000 53.000
400.000 12 48.000 2.400.000 101.000
500.00C * W 65.000 2.900.000 166.000
800.00C 14 112.000 3.700.000 278.000

1.200.000 15 180.000 4.900.000 458.000
1.600.000 16 256.00C 6.500.000 714.000
2.000.000 17 340.000 8.500.000 1.054.000
2.100.000 19 399.000 10.500.000 1.453.000
2.200 000 2ι 462.000 12.800.000 1.915.000
2.200.000 24 526.000 15.000.000 2.443.000

Υπερβάλλον25

Ειδικά, σε περί-. τωση κτησης περιουσίας με κληρονομίο
η κληροδοσ.α, που δικαιούχο; της είναι ανήλικο τέκνα του 
κληρονομούμενου, απο την αζιο της κληρονομικής μερίδας 
εκπιπτεται και δε φορολογείτο; ποοό δραχμών: 

α) 1.474.000. αν ο δικαιούχος της κτησης είναι ηλικίας 
μέχρι 13 ετών.

β) 1.250.000, αν διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του, 
γ! 1.000.000, αν διανύει το 15ο έτος της ηλικίας του,

6)773.000, αν διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του, 
ε)520.000. αν διανύει το 17ο έτος της ηλικίας του, 
στ) 395.000, να διανύει το 18ο ότος της ηλικίας του.
Ο. πιο πόνωδιατάξεις,πουπροβλεπουναύξησητου αφορο

λόγητου ορη ούγια ταανηλικαπαδιατου κληρονομούμενου, δεν 
εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αίτια θανατου, 
προίκας, καθώς και στις περιουσακός παροχός των γονέων 
προς τα παιδιο τους κατα το άρθρο 1509 Α.Κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Γ to κληρονομική μερίδα, ή κληροδοσία που περιέρχεται 
σε:

α) καπόντες δεύτερου κα επόμενων βαθμών, 
β) ανιόντες οποιουσδήποτε βαθμούκαι 
γ)εκουσιωςήδικασπκως αναγνωρισθόντα τέκνα των ανιό

ντων του πατεραπουτα αναγνώρισε, καθώς και καπόντες 
του αναγνωρισθεντος όνονπ του αναγνωρίσαντος κα των 
ανιόντων του.

Κλιμάκια Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φορου
στές κατά φόρου κληρονομικής στο σύνολο
κλιμάκιο κατό μερίδας ή τηςκληρονο-

κλιμάκιο κληροδο μικής μερί
σίας δας ή κλη

ροδοσίας

1.100.000
100.000 12 12.000 1.200.000

1.100.000
12.000

200.000 13 26.000 1.400.000 36.000
300,000 14 42.000 1.700.000 78.000
400.000 15 60.000 2.100.000 138.000
600.000 16 96.000 2.700.000 234.000
800.000 17 136,000 3.500.000 470.000

1.000.000 18 180.000 4.500.000 650.000
1.500.000 19 285.000 6.000.000 935.00C
2.500.00C 21 525.000 8.800.000 1.460.000
3.000.000 23 690.000 11.500.00C 2.150.000
3.500.000 25 875.000 15.000.000 3.C25.000
'περβάλλον 27

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Γic κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται 

σε αδελφό του κληρονομούμενου (αμφιθαλή ή ετεροθαλή).

Κλιμάκιο Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φορου
στός kcto φορου κληρονομικής στο σύνολο
κλιμάκιο KCTC μερίδας η τηςκληοονο-

κλιμοκιο κληροδο- μικης μερί

9 η st δας ή κλη- 
ροδοσας

500.000 500. ΟΧ
200.000 12 24.000 700.0Χ 24.ΟΧ
400.000 16 64.000 1.100.0Χ 88.000
600.00C 20 120.000 1.700.ΟΧ 208. C0C
800.ΧΟ 25 200.000 2.500.ΟΧ 408.000

1.000.000 30 'inn ηηη OOU.UUU μ. 500.000 708.000
1 200 000 33 396.XC 4 .700 000 1.104.ΟΧ
1.50C.C00 37 555 00C 6.200 000 1.659.000
1.800.000 4 ι 738.000 8.000.000 2.397.000
2.000.000 44 680.000 10.000.000 3.277.C00
2 400.ΟΧ 46 1 .104.000 12 400.000 4.381.000
2.600.C00 4ο 1 .246 000 1 5.000.00C 5 629.000

Υπερβάλλον 50
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

fie κληρονομική μερίδα η κληροδοσία που περιεχεται σε: 
α) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εχ αλανιού, 3) 
πστρυιους και μητριές, γ) τέκνα απο προηγούμενο γομο 
του συζυγου, καθώς και λοιπέ εξ αγχιστείας τέκνα (γαμ
βρούς. νύιρες).

Κλιμάκια Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσο ψορου
στες κότα φόρου κληρονομικής στο σύνολο
κλιμάκι ο κατά μερίδας η τηςκληρονο-

κλιμάκιο κληροδο μικης μερί
σίας δας η κλη

ροδοσίας

3CC.00C 300.000
i UU.OUU 20 20.000 400. CuO 2C.00C
250.0CC ηη4w 57.500 650.000 77.500
4uC .000 26 104.COO 1.050.000 181.500
650.000 29 1SS.500 1.700.000 370.000
900.000 32 258.000 2.600.000· 658.000

1.200.000 35 420.CC0 3.800.000 1.078.000
t .Dvv.uuv 36 608.000 5 400.000 1.686.000
2.0C0.C0C 42 640.COO /.400.000 2.526.000
2.3C0.CCC 45 1.035.000 9.700.000 3.561.000
2.50C.0C0 48 1.200.000 12.200.000 4.761.000
2.600.000 53 1.484.000 15.000.000 6.245.000

Υπερβάλλον 56

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέχεται σε 
οποιονδήποτε άλλο συγγενή του κληρονομούμενου εξ 
αίματος η αγχιστείας ή σε εξωτικό.

Κλιμάκιά Συντελε- Ποσό Σύνολο Ποσό φόρου
στες κατά φόρου κληρονομικής στο σύνολο
κλιμάκιο

200.0CC

) KCTO
κλιμάκιο

μερίδας ή 
κληροδο
σίας

τηςκληρονο- 
μικης μερί
δας ή κλη
ροδοσίας

200 000
100.C0C 23 23.000 200.000 23.000

200.000 27 54.000 500.000 77.0CC
300.000 31 93.000 8C0.00C 170.000
400.0CC *3 C. 140.000 1.200.000 310.00C
600.000 39 234.000 1.BC0.CCC 544.000

1.000.000 43 430.000 2.800.00C S74.0C0
1.5CC.CC0 47 7C5.0GC 4.300.000 1.679.000
2.000.000 52 1.040.000 6.200.000 2.719.000
2.500.000 1.375.C0C £.500.000 4.094.CC0
2.800.000 56 1.624.0CC 11.800.000 5.718.000
3.400.000

Υπερβάλλον
62
66

2.106.000 15.000.000 7.826.000

Στο ποσό του Φόρου, που προκύπτει με βάση τις πιο
πονώ κλίμεκεζ. -ε.ριλομβανετα : ο οοοος υπερ του Δημοσίου
kci οι r.cccGcτοι σ αυτόν: α; 2°/ο unco δήμων κο; κοινοτήτων.
που γ.οο3λγ::ετα οπο τις διιατόξεις του β.δ.24/9-20/10/
i S5S ίο ΕΚ Α.171) και β) 7% υπέρ νσμσοχιακών τομειων 
οδοπουας, που ποοβλεπεται από τις διστάζεις του άρθρου 
7 του ν.3(55/1955 (ΟΕΚ-Α.63). Η απσδοση των οορων 
υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με οσα ορίζονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

2. Απο την οξία των κληρονομικών μεριδίων και κληρο
δοσιών κληρονόμων που υπογονται στην Α και Β εκπιπτεται

και δε φορολογείται ποσο ίσο προς τα αφοοολογητο 
εφ οσον συντρέχουν αθροιστικά Οι ακόλουθες προϋποθέ
σεις: α) η κληρονομική μεοιδα ή κληροδοσα αποτελειται. 
κατα το μισό τουλάχιστον της αξίας, απο γεωργικά η 
κτηνοτροφίκα περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και 
όλων των ποογενεστεοων δωρεών, γονικών παροχών και 
προικών που συστάθηκαν από την κληρονομούμενο προς 
τον κληρονομο η κληροδόχο. 0) οκληρονομουμενος ασχο- 
λιόταν κατα κυοιο επαγγοΛμα σεγεωργικεςγενικώς εργα
σίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολειται κατα 
κύριο επάγγελμά σε γεωργικές γενικώς εργασίες κοι 5) η 
περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο 
του κληρονομουμένου. Εάν ο κληρονΰμοςήκληροδόχος 
παρουσιάζειαναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητικηκα- 
θυστέρησηή φυσική αναπηρία, από την αξία της κληρονο- 
μικήςτουμερίδας εκπιπτεται και δε φορολογείται ποσο 
δραχμών: α) 2.000.000. αν υπάγεται στην Α κατηγορία, β) 
1.100.000, αν υπάγεται στη Β κατηγορία, γ) 362.000, αν 
υπάγεται στη Γ κατηγορία, δ) 262.000. αν υπάγεται στη Δ 
κατηγορία και ε) 130.000. αν υπάγεται στην Ε κατηγορία. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,που δημοσιευε- 
τοιστηνΕφημερίδατης Κυβερνησεως. καθορίζονται - κάθε 
Φορά - τσ δικαιολογητικα που απαιτούνται για αναγνώριση 
της έκπτωεης λογωτης αναπηρίας.

Ειδικά για πρόσωπα με ειδικες ανάγκες, που η κατά τα 
ανω αναπηρίο τους υπερβαίνει το ποσοστο 67% και 
στερούνται εισοδήματος η οποιοσδήποτε άλλου περιουσια
κού στοιχείου, από την αξία της κληρονομικής τους μερίδας 
εκπιπτεται και δεν φορολογείται ποσό δραχμών δεκο 
εκατομμυρίων (10.000.000).'

(Άρθρο 29 nap. 1 νομοσχέδιου)
Άρθρο 17 nap. 1 ν.δ.118/73

1. Επί καταπιστεύματος και πόσης άλλης διαταξεως 
υποχρεούσης τον κληρονόμον ή κληροδόχον, ίνα αφ 
ωρισμενου γεγονότος ήχρονικού σημείου, παραδωση εν 
όλω ή εν μέρει την υπ αυτου κτηθεισαν περιουσίαν εις 
άλλον, ο εις αποκατάστασιν υποχρεως κληρονόμος ή 
κληροδόχος εξομοιούται, διε την επιβολήν του κατσ τις 
διστάζεις του παρόντος φοοου προς επικαρπωτήν, ο δε 
προς ον θελει αποκατασταθεί η περιουσ.α προς ψιλόν 
κύριον.

(Άρθρο 29 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Αρθρο 25 nap. 1 ν.δ.118/73

1. Απαλλάσσονται από φόρο οι κτήσεις, εψ όσον 
δικαιούχοι είναι:

c) Το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι 
ιερες μονές, το ιερό κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερή 
Μονή του όρους Σινά και τα ν.π.δ.δ. β) Τα μη κερδοσκοπικού 
χαοακτηρο νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνι- 
στωνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι περιουσίες του 
άρθρου 96 του ο.ν.2039/1939 (οΕΚ Α 455), ε® όσον 
επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ήσε ευρύ- 
τεοοκυκλο φιλανθρωπικούς ήεκπαιδευτικουςη καλλιτεχνι
κούς η κοινωφελείς κατά τπν έννοια του άρθρου 1 του 
α.ν.2039/1939. Απαλλάσσονται ομοίως και tc αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπο με τον ορο της αμοιβαιότητας.

Επίσηςαπαλλασσονταικαιτααλληλοβοηθητικαταμεία περί
θαλψης των εργατοϋπαλλήλων (Ταμείο Υγείες).

γ) Πολιτικά κομυετα. που έχουν νόμιμε συσταθει στην 
Ελλαδο και είναι αναγνωρισμένα από τον Κανονισμό της 
Βουλής.



(Άρθρο 29 Παράγραφο 3 νομοσχεδίου)
Άρθρο δεύτερο ν.1329/1983 
Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1882/1990

1.Περιουσιακές παροχές γονέων προς το τέκνα τους, 
που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 
Α.Κ., άπως αυτά θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, 
υπόκεινται στο μασά του φόρου' δωρεών μέχρι το ποσό- 
τωνδώδεκαεκατομμυρίων (12.000.000νομοσχεδίου) δραχ
μών.

(Νομοσχέδιο Άρθρο 30 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1473/84 
Άρθρο 29 παρ. 5 ν.δ.118/73

5.Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, ο φόρος 
υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας της με βάση τους 
συντελεστές της Ε κατηγορίας, με επιφύλαξη της εφαρ
μογής του άρθρου 101 για νέα εκκαθάριση του ψορου.

(Νομοσχέδιο άρθρο 30 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Άρθρο 90 ν.δ. 118/73

δια την υποβολήν των δηλώσεων εν τη φορολογία 
δωρεών κα: προικών και την εν γένει διαδικασία βεβαιώσεως 
και καταβολής του φόρου εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρο 
68, 69, 72 έως και 84.

(Νομοσχέδιο άρθρο 30 παρ. 3 νομοσχεδίου)
Άρθρο 102 παρ. 1, 2 και 5 ν.δ. 118/73

Ι.Το Δημόσιον εκπίπτει του δικαιώματος αυτούδιατην 
κοινοποίησην πράξεως επιβολής φόρου και προστίμου: α) 
Προκειμένου περί παραλείψεως δηλώσεως ολοκλήρου ή 
μέρους της κτηθείσης περιουσίας ή εικονοικότητας του 
συμβολαίου, μετά δεκαπενταετίαν, από το τέλος του έτους, 
εντός του οποίου έληξεν η προς υποβολήν της δηλώσεως 
προθεσμία ή συνεπάγει το προσβαλλόμενον επί εικονικότητι 
συμβόλαιον.

β) Προκειμένου περί παραλείψεως δηλώσεως ολοκλήρου 
ή μέρους της κτηθείσας περιουσίας ή εικονικότητος του 
συμβολαίου, μετά δεκαπενταετίαν, από το τέλος του έτους, 
εντός του οποίου έληξεν η προς υποβολήν της δηλώσεως 
προθεσμία ή συνετάγη το προσβαλλόμενον επί ακυρότηπ 
συμβόλαιον.

2.Προκειμένου περί μη δηλωθέντων στοιχείων μετά την 
πάροδον της κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 1 
του παρόντος άοθρου δεκαπενταετίας και εντός της 
επόμενης τοιούτης, δεν δυναται vc χωρηγηθώση το κατά 
το άρθρο 105 καιΐΐΐ πιστοποιητικά ονευ της υποβολής 
δηλώσεως και καταβολής του οναλογουντος φόοου.

Επί ανακριβίας της δηλώσεως ταυτής έχειεφαρμογήνη 
περίπτωσις ο' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
ως προς την κοινοποίησην πράξεως.

5.Το δικαιωμο του Δημοσίου για την επιβολή και είσπραξη 
των φόρων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων του παοοντος, σε υποθέσεις γιο τις οποίες η 
Φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 
31.12.1971. θεωοειτοι παραγρεμμενο

(Άοθρο 31 παο. 1 νομοσχεδίου)
Άρθρο 75 παρ. 1 ν.δ. 116/73

Ι.Οι εκπροθεσμως κότα το άρθρον 65 δηλουντες υπο- 
χρεούνται ε:ς την καταβολήν προσθέτου φόοου οριζόμενου 
εις 5% επι του κότα την δήλωσιν οφελομένουτοιούτου.δίε- 
κοστονμηνα καθυστερησεως. μ- δυναμενου δε εν παση

περιπτωσει να υπερβή το 25% του Φόρου. Τμήμα μηνός 
λογίζεται ως ολόκληρος μην.

(Νομοσχέδιο άρθρο 31 παρ. 2 νομοσχέδιου)
Αρθρο 13 παρ. 4 ν.1882/1990

4.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 
17 του ν.1591/1986 (ΦΕΚ A 50), όπως ισχύουν, αντικαθί
στανται ως εξής:

‘Οικία ή διαμέρισμα, που αποκτάται αιτία θανάτου οπό 
σύζυγο ή τέκνα του κληρονομούμενου κατά πλήρη κυριό
τητα, μπορεί να απαλλαγεί από το φόρο, εφόσον ο 
κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικο 
τέκνα η τα τέκνα τους, που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες 
σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν υπερβεί 
το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή 
διαμέρισμα που να καλύπτει ας στεγάστηκες ανάγκες της 
οικογενεές τους, κατά το νόμο, ή δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο,πουνα βρίσκονται σε 
πόλη με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων η σε τουριστική 
περιοχή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέ
χεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 
πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμέςγιακάθε κληρονομο 
ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατο δυο 
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για καθενο από τα λοιπά 
μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω 
και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφόσον 
στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο 
οικία ή ένα μόνο διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες 
κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό αυτής εξ αδιαρέτου. 
Το κατά τα άνω ποσό της απαλλαγής σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορώ vg είναι μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί σε 
εμβαδόν οικίας ή διαμερίσματος, που κατο τον νομο 
καλύπτει τις στεγασπκές ανάγκες της οικογένειας του 
κληρονόμου ή κληροδόχου.

(Νομοσχέδιο άρθρο 31 παρ 3 νομοσχεδίου)
Άρθρο 13 παρ. 3 ν.1882/1990

3.Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του 
ν.1828/1989 αντικαθίστανται ως έξης:

‘Σε περίπτωσημεταβίβοσηςμεγονικηπαροχήοικίας, διαμε
ρίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη 
κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασθρου 
17 του ν. 1591/1988 (ΟΕΚ A 50). δεν υποκειται σε φορο 
ποσό δραχμών πεντακοσων χλιάδων (500.000) γιο το 
δικαιούχο της γονικής παροχής και για καθένα για tc λοιπο 
μέλη της οικογένειας του, όπως αυτά ορίζοντα: στην 
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νομού."

(Άρθρο 32 νομοσχέδιου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 33 παρ. 1 νουοσχεδίου)
Άρθρο 1 παοαγραφος 1 ν.1078/1980

1. Συμβάσεις αγορας εξ ολοκλήρου κα καταπληρη 
κυριότητα ακίνητου παρά Φυσικού προσώπου, εννάμου. 
απαλλοοσανται του φοοου μεταβιβασεως. εφοσον ο αγο
ραστής η η συζυγος ή οιονδηποτε εκ των τέκνων αυτου 
των μη συμπληρωσαντων το 16ο έτος της ηλικίας τωνη το 
25ο προκειμένου πεοι τέκνων σπουδαζοντων ειςονεγνωοι- 
σμένας σχολος της ημεδαπής η ΟΛλοδαπης. δεν κεκτηντο: 
δικαιωμαπληρους κυοιοτητοςη επικαοπιαςηοικπσεωςεπιετε- 
ραςοικιοςη διαμερίσματος πληρουντος. κατο την κοισν του 
οκον. εοορου, εις την πεοιοεοειαν του οποίου κειτα:
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τοακινητον.τας στεγασηκας αναγκας της οικογένειες του, 
η δικαίωμα πλήρους κυριότητος'ετπ οικοπέδου οικοδομήσι
μου·. κείμενων εις πολιν πληθυσμού άνω των 3.000 
κατοίκων η εις τουριστικός περιοχας.

Ηαπαλλαγηαυτη.υπόταςπρουποθέσειςτου προηγουμένου 
εδαφίου, παρέχεται και επί αγορας κατά πληρη κυριότητα 
ολοκλήρου του ακινητουυπόαμφοτερωντων συζύγων.Εν πε- 
ριπτωσει κοθήν έχει λυθεί ο γάμος θανάτω ή διαζυγιω η 
απαλλαγή παρέχεται εις τονεχοντατην επιμέλειατωνπεριω- 
ντοπρωτονεδάΦίον τέκνων επιζωντα η διαζευγμένον σύζυ
γον.

Σε περίπτωση που δεν έχει τελεσθεί γάμος και υπάρχουν 
τέκνα, η απαλλαγή ουτη παρέχεται με τις ίδιεςπρουποθέ- 
σεις στην αγαυη μητέρα ή στον εξ αναννωρίσεως πατέρα, 
εφοσον του εχε; ανατεθεί η επιμέλειο των τέκνων. Οι ίδιες 
διατάξεις εφαρμόζονται κα όταν ο αγοραστής είναι άγα- 
μοςενηλικος. αλλα παρουσ,αζειαναπηριο τουλάχιστον 67% 
σπο διανοητική καθυστέρηση η φυσική αναπηρία ή έγγαμος 
που έχει τέκνα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους,που 
παρουσ.αζουν την ίδιο αναπηρία.εοόοονσυντρέχουνκαιοι- 
λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου.Οιδιατάξειςτης 
παραγράφου ουτης εφαρμόζονται και στην περιπτωσηπουο 
αγοροστηςειναι κύριος εξ αδιαιρέτου ποσοστού οικίας, 
διαμερίσματοςήοικαπέδσυ κα; αγοοάζειτο υπόλοιπο ποσο
στό. ώστε να γίνει κύριος ολοκλήρου του ακινήτου.

Ομοίως οι διατάξεις τηςπαραγράφουαυτήςεφαρμόζονται 
και στην περίπτωση μη οικοδομήσιμου οικοπέδου, που με 
προσκύρωση ή αγορά τμήματος όμορου οικοπέδου καθί
σταται οικοδομήσιμο.

(Άρθρο 33 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 2 άρθρου 1 ν. 1078/1980

2.Η απαλλαγή πουπροβλέπεταιαπότηνπροηγούμενη πα
ράγραφο παρέχεται;

α) Για σγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι 35 
τμ,ή για τη μέχρι 4.200.000 δραχμές αξία τους,

β) Γ ια αγορά οικίας ή διαμερίσματος απο έγγαμο μέχρι70 
τμ. ή για τη μέχρι 8.400.000 δραχμές αξία τους. Η απαλλαγή 
που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 15 τμ ή κατά 
2.000.000 δραχμές για καθένα από τα παιδω του.

γ) Για αγορα οικοπέδου απο έγγαμο ή άγαμογιαποσότης 
αξίας αυτου μέχρι ένα εκατομμύριο οκτακόσιεςχιλιάδες 
1.800.00C δραχμές, εφόσον το οικοπεδοβρισχεται στη 
διοικηπκηπερίΦέρειο οποιουόηποτε νομού τηςΧώοος, έκτος 
των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, και γιο ποσο 
μέχριέναεκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες 1.500.000 δραχ
μές. εοόσον το οικοπεδοβρισκεται στη διοικητική περιφέ
ρεια των νομών αυτών.

Ξφοσον η οικία ή τοδιαμερισμακείταιεκτόςτης διοικητικής 
περιφέρειας των νομών Αττικής κσ. Θεσσαλονίκης, η 
απαλλασσομένηκστόταπορηγούμεναεδάΦίααξία προσαυξά
νεται κότα ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν 10%.

Σε καμία περίπτωση δεν ο©είλετα φόρος για αξία 
ακινήτου που αντιστοιχεί σε εμβαδό διαμερίσματος η 
κατοικίας, που. σύμφωνο με τις διατάξεις της παοαγραφου 
2 ταυ ααθραυ 14 του ν. 1591/1S86. θεωρείτο: ότι καλύπτει 
τις στενεσηκες οναγκες του ογοροστη.

( Αρθρο 23 παρ. 3 νομοσχεδίου)
Παραγρεφος 5 άρθρου 1 ν.ΐ05 * 78/1980

5. Η απαλλαγή cnc tcu Φοοου μεταβιβάσεως δίαγοράν
σκιάς η διαμερίσματος ή οικοπέδου παρέχεται απαξ.

Kct εξερεση. γιο cycdc σκιές ή διαμερίσματος, παρέχεται 
vie μια ακόμη φοαα και με τις ίδιες προϋποθέσεις, μετά 
πάροδο διετίας τουλάχιστον απο της ορχικπς ογοοάς,

εφόσον εκποιήθηκε ηπαλαιά οικία ή διαμέρισμα το οποίο 
δεν πληρούσε τις στεγασπκές ανάγκες της οικογένειας 
του. όχι Ομως σε συγγενείς αυτου εξ αωατος ηεξ αγχιστείας 
μέχρι κα; του πρώτου βαθμού.

Η απαλλαγή δεν παρέχεται εις πρόσωπα τα οποία 
απηλλάγησαν από του φόρουμεταβιβύσεωςδι απόκτησινστέ- 
γηςβασει τωνμέχρις ενάρξεως ισχυοςτουπαρόντοςισχυου- 
σων διατάξεων, εκτάς εάν εν τω προσώπω των συντρέχουν 
α προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου.

Ωσαύτως.δεν παρέχεται απαλλαγή σε πρόσωπα που 
απαλλάχθηκαν από το φοοο κληρονομιάς για την απόκτηση 
πρώτης κατοικίας.

(Άρθρο 34 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδαψιο πορσγραφου 2 άρθρου 13 ν.634/1977

2. Συμβάσεις αγορύς η ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών 
και κτηνοτροφιχων εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις 
τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση 
τους, εφόσον ηκατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, 
απαλλάσσονται απο το φόρο μεταβίβασης οκινητων για το 
μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές τμήμο της κοτά 
στρέμμα αγοροιας αξίας τους και μέχρι εμβαδόν σαράντα 
(40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε αυτές 
συντελουνται με μια. είτε με περισσότερες συμβολαιογρα
φικές πράξεις.

(Άρθρο 34 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 5 άρθρου 13 ν.634/1977

5. Εν περιπτωσει αλλαγής της χρήσεως η εκμισθωσεωςε- 
κτάσεων αι οποίοι έτυχον της υπό της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου απαλλαγής, ή μη καλλιέργειας αυτών 
μέχρι δύο (2) ετών, είτε υπό του αγοραστού είτε εν 
περίΓίτώσει θανάτου αυτου υπό των κληρονόμων του. προ 
της παρόδουτηςυπό της προηγουμένηςπαρογράφου τιθε- 
μένης προθεσμίας,ο αγοραστηςηοικληρονύμοι του υπο- 
χρεουνται εντός προθεσμίες τριάκοντα (30) ημεοών σποτης 
αλλαγής της χρήσεως ή από της εκμισθώσεως εις την 
υποβολήν δηλώσεως κοι εις την καταβολήν ολοκλήρου 
τουαναλογούντοςφοοου μεταβιβασεως επί της αγοραίας 
αξίας της εκτάσεως κότα τόν χρόνον της αλλαγής της 
χρήσεως η της εκμισθώσεως.

Η διατοξις του προηγουυενου εδαφίου δένέχειεφαρμογήν 
επι αναγκαστικής οπαλλοτριώσεως διαδημοσιανωφέλεισν 
ολοκλήρου της εν λογω εκτάσεως ή τμήματος ουτης.

(Άοθρο 35 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Τελευταίο εδάφιο περίπτωσης Α' παραγράφου 1 άρθρου 

4 του ν.1587/1950

Επίσης, ο ©ορος που προσδιορίζεται με βάση τους 
συντελεστές της περίπτωσης Γ της ποραγραφου αυτής 
μειώνεται στο τέταρτο στην περίπτωση δ' της παραγράφου 
3 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου 
του ποροντος.

Παράγραφος 3 περίπτωση δ άρθρου 2 ν.1587/1950

δ) απόφασης δικαστικής, με την cr.oic αναγνωοίζεταιη 
κυριότητα η άλλο εμπράγματο δικοίωμα σε ακίνητο, στο 
όνομα κσποιου προσώπου, λογω συμπλήρωσης των όρων 
της τακτικής η έκτακτης χρησικτησίας, με εξαίρεση την 
περίπτωση κατα την οποίο στο όνομα του προσώπου, 
στοοποίογίνετοιη αναγνώριση, υπάρχει μεταγραμμένος τίτ
λος για το δικαιωμο αυτό, για το οποίο εχει υποβληθεί η
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δήλωση που προβλέπεται από το νομο.

(Άρθοο 35 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Αρθρο 40 παρ. 1 ν. 814/1978 
Αρθρο 13 παρ. 5 ν. 1882/1990

5. Το πρώτο μέρος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 40 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ Α'1,44), πουτελειώ- 
νειστη λέξη 'εαν', όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 1731/1978 (ΦΕΚ ΑΊ61), 
αντικαθίσταται ως εξής: "1. Από την αγοραία αξία μεταβι
βαζόμενης αίτια θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφίκης 
έκτασης, μαζί με τις έγκατα στο σας που βρίσκονται πάνω 
σ αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή 
της. δε φορολογείται γιο κάθε κληρονΰμοή κληροδόχο 
ποσόσυνολικώς μάχρι 20.000.000 δραχμές και μέχρι 80 
στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν".

(Άρθρο 36 παρ. 1,2 νομοσχεδίου)
Τέταρτο εδάφιο παραγραψου 6 άρθρου 41 του ν.1249/ 

1982

Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί η προκαθορισμένη 
αξία, ο Οικονομικός Εφορος ελέγχει την ακρίβαο των 
δηλώσεων μόνο όσον αφορά τα προσδιοριστικά στοιχεία 
των ακινήτων, σύμφωνα με το οποία διαμορφώνεται η αξία 
τους.Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων τούτων, 
εκδίδεται πράξη με την οποία καταλογίζεται ο φόρος, την 
πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος με την 
ανακρίβεια, καθώς και ο πρόσθετος φόρος ίσος με ποσοστό 
διακόσια σαράντα τα εκατό (240%) της διαφοράς του 
Φόρου.

(Άρθρο 36 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 36 παρ. 4 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 36 παράγραφος 5 νομοσχεδίου) 
ν.2019/1992 άρθρο 5 παράγραφος 1

Η έκτακτη εισφορά είναι καταβλητέο σε δύο ισόποσες 
δόσεις, από τις οποίες η πρώτη εντός του Μαίου και η 
δεύτερη εντός του Νοεμβρίου 1992. (Παράγραφος 1 άρθρου 
37 νομοσχέδιου) Άρθρα 19-36 ν. 1249/1982 (όπως ισχύουν 
σήμερα)

Φορολογία ακίνητης περιουσίας 
Άρθρο 19.

Αντικείμενο φάρου.

1. Από το οικονομικό έτος 1982 και σε κάθε επόμενο 
έτος επιβάλλεται Φάρος στην ακίνητη περιουσία που 
βρίσκεται στην Ελλάδα. Στο φάρο υποβάλλεται η συνολική 
αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπό και σποτελείται από ακίνητο που βρίοχοντοι στην 
Ελλάδο ή εμπράγματο δικαιωματο ο αυτό. εκτός της 
υποθήκης. 2. Γtc vc υπολογισθεί ο φοοος:

’β) Η ακίνητη περιούσιο των ανήλικων ογαμων τέκνων 
προστίθεται κατο ίσο μέρη στην ακίνητη περιούσιο του 
ncTPpc και της μητέρες, εφ οσον αυτοί ασκουν από κοινού 
τη γονική μέρωνε ή μονο στην περιούσιο του γονέα που 
ασκέ: τη γονική μεριμνο. Κατεξαίρεση δεν υπολογίζεται 
στην περιουσία των γονέων η.ακίνητη περιούσια τωνανήλι- 
κωνόγαμωντεκνων.που περιέρχεται σουτό απο κληρονομιά, 
κληροδοσία η δωοεά αιτία θονστου.'

3. Για την επιβολή του φόρου η έννοια του ακινήτου 
λαβαινεται όπως αυτή δίνεται από τον Αστικό Κώδικα

Άρθοο 20.
Υποκείμενο φόρου.

1. Κάθε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα τους, φορολογείται για την 
ακίνητη περιούσιο του, που βρίσκεται στηνΕλλάδατηνπρωτη 
Ιανουάριου του έτους Φορολογίας. Σταεπίδικαακίνητα υπό
χρεός σε φόρο είναι ο νομέας του. Το ίδιο ισχύει και για 
αυτούς, που νέμονται ακίνητα χωρίς νόμιμο πτλο. Αν 
ακίνητο εκ νικηθεί με τελεσίδικη και γεν^ αμετοκλητη 
απόφαση, ο νομέας του, για το φόρο, που κατέβαλε, έχει 
δικαίωμα αναγωγής κατά του κυρίου, που οριστικά αναγνω
ρίστηκε.

2. Υπόχρεος σε ψορο είναι:
α) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του προηγουμέ

νου άρθρου, ο άντρας, για την προικώα περιούσιο της 
γυναίκας και ο πατέρας ή η μητέρα, για την περιουσία των 
ανήλικων άγαμων τέκνων. Η εξώπροικη περιουσία της 
συζύγου Φορολογείται χωριστά.

β) Ο κηδεμόνας, γιατηνακίνητη περιουσίασχολάζουσας 
κληρονομιάς.

γ) Ο οικοπεδούχος, για την αξία του οικοπέδου, σε 
περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίαςμεαντιπαροχή, μέχρινα 
μεταβιβασθούν τα διαμερίσματα σε τρίτο ή στον εργολάβο, 
κατά το αμάχητο τεκμήριο της περίπτωσης ζ' της παρο- 
γράφου 1 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 21.
Απαλλαγές από το φόρο.

1. Δε φορολογούνται:
α) Τα επικείμενα των αγροτικών γενικό ακίνητων, δηλαδή 

Φυτείες, δένδρο και λοιπό συστατικό του εδάφους και τα 
χάσματα, που χρησιμοποιούνται για κατοικία του αγρότη ή 
για εκμετάλλευση του κτήματος του. Ως αγροτικό ακίνητα, 
για την εφαρμογή των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος 
θεωρούνται εκείνα που από τη φύση τους προορίζονταιγια 
γεωργικήή κτηνοτροφίκή εκμετάλλευση και βρίσκονται εκτός 
σχεδίου πόλης ή οικισμού, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις περί σχεδίου πόλεων, καθώς και οι οικοδομές, 
που χρησιμοποιούνται γιο κατοικία του αγρότη και βρίσκο
νται σε οικισμό μέχρι 5.000 κατοίκους.

β) Τα τρία τέταρτα (3/4) τηςαξίαςτωνγεωργικώνκαι κτη- 
νοτροψικων εκτάσεων,τιςοποίεςαυτοκαλλιεργείη εκμεταλ
λεύεται. κατά κύριο επάγγελμά, ο κυοίως υπόχρεός σε 
Φόρο, ή εκμεταλλεύεται γεωργοκτηνοτροψική συνεταιριστι
κή οργάνωση οποιουδηποτε βαθμού ή εταιρεία, που συστο- 
θηκε ή συνιστάται απο αυτού του είδους συνεταιριστικές 
οργανώσεις αυτοτελώς η σε συνεργασία με το Δημόσιό.

γ) Τα τρίο τέταρτα (3/4) της αξίας των δασικών εκτάσεων 
και μέχρι 2.000 στρέμματα.

δ) Η βλάστηση των δασικών εκτάσεων που δεν είναι 
αυτοφυής.

ε) Τα ιχθυοτροφείο γενικό και τα δικαιώμοτο μετελλειο- 
κτησιας και η εξορυξη ορυκτών π λίθων

στ) Tc κησμστα των ακίνητων και το λοιπά συστατικό 
του εδοΦους, στα οπαία συμπεριλομβαίνοντοι kc, τα 
μηχανήματα και γενικό α; κατασκευές, που είναι συνδεμένες 
στερεό με το έδαφος και τα οποίο ιδιοχρπσιμοποιούνται 
από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές.ε
μπορικές. γεωργικεςη κτηνοτροφίκες. ξενοδοχειακές καιε- 
παγγελματικεςγενικα επιχειρήσεις, έκτος α»κ· εκείνα που- 
ιδιοχρησιμοποιουνται απο οσους ασκούν ελευθερία επαγ
γέλματα. Το ίδιο ισχύει κο: γιο το ακίνητα, που ιδιοχρησι-
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ughoicuvtc; cno τις πιο πάνω επιχειρήσεις και εισφερθηκαν 
cαυτές κατα χρήση.

ζ) Τα κτισματο οικοδομής,- που ανενευαεται, για μια 
επταετ.α απο ττ, χορηγηση τπς οικοδομικής άδειος η μέχρι 
να εκμισθωθούν ή κατα οποιοδηποτε τραπο χρησιμοποιη
θούν αυτα πριν απο την ποροδο ττ,ς επταετιας. Μετά την 
πάροδο της επταετιας αποτη χοσηγπσητης οικοδομικής 
άδειας η αττό την εκμισθωση ΤΓ ιη χρησιμοποίηση τους με 
οποιοδηποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταεπας 
τα διαμερίσματα πολυκατοικίας, που ανεγείρονται και δεν 
έχουν πουληθεί, τα οπςκα συμιρωνήθηκε να μεταβιβασθουν 
στον εργολάβο π σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα 
υποδείξει, για την εφαρμογή των αοθρων 1 δ ως 35 του 
ποοοντος. θεωρούνται, κατ αμαχητο τεκμήριο, on έχουν 
μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποοοστό του 
οικοπέδου που τους αναλογεί. Σε περίπτωση, που ο 
ερνολοβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο 
τη μεταβίβαση διαμερίσματος οε τοιτο προοωπο. το 
διαμέοιαμα αυτό γιο την εφαρμογή των άρθρων 1S ως 35 
του ποροντος. θεωρείται, κατάμαχητο τεκμήριο, ότι μετα
βιβάστηκε στον αγοραστή μαζί με το ποαοστΡ του οικο
πέδου που αναλογεί, από την παράδοση του σουτόν. η 
οποία αποδεικνύετα με ουμβολαιογραφικό έγγραφο που 
καταρτίζεται μέσα σένα δίμηνο από την παράδοση.

■η) τα ακίνητο που φορολογούνται ως κληρονομιαίο, για 
τα onoic ο φόρας είναι καταβλητέος σε εξαμηνιαίες δόοεις, 
Yta χρονικό διάστημο τεσσάρων (4) ετών. Το χρονικό αυτό 
διάστημα ορχίζει από το επόμενο έτος εκείνου, μέσο στο 
οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση σπό την αίτιο 
θανάτου κτήση."

θ) Τσ γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις,που ανήκουν σε 
ανάδοχους φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και 
βρίσκονται σε περιοχές, που έχουν χαρακτηρισθεί ήθο 
χαρακτηριστούν κατά τις κείμενες διατάξεις σαν Ζώνες 
Ενεργού Πολεοδομίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
ποογραμμάτων, σύμφωνα με ττς σχετικές συμβάσεις ανά
θεσης, εκτόςαν προηγουμένως εκμισθωθούν ή χρησφιο- 
ποιηθούν κατά οποιοδηποτε τρόπο.

2. Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Το ΕλληνικόΔημόσιο, στο οποίο περιλαβαίνονται και 

οι αποκεντρωμένες Δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουογούν 
ως Ειδικά Ταμεία και οι Δήμοι και Κοινότητες.

β) Tc νομικά ποόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημοσίες, 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

γ) Οι Ιεροί Ncoi. ch Ιερές Μονές και το θρησκευτικό 
γενικά Ιδρύματα, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερή 
Μονή του άρους Σινό. η Αποστολιχή Διακονία της Εκκλη
σίας της Ελλάδος kc: το Αγιο Όρος.

δ) Το ημεδαπό νομικά πρόσωπα, που υπάρχουν ή θο 
συστοθούν κοι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαοακτήρο. καθώς 
και οι περιουσίες του άρθοου 96 του A.N.203S/1S3S "πεοί 
τροποποίΓ.πεως, συμπληρώσεως και κωδιχοποιήσεως των 
εις το Κοοτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών κοταλειπομε- 
νυν κληρονομιών. κληροδοσιών κοι δωσεών", εφόσον 
επιδ>ωκοντοι από αυτά αποδειγμένο σκοποί εθνωφελείς ή 
θρησκευτικοί η οε ευσύτερσκύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαι
δευτικοί η καλλιτεχνικοί η κοινωφελείς, κοθώς κα τα ξένο, 
που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον άρο της 
αμοιβαιότητας. Επίσης, τσ σωματεία. Ενώσεις η Ομοσπον
δίες. που έχουν νόμιμο συστοθε; κοι ανοννωρισθεί one τη 
Γ ενική Γ ραμμστείο Αθλητισμού κο οι ανώνυμες εταιρείες 
ποδοαφορου. για το ακίνητα κο ης εγκαταστάσεις, πσυ 
τους ανηκουνκάίχρΓ,σιμοπσισύντο αποκλειστικό γιατην 
πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ε) Τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής 
οσφαλισης.

στ) Τα ντ,πεδα κο τα κτήρια, που ανήκουν κστσ πληρη

κυριότητα στην ΕΤΒΑ η ΒΙΠΕΤΒΑ και βρισχονται μέσα σης 
βιομηχανικές περιοχές.

ζ) Οι συνεταιρισμό νεωονων. κτηνοτροφών,πτηνστσό- 
φων, μελισσοκομων, σηροτροφων, αλοτομων, παοανωγων- 
δασικων προϊόντων και άλιέων. καθώς και οι Ενώσεις των 
Συνεταιρισμών αυτώνοπαουδηποτε βαθμού, γιατα ακίνητά 
τους, συμπεοιλαμβανομενων κα εκείνων, που .χρησιμο
ποιούνται σης βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις τους, είτε εται
ρειών που συστάθηκανή θο συσταθούν απρ γεωογοκτηνο- 
τροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις, οποιουδπποτε βαθ
μού, αυτοτελώς ή οε συνεογασία με το Δημασιο.

η) Τα ξένα κοάτη, για τα ακίνητα, που ανήκουν σάυτα 
κο το οποία χρησιμοποιούντο για την εγκατάσταση των 
Πρεσβειών και Προξενείων ουτων, με τον ορο της αμοι
βαιότητας.

θ! Οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί διπλωματικοί αντιπρο- 
οωποι και πράκτορες, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι) Οι πρόξενό κο προξενικοί πράκτοοες, καθώς και το 
κατώτερο προσωπικό των ξένων Πρεσβειών και Προξε
νείων, με τον όρο της

αμοιβαιότητας και εφ'όσον έχουν την ιθαγένεια του 
κράτους, που ανηπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο η 
βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα και με την επιφύλαξη των όοων των διεθνών 
συμβάσεων.

ια) Τα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματε και δόγματα, για 
τα ακίνητα, που χρησιμοποιούνται από αυτα γιο την τέλεση 
της λατρείας τους και διεξαγωγή υπηρεσιών θρησχευτικης 
Φύσης.

ιβ) Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής, 
για το 1/2 της αξίας των γηπέδων, που τους ανήκουν κότα 
κυριότητα και τα χρησιμοποιούν για τουριστική εκμετάλλευ
ση και στα οποία έχουν κατασκευασθείέργα που εξυπηρε
τούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, όπως το κυρίως 
κτήριο του ξενοδοχείου και λοιποί χώρα στάθμευσης 
αυτοκινήτων, χώρα αθλοπαιδιών κ.λπ. Η αυτή απαλλαγή 
ισχύει κα για τα γήπεδα των ακίνητων, που είναι μισθωμένα 
σε ξενοδοχειακές επιχειοήσεις και το μίσθωμά τους 
υπολογίζεται σε ποσοστό στις εισπράξεις τους.

ιγ) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για το ακίνητα που 
ιδιοχρησιμοΐΊοιούν. ιδ) Η Τράπεζα της Ελλάδας. ιε)Η 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, ιστ) Τουριστικές επιχει
ρήσεις Ελλάδας ΞΕΝΙΑ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημο οι 
μετοχές της εταιρείες βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα χέρια 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Άρθρο 22.
Προσδιορισμός άξιος ακίνητης περιουσίας.

1. Για τον υπολογισμό του φόρου λαβαίνετα υπόψη η 
αξία που έχουν τα ακίνητα κο τα εμπράγματο σ'αυτά 
δικαιώσατε κατό την 1η Ιανουάριου του έτους που φορο
λογούνται, για τον προσδιορισμό της οποίος εοαομόζοντοι 
ανάλογα οι διατάξεις της ποραγροφου 2 του άρθρου 3 του 
Α.Ν. 1521/195C 'περί φόρου μεταβιβοσεως ακίνητων", όπως 
κάθε φορά ισχύουν.

2. Σε περίπτωση διαχωρισμού της επιχορπίες από την 
κυριότητα, η αξίο της επικαρπίας προσδιορίζεται cc noco- 
στο της αξίας της πλήρους κυριότητας με εφαρμογή των 
σχετικών γιο την εκτίμηση της αξίες της επικαρπίες 
διατάξεων του Κώδικο φορολογίας κληρονομιών δωρεών, 
προικών κοι κερδών από λοχείο. Η αξία της ψιλής 
κυριοτητσς βρίσκεται αν από την αξία της πλήρους 
κυριότητας coaiocSci η αξία της επικαρπίας. 3.Η οίκηση, 
καθώς και οποιοδηποτε άλλη δουλειά, που παρεχει εξουσία 
χρήσης, εξομοιώνονται προς την επικαρπία. Επίσης, με τον 
επικαρπωτή εξομοιώνεται ο κύριος που είνα υποχρεωμένος
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vc αποκαταστήσει την περιουσία σε άλλον, ενώ εκείνος 
στον οποίο θα οποκατασταθει γ\ περιούσια εξομοιώνεται με 
τον ψιλό κύριο, έκτος αν η αποκατάσταση εξαρτάται από 
αναβλητική αίρεση.

Αρθρο 23.
Εκπτώσεις - αφορολόγητο οριο - υπολογισμός φοοου.

'.Απο τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, που 
βρίσκεται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, 
αφΟίρουντα τα χρέη, που υπάρχουν τηνπρώτηίανουαριου- 
τουετους φορολογίας, για τα οποία έχει γραφτεί υποθήκη 
η προσημείωση υποθήκης στα ακίνητα, εφ Οσον το χρέη 
αυτά προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δάνειων η Τράπεζες και αποδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν για 
ανέγερση, επέκταση η επισκευή γενικά κττσμάτωνπουανή- 
κουν στον υπΟχρεο και φορολογούντο, σύμφωνα μετά 
άρθρο 15 ως 35 του παρόντος. Οι τόκοι των δάνειων αυτών 
δεν αφαιρούνται.

2.Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μι τά 
την αφαίρεση των χρεών της προηγούμενης παραγράφου, 
παραμένει αφορολογητο ποσό δραχμών 50,000.000 για το 
νομικά πράοωπα και δραχμών 55.000.000 για τα φυσικά 
πρόσωπα. Σε περίπτωση συζύγων, που και οι δόοέχουν 
ακίνητη περιουσία, δε φορολογείται αξία μέχρι 55.000.000 
δραχμές γιο καθένα απ'αυτούς. Εάν ο ένας από τους 
συζύγους έχει ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη του αφορο
λόγητου ορίου και ο έτερος των συζύγων μικρότερη ή και 
μηδενική, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι συμπλήρωσης των 
δυο αφορολόγητων ορίων. Μετά τον υπολογισμό των 
παραπάνω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται 
σε φόρο: α)Για τα νομικό πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 
1.5%. β)Για τα φυσικό πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακσ:

Φορολο Ποσό συντελεστές Σύνολο Σύνολο
γικοί Κλιμάκιο φόρου φορολ/τεας περιου-

% κατα κατό σιαςφόρου
κλιμάκιο κλιμάκιο

10.000.000 0.5 50.000 10.000.000 50.000
10.000.000 1 100.000 20.000.000 150.000
10.000.000 1,5 150.000 30.000.000 300.000

Υπερβάλλον 2

Άρθρο 24.
Υπόχρεοι σε δήλωση.

1. Ο υπόχρεος σε φΟρο και σε περίπτωση, ανικανότητάς 
του ο νόμιμός αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να 
δηλώσει την ακίνητη περιουσία που του ανήκει και φορο
λογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 
του παρόντος. Κατα τη διάρκεια του γομου οι σύζυγοι 
μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση, γιο την ακίνητηπε- 
ριουσ.α,τηνοποια συνυπογράφουν,

2. Αν ο υπόχρεός σε δήλωση πεθανει η κηρυχθεί σε 
κατασταση πτώχευσης, τη δήλωσή είναι υποχρεωμένοι να 
υποβάλλουν οι κληρονόμοι του η ο σύνδικος της πτώχευ
σης, αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση σχολαζουσαςκληρονομίας.μεσεγγυησηςη 
περιουσίας, που βρίσκεται κάτω cno ανανκασπκη διαχείριση. ■ 
υπόχρεος γιε υποβολή της δήλωσης είναι κατο περίπτωση, 
ο κηδεμόνες η μεσεγγυούχος η ο προσωρινός διαχεριστης.

4. Για τα νομικο πρόσωπα, υπόχρεοι σε δήλωσή είναι οι 
νομιμοι εκπρόσωποί τους.

5. Ανεξάρτητα αν έχουν ή Οχι υποχρέωση να καταβάλλουν 
ΦΟσο, σύμφωνε με τις διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του 
παρόντος, για υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωμένοι: a)Tc 
Φυσικό πρόσωπα, που η αξίο της ακίνητης περιουσίας τους 
υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών. Σε περίπτωση 
συζυγών θο πρέπει το άθροισμα της αξίας της ακίνητης 
περιουσίας και των δυο συζύγων να είναι μεγαλύτερο απο
100.000 δραχμές. β)Τα νομικό πρόσωπα, που υποβάλλουν 
δήλωση φόρου εισοδήματος η που έχουν ακίνητη περιουσία 
αξίας μεγαλύτερης από το μισό του αφορολόγητου ποσού 
και γ)Καθένας, που καλείται με έγγραφο από τον Οικον.Έ
φορο.(1).

6. Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσής και από μη υποχρεο 
σε φόρο, καθώς και δήλωση με επιφύλαξη.

Άρθρο 25.
Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης.

1. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα ονπτυπο στον αρμόδιο 
για τη φορολογία εισοδήματος Οικονομικό Έφορο μέχρι - 
την25 Φεβρουάριου κάθε έτους. Ειδικό για το οικονομικό 
έτους 1982, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 15 Ιουνίου 
1982 (2).

2. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, η προθεσμία 
για υποβολή της δήλωσης ορίζεται εξαμηνη και αρχίζει από 
το θάνατο του υπόχρεου, γιο τους εξ αδιαθέτου κληρονό
μους και από τη δημοσέυση της διαθήκης, για τους 
κληρονόμους από διαθήκη.

3. Η προθεσμία για υποβολή της δηλώσης για τους 
νόμιμους εκπροσώπους, τους κηδεμόνες σχολάζουσας 
κληρονομιάς, τους μεσεγγυούχους, τους προσωρινούς 
διαχειριστέςκαι τους σύνδικους πτωχεύσεων είναι εζάμηνη, 
από τότε που έλαβαν γνώση του διορισμού τους.

4. Οι rno πάνω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

5. Επιτρέπεται vc επιδοθεί εκπρόθεσμη δήλωση πριν από 
την κοινοποίηση από τον Οικονομικό Έφορο της πράξης 
επιβολής του φόρου, καθώς και μετά την κοινοποίηση αυτής 
αλλά για ακίνητα, που δεν περώχονται στην πράξη.

6. Για τον τρόπο της υποβολής της δήλωσης εφαρμό
ζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.Δ.118/ 
1973 'περί Κώδικος Φορολογίας κληρονομιών, δωρεων 
κ.λ.π.'. Η δήλωση μπορεί και να ταχυδρομείται επί αποδείξει 
στον αρμόδιο κατό την παραγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
Οικονομικό Έφορο, μέχρι την ημερομηνία, που ορίζεται απο 
το νόμο για την υποβολή αυτής.

7. Η δήλωση θο γίνεται σε έντυπο, που θα χορηγείται 
δωρεάν από την Υπηρεσα. του οποίου ο τύπος, το 
περιεχόμενο, καθώς και τα έγγραφα, που θα πρέπειναεπι- 
συναπτοντοισαυτό καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ
γού των Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδο της Κυβερνησεως.

Άρθρο 26.
Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος.

1. Για την παοαλπζ·- των δηλώσεων και τη βεβαίωση, του 
Φόρου, σύμφωνο με τις διατάξεις των ορθρων 19 ως 35 
του παρόντος, αρμόδιας εινο; ο Οικονομικός Έφορος, που 
είναι ορυοδιος για τη, φορολογία εισοδήματος.

2 Με εποφοσεις του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί 
κάθε pope vc τροποποιείται η cpuoPiCTr.Tc που οοίζετο<ο- 
ποτην προηγούμενη παοαγοοφό η να συσταίνοντοι ειδικες 
Οικονομικές Εφορίες ν;α την εφοουογη των ορθρων 19 u;c 
35 του παοοντος. ■
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Αρθρο 27.
Διαδικασία βεβαίωσης του φοοου - Παραγραφή - 

Ατελειες

1. Για την καταχώρηση των δηλώσεων, που υποβάλλονται. 
~ν έκδοση των πράξεων επιβολής του coooou. την επίδοση 
των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων 
έγγραφων, την εξώδικη λύση των διάφορων, το απόρρητο 
των φοοολονιχων στοιχείων και γενικά τη διαδιχασιο 
βεβαίωσης του φορου εφαρμόζονται αν αλόγα οι διατάξεις 
γιο την επιβολή του φορου εισοδήματος φμσικών και 
νομικών προσώπων, όπως ισχύουν, εκτοο απο τις περι
πτώσεις, που με τα άρθρο 19 ως 35 του παρόντος ορίζεται 
διαφορετικά.

2. λα τα της πράξης επιβολής του φόρου που προβλέπεται 
από το αοθοα 19 ως 35 του παοοντος επιτρέπεται 
προσφυγή στα Διοικητικό Δικαστήρια, καθώς και άσκηση 
ένδικων μεοων. σύμφωνο με τις διατάξεις του Κώδικα 
φορολογικής Δικονομίας.

2 Γ;c την έκπτωση του Δημοσου από το δικαίωμά του 
να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου 
εφαρμόζονται ανάλογα οι διοτοξεις του σαθρού 102 του 
Ν'.Δ. 116/1973,

4. Οι δηλώσεις του φορολογούμενου, καθώς και οι 
πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, θεωοπσεις δημοσίων, δημοτικών, 
κοινοτικών και άλλων αρχών, οι πεοιληψεις υποθηκοφυλό- 
κων. τα αντίγραφα συμβολαίων και κάθε είδους έγγραφο, 
πομ εκδίδονται νια την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 19 ως 35 του παρόντος, απαλλάσσονται από το 
τέλη χαρτοσήμου και κάθε τέλος ή δικαίωμα υπέρ του 
Δημοοιου ή οποιοσδήποτε τρίτου.

'Αρθρο 28.
Καταβολή του φόρου.

1. Ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλ
λεται σε δεκο (10) ίσες μηνιαίες δόσεις μέαο στους μήνες 
Μάρτιο ως κοι Δεκέμβριο του έτους φορολογίας. Ειδικά γιο 
το έτος 1962 ο φόρος θο καταβληθεί σε έξι (6) ίοες μηνιαίες 
δόσεις μέσο στους μήνες Ιούλιο ωςκαι Δεκέμβριο 1962.

2. Ο κύριος φόρος, που οφείλεται με βάση οποιοδήποτε 
άλλο τίτλο, ο πρόσθετός φοοος και το πρόστιμο, κατα
βάλλονται, σύμφωνα με πς διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος.

3. Αν c υπόχρεός καταβαλει όλα τα ποσά, που βεβαιώ
θηκαν σε βέρος του εοαπαξ μέσα στην ποοθεσμιο 
καταβολής της πρώτης δόσης, εκπιπτετα: από το Δημόσιό 
Ταμείο ποσοστο 10%.

4 Σε περίπτωση που θο οσκηθει προσφυγή κατά πράξης 
επιβολής οοοου. που προβλέπεται από το ορθοσ 15 ως 25 
του παοοντος, βεβαιώνεις; αμέσως στο Δημόσ.ο Ταμείο 
ncoocTo20% του αμφισβητούμενου με την πράξη κυρίου 
και προσθέτου φορου. Το ποοο που βεβαιώνεται έτσι 
εισποοττετα: οε οκτώ (6) ίοες μηνιαίες δόσεις, οπό πς 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσο οτον επόμενό οπό τη 
βεβαίωση μήνα και συμψηφίζεται με το φορο και τον 
προσθετά ncu θό καθοριστούν με βσση την απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου κα. τοποσοπουτυχον βεβαιώθη
κε-..πλέον εκπιπτεταιηεπιστοεφεταικατο περίπτωση

Άοθοο 29.
Προσθετοί φοροι.

ι Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης,επι
βάλλετε; πρόσθετός φόρος ncu ορίζεται σε ποσοστο 5% 
του ποσού του φορου που οοείλετοι με βάση τη δήλωση, 
για κσθε μήνσ καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί vc

υπερβεί το 50% του ®οοου Ο πρόσθετός αυτός ιρθοος 
συμβεβαιωνεται με το φοοο της δήλωσής, χωοις να είναι 
αναγχαιο να εχδοθε; ιδιαίτερη πράξη του Οικονομικού 
Εφόρου.

2. Σε πεοίπτωση υποβοληςανακοιβούςδήλωσηςεπιβάλλε- 
ται πρόσθετός φοοος που ορίζεται σε ποσοστο 60% του 
φορου που θα απεαιευγε την πληρωμή ο υπόχρεός.

Δεν επιβάλλεται πρόσθετός φόρος ανακρίβειας σπς 
περιπτώσεις που η αξία που προοδιοοιστπκε οριστικά δεν 
είναι μεγαλύτερη κατα το ενα τέταρτο (1/4) της συνολικής 
αξίας που δηλώθηκε, μετά από πς εκπτώσεις των χρεών

3. Σε πεοίπτωση παοάλειψηςυποβοληςδήλωσηςεπιβαλλε- 
ται πρόσθετός φόρος που ορίζεται σε ποσοστό εκατόν 
πενήντα τα εκατό (150%) του φορου και καταλογίζεται με 
την πράξη.

4. Σε περίπτωση ανακρίβειας όσων δηλώθηκαν κα; 
παράλειψης δήλωσης άλλων, α πρόσθετοι φοοοι ανακρί
βειας και παράλειψης υπολογίζονται επιμερισπκα χωρίς να 
εξετάζεται αν υπάρχα ή όχι δόλος ή αμέλεια του υποχρέου 
σε φόρο ή σε δήλωση.

5 Οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας ή παράλειψης υπο
βολής δήλωσης καθορίζονται και επιβάλλονται με την πράξη 
του Οικονομικού Εφόρου που καταλογίζει το φοοο και σε 
περίπτωση που οσχήθηκε προσφυγή και ένδικα μέοα με την 
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 30.
Απόδοση εοόδων.

1. Τα έοοδα από το φοοο που επιβάλλεται με τα αρθοα 
19 ως 35 του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττοντα. 
ως δημόσια έσοδα στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο της 
κοτοικίας του υποχρέου ή της επαγνελμοπκής εγκατάστα
σης αυτού.

2. Το εισπρατιόμενα έσοδα αποδίδονται μέοα στο πρώτο 
εξάμηνο του επόμενου οικονομικού έτους στους Δήμους 
και πς Κοινότητες με κοινές αποφάσεις των Υπουργών" 
Εσωτερικών κοι Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρι
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, με πς οποίες ορίζετε: 
και ο τρόπος κατανομής και απόδοσης και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 31.
Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κατόχων ακι

νήτων από σύμβαση - Ευθύνες των ανπποοσωπων των 
υποχρεών σε φόρο.

1. Οι κατόπιν σύμβασης τελευταίοικάτοχοιτωνακινήτων 
ευθυνονται σε ολοκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την 
πληρωμή του φόρου που το βαρύνει. που βεβαιώθηκε με 
βοση τον τίτλο που αποκτήθηκε γιο τον υπόχρεο κοι ο 
οποίος ισχύει και για τον τελευταίο κάτοχο, όσον αιρορα 
τη δίωξή του για την είσπραξη του φορου. Στην περίπτωση 
ουτή, οι τελευταίοι κοτοχοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν 
τα δικαιωματατου υποχρέου μονο ως ποος την ακύρωση ή 
τροποποίησητων οριστικών πράξεων του Οικονομικού Ε
φόρου. ακόμη και μετο τγλ πάροδο της νόμιμης ποοθεσυίος. 
οπωσδήποτε όμως μεαα σένα έτος απο την έγγραφη 
ειδοποίηση τους για πληρωμή οπό το Δημόσιε Ταμείο.

2. Ο φόρος που βαρύνει tc κοτεχουενε οκί-ητο ϋρισκεται 
με επιμερισυό του ολικού φόρου που αναλογ-εί απο σύνολο 
της ακίνητης περιουσίας προς την άξιο του ακινήτου αυτού 
C επιμεοισμός ουτοσ γίνεται απο τον Οικονομικά Εφορο 
στον Ταμιο.

3. Οι νόμιμοι ανππρόσωποι των υποχρέων σε Φόρο, 
κοθως και οι κηδεμόνες αχολαζουσας κληρονομιάς, ευθύ-
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νονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, γιο την 
πληρωμή των προσθέτων φόρων, που γεννήθηκαν καί 
οφείλονται από δικός τους ποάξεις ή παραλείψεις.

Αρθρο 32.
Υποχρεώσεις συμβόλαιόγρόφων.

1. Απαγορεύεται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγρα
φο, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική 
απία ή κυριότητα ενός ακινήτουήδημιουργουνταιεμποαγματα 
δικαιώματα σαυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιο
γράφο. στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό του 
αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου, ότι αυτός που μεταβιβάζει 
το ακίνητο υπόβαλε δήλωση γιο την ακίνητη περιουσία που 
βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουάριου του έτους 
που γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου και ότι καταβλήθηκε 
ολόκληρος ο φόρος ο οποίος επιμεριστικά αναλογεί στην 
αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται. Ο φόροςαυτόςσεπε- 
ριπτωσηπου υποβάλλεται μερική δήλωση πριν από την 
προθεσμιαπου προβλεπεται από το άρθρο 25 του παρόντος 
νομού, υπολογίζεται με τον ανώτερο συντελεστή που ισχύει 
κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που καταβλή
θηκε κα; αναλογεί στον ακίνητο που μεταβιβάζεται ή στο 
εμπράγματο σ αυτό δικαίωμα, συμψηφίζεται στο φόρο ο 
οποίος αναλογεί με βάση τη δήλωση και εκείνος που 
καταβλήθηκε τυχόν επιπλέον επιστρόφεται. Αν αυτός που 
μεταβιβάζει δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση 
Φορου ακίνητης περιουσίας, αντί του πιστοποιητικού του 
προηγουμένου εδαφίου μπορεί νο καταθέσει στο Συμβο
λαιογράφο υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 105/1969 ‘περί ατομικής ευθύνης του δηλούντοςή 
βεβαιουντος', με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν υπόκειται 
σε φόρο ακίνητης περιουσίας και η οποία θο μνημονεύεται 
στο συμβόλαιο. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονο
μικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής.

2. Το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα είναι υποχρεωμένοι 
να στέλνουν, με απόδειξη, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο 
για τη φορολογώ της ακίνητης περιουσίας εκείνου στον 
οποίο γίνεταιη μεταβίβαση: α) οι συμβολαιογράφοι, αντίγρα
φα ατελώς των οριστικώνσυμβολαίων μεταβίβασηςακινη- 
τωνκλπ.που καταρτίστηκαν μέσε στον αμέσως προηγούμενο 
μήνα, με δαπάνες των συμβαλλόμενων και β) οι προξενικές 
αρχές αντίγραφα των οριστικών συμβολαίωνμεταβίβασηςα- 
κινητωνκλη,.που καταρτίστηκαν μέσα στον αμέσως προη
γούμενο μήνα.

Άρθρο 33
Υποχρεώσεις αρχών.

1, Απαγορεύεται οποιαδηποτε ενέργεια ενώπιον των 
πολιτικών δικαστηρίων σε αγωγή ή αίτηση η σε κάθε ένδικο 
μέσο που αφορούν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σ' αυτό, 
χωρίς νο εχει επιδοθεί αντίγραφο της αγωγής ή της 
αίτησης, με μέριμνα οποιοσδήποτε διάδικου, στον αρμόδιο 
Οικονομικό Έφορο γιο τη φορολογία της ακίνητης περιου
σίας του διαδικου που είναι υπόχρεος σε φόρο κατα το 
ορθρο 2C του παρόντος. Αν ο διάδικος αυτός είναι 
άγνωστης διαμονής, η επίδοση γίνεται στον αρμόδιο cnc 
την τοποθεσιατουακινήτου Οικονομικό Έφορο. Αν οι διο- 
δικο; που υποκειντα; σε φορο είναι περισσότεροι, ηεπίδο- 
σηγινεταιστον ορμοδιο Οικονομικό Έφορο του ενός οπό 
αυτους

2. Δεν είναι απαραίτητη νέα επίδοση για τα επόμενα 
στάδιο της δίκης ν.α έκδοση αμετακλητης απόφασης, ούτε 
γιο το επόμενα οικονομικέ έτη.

3. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
δεν υπάρχει στις δίκες που γίνονται στο Ειρηνοδικείο ή με 
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή με την εκούσιο 
δικαιοδοσία ή στις δικεςπουαφορούν αναπροσαρμογημισθώ- 
ματοςαπόδοση μισθωμένου ακινήτου ή διάφορες μεταξύ 
ιδιοκτήτων οροφών ή διαμερισμάτων, από τη σχέση της 
ιδιοκτησίας κατά όροφο και μεταξύ διαχειριστών ιδιοκτησίας 
κατά ορΟΦους και ιδιοκτήτων οροφών κα διαμερισμάτων, 
σύμφωνα με τηδιόταξητης παραγράφου 2 του άρθρου 17 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς κα στις δίκες που 
αφορούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακίνητων για δη- 
μοσια ωφέλεια.

4. Το δικαστήριο διατάσσα την αναστολή της δίκης μέχρι 
να γίνει η επίδοση για την οποία ορίζει η πρώτη 
παράγραφος. Τη δίκη μπορεί να επισπεύσει κάθε διάδικος 
ο οποίος κάνει την επίδοση αυτή. Άρθρο 34. Κυρώσεις.

1. Σε πρόστιμό μέχρι ένα εκατομμύριο (1.00C.000) 
δραχμές που δεν μπορεί να ξεπεράσει το διπλάσιο του 
φόρου υπΟκειτα:

α) Κάθε υπόχοεος σε δήλωση ή σε φόρο, ο οποίοςδε 
συμμορφώνεται με ης υποχρεώσεις που ορίζονται από ης 
διατάξεις των άρθρων 19 ως 35 του παρόντος ανεξάρτητο 
από την επιβολή πρόσθετου φόρου που μπορεί να προ- 
βλέπεται και

β) καθένας ο οποίος είναι υποχρεωμένος με βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 19 ώς 35 του παρόντος ή ο οποίος 
καλείται από τον Οικονομικό Έφορο να δώσει στοιχεία 
ήπληροφορίεςή υπηρεσίες yto την εξακρίβωση της φορο
λογητέας ύλης ή να τηρήσει, κατά την ενέργεια πράξεων 
του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος που ασκεί, 
ορουςκαιδιατυπωσεις που ορίζονταιαπά τις ίδιες διατάξεις 
καιθααρνιόταν οπωσδήποτε ή θα παρέλειπε να το πρόξει.

Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτού που έκαμε τις 
παραβάσεις του προηγουμένου εδαφίου, με αιτιολογημένη 
πράξη του Οικονομικού Εφόρου. Σε περίπτωση που οι 
παραβάσεις γίνονται από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, πε
ριορισμένης ευθυνης και ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρι
σμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα, το πρόστιμο επιβάλλεται 
σε βάρος της εταιρείας, του συνεταιρισμού ή του νομικού 
προσώπου. Γισ την έκδοση της πράξης επιβολής του 
προστίμου, την επίδοσή της, την άσκηση προσφυγής και 
ένδικων μέσων και γενικό τη διαδικασία της βεβαίωσης 
αυτού εφαρμόζοντοι ονάλογο οι διατάξεις επιβολής προ
στίμου που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων.

2. Οι διατάξεις των παραγράφου 2 του άρθρου 30, 
παραγράφου 2 του άρθρου 31 και του άρθρου 40 του Ν. 
620/1976 ‘περί λήψεως μέτρων διο την περιστολήν της 
φοροδιαφυγής και άλλων τινών σύναψών διατάξεων’, έχουν 
εφαρμογή καιστηφορολονια ακίνητης περιουσίας.

3. Οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 43 του Ν’. 820/1978 εφαρμόζονται και στους 
παραβάτεςτων διατάξεων των άρθρων 19 ώς 35 του 
παρόντος.

Άρθρο 35.
Μη επιβολή φοοιά κα; δικαιωμάτων για λογαριασμό 

τρίτων - Ξξουσοδοπκες διατάξεις.

1. Κανένας α,νλος φοοος, τέλος, δικαιωμαηειοψορανιε 
λογαριασμό του Δημοσίου ή τρίτου δε βεβαιώνεται μαζ; με 
το φορο που επιβάλλεται με τα άρθρο 19 ως 35 του 
παρόντος.

2. Ο φάρος που επιβάλλεται με τα άρθρο 19 ώς 35 του 
παρόντος, δεν εκπίπτετε., όταν γίνεται υπολογισμός του 
Φοοολογπτεου εισοδήματος των ψυσκων προσώπων kc. 

νομικών προσώπων.
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3. ΟΥπουργόςτωνΟικοναμικωνμεαποΦασειςτουπου δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβεονησεως: α) Προσδιο
ρίζει, εγκρίνει και δίνει εντολες για κάδε δσπανη που είναι 
αναγκοια για την εκτέλεση και ειραρμονη των διατάξεων 
των άρθρων 1S ως 35 του πσροντος, η οποία καταλογίζεται 
στα έξοδα βεβαίωσης των άμεσων ιροοων. οπού από τις 
διατάζεις που ισχυουν δεν ορίζεται διαυορερχα β) διατάζει 
τη διενέργεια γενικής απογραιρης των ακινήτων που 
υπόκεινται στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, γ) 
καθορίζει οσα αφορούν την εκτελεση των διατάζεων των 
άρθρων 19 ως 35 του παρόντος και γενικά κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.

Αρθρο 36.
©ορολογία ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών 

προσώπων.

1. Ο φόρος στην ακίνητη περιουσία που ορίζεται από τσ 
αρθοα 19 ως και 35 του πεοοντος επιβάλλεται και στα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα μειονοτικά νομικά πρόσωπα που 
βρίσκονται στην Ελλάδα και προβλέπονται από τη συνθηκη 
της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923, η οποία κυρώθηκε με 
νομοθετικό διάταγμα της 25ης Αυγουστου 1923.

2. Ο φόρος στη συνολική ακίνητη περιούσιο των νομικών 
προσώπων της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται, 
χωοιςκαμιά έκπτωση ή αφορολόγητο ποσό, με συντελεστή:

- 4ο/οο, προκειμένου για ιδιοχρπσιμοποιούμενα ακίνητα,
- 6ο/οο, προκειμένου για εκμισθούμενα ακίνητα και
- 1%. προκειμένου για οικόπεδα και λοιπό κάθε μορφής 

ακίνητα ή εμπράγματα σ’ αυτά δικαιώματα.
3. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παοό- 

ντοςάρθοου απαλλάσσονται απ' το φόρο της ακίνητης 
περιουσίας, με τον όρο της απαλλαγήςμεαμοιβαιότητατω- 
ναντίστοιχων Ελληνορθόδοξων μειονοτικών νομικών προ
σώπων.

Άρθρο 67.
Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει:
c) των διατοξεων των άρθρων 1,2 παράγραφοι 3 και 4. 

3 παράγραφοι 1 ώς και 6 και παράγραφοι 10. 4 παράγραφοι 
1 κ& 2. 6 παοάγραφοι 1 ώς και 5, 64α, για τα εισοδήματα 
που αποκτούν οι δικαιούχοι οπό 1 Ιανουάριου 1962 και των 
σαθρών 19 ως κα 36 anc 1 Ιανουαοιου 1982.

Μετά τον υπολογισμό των παροπανω αφορολογήτων 
οοιων. το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φοοο: 

α) Για τα νομικά προωπα με πανιο συντελεστή 1,5%. 
β) Για τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα:

Κλιμάκιο Συντελεστής Ποσό ψορου Σύνολο Σύνολο
κλιμακίου KCTC Φορολ. Φόοου

% κλιμάκιο αξίας

40.000.000 0,5 200.000 40.000.000 200.000
40.000.000 1 400.000 80.000.000 600.00C
40.000.000 1,5 

υπερβάλλον 2
600.000 120.000 1.200.000

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει 
από 1 Ιανουάριου 1992.

(Άρθρο 37 παρ. 3 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 11 άρθρου 25 ν. 1828/1989

11. Ο ρορος ακίνητης περιουσίας, που προβλέπετα από 
τα άρθρο 19 έως 35 του ν. 1249/1982. αποτελεί τοπιχο 
φθρο των δήμων και κοινοτήτων. Από tc εισπραττόμενα 
έσοδα ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) αποτελεί κεντρικό 
πόρο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατατί
θεται στον ειδικό λογοργιασμό της παραγράφου 4 του 
άρθρου αυτού. Το υπόλοιπο ογδόντο τα εκατό (80%) 
αποδίδεται στους δήμους και τις κοινότητες ανάλογα με 
την αντικειμενική αξία των ακινήτων της περιφέρειας τους 
που υπόκεινται στο φόρα.

Γιο τη βεβαίωση κα; είσπραξη και γενικά τη διοχειριση 
του φόρου της παραγράφου αυτής συνιστόται στην Κεντρι
κή Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ειδική υπηρεσία.

Με προεδρικό διαταγμα που εχδίδετοι με πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα απο γνώμη 
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ρυθμίζονται θέματα σχετικό με τη σύσταση, 
την οργάνωση, τη στελέχωση. τη λειτουργία της ειδικής 
υπηρεσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με το ίδιο 
διάταγμα καθορίζονται ο τούτος προσδιορισμού της αξίας 
τωνακινητωνκαι οι διαδικασίες βεβαίωσης, είσπραξης και 
απόδοσης του φάρου.

(Άρθρο 37 παρ. 4 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 3 άρθρου 15 ν.2020/1SS2

ΝΟΜΟΣ 2020.
Άοθρο 15

Οορολογίο ακίνητης περιουσίας.

1. Η διάταξη της περίπτωσης (γ) της ποραγρόφου 1 του 
άρθοου 21 του ν, 1249/1982 (©ΕΚ 43 Α') άντικαθίστοτα ως 
έξης:

γ) Η αξία δασικής έκτασης μέχρι και 1.000 στρέμματα. Η 
αξία της πέρο των 1 000 kc; μέχρι 5.000 στρεμμάτων 
δασικής έκτασης φορολογείται μόνο κστα το ποσοτο του 
1/5 αυτής.

Kotc τον υπολογισμό τηςαξίαςτης δασικήςεκτοσης εφαο- 
υόζοντα: αναλόγως οι διατάξεις ταυ όρδαουδ του ν.928/ 
1979 (ΟΕΚ 285 Α ),

2. Στην ποαάγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 1249/1982 
προστ.θεται περίπτωση (Γ). η οποία έχει ως έξης:

ι) Το 1/2 της αξίας των ακίνητων που βρίσκοντα σε 
πεσιοχη που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός ή ιστορικός 
χώρος.

3. ι ο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 
του ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως έξης:

3. Tc τοίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ορθαου 23 
του ν. 1249/1962 αντικαθίσταται ως εξής:

Μετά τον υπολογισυο των παραπάνω αφορολόγητων 
ορίων, το υπόλοιπο υποβαλλετα οε φόρο: 

α) Γic tc νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 1.5%. 
β) Γ ια tc φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα:

Κλιμάκιο Συντελεστής Ποσό φόρου Σύνολο Σύνολο 
κλιμακίου κατΡ φορολ. ψορου

% κλιμάκιο οξιάς

40.000.000 0.5 
40.000.000 1 
4C.000.000 1.5 

υπερβάλλον 2

230.000 40.000.000 200.000
4CC.0C0 80.000.000 600.000
600.000 I20.00c.000 1.200.000

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει 
από 1 lavoucpiou 1992.
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Αρθρο 89 παο. 1 ν.δ. 118/73 
Τροπος υποβολής των δηλώσεων

1. Επί συστάσεως δωρεώνκαιπροικώνοισυμβάλλομενοι 
υποχρεουνται προ της συντάξεως του οικείου συμβολαίου 
νο υποβάλλωσιν εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον 
κοινόν δήλωσιν εις δύο αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπον 
παραμένει εις τον οικονομικόν έφορον και το δεύτερον 
παραδίδεται εις τους συμβαλλόμενους δια τον συμβολαιο
γράφον θεωρημένον, αφού καταχωρηθή ας το οικειον 
βιβλίον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38.
(Άρθρο 38 παρόγραφος 1 νομοσχεδίου) 

Παράγραφοι 2 και 3 άρθρου 6 Κ.Ν.2190/1920.

2. Το κατώτατον Οριον τουμετοχικούκεφαλαίουανωνύμου 
εταιρείας ιδουομένης εφεξής ορίξεται εις το ποσόν των 
δραχμών 5.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον κατό την 
συστασιν της Εταιρείας.

3. Υφιστάμενοι ανώνυμοι εταιρείαι. εχουοαι εταιρικόν 
κεφώλαιον κατώτερον των δραχμών 5.000.000 υποχρεού- 
νται όπως εντός δέκα πέντε ετών από της ισχύος του 
παρόντος αυξήσωσ το κεψόλαιον αυτών μέχρι του ως άνω 
κατωτάτου ορίου, άλλως ανακαλείται η άδεια συστάσεως 
αυτών.

(Άρθρο 38 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Πρώτο εδάφιο παραγράφου 4 άρθρου 8 Κ.Ν.2190/1920.

Ανώνυμοι Εταιρείαι. μη επιθυμούσα! νο συμμορφωθώσι 
προς την διάταξιν της προηγούμενης παραγράφου, δύνο- 
νται προ της λήξεως της ως άνω δεκαπενταετίας δίαπο- 
φάσεως της γενικής συνελεύσεως, λαμβανομενης κατά τα 
άρθρα 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2. να 
μετατραπώσιν εις εταιρείαν άλλου τύπου.

(Άρθρο 38 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 1 άρθρου 4 ν.3190/1955.

1. Το κεφάλαιον της εταιρείας δεν δύνανται να είναι 
κατώτερο των δραχμών 200.000. ολοσχερώς καταβεβλημέ
νων κατά την καταρπσιν της εταιρικής συμβασεως Το ημισυ 
τουλάχιστον του ποσού τουτου δέον να είναι κσταβεβλη- 
μενον εις μετρητά.

(Άρθρο 36 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 3 άρθρου 41 ν.3190/1955

3. Κοτ ουδεμίαν περίπτωσιν δυνσται το εταιρικόν κεφθ- 
λαιον να μειωθη κάτω των 200.000 δραχμών, ουδέ τα 
εταιρικό μερίδια κάτω των 10.000 δραχμών.

(Άρθρο 38 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Νεα διαταξη

(Άρθρο 38 παρογραφοι 6 έως 9 νομοσχεδίου)
Νεες Διοταξεις

(Άρθρο 38 παράγραφοι 10 εως 12 νομοσχέδιου)
Νεες Διστάζεις

Άρθρο 39.
( Αρθρο 39 παράγραφος 1 νομοσχέδιου) 
Παράγραφος 1 άρθρου 63 ν. 1249/1982.

1. Η επιτροπή του άρθρου 17 του Ν.5940/1933 ‘περί 
κυρωσεως του από 6 Ιουλίου 1933Ν.Δ.'περιπαροχηςΦορο- 
λογικών διευκολύνσεων ..... κλπ.', όταν ασκεί ης αρμοδιό
τητες της, Οπως καθορίζονται από το άρθρο 224 του Π.Δ, 
636/1977 "περί διαρθρωσεως του Υπουργείου Οικονομικών 
κα Οργανισμού των Υπηρεσιών αυτού', δε γνωμοδοτεί 
ανστηναίτηση του ενδιαφερομένου δεν έχει επισυναφθεί το 
ακόλουθο παράβολο υπέρ του Δημοσίου:

α) Δραχμών χιλίων (1.000). αν το ύφος του χρέους 
ονέρχεται από δραχμές δυο εκατομμυοια μία(2.000.001 )με- 
χριπέντε εκατομμύρια (5.000.000).

β) Δραχμών δυο χιλιάδων (2.000), αν το ύφοςτου χρέους 
ανέρχεται από δραχμές πέντε εκατομμύρια μία (5.000.001) 
μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και γ) Δραχμών 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000). προκειμένου για χρέος μεγο- 
λύτερο των δραχμών δέμα εκατομμυρίων (10.000.000). 
Χρέος, στο οποίο υπολογίζεται το παράβολο σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, θεωρείται η αρχικό βεβαιωμένη οφειλή όπως 
έχει διαμορφωθεί ύστερα από τυχόν νόμιμη μείωσηήμερική 
καταβολή. Σε περίπτωση μεταβολής του ορίου του χρέους, 
από το οποίο αρχίζει η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της πιό 
πάνω επιτροπής, το παράβολο υπολογίζεται σύμφωνα με 
την ανωτέρω κλιμάκωση του παρόντος άρθρου Από την 
υποχρέωση της κατάθεσης του ανωτέρω παράβολου εξαι
ρούνται μόνο τα αιτήματα που αφορούν:

αα) Τη διαγραψη χρεών προς το Δημόσιο, που ζητείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά και

ββ) την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από 
τη χώρα, όταν προβάλλεται σαν αιπολογία η ανάγκη της 
άμεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό γιο 
λόγουςυγειαςκαιεψ'όσον υποβάλλονται σχεπκό δικαιολογη- 
ττκά.

(Άρθρο 39 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Εδάφιο c παραγράφου 2 άρθρου 63 ν. 1249/1982.

Σε περίπτωση που με γνωμοδότηση της ανωτέρω επι
τροπής έχε εκδοθει απόφασημετηνοποιακαθορίζεταικατο- 
βολή ληξιπροθέσμου χρέους για ορισμένο χρονικό διάστη
μά. και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης κατα
θέσει μέσο στο ίδιο χρονικο διοστημο νάο οίτηση. χωρίο 
vc έχε καταβάλει τουλάχιστο το 1/2 του χρέους που 
έπρεπε νο καταβληθεί συυοωνα με την εκδοθεισα αποψαση, 
η νέα αυτηαίτηση απορρίπτεται.

(Άρθρο 39 παράγραφοι 3 έως και 10 νομοσχεδίου).
Νέες διατάξεις.

Άρθρο 40
(Παράγραφος 1 άρθρου 40 νομοσχεδίου)

Εδοφίο δ της παρογροοου 3 του άρθρου 2 ν,6071/1934

1. Το εδοφιον δ της ποοαγοεφου 3 του ορθρου 2 του 
Νομού 6071 ‘περί ιδρυσεως Ταμείου Ασφαλίσεως Εργοτών 
Τυπου Αθηνών', ως τούτο ετροποποιηθη υπο του Α.Ν.812' 
1937. αντικαθίσταται ως έξης: ‘δ) Εισφορά πάντων ανεξαι
ρέτως των εν Ελλεδι λειτουργουντων Εργοστασίων Χαρ
τοποιίας. Χαοτονοποιιας, Παραγωγής χάρτου συσκευασίας 
και των Στοιχειοχυτηριων επί των υπ αυτών παραγομενων 
και πωλουμενων παντοο είδους προϊόντων, ίση προς δυο 
τοις εκστον (2%) επι της τιμής πωλησεως τούτων'
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(Ποραγραφος 3 άρθρου 40 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη.

(Παράγραφος 4 άρθρου 40 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 1 άρθρου 55 ν.2000/1991.

1. Απο την ισχύ του παρόντος νόμου ο πόρος του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), που προβλεπεται στο 
άρθρο 11 παρ. 1 στοιχ. στ' του ν. 1316/1963 "Ιδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)... γίνεται έσοδο του ελληνικού Δημοσίου 
και εισαγεται απευθείας στον Κρατιχό Προυπολογισμο, 
τηρούμενης της υπό της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν.1316/1983 ή άλλης τυχόν διαταξεως της κειμένης 
νομοθεσίας προβλεπομενης διαδικασίας, βεβαιώσεως και 
εισπραξεως και μη αποκλειόμενης πάντως και της εφαρ
μογής των διατάξεων του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ωςισχύει, 
κατόπιν αποφασεως του Υπουργού Οικονομικών καθορί- 
ζουσας και τυχόν απαιτουμενη ειδικήδιαδικασια.Ο πόρος 
αυτός διατίθεται γιατημεοικήχάλυψητωνδαπανώντου προϋ
πολογισμού γιο επιχορηγήσεις του τομεο υγείας, πρόνοιας 
kci κοινωνικής ασωάλισης.

(Παοαγραοος 5 άρθρου 40 νομοσχεδίου)
Νέα διατάξη

(Παράγραφοι 6 έως 8 άρθρου 40 νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 4 άρθρου 26 ν. 1646/1986

4. Τα έσοδο από το αριθμολαχείο (ΛΟΤΤΟ) και από το 
ΠΡΟ-ΤΟ μετά την εκκαθάριση, στην οποία περιλαμβάνεται 
το ποσοστό των νικητών, η αποζημίωση των πρακτόρων, 
καθώς και τα έξοδα λειτουργίας του αοιθμολαχείου και του 
ΠΡΟ-ΤΟ, ως και άλλων υποχρεώσεων του διαχειριστού, 
περιέχονται κατά 15% στο Υπουργείο Πολιτισμού για την 
ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης. Κατα 
το υπόλοιπο αποτελούν έσοδο της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και με απόφαση του αρμόδιου για θέμοτα 
Αθλητισμού Υπουργού,διατίθενταιγιατην εκπλήρωσή των 
σκοπών της.

( Αρθρο 40 παράγραφοι 7 έως 13 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

ί'Αοθρο 41 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Εδάφιο πρώτο παραγράφου 6 άρθρου 59 ν.δ.3323/1955

Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διάφορος και 
οσκηθηκε απότοφορολογουμενοεμπρόθεσμππροσφυγη. βε
βαιώνεται αμέσως απο τονπροιστάμενοτηςόημοσας οικο
νομικής υπηρεσσς ποσοστο εικοσ πεντε τοις εκοτό (25%) 
του αμφισβητούμενου κυρίου φόρου, προσθέτου φορου κοι 
λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φορών kci τελών.

(Αρθρο 41 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Τελευταίο εδάφιο παραγράφου 6 αοθοου 59 ν.δ.3323/ 

1955

Το ποσό που βεβοιώνετοι με cutov τον τρόπο καταβάλ
λεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 
πρώτη καταβάλλεται μέσο στον επόμενό μήνα από τη 
βεβαίωση της Οφειλής.

( Αρθρο 41 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Τελευταίο εδάφιο, παραγράφου 1 άρθρου 2 ν.820/1978

Η χορηγούμενη αναστολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη

του ενός έτους.

( Αρθρο 41 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Παράγραφοι 2 και 3 αοθρου 65 ν.δ.3323/1955

2. Γic την ακύρωση η τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παρά
γραφο, αποφαίνετοι το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, το 
οποίο αποφάσιζε, σε πρώτο καιτελευταιοβαθμο υστεοαο- 
ποαίτησητου φορολογούμενου για όλες τις περιπτώσεις η 
του αρμόδιου ποοισταμένου της δημοσίας οικονομικής 
υπηρεσίας μετη σύμφωνη γνώμη τουαρμόδιουεπιθεωοητή- 
τωνδημόσιων οικονομικών υπηρεσιών. Η αίτηση αυτή υπο
βάλλεται μέσα σε διάστημά τριών (3) ετών απο την οριστικτ 
βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτηησυζητηση ενωπιοντουδιοι- 
κητικού πρωτοδικείου προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσο 
σε τρεις (3) μήνες το αργότερα από την κατάθεση της 
αίτησης, ή τη διαβίβαση του φακόλλου σ αυτό όταν η 
ακύρωση ή τροποποίηση ζητείται από τον προϊστάμενο της 
δημοσιαςοικονομικής υπηρεσίας.

3. Επί τη βάσει της kct0 την προηγουμένην παράγραφον 
αποφασεως του Φορολογικού Ποωτοδικειου ο Οικονομικός 
Εφορος προβαίνει εις νέαν εκκαθόρισιν του φόρου. Κατά 
τούτην ενεργείτσι συμπληρωματική βεβαιωσις του τυχόν επί 
πλέον οφειλομένου φορου ή έκπτωσις του επί πλέον 
βεβαιωθέντος toioutou.

(Άρθρο 41 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Δεύτερο εδάφιο παραγράφου 6 άρθρου 53 ν.δ.3323Ί955

Στην περίπτωση αυτήν ο πρόσθετος φόρος, καθώς και 
το πρόσημο, που προβλέπονται από ης διατάξεις του 
άρθρου 67, περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, αν ο 
υπόχρεός υπέβαλε ελλειπή ή ανακριβή δήλωση, kci στο 
ένα δεύτερο (1/2) αυτών αν ο υπόχρεος δεν είχε υποβάλει 
δήλωση.

Παράγραφος 8 άρθρου 1 ν.δ.4600/1966

8. Όταν καταογηθεί η δίκη σύμφωνο με ης διστάζεις του 
άρθρου αυτού, ο πρόσθετος φορος η η προσαύξησηλόγω 
ανακρίβειας της δήλωσης η παράλειψης υποβολής δήλωσης 
που επιβλήθηκε, περιορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) του 
ποσοστού επί του οφειλόμενου κύριου φόρου που προβλέ- 
πεται από το νομο και όπου η επιβολή αυτού προβλεπεται 
μεταξύ ανώτατου kci κατώτατου ορίου, στο ένα δεύτερο 
(1/2) του κατώτατου ορίου.

(Άρθρο 41 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Νεο δισταξη

Άρθρο 42 
Νεες Διατάξεις

Άρθρο 43
(Άρθρο 43 παράγραφος 1 νομοσχεδ.'υ. 
Παράγραφος 7 άρθρου 5 ν. 2252/1952

Κυρούται η υπ οριθμ. 323110/22.9.1952 αποφασις του 
Υπουργού των Οικονομικών έχουσα ούτω: 

c) Γιροόεσμιαι υποβολής δηλώσεων ως και πληρωμής των 
πόσης φύσεως χρεών προς το Δημόσιον, αίηνες κατα τας 
κείμενος διατάξεις λήγουσι τηντελευταίανημέραντουμηνός 
μετατίθενται εις την δεκάτην ημέραν του επομένου μηνός. 
Η. ανωτέρω μετάθεσις της λήξεως των προθεσμιών ουδε- 
μίαν επάγετοι ετν.βάρυνσ.ν δισ τον οψείΛετην. 

β) Η παρούσα κυρωθησομένη νομοθεηκώς θέλει ισχυσει
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από του τρέχοντος μηνός. αι εις το τέλος του οποίου 
ληγουσαι προθεσμία: δηλωσεως και πληρωμής χρεών προς 
το Δημόσιόν μετατίθενται εις την 1C Οκτωβρίου 1952

(Άρθρο 43 παράγραφος 2 νομοσχεδίου)
Παράγραφοι 2 και 3 άρθρου μονού ν.δ. 2916/1954.

2. Προς ανημετώπισιν των απαιτουμένων δαπανών δια 
την εκτέλεσιν νέων άργων υδρεύσεως εξ Υλικής ως και 
έργων αποχετεύσεως των σμβριων και ακαθάρτων υδατων 
εν τη περιοχή της Πρωτευούσης, ετεβάλλεται προσωρινώς 
δια την τετραετίαν των οικον. ετών 1954- 55 εως και 
1957-58 ειδικόν τέλος οριξόμενον ας τρία επ! τοις εκατόν 
(3%) επί του εισοδήματος των οικοδομών των κείμενων εν 
τη περίΦερεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

3. Το ως άνω ειδικόν τέλος υπολογίζεται επί του 
ακαθαρίστου εισοδήματος του αμέσως προηγουμένου τους 
έτους της επιβολής αυτού οικονομικού έτους.

Προκειμενου περί των οικοδομών των υποκειμένων εις 
τον κατά τον κώδικο φορολογίας καθαρών προσόδων 
Φόρον Α'Κατηγορίας (εισοδημότων εξ οικοδομών), το 
ειδικόν τέλος βεβαιούτα: απευθείας υπό του αρμοδίου 
Οικονομικού Εφόρου εις βάρος των υποχρέων εις τον 
φόρον τούτον, επί τη βάσει του ακαθαρίστου εισοδήματος 
του προκύπτοντος εκ τωνδηλώσεων κοι των οριστικών εν 
γενει στοιχείων του αυτού ως άνω φόρου.

Προκειμένου δε περί των οικοδομών των απαλλασσομέ- 
νων του κατά τ'ανωτέρω φόρου Α'Κατηγορίαςκατάταςσχε- 
τικάς διατάξεις του ΚΗ' Ψηφίσματος, εφόσον διαρκει η 
απαλλαγή των, το δια του παρόντος επιβαλλόμενον 
ειδικόντέλος βεβαιούτα: υπό του Οικον. Εφόρου της 
τοποθεσίας του ακινήτου επί τη βάσει ιδίας δηλώσεως του 
υποχρέου, εφαρμοζόμενου αναλόγως. όσον αφορά το 
υπαγόμενον εις το τέλος τούτο εισόδημα και τους 
υπόχρεους εις καταβολήν αυτού, τον χρόνον επιδόσεως 
των δηλώσεων και την ενγένειδιαδικασίαν βεβαιώσεως και 
εισπράξεως, ως και τας συνέπειας της μη εμπροθέσμου 
δηλώοεως, της παραλείψεως επιδόσεως δηλώσεως ή της 
ανακρίβειας της επιδοθείσης τοιαύτης, των ισχυουσών δια 
τον φόρον οικοδομών διατάξεων.

Επί των οικοδομών, ων το ετήσιον εισόδημα δεν 
υπερέβαινε κατά το οικον. έτος 1940-41 τας δρχ. 3.600, 
ως και επί των λοιπών περιπτώσεων απαλλαγής του tpopou 
οικοδομών κατά τας σχετικός περί τούτου διατάξεις δεν 
οφείλεται το ειδικόν τέλος του παρόντος Ν. Διατάγματος.

Παράγραφος 1 άρθρου 12 ν. 1069/1980

1. Επιβόλλετα: υπέρ των δια του παρόντος συνιστωμένων 
Επιχειρήσεων προς εκπλήρωσιν των οχοπών ουτών κα: δια 
μίαν δεκαετίαν ειδικόν τέλος 3% επί του ακαθαρίστου 
εισοδήματος εξ οικοδομών των κεωένων εν τη περιφέρεια 
των μετεχόντων εις τας Επιχειρήσεις Δήμων κα; Κοινοτή
των. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτωσει 
επεκτάσεως της Επιχειρήοεως.

(Άρθρο 43 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Παραγροιρος 3 άρθρου 10 α.ν. 148/1967

2. Εν περιπτώσει μετατροπής των ονομαστικών μετοχών 
των μη εισηγμένων εις το Χρηματηστήριον εις ανώνυμους, 
επιβάλλετο: δια πράξεως του αρμοδίου Οικον. Εφόρου 
προστιμον εις βάρος τηςσνωνύμουεταιρειαςιπον ποοςτοπ- 
μισυτου παροκ.ρατηθέντρς φάρομ εκ μερισμάτων κατα το 
δυο(2) προηγούμενα έτη, οπερ δεν δυνετα: vc εινα: 
κατώτερον των εκατόν χιλιάδων (100.000) δρχ. Εν περι- 
πτώαει μη διανομής κερδών κατε τα δύο (2) προηγούμενα

έτη επιβάλλεται προστιμον απά εκατόν χιλιάδων (100.000) 
εωςενοςεκατομμυοιου (1.000.000) δραχμών.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζο
νται εν περιπτώσει μετατροπής των ονομαστικών μετοχών 
εις ανωνύμους επί σκοπώ εισαγωγής των μετοχών της 
ανωνύμου εταιρείας εις το Χρηματηστηριον και εφ όσον η 
εισαγωγή θέλει συντελεσθή εντός εξάμηνου από της 
αποφασεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων περί 
μετατροπής τωνονομαστικωνμετοχων εις ανωνύμους.

Ομοίως οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις που οι μέτοχός για ορισμένο χρονικό διάστημα 
καθίστανται υποχρεωτικά ονομαστικές με διάταξη νόμου κοι 
μετατρέπονται σε ανώνυμες μετά την παρέλευση του 
χρΟνου αυτού.

Κατά της εκδιδομένης πράξεως η ανώνυμος εταιρία 
δυνατό: να προτείνη την διοικητικήν επλυσιν της διάφορος 
βασει των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3843/1958. 
Αντικείμενου της διοικητικής επλύσεως της διάφορος δεν 
δυνατοί να αποτελέση το ποσοστόν του επιβαλλομένου 
προστίμου.

(Άρθρο 43 παράγραφος 4 νομοσχέδιου)
Τρίτο και τέταρτο εδάφια παραγράφου 1 άρθρου 18 

ν.1731/1987.

Για τον προσδιορισμό των κοθαρών κερδών που φορο
λογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου της σνώνυ- 
μηςεταιρίος αφοιρούνται. πέραν των ποοών που προβλε- 
πονται οπό την περίπτωση α του άρθρου 4 του ν.δ.3843/ 
1958, και το ποσό που διανέμεται στου εργαζόμενους με 
τη μορφή μετοχών.

Το ποοό εισοδήματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με 
τη μορφή μέτοχων κο: το οποίο προέρχεται one τη διανομή 
κερδών της ανώνυμης εταιρίας απαλλασσετσ από το φορο 
εισοδήματος, τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη 
εισφορά υπέρτου Δημοσίου ή τρ;του.

(Άρθρο 43 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Άρθρο 50 του ν.δ. 155/1973

'Παν τυχόν έλλειμμο εκυεταλλεύσεως του ΕΛΤΑ. καλυ- 
πτόμενον κατά νουον υπό της Ετα;ρίας, συμψηφίζεται προς 
το αναλογούν εις το Ελληνικόν Δημόσιον μέρισμα Εν 
ονεπαρκεία του μερίσματος τα ελλείμματα εμφανίζονται εις 
ειδικόν έντοκον προς το εκαστοτε ισχύον επιτοκιον 
οναπροεξοφλητικού τόκουτης Τραπέζης της Ελλάδος, 
μειωμένο κατό δύο μονάδες, ετήσιος λογαριασμόν εις tc 

βιβλία της Εταιρίας και συμψηφίζονται προς μελλοντικά 
μερισματε του Ελληνικού Δημοσίου'.

Άρθρο 5 του Π.Δ.277/1975

Ή κατά τας διατάξεις του σαθρού 15 παράγραφος 2 του 
ν.δ.496/1970 υποχράωσις τουΟΤΕκαλύφεωςτωντυχον ελ
λειμμάτων του ΕΛΤΑ εξακολουθεί υφιστάμενη κα: πέραν 
της 30ης Απριλίου 1975 δ: όοον χρονον η εκμετάλλευσ.ς 
της ταχυδρομικπα υπηρεσίας ασκείτο υπό του ΕΛΤΑ. Το 
εν λόγω έλλειμμα καταβαλλεται εις τον ΕΛΤΑ τμηματικώς 
ovc διμηνον, βααει του κατέτος εγκεκριμένου προϋπολο
γισμού εκμεταλλευσεως ουτοο Η τυχόν προκυπτουσα 
απολογισπκώς επ, πλέον η έλαττον διάφορο. τακτοποιείτο 
εντός της αμέσως επόμενης οικονομικής χρηαεως'.

Άρθρα 15 ν.δ 49ό·;19?0

1. Η υπό του παρόντος Ν.Δ/τος προβλεπομένη εκμε- 
τάλλευσις της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υπο του ΕΛΤΑ θα
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διαρκέσει επί αίαν πεντσετιαν από της ισχύος τουτου. Τοεις 
τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως της πενταετίας αυτής. 
Β-Δ/μο εφ απαξ εχδιδΟαενον. προτασει του Υπουογικου 
Συμβουλίου ρετα γνώμην των Διοικητικών Συμβουλίων των 
ΞΛΤΑ και του ΟΤΕ. θελει κάθορισθεί εαν ο ΕΛΤΑ θα 
συνεχίσει λειτουργών υπο την αυτήν ή ετέραν μορφήν, τον 
τροπον και τους οοους υφ ους ουτος θα συνεχίσει την 
λειτουργίαν του.

2. Κατα το εν παρσγραφου 1 του παρόντος άοθρου 
πενταετες χρονικό διάστημά, ο Οργανισμός Τηλεπικοινω
νιών της Ελλάδος Α.Ε. καλύπτει δυνάμει του παοόντος παν 
τυχόν έλλειμμα του ΕΛΤΑ. Κατα το ως όνω χρονικό 
διάστημά εις αντάλλαγμα της υποχρεώσεωο ταυτης ο ΟΤΕ 
απαλλάσσεται kotg ποσοστο 50% της καταβολής εις το 
Κράτος του ποσοστού 6% εκ των ακαθαρίστων ετήσιων 
εισπράξεων του. πεο; ου προβλέπει το άρθρο 10 παρα
γράφου I του ν.δ.1019/1949.

( Αρθρο 43 παράγραφος 6 νομοσχεδίου)
Ncc διαταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

(Άρθρο 44 νομοσχεδίου)
Νεα διαταξη

(Άρθρο 45 νομοσχεδίου)
Νέο διάταξη

(Περίπτωση γ' παραγράφου 1 άοθρου 46 νομοσχεδίου)
-Άρθρο 2 παράγραφος 3 ν.1867/1989

3. Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
αίτηση πρέπει, με την ποινή του απαοαδέχτου, να υποβληθεί 
ενα τουλάχιστο μήνα μετατηνκοινοποίησητηςατομικης ειδο
ποίησης προς τον οφειλέτη και να συνοδεϋεταιαπό αντί
γραφο της ατομικής ειδοποίησπς, στην οποία περιεχονται 
οπωσδήποτε τα στοιχεία του οφειλέτη και του χρέους του.

-Παράγραφος 3. 4 και 5 άρθρου 3 ν. 1867/1989
3. Στις περιπτώσεις όπου οι κείμενες διοταξεις τάσσουν 

προθεσμία, μέσα στην oncic είναι δυνατηηδικασπκή αμφισ
βήτηση του νόμιμου τίτλου, η απόφαση γιο προσωπική 
κράτηση δεν μπορεί vc εκτελεσθεί πριν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία αυτή ή πριν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική 
οποοαση, εκτός αν η δικαστική απόφαση που εκδίδεται σε 
πρώτο βσθμο είναι, kctc ναμο, εκτελεστή.

4. Αν εκκρεμεί σε άλλο δικαστήριο δίκη ως προς το κύρος 
ταυ νόμιμου τίτλου, αντίγραφο της σιτησης γιο προσωπική 
κροτηση είναι δυνατό vc διαβιβοσθει. με την επιμέλεια 
οποιουδηποτε έχει έννομο συμφέρον, στο δικαστήριο αυτό. 
Η διαβίβαση συτή ισοδυναμείμεαίτηση προτίμησης.η οποία- 
γινεται υποχρεωτικώς δέκτη.

5. Το αρμόδιο κότα τις διοταξεις της πορσγρόφου 2 
δικαστήριο αποφοσίξε: την προσωπική κράτηση ον κρίνε; 
ότ. το μέτρο αυτό eivci. ιδίως εν όψε; του ύφους του 
χρέους, αναγκαίο και πρόοφοοο γιο πην εξόφληση του 
χρέους καθώς kc; οτι η ληφη ~cu μέτρου αυτού είνο: το 
νάνο μεοο. κατ' αποκλεισμό κάθε άλλου προβλεπομένου 
από τ.ς κείμενες διατάξεις αναγκαστικού μέτρου είσπραξης 
δπμασιων εσόδων, ικανοποίησης της σχετκης απαίτησης 
Το δικαστήριο κρίνει μεβάσε: οποισδήποτε κατάλληλο 
οπαδεικτικα μέσα επιτρεπει c νομας kci cv ακόμα δεν tc 

επίΛολέσθηκαν ο: διάδικοι.

Αρθρο 4 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ και θ' του 
ν. 1867/1989

1. Προσωπική κράτηση δεν διατασσεται:
γ) κατα προσώπων που συμπλήρωσαν το εξηκοστό 

πέμπτο έτος της ηλικίας τους,
θ) κατά των κΟθε είδους εκπρόσωπων ανωνύμων εται

ρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθυνης, γιο χρέη των 
εταιρειών αυτών.

Αρθρο 5 παράγραφος 1 του ν. 1867/1989

1. Η διαταξη για προσωπική κράτηση εκτελειται μΟνο 
αφΰτου η δικαστική απόφαση που τη διατασσει γίνει 
τελεσίδικη και α®ου προηγουμένως επιδοθεί σουτόν που 
καταδικάστηκε.Όταν πρόκειται για εκπρόσωπό νομικού 
προσωπομ, ηπροσωπιχη κράτηση δεν εκτελειται ηοιν πε
ρασουν τρεις ημέρες αφότου η απόφαση του επιδοθηκε.

Άρθρο 7 παράγραφος 1 περίπτωση γ ν.1867/1989

1. Ο κρατούμενος απολύεται:
γ) αν ο κρατούμενος συμπληρώσει το 65ο έτος της 

ηλικίας του.

άρθρο 9 ν. 1867/1989

1. Κάθε διαφορά σχετική με την εκτέλεση της προσωπικής 
κράτησης υπάγεται, αν δεν οοίξεταιδιαφορετικά,στην σρ- 
μοδιότητσ του αρμόδιου, κότα τις διατάξεις του άρθρ. 3 
του παρόντος νόμου, δικαστηρίου, στην περιφέρειο του 
οποίου εκτελειται η σχετική απόφαση. Ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου αυτού ορίζει σύντομη δικάσιμο και την προθε- 
σμίο για να κλητευθεί ο αντίδικος εκείνου που προσφεύγει.

2. Η προθεσμία της ανσκοπής ερημοδικίας και της εφεσης 
χατό της απόφασης που εκδίδεται σύμφωνο με την 
προηγούμενη παράγραφο είνσι πέντε ημέρες, αλλά ούτε 
αυτή ούτε και η άσκηση των ένδικων αυτών μέσων 
αναστέλλουν την εκτέλεση.

3. Σε περίπτωση προσφυγής κστα την ncp.1, ο πρόεδρος 
του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του άρθο. 3 του πορόντος 
νόμου δικαστηρίου, δικάζοντας κατόπιν αιτησεως του 
οφειλέτη, κατά τη διαδικασία των άοθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. 
μπορεί να διατάξει την αναστολή της ονογκαστικης εκτε- 
λέσεως με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ονρκρίνει οτι η 
προσωπικήκρστηση θα προξενήσει βλοβη στον citcuvtc.

Άρθοο 47
(Παρσγρσφος 1 άρθρου 47 νομοσχεδίου)

Ntc διοτοξη

(Γιοραγραρος 2 άρθρου 47 νομοσχέδιου)
Άρθρο 17 ν.1563/1985

Ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι κοτά την άσκηση των 
καθηκόντων τους διαπίστωσαν παραβάσεις των διστοξεων 
της φορολογικής νομοθεσίας, υποχρεούνται vc τις γνω
στοποιούν εγγράφως στην ορμόδιο υπηρεσιο του Υπουρ
γείου Οικονομικών χωρίς jncnic κοθυστέρηστ;.

(Πρρσγραφοι 3 kc: 4 άρθρου 47 νομοσχεδίου)
Νεες διατάξεις

(Άρθρο 48 νομοσχεδίου) 
Νέο διάταξη
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(Άρθρο 49 νομοσχέδιου)
Νέο διάταξη

( Αρθρο 50 νομοσχέδιου)
Νέα διάταξη

( Αρθρο 51 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 52 νομοσχεδίου)
Νεο διάταξη

(Άρθρο 53 νομοσχεδίου)
Τελευταίο εδόυηο παραγράφου 2 άρθρου 6 ν. 1882/1990

Για να γίνει θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την 
αρμόδια δημΟσιο οικονομική υπηρεσία, θο παρεπε να 
επισυνάπτονται, στο αντίτυπο που προορίζεται γιο την 
υπηρεσία αυτή, ειδικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από 
τον ιδιόκτητη της οικοδομής με τα στοιχεία των επιτηδευ
μάτων που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής 
χωριστά για κάθε εππηδευματια.

(Άρθρο 54 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 55 νομοσχεδίου)
(Παράγραφος 1 (άρθρου 55 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Παράγραφος 2 άρθρου 55 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 11 άρθρου 8 ν. 1882/1990

11. Κέντραδιασκεδάσεως,ξενοδοχείακαιενγένει επιχείρη
σες οι οποίες παραχωρούν αίθουσες ή χώρους ή αναλαμ
βάνουν τηνεξυπηρέτησηηεφοδιασμόγιατην πραγματοποίη- 
σηκοσμικών συγκεντρώσεωνήδεξιώσεων υποχρεούνται vc 
υποβάλουν στην αρμόδιο Δ.Ο.Υ. που υπάγονται μέχρι τέλος 
Ιανουαρίου του έτους καταστάσες με στοιχεία κατά πελάτη. 
Ο τύπος κα; το περιεχόμενο των καταστάσεων τούτων θα 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(Άρθρο 56 νομοσχέδιου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 57 νομοσχεδίου)
Νέες διοτάξεις

( Αρθρο 58 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 5S νομοσχέδιου)
Άρθρο 55 ν.1614/1984

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του νόμου 
1080/1980 αντικοθίστανται ως έξης:
Ί. Το πρόστιμο, που επιβάλλονται για τις παραβάσεις 

των διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Ν.614/1977 
©ΕΚ ΑΊ67), του νομοθετικού διατάγματος 805/1971 (ΦΕΚ 
ΑΊ) κο: του αναγκοσπκου νομου170/1967 (θΕΚΑΊ89)και 
εισπραττονται σπο το ταμείο δικοοτικών εισπράξεων ή άλλο 
δημοσία τομειο, αποδίδονται στο δήμο ή την κοινότητο, 
στην περίφέρειο του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση. Η 
πληρωμη των προστίμων μπορεί vc γίνει και απευθείας στο 
ταμείο που ενεργε. την τοοιακη διαχείριση του δικαιούχου 
δήμου η κοινότητας. 2. Όλο το πρόσημα απο παροβασεις 
των διατάξεων της προηγούμενης ποοεγραφου για τη

στάθμευση οχημάτων, την καθαριότητα και την κοινά ησυχία 
επιβάλλονται και από το Οργανα της ειδικής υπηρεσίας της 
παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 1065/1980.'

(Άρθρο 60 νομοσχέδιου)
Αρθρο 165 ν.4125/60

1. Σε έφεση υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις των 
διοικητικών πρωτοδικείων, αν το ποσό της διάφορος 
υπερβαίνει τις είκοσ. πεντε χιλιάδες (25.000) δραχμές, 
χωρίς στο ποσό αυτό να συνυπολογίζονται οι παρομαρ- 
τουντες προσθετοί φόρε» και προσαυξήσεις. Ως 'διαφορά', 
η οποία παρέχει το δικαίωμα να ασκηθεί έφεση, λογίζεται 
για τη διάδικη αρχή το ποσό που προκύπτει ανάμεσα 
σ εκείνο που ορίστηκε με τη διοικητική πράξη και σαυτό 
που (όρισε η απόφαση του δικαστηρίου, ενώ για εκείνον σε 
βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη, το ποσό που 
προκύπτει ανάμεσα σ εκείνο που αντιστοιχεί στη δήλωση 
και σαυτό που όρισε η απόφαση. Άν δεν υπέοχει δήλωσή, 
ως 'διαφορά' λογίζεται το ποσό που καταλόγισε η αρχή. 
Μαζί με την οριστική θεωρείται ότι συνεκκαλειται και καθεμη 
οριστική απόφαση.

2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση, ανεξάρ
τητα από το ποσό:

α) γιο υπέρβαση καθηκόντων ή αναρμοδιότητα του 
τακτικού διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφα
ση.

β) για κακή σύνθεσή του,
γ) στις περιπτώσεις που αντικείμενο της έφεσης είναι η 

αναγνώριση ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται με συμψηφισμό 
του συνολικού εισοδήματος που προσδιορίστηκε με την 
πρωτόδικη απόφαση, αλλά είναι εκπεστέα από το φορο
λογητέο εισόδημα του επόμενουή τουμεθεπόμενου οικονο
μικού έτους σύμφωνα με όσο ορίζει το (άρθρο 4 παρ. 1 του 
ν.δ.3323/1955, όπως ισχύει, αν το ποσό της εκπεστέας 
κατά τον τρόπο αυτόν ζημίας υπερβαίνει πς τριαντο 
χιλιάδες (30.000) δραχμές.

(Άρθρο 61 νομοσχέδιου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 62 νομοσχεδίου)
Νέο διάταξη

(Άρθρο 63 νομοσχέδιου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 64 νομοσχέδιου)
Νέες διατάξεις


